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Tytuł tematu badawczego: Metody obliczania przepływu SNQ -
średniego niskiego przepływu w zależności od dostępności 
danych pomiarowych przepływu rzecznego w przekroju 
obliczeniowym

Temat realizowany dla potrzeb opracowania metodyki obliczania przepływu średniego niskiego 
(SNQ) zgodnie z zapisami Ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) z dnia 20 lipca 2017 r. 
(Dział VI, rozdz. 5, art. 270, 271, 274  i art. 302 ust.1 ; Dział  IX, rozdz.2 art. 403 ust. 7 i 8 oraz art. 
409 ust. 1, pkt. 9; Dział XIII, rozdz. 2, art. 552 ust.6 )

Finansowanie: środki własne IMGW-PIB w ramach statutowej działalności badawczej –
Hydrologia, temat DS-H5 2018-2019 

Termin końcowy realizacji tematu: przegląd dotychczas stosowanych metod oraz wykonanie 
obliczeń SNQ dla stacji wodowskazowych IMGW-PIB do 31 grudnia 2019 r. 



Ustawa z dnia 11 września 2019 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw zmienia brzmienie art. 552 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.:

Art. 552

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. Wody Polskie 
ustalają wysokość opłat za usługi wodne, nie uwzględniając średniego niskiego 
przepływu z wielolecia (SNQ).”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do dnia 31 grudnia 2021 r. Wody Polskie opracują metodykę wyznaczania średniego 
niskiego przepływu z wielolecia (SNQ), na potrzeby ustalania wysokości opłat za usługi 
wodne.”;



Dostępność danych pomiarowych przepływu rzecznego w 
przekroju obliczeniowym: 

❑ Długie ciągi pomiarowe (I)

❑ Krótkie ciągi pomiarowe (Ia)

❑ Brak ciągów pomiarowych
▪ rzeka kontrolowana (II)
▪ rzeka niekontrolowana (III)

Stacja wodowskazowa

Przekrój obliczeniowy
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Sytuacje położenia przekrojów 
obliczeniowych
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Wybrane wartości 
charakterystyczne
(główne)

Przepływy codzienne
𝑸𝒋 j=1, 2, …, 365 (366)



NQ [m3/s]

t [lata]Okres wieloletni T=N lat
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𝑵𝑸𝒊

N – co najmniej 20 lat obserwacji (wymóg Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., art. 270 ust. 6)
N – 30 lat obserwacji z okresu 1986-2015 (propozycja IMGW-PIB)
N – wielolecie jednakowe dla obszaru całej Polski (propozycja IMGW-PIB) 

gdzie  𝑵𝑸𝒊 = min
𝒏

𝑸𝒋 𝑗 = 1,2, … , 𝑛=365 (366)

Błąd średni wartości SNQ:

𝜎𝑆𝑁𝑄 =

𝑁
𝑁 − 1

σ𝑖=1
𝑁 𝑁𝑄𝑖
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Seria pomiarowa NQ musi być jednorodna

patrz również wzór 3.2 w Ozga-Zielińska,
Brzeziński, 1997, Hydrologia Stosowana
na błąd oszacowania SNQ na poziomie 
istotności 𝑃𝛼 jako wartości średniej w 
zbiorowości generalnej dla prób 
obarczonych błędami pomiarowymi 
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Proponowane metody obliczania SNQ w sytuacji krótkich ciągów pomiarowych przepływów
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Jawne wydłużanie ciągów przepływów – model statyczny

gdzie:
XA , XB – stany lub przepływy odpowiednio na stacji wodowskazowej A i B. 

Współczynniki a0, a1 i a2 są określane metodą najmniejszych kwadratów.

A10B XaaX +=

2
A2A10B XaXaaX ++=

lub

X B

X A



Proponowane metody obliczania SNQ w sytuacji krótkich ciągów pomiarowych przepływów
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Jawne wydłużanie – transformacja dynamiczna – model konceptualny



Proponowane metody obliczania SNQ w sytuacji krótkich ciągów pomiarowych przepływów
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Jawne wydłużanie – transformacja dynamiczna – model HD



Proponowane metody obliczania SNQ w sytuacji krótkich ciągów pomiarowych przepływów
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Przenoszenie charakterystyk przepływów
Regresja II rodzaju

w10o QaaQ +=w10o QaaQ +=
lub

1)( w0o
a

QaQ +=

lub

2
w2w10o QaQaaQ ++=

Zależność między przepływem Qo a przepływem Qw

Q o

Q w

gdzie:
Qo ,Qw - przepływy odpowiednio w przekroju obliczeniowym z krótkim ciągiem

pomiarowym i na stacji wodowskazowej. 
Współczynniki a0, a1 i a2 są określane metodą najmniejszych kwadratów.

