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Przekroczenia stężenia pyłów PM10
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PM10 - liczba dni z przekroczeniami w 2017 r.

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2017 roku.



Stężenie benzo[a]pirenu
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Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2017 roku.



źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019

Źródła emisji pyłu PM10, dane za 2017 r.



źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019

Źródła emisji rakotwórczego benzo[a]pirenu, 
dane za 2017 r.



Ubóstwo energetyczne w Małopolsce

Krakowski Alarm Smogowy oraz PwC we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Wiosna, przeprowadzili badanie stanu 

domów beneficjentów programu Szlachetna Paczka. Objęło 

ono 705 lokali mieszkalnych z terenu województwa 

małopolskiego. 27%
domów jednorodzinnych nie posiada 

systemu centralnego przygotowania 

ciepłej wody.60%
domów jednorodzinnych jest 

nieocieplona. 90%
domów jednorodzinnych jest ogrzewana 

za pomocą paliw stałych, węgla i drewna.



Jak ograniczać skalę smogu w Polsce

Działania na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

Inwestycje w programy wymiany instalacji grzewczych 

i termomodernizacji.

Ograniczenie ruchu samochodowego i promocja czystego 

transportu. 

Odpowiednie przepisy na poziomie krajowym i regionalnym 

– budynki i transport.



Inicjatywa
Biznes kontra smog



Cel inicjatywy i firmy partnerskie (I edycja)

Zwiększenie 

świadomości 

młodych osób 

w zakresie czystego 

powietrza i dbałości 

o środowisko 

naturalne.



Czym jest inicjatywa 
Biznes kontra smog

Wolontariusze-pracownicy zaangażowanych firm, 

prowadzili zajęcia w przedszkolach i szkołach od 

października 2018 do końca marca 2019 (I edycja).

Program został dostosowany do różnych grup wiekowych. 

Dzieci dowiedzą się m.in.: czym jest smog, dlaczego 

powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi 