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Ważność jakości powietrza w IOŚ-PIB (3 Ośrodki)



Kluczowe cele działań IOŚ-PIB dot. jakości powietrza

✓ Identyfikacja aktywności powodującej emisje 
zanieczyszczeń do atmosfery

✓ Szacowanie wielkości emisji z podziałem na sektory i zanieczyszczenia, analizy trendów 
zmian emisji 

✓ Wsparcie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i w zakresie ocen jakości powietrza, 
w tym opracowywanie raportów tematycznych i wytycznych oraz wskazówek dla Inspekcji 

✓ Wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie współpracy międzynarodowej w 
ramach Konwencji o transgranicznym przenoszeniu zanieczyszczeń na dalekie odległości 
oraz tworzeniu strategii

✓ Wsparcie jednostek Resortu Klimatu i Środowiska oraz Zdrowia w zakresie konsultacji 
aktów prawnych oraz strategii mających związek z jakością powietrza  

✓ Rozwój i wdrażanie metod wspomagających ocenę jakości 
powietrza, w tym modeli matematycznych  

✓ Wykonywanie ekspertyz związanych z jakością powietrza,

✓ Doradztwo dla władz rządowych i samorządowych  

✓ Edukacja, kreowanie postaw społecznych 



Centralna Baza Emisji  – Klimada 2.0

Sektor niskiej emisji 
– udział paliw, wskaźniki, 
przykład dla emisji B(a)P



Identyfikacja źródeł „niskiej emisji” – ZONE



Oceny jakości powietrza – wsparcie GIOŚ
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Źródło danych: PMŚ - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  Opracowanie: Instytut Ochrony Środowiska -PIB

Stężenie średnie 
roczne PM2.5 w 
latach 2010-
2018, 

Stężenie średnie roczne pyłu PM2,5 dla 
uzdrowisk w latach 2015-201 
(strefa uzdrowiskowa A)



Modelowanie matematyczne  – ustawa Poś

Przykład 
wyników dla PM10 

Prognoza operacyjna



Konwencja o transgranicznym przenoszeniu zanieczyszczeń LRTAP – wsparcie Ministra Klimatu
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Depozycja kadmu (zawartego 
w pyle PM10) pochodzącego z 
różnych źródeł  na terenie 
Polski

Ekspertyza Case Study



Pomiary jakości powietrza – kampanie

Intensywna kampania 
pomiarowa  na stacji 
IOŚ-PIB 
w zimie 2018 roku w 
zakresie pyłu oraz sadzy w 
ramach programów 
międzynarodowych 
EMEP/ACTRIS

Stacja 
IOŚ-PIB



Identyfikacja obszarów „niskiej emisji” – ZONE

Targówek
- Dane (1 min)
- Mapa wyników 

transektu oraz 
rozkładu 
zanieczyszczeń 





Statystyka - 10.11.2021 r.:

➢ Zarejestrowanych 349 użytkowników;

➢ Dodane i zweryfikowane pozytywnie 2468 urządzeń i materiałów, z czego: 
➢ 1104 pomp ciepła, 
➢ 414 kotłów gazowych kondensacyjnych, 
➢ 116 kotły węglowe, 
➢ 277 kotłów na pellet drzewny, 
➢ 16 kotłów zgazowujących drewno,  
➢ 60  kotły elektryczne, 
➢ 18 kolektorów słonecznych, 
➢ 21 instalacji fotowoltaicznych,
➢ 10 innych urządzeń elektrycznych, 
➢ 67 mechanicznych wentylacji z odzyskiem ciepła, 
➢ 292 materiałów izolacyjnych, 
➢ 73 szt. okien i drzwi.



Ogólnopolska infolinia programu „CZYSTE POWIETRZE”

22 340 40 80 i 22 340 40 90 (wsparcie Gmin)

Rok: Miesiąc: przychodzące Gmina Beneficjent Czat

styczeń 7526 330 7071 304

luty 8689 701 7753 411

marzec 11683 719 10439 396

kwiecień 13385 813 11827 339

maj 13312 815 11807 302

czerwiec 13051 1077 11224 274

lipiec 13633 1149 11584 349

sierpień 13274 1043 11221 343

wrzesień 12009 1115 10034 365

październik 10407 1197 8480 344

listopad 3382 352 2740 119

grudzień

120351 9311 104180 3546

2020 Razem 38445 2809 28346 223

158796 12120 132526 3769

RAZEM

SUMA 2020 i 2021

20
21



Wiarygodność pomiarów – test low-cost

Linia zgodności



Edukacja  – Stop Smog

Ogólnopolska kampania na rzecz
kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych
w kontekście troski o czyste powietrze.