UWAGA: Przenoszone mogą być wyłącznie charakterystyki przepływów policzone w stacji 
wodowskazowym (np. SNQ, Qmax,p , Qn , itp.).
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Proponowane metody obliczania SNQ w przekrojach niekontrolowanych na rzece kontrolowanej
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Metody przenoszenia informacji hydrologicznej – rzeka kontrolowana
Jedna stacja wodowskazowa poniżej lub powyżej przekroju

Ustalony współczynnik przeliczeniowy
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n – współczynnik przeliczeniowy, którego wartość jest ustalana dla określonego przepływu 
charakterystycznego (dla SNQ n=1)

WARUNEK: przyrosty powierzchni zlewni między Ao i Aw nie powinny przekraczać 40%

Qo, Qw – charakterystyki przepływu odpowiednio w przekroju obliczeniowym i na stacji wodowskazowej
w tym SNQ

Ao, Aw – powierzchnie zlewni odpowiednio do przekroju obliczeniowego i stacji wodowskazowej



Proponowane metody obliczania SNQ w przekrojach niekontrolowanych na rzece kontrolowanej

 

Brak ciągów przepływów w przekroju 

obliczeniowym na rzece kontrolowanej 

Jedna stacja wodowskazowa powyżej 

lub poniżej przekroju obliczeniowego  

Dwie stacje wodowskazowe na rzece z 

przekrojem obliczeniowym 

Jedna lub dwie stacje wodowskazowe oraz 

dane potrzebne do modelu transformacji 

Transformacja statyczna 

Metoda ekstrapolacji 

Proporcjonalnie do 

powierzchni zlewni 

Ustalony współczynnik 

przeliczeniowy 

 Transformacja statyczna 

Metoda interpolacji 

Transformacja 

dynamiczna 

Transformacja statyczna 

Metoda ekstrapolacji 

Identyfikowany współczynnik 

przeliczeniowy 

Proporcjonalnie do powierzchni 

zlewni 

Modele konceptualne i 

hydrodynamiczne 

Charakterystyka 

przepływu - SNQ 

Długie ciągi 

przepływu 

Charakterystyka 

przepływu - SNQ 

Charakterystyka 

przepływu - SNQ 

Przekrój obliczeniowy 

między dwoma stacjami 

wodowskazowymi 

Dwie stacje wodowskazowe 

powyżej lub poniżej przekroju 

obliczeniowego 



Metody przenoszenia informacji hydrologicznej – rzeka kontrolowana
Przekrój obliczeniowy między dwiema stacjami wodowskazowymi
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WARUNEK: przyrosty powierzchni zlewni między Ao i Aw nie powinny przekraczać 40%

UWAGA: jeśli przyrost powierzchni zlewni jest mniejszy niż 10% należy przyjąć Qo=Qw



Proponowane metody obliczania SNQ w przekrojach niekontrolowanych na rzece kontrolowanej
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Metody przenoszenia informacji hydrologicznej – rzeka kontrolowana
Dwie stacje wodowskazowe poniżej lub powyżej przekroju

Identyfikacja współczynnika przeliczeniowego
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Qo, Qwi – charakterystyki przepływu 
odpowiednio w przekroju obliczeniowym i 
na stacji wodowskazowej w tym SNQ

Ao, Awi – powierzchnie zlewni odpowiednio do 
przekroju obliczeniowego i stacji wodowskazowej

WARUNEK: przyrosty powierzchni 
zlewni między Ao i Awi nie powinny 
przekraczać 40%



Proponowane metody obliczania SNQ w przekrojach niekontrolowanych na rzece kontrolowanej
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Proponowane metody obliczania SNQ w zlewniach rzek niekontrolowanych
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Metody obliczania charakterystyk przepływów w zlewniach niekontrolowanych
Wybór zlewni podobnej

Założenie: Zlewnia kontrolowana jest podobna do zlewni niekontrolowanej pod względem warunków
hydrologicznych. Pełne podobieństwo hydrologiczne oznacza zgodność obu zlewni pod względem
warunków fizyczno-geograficznych i meteorologicznych (klimatycznych). Wtedy charakterystyki
przepływu określone dla zlewni kontrolowanej mogą być przenoszone do zlewni niekontrolowanej
proporcjonalnie do powierzchni ich zlewni.

K

K

NK
NK Q

A

A
Q

n









=

Uwaga 1: n - parametr empiryczny, którego wartość jest ustalana dla 
określonego przepływu charakterystycznego dla SNQ  n=1

Uwaga 2: Wybór zlewni podobnej zazwyczaj jest subiektywny, tj. zależny od hydrologa przeprowadzającego 
obliczenia, który powinien uwzględnić dla przepływów niskich następujące czynniki: suma i reżym opadów, 
parowanie terenowe, budowa geologiczna zlewni (w szczególności zaleganie i układ warstw wodonośnych), 
zapas wody nagromadzony w warstwach wodonośnych, warunki glebowe, przepuszczalności, głębokość 
erozyjnego wcięcia; urzeźbienie terenu, zalesienie, jeziorność, zabagnienie.
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Proponowane metody obliczania SNQ w zlewniach rzek niekontrolowanych
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Metody obliczania charakterystyk przepływów w zlewniach niekontrolowanych
Zależności regionalne - wzory regionalne

Wzór Byczkowskiego i Mandes dla północno-wschodniej Polski (dorzecze Narwi i rzek sąsiednich)

𝑆𝑁𝑞 = 4.01 ∙ 10−11 𝐽 + 1 10.9𝑃3.8𝐷−0,32 wzór empiryczny lub

gdzie:
SNq – średni niski roczny odpływ jednostkowy Τ𝑙 𝑠 ∙ 𝑘𝑚2 ,
R – powierzchnia gruntów ornych [%],
𝜆 – powierzchnia lasów [%],
𝛹 – średni spadek zlewni [%],
J – jeziorność zlewni [%], 
P – normalny opad roczny średni na obszarze zlewni [mm],
D – gęstość sieci rzecznej [ ൗ𝑘𝑚

𝑘𝑚2].

𝐽 =
𝐹𝑗

𝐴
∙100%

𝐹𝑗 – powierzchnia jezior w zlewni 𝑘𝑚2 ,
A – całkowita powierzchnia zlewni 𝑘𝑚2 .

𝐷 =
σ 𝐿

𝐴
σ 𝐿– suma długości wszystkich cieków na obszarze zlewni 𝑘𝑚 ,
A – całkowita powierzchnia zlewni 𝑘𝑚2 .

𝑆𝑁𝑄 = 10−3 ∙ 𝑆𝑁𝑞 ∙ 𝐴 [ ൗ𝑚3

𝑠]

𝑆𝑁𝑞 = 8.42 ∙ 10−9 𝐽 + 1 8.7𝑅0.48𝜆0.24Ψ0.15𝑃3.0𝐷−0,33 wzór korelacyjny



Metody obliczania charakterystyk przepływów w zlewniach niekontrolowanych
Zależności regionalne  - wzory regionalne

Wzór Punzeta dla karpackiego dorzecza Wisły

𝑆𝑁𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐻𝑛1𝐼𝑛2𝑃𝑛3𝑁𝑛4

gdzie:
SNq – średni niski odpływ jednostkowy Τ𝑙 𝑠 ∙ 𝑘𝑚2 ,
H – średnie wzniesienie zlewni [m  n.p.m.], 
N – wskaźnik nieprzepuszczalności gleb [%] z tabeli do mapy glebowej 1: 500000 wg. H. Czarneckiej, Gleby Polski, 1972,
P – opad średni roczny w zlewni [mm],
I – spadek rzeki [‰],
a – parametr.

𝐼 =
∆𝑊

𝐿
∆𝑊 − różnica wysokości między najwyżej położonymi źródłami rzeki a przekrojem zamykającym w zlewni 𝑚 ,
L – odległość od przekroju zamykającego do najdalej położonego źródła w zlewni 𝑘𝑚 ,
A – całkowita powierzchnia zlewni 𝑘𝑚2 .

Zlewnie górskie H>470 m n.p.m. oraz Zlewnie wyżynne i nizinne 
zlewnie o średniej wysokości 300<H<470m n.p.m., H<300 m n.p.m., umowny spadek rzeki I<18 ‰
umowny spadek rzeki I>18 ‰

𝑆𝑁𝑄 = 10−3 ∙ 𝑆𝑁𝑞 ∙ 𝐴 [ ൗ𝑚3
𝑠]

𝑆𝑁𝑞 = 0.00807 ∙ 𝐻1.21815𝐼03273𝑃0.1722𝑁−1.0504 𝑆𝑁𝑞 = 0.000247 ∙ 𝐻0.7462𝐼−0.2321𝑃1.182𝑁−0.7123

Uwaga:  Wzory ważne tylko dla rzek naturalnych (bez  antropopresji i specyficznych warunków hydrogeologicznych), o 
powierzchni zlewni od 10 do 500 𝑘𝑚2

Wzór  dla zlewni górskich obejmuje: Tatry, Podhale i Beskidy
Wzór dla zlewni wyżynnych i nizinnych obejmuje: obszar Pogórza Karpackiego i Podkarpacia (Nizina Sandomierska)
Dla  pozostałych zlewni SNq odczytać z mapy (Atlas hydrologiczny Polski).
Dla zlewni poniżej 10 𝑘𝑚2wykonać bezpośrednie pomiary.



Metody obliczania charakterystyk przepływów w zlewniach niekontrolowanych
Zależności regionalne  - wzory regionalne

Równania regresji dla dorzecza górnej Wisły do ujścia Sanu włącznie 
za Stachy (Zasady obliczania SNQ rzek polskich, 1991)

gdzie:
SNQ – średni niski odpływ Τ𝑚3

𝑠 ,
H – średnia wysokość zlewni [m  n.p.m.], 
N – wskaźnik nieprzepuszczalności gleb [%] z tabeli do mapy glebowej 1: 500000 wg. H. Czarneckiej, Gleby Polski, 1972 lub Tab. 1 w 

Zasadach,
P – opad średni roczny w zlewni [mm],
A – całkowita powierzchnia zlewni [𝑘𝑚2 ],
𝐼𝑟𝑢

– umowny spadek rzeki [‰] lub [ Τ𝑚
𝑘𝑚],

𝐼𝑟𝑢
=

∆𝑊

𝐿𝑚𝑎𝑥

∆W − różnica wysokości między najwyżej położonymi źródłami rzeki 𝑊𝑧𝑚𝑎𝑥
a przekrojem zamykającym w zlewni 𝑊𝑑 𝑚 ,

𝐿𝑚𝑎𝑥 − długość najdłuższego cieku  [𝑘𝑚].

𝑆𝑁𝑄 = 8.07 ∙ 10−6 ∙ 𝐻1.218𝐼𝑟𝑢

0.327𝑃0.172𝑁−1.050A 𝑆𝑁𝑄 = 2.47 ∙ 10−7 ∙ 𝐻0.746𝐼𝑟𝑢

−0.232𝑃1.182𝑁−0.712𝐴

Uwaga:  Wzory zalecane dla rzek o powierzchni zlewni od 10 do 300 𝑘𝑚2

Zlewnie górskie H>500 m n.p.m. lub Zlewnie wyżynne i nizinne H<300 m n.p.m. lub  
zlewnie o średniej wysokości 300<H<500m n.p.m., zlewnie o średniej wysokości 300<H<500m n.p.m.,
gdy umowny spadek rzeki 𝐼𝑟𝑢

>18 ‰ gdy umowny spadek rzeki 𝐼𝑟𝑢
<18 ‰ 

𝐻 =
∆𝑊

2



Metody obliczania charakterystyk przepływów w zlewniach niekontrolowanych
Zależności regionalne - wzory regionalne

Wzór Stachy dla Karpat

𝑆𝑁𝑄 = 2.613 ∙ 10−4 ∙ 𝐴1.068 𝑆𝑆𝑞𝑝

0.548
𝑖𝑟

0.35 [ Τ𝑚3
𝑠]

gdzie:
𝑆𝑆𝑞𝑝 – średni z wielolecia odpływ jednostkowy pochodzący z zasilania podziemnego określany z 

mapy w Atlasie hydrologicznym Polski, 1987, Τ𝑙 𝑠 ∙ 𝑘𝑚2 ,
Jez – wskaźnik jeziorności, 

𝑖𝑟 – spadek cieku [m/km],

𝐴 – całkowita powierzchnia zlewni 𝑘𝑚2 .

