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Warszawa, 12.03.2019 r. 

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) 
ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski. 
Rezultatem wprowadzanych zmian jest bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej 
i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz prognoz jakości powietrza 
w całym kraju. 

Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie www.ios.edu.pl w zakładce Jakość 
powietrza". Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni 
(„dziś-j utro-poj ut rze"). 

Aktualnie na stronie dostępne są: 
S mapy indeksu średniodobowego na kolejne trzy dni; 
S trend zmian indeksu w miastach wojewódzkich; 
S animacja rozkładu indeksu nad obszarem Polski. 

Dane dotyczą następujących substancji: pył zawieszony PM10, dwutlenek azotu N02, dwutlenek 
siarki S02 (w okresie zimowym od października do marca), ozon troposferyczny 03 (w okresie letnim 
od kwietnia do września). Wykorzystując dodatkowo wartości stężeń innych prognozowanych 
zanieczyszczeń, IOŚ-PIB ocenia ogólny poziom narażenia, wyrażony jako Polski Indeks Jakości 
Powietrza, zdefiniowany na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wykorzystywany 
do obliczeń indeksu na podstawie pomiarów ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Serdecznie zachęcamy do bezpłatnego korzystania z zamieszczanych prognoz, zarówno w formie 
udostępnianych na Państwa stronach mapek z podaniem źródła danych lub bezpośredniego odesłania 
do strony internetowej IOŚ-PIB. 

Zapraszamy również do dzielenia się z nami wszelkimi pomysłami, uwagami i przemyśleniami. 
Chcemy, aby prognozy jak najlepiej odpowiadały na aktualne potrzeby społeczeństwa w zakresie 
informowania o stanie jakości powietrza, dlatego przewidujemy ich stały rozwój. 

W sprawach związanych z udostępnianiem prognoz prosimy o kontakt z p. Agnieszką 
Stangreciak: agnieszka.stangreciak®ios.edu.pl 
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