Cel projektu - podniesienie świadomości ekologicznej

Realizacja - konferencje, warsztaty, konkursy plastyczne





Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji,

prowadzona wśród mieszkańców dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Założenia projektu:
➢ prowadzenie wśród mieszkańców dzielnicy Wawer m. st. Warszawy działań edukacyjno-informacyjnych w

zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji oraz poprawy jakości powietrza;
➢ utworzone zostały dwa stanowiska stacjonarne w Urzędzie Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1 oraz przy ul.

Włókienniczej 54;
➢ Stanowiska czynne codziennie w godzinach pracy urzędu 8:00 – 16:00;
➢ 4 edycje realizowane w okresie czerwiec – grudzień w latach 2018 – 2021;

Dzielnica Wawer:
➢ 12 osiedli;
➢ Przeważająca zabudowa jednorodzinna;
➢ Powierzchnia dzielnicy wynosi 79,7 km²;
➢ Liczba mieszkańców ~80 000;
➢ Liczba posesji: ~21 000;
➢ Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania to 100 m²;
➢ ~3500 lokali ogrzewanych jest przez pozaklasowe źródło ciepła na paliwo stałe;
➢ ~2800 lokali nie jest przyłączonych do sieci gazowej.



Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji,

prowadzona wśród mieszkańców dzielnicy Wawer m. st. Warszawy



Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu zebrał wszystkie programy wsparcia w 
jednym miejscu uruchamiając darmową „Wyszukiwarkę Ekodotacji”.

Zaledwie trzy kliknięcia myszką wystarczą, żeby wyświetlić listę dostępnych 
programów.



Jak to działa?
Wejdź na stronę 

https://ekodotacje.ios.edu.pl

1. Wybierz jakim typem inwestora 

jesteś.

2. Wybierz jaki rodzaj inwestycji 

planujesz.

3. Wybierz lokalizację inwestycji.

Wyszukiwarka przekieruje Cię na 

strony internetowe odpowiednich 

programów wsparcia. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy lub chcesz dodać program, 
możesz zadzwonić na dedykowaną infolinię:

22 340 40 65

https://ekodotacje.ios.edu.pl/


Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji,

prowadzona wśród mieszkańców dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

W trakcie prowadzenia kampanii ze strony mieszkańców zostały zgłoszone następujące problemy:

➢ Problem z wypełnieniem wniosku w formie elektronicznej w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, szczególnie w
przypadku osób starszych i nieposługujących się w sposób biegły komputerem;

➢ Brak wskazówki w materiałach informacyjnych, co do procedury postępowania w przypadku posiadania dwóch źródeł
ciepła – kotła gazowego i kotła na paliwo stałe;

➢ Brak wsparcia finansowego przy wymianie starego kotła gazowego na nowy, szczególnie w przypadku osób które mają
ciężką sytuację finansową;

➢ Skomplikowana procedura organizacji, realizacji i rozliczenia projektu w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze;

➢ Brak proponowanej listy firm na terenie Dzielnicy Wawer

➢ Odmowne decyzje wydawane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej;

➢ Stosunkowo duża liczba mieszkańców zgłasza chęć skorzystania z proponowanych dofinansowań dopiero po wykonaniu
inwestycji.



Patronaty i wsparcie merytoryczne wydarzeń.



MISJA
IOŚ-PIB dąży do zapewnienia równowagi

środowiska naturalnego, stanowiącego

podstawę dynamicznej gospodarki

i zdrowego społeczeństwa w Polsce, 

poprzez wspieranie krajowych

i lokalnych organów ochrony środowiska

I zainteresowanych podmiotów w ich 

działaniach na rzecz ochrony i zarządzania

zasobami naturalnymi, tak aby mogły

zaspokoić potrzeby obecnych i przyszłych

pokoleń. 

WIZJA

IOŚ-PIB jako profesjonalna

i otwarta na współpracę jednostka

naukowo-badawcza, zajmująca

kluczową pozycję wśród instytucji

krajowych działających w obszarze

ochrony środowiska.



Dziękuje za uwagę