Uwaga: Wzory ważne dla A > 10 𝑘𝑚2 w Karpatach i A > 50 𝑘𝑚2w pozostałej części Polski.

𝐴𝑗 − powierzchnia zlewni jeziora jezior 𝑘𝑚2 ,

Wzór Stachy z wyłączeniem regionu Karpat

𝑆𝑁𝑄 = 4.068 ∙ 10−4 ∙ 𝐴1.045 𝑆𝑆𝑞𝑝

0.957
𝑖𝑟

0.111 (1 + 𝐽𝑒𝑧)0.234 [ Τ𝑚3
𝑠]

𝐽𝑒𝑧 =
𝐴𝑗

𝐴

𝜎𝑆𝑁𝑄 = 0.472

𝜎𝑆𝑁𝑄 = 0.318

Rzeczywista wartość SNQ mieści się z prawdopodobieństwem p w przedziale:

𝑝 = 𝑆𝑁𝑄 − 𝜎𝑆𝑁𝑄 < 𝑆𝑁𝑄 < 𝑆𝑁𝑄 + 𝜎𝑆𝑁𝑄 = 0.68

𝜎𝑆𝑁𝑄 - średni błąd względny oszacowania SNQ,



Proponowane metody obliczania SNQ w zlewniach rzek niekontrolowanych
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Metody obliczania charakterystyk przepływów w zlewniach niekontrolowanych
Zależności regionalne  - mapy obszarowego rozkładu charakterystyki

Mapa izolinii średniego niskiego odpływu jednostkowego 
dla obszaru Polski wg Stachy, Herbsta i Orsztynowicz, 
Przestrzenna zmienność przepływów średnich niskich w 
Polsce, Prace PIHM Nr 100,  1970. 

Mapa średniego niskiego odpływu jednostkowego wg 
Stachy i Biernat, 1:500 000, Atlas hydrologiczny Polski, 1987.

Mapa izoreii SNq (1951-1985) w Zasadach obliczania 
przepływów średnich niskich rzek polskich, 1991.



Metody obliczania charakterystyk przepływów w zlewniach niekontrolowanych
Zależności regionalne  - mapy obszarowego rozkładu charakterystyki

Mapa średniego niskiego odpływu jednostkowego wg Stachy i Biernat, 1:500 000, Atlas hydrologiczny Polski, 1987



Metody obliczania charakterystyk przepływów w zlewniach niekontrolowanych
Zależności regionalne  - mapy obszarowego rozkładu charakterystyki

Mapa izorei SNq (1951-1985) w Zasadach obliczania przepływów średnich niskich rzek polskich, 1991

Procedura postępowania:

1. Zlokalizować niekontrolowany przekrój na mapie topograficznej w skali 1:50000 lub 1:100000;

2. Wykreślić granice zlewni do przekroju niekontrolowanego;

3. Określić powierzchnię zlewni do przekroju niekontrolowanego w 𝑘𝑚2;

4. Przenieść zaznaczoną zlewnię z mapy topograficznej na mapę izorei (1:2000000) z zachowaniem skali;

5. Wyznaczyć geometryczny środek ciężkości zlewni i dla niego odczytać z mapy izorei SNq w 𝑙𝑠−1𝑘𝑚−2 interpolując 
liniowo;

6. Obliczyć średni niski przepływ 𝑆𝑁𝑄 = 𝑆𝑁𝑞 ∙ 𝐴 ∙ 10−3 𝑤 𝑚3𝑠−1;

7. Średni względny błąd SNQ określony z mapy izorei wynosi 𝜎𝑆𝑁𝑄 = 0.344, a rzeczywista wartość SNQ mieści się  z 

prawdopodobieństwem p w przedziale 𝑝 = 𝑆𝑁𝑄 − 𝜎𝑆𝑁𝑄 < 𝑆𝑁𝑄 < 𝑆𝑁𝑄 + 𝜎𝑆𝑁𝑄 = 0.68;

Uwaga: 1. SNQ może być określany z mapy izorei tylko dla zlewni o powierzchni 𝐴 > 10 𝑘𝑚2 w górach i 𝐴 > 50 𝑘𝑚2 w 
pozostałej części Polski.

