
Podstawowe informacje 
o promieniowaniu UV

Indeks UV 

Prognoza Indeksu UV 

Promieniowanie ultrafioletowe stanowi¹ce niewielk¹ czêœæ 
promieniowania s³onecznego dzielone jest na 3 pasma: UV-C, 
UV-B i UV-A.

Ca³oœæ  promieniowania UV-C oraz znaczna czêœæ  
promieniowania UV-B jest poch³aniana w atmosferze przez 
ozon, parê wodn¹, tlen i dwutlenek wêgla. Ozon jest g³ównym 
poch³aniaczem promieniowania UV-B, zmniejszenie jego 
warstwy w atmosferze zwiêksza iloœæ UV-B docieraj¹cego do 
powierzchni Ziemi. Promieniowanie UV-A jest minimalnie 
poch³aniane w atmosferze. 

W zwi¹zku z tym promieniowanie UV docieraj¹ce do cz³owieka 
sk³ada siê g³ównie z UV-A i  UV-B.

Indeks UV (UVI) opisuje poziom s³onecznego promieniowania 
UV na powierzchni Ziemi. Jest to jednostka miary 
promieniowania UV dotycz¹ca jego oddzia³ywania na skórê 
cz³owieka (rumieñ wywo³any przez UV).

Zakres wartoœci Indeksu UV rozci¹ga siê od 0 wzwy¿. 
Im wy¿sza wartoœæ UVI, tym wiêksze prawdopodobieñstwo 
wyst¹pienia rumienia i poparzeñ skóry i tym szybszy czas ich 
pojawienia siê.

Prognozowany i bie¿¹cy Indeks UV dostêpny na stronie 
www.pogodynka.pl 
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Mo¿esz 
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przebywaæ na 
zewn¹trz! 

Szukaj cienia w godzinach 
po³udniowych!

Za³ó¿ koszulê, nakrycie g³owy 
oraz okulary przeciws³oneczne 

i posmaruj siê kremem z filtrem!

Unikaj przebywania na zewn¹trz 
w godzinach po³udniowych! 

Szukaj cienia!

Koszula, nakrycie g³owy, okulary 
przeciws³oneczne oraz krem z 

filtrem s¹ obowi¹zkowe!

Schemat zalecanej ochrony przed promieniowaniem UV
 w zale¿noœci od wartoœci Indeksu UV

W miesi¹cach letnich, od maja do wrzeœnia na stronie internetowej 
prezentowana jest jednodniowa prognoza Indeksu UV. 

Prognoza na nastêpny dzieñ dostêpna jest codziennie po po³udniu 
w  p o s t a c i  d w ó c h  m a p :  d l a  b e z c h m u r n e g o  n i e b a
 i z uwzglêdnieniem zachmurzenia.

Sieæ monitoringu promieniowania UV 

Oœrodek Aerologii IMGW-PIB wykonuje pomiary natê¿enia 
s³onecznego promieniowania UV. Monitoring promieniowania 
UV w trybie rzeczywistym prowadzony jest na szeœciu stacjach: 
£eba, Miko³ajki, Legionowo, Katowice, Zakopane, Kasprowy 
Wierch.

Na stronie internetowej, w godzinach 7-19 czasu lokalnego  
dostêpne s¹ : mapa zbiorcza ze œrednim Indeksem UV oraz wykresy 
Indeksu UV (chwilowego i œredniego) z poszczególnych 
lokalizacji.

Informacje o bie¿¹cej i prognozowanej
 wartoœci Indeksu UV

do prezentacji na wyœwietlaczach LCD 

Na ekranie wyœwietlacza LCD prezentowane s¹:

[w y k r e s  p r o g n o z y  I n d e k s u  U V  n a  d a n y  d z i e ñ  
dla bezchmurnego nieba w formie barwnych pól w kolorach 
odpowiadaj¹cych poziomowi Indeksu UV

[wykres wartoœci bie¿¹cej Indeksu UV w formie rysowanej linii

[wartoœæ liczbowa Indeksu UV wraz ze s³ownym opisem 
w kolorze odpowiadaj¹cym poziomowi Indeksu UV

[legenda poziomu i zakresu Indeksu UV oraz objaœnienia

Tablica informacyjna o bie¿¹cej 
i prognozowanej wartoœci Indeksu UV 

Na tablicy LED prezentowane s¹:

[na górnym polu wyœwietlana jest bie¿¹ca wartoœæ Indeksu UV, 
kolor wyœwietlanych cyfr odpowiada poziomowi Indeksu UV 

[na dolnym polu przedstawiany jest s³owny opis bie¿¹cej 
wartoœci Indeksu UV oraz informacja o maksymalnym 
prognozowanym na dany dzieñ Indeksie UV w bezpoœrednim 
S³oñcu



System informacyjny 
o s³onecznym 

promieniowaniu UV

Opracowano przez Oœrodek Aerologii 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Pañstwowy Instytut Badawczy 

na podstawie “Global Solar UV Index. A Practical Guide” WHO 2002
 w ramach projektu 

“Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” 
finansowanego przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju, 
koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy 

- Pañstwowy Instytut Badawczy

Promieniowanie s³oneczne jest wa¿nym naturalnym 
czynnikiem tworz¹cym klimat Ziemi. 

Ultrafioletowe pasmo promieniowania s³onecznego 
odgrywa istotn¹ rolê w wielu procesach biosfery i ma 
ogromny wp³yw na zdrowie cz³owieka. 

Ma wiele dobroczynnych oddzia³ywañ, ale mo¿e byæ 
równie¿ bardzo szkodliwe w przypadku przekroczenia 
progu bezpieczeñstwa. 

Aby unikn¹æ przykrych skutków dzia³ania nadmiernej 
iloœci  promieniowania UV, zarówno ostrych 
jak i przewlek³ych, cz³owiek powinien ograniczyæ swoj¹ 
ekspozycjê na S³oñce stosuj¹c œrodki ochronne. 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Pañstwowy Instytut Badawczy

Oœrodek Aerologii
ul.. Zegrzyñska 38, 05-119 Legionowo

tel. (22) 76 73 100
e-mail: osrodek.aerologii@imgw.pl


