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Informator dla rodziców
„Biznes kontra smog” to program edukacyjny 
realizowany bezpłatnie w szkołach i przedszkolach 
przez wolontariuszy-pracowników firm i stowarzyszeń 
działających w Polsce.

W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadziliśmy  
prawie 1200 warsztatów, w których udział wzięło  
28 000 dzieci ze 100 miejscowości w całej 
Polsce. Nasi wolontariusze w przystępny sposób 
wyjaśniają dzieciom i młodzieży czym jest smog,  
skąd się bierze i jak można mu przeciwdziałać. 

Dlaczego to takie ważne? Zanieczyszczenie powietrza, 
w tym smog, przyczynia się do powstawania licznych 
chorób, m.in.: astmy, przewlekłych chorób płuc, zawału 
serca, nadciśnienia, a także powoduje problemy 
z pamięcią i koncentracją. W sezonie jesienno-
zimowym powinniśmy szczególnie dbać o nasze drogi 
oddechowe i jakość powietrza, którym oddychamy. 

Aby poprawić stan powietrza i tym samym ograniczyć 
wpływ zanieczyszczeń na nasze zdrowie niezbędna jest 
edukacja – budowanie świadomości wśród dzieci  
i młodzieży w zakresie smogu i czystości powietrza.

W tym celu współpracujemy z Krakowskim Alarmem 
Smogowym, który szkoli naszych wolontariuszy oraz 
czuwa nad zawartością merytoryczną materiałów 
edukacyjnych przygotowanych dla uczniów.

Program „Biznes kontra smog” to pierwsze tak 
szerokie porozumienie przedsiębiorstw w obszarze 
zaangażowania społecznego w Polsce – od 2018 roku 
uczestniczyło w nim ponad 500 wolontariuszy-
pracowników z 29 firm i organizacji.

„Biznes kontra smog” został wyróżniony nagrodą „TOP 
CSR Initiative in Poland” (2019) oraz „Dobroczyńca 
Roku 2020” (kategoria: ekologia).



Co – jako rodzic – mogę 
zrobić, by zapobiec 
powstawaniu smogu?
• Wspieraj swoje dziecko w nauce o zanieczyszczeniu 

powietrza i buduj jego świadomość ekologiczną: 
inspiruj do działań proekologicznych, a przede 
wszystkim dawaj dobry przykład

• Wymień stary piec węglowy na nowoczesny,  
który emituje mniej szkodliwego dymu

• Jeśli to możliwe, przejdź na ogrzewanie z sieci 
miejskiej lub gazowe

• Ograniczaj straty ciepła, ocieplając swój dom, 
uszczelniając okna i drzwi – dzięki temu zużywasz 
mniej energii do jego ogrzania i płacisz niższe 
rachunki

• Tak często, jak to możliwe korzystaj z komunikacji 
zbiorowej, roweru, hulajnogi lub chodź pieszo

• Regularnie rób przegląd swojego samochodu – 
zaniedbane i stare auto truje bardziej

• Segreguj śmieci i wyrzucaj je do odpowiednich 
pojemników

• Nie pal śmieci i tworzyw sztucznych – nie  
zatruwaj siebie, swojej rodziny i sąsiadów

• Sadź drzewa

„Dzieci kontra smog” 
Zasłyszane podczas zajęć w poprzednich edycjach 
programu:

“Proszę Pani, a ja chciałbym podziękować, bo się dużo 
ważnych rzeczy dzisiaj nauczyłem”

“To najlepsza lekcja w życiu! My chcemy jeszcze raz 
filmy o Stefanie”!

Co możemy zrobić, aby nie było smogu? “Zbudować 
takie maszyny z wiatrakiem, które produkowałyby prąd 
i jednocześnie rozwiewały smog daleko od nas”

“Czyli musimy się wyprowadzić do innego kraju!”

Partnerzy programu:  

Organizacje wspierające: 
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