2. Mapy izorei nie można wykorzystywać dla zlewni i odcinków rzek silnie zmienionych antropopresją (na mapie 
obszary zaznaczone szrafurą).

3. Wartości SNQ obliczone z mapy izorei dla zlewni z zniekształconym reżimem odpływu różnią się zasadniczo od 
wartości rzeczywistych.



Metody obliczania charakterystyk przepływów w zlewniach niekontrolowanych
Zależności regionalne  - mapy obszarowego rozkładu charakterystyki

Mapa izorei SNq wg  Zasad obliczania przepływów średnich niskich rzek polskich , 1991



Uzasadnienie konieczności opracowania metodyki obliczania SNQ 

✓ Dla potrzeb zapisów Ustawy Prawo wodne z 20.07.2017 r. z 
uwzględnieniem nowelizacji z dnia 11 września 2019 r.

✓ Dla potrzeb opracowania nowego Atlasu Hydrologicznego

✓ Dla potrzeb wyznaczania przepływów środowiskowych

✓ Dla potrzeb szeroko pojętej praktyki inżynierskiej



Kwestie do rozstrzygnięcia dotyczące:

1. Wyboru wielolecia przy ustalaniu SNQ (wg Ustawy co najmniej z 20 lat art. 270 ust. 6) 
Propozycja IMGW-PIB: N – 30 lat obserwacji z okresu 1986-2015, wielolecie jednakowe dla 
obszaru całej Polski. 

2. Aktualizacji wielkości SNQ zgodnie z art. 302 ust.1 pkt 6.
Propozycja IMGW-PIB: co 10 lat.

3. Opracowania metodyki wyznaczania średniego niskiego przepływu(SNQ) na podstawie:
(i) istniejących metod obliczeniowych (środki własne IMGW-PIB) do dnia 31 grudnia 2019 r.;
(ii) zaktualizowanych istniejących metod lub opracowanych nowych sprawdzonych w wybranych

zlewniach pilotażowych do dnia 31 grudnia 2021 r. (środki PGW WP);
oraz
(iii) wykonanie obliczeń SNQ dla stacji wodowskazowych do dnia 31 grudnia 2019 r. (środki

własne IMGW-PIB);
(iv) wykonanie obliczeń SNQ we wskazanych przez PGW WP przekrojach na potrzeby

ustalania wysokości opłat za usługi wodne do dnia 31 grudnia 2021 r. (środki PGW WP).



Konsultacje w roku 2018:
Metody obliczania średniego niskiego przepływu z wielolecia SNQ, Seminarium 
Naukowe nt. „Opracowanie metodyki obliczania przepływu średniego niskiego z 
wielolecia (SNQ) dla potrzeb realizacji zapisów Ustawy Prawo wodne (Dz. U. 
2017 poz. 1566 z dnia 20 lipca 2017 r.), 
26 stycznia 2018, IMGW-PIB Oddział w Krakowie

Metody obliczania średniego niskiego przepływu SNQ, XLVI Szkoła „Współczesne 
zagadnienia hydrologii”, KGW PAN i IMGW-PIB, 
18 maja 2018, Jabłonna k/Warszawy

Przepływy minimalne, Panel dyskusyjny podczas III Krajowego Kongresu 
Hydrologicznego, SHP, KGW PAN i SGGW,
19-21 września 2018, Warszawa

Wybrane metody obliczania średniego niskiego przepływu SNQ, Seminarium 
Naukowe dla przedstawicieli CHOK i BPH,
19 listopada 2018, OG IMGW-PIB w Warszawie



Dziękuję za uwagę / Thank you

Zakład Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych w Krakowie

Dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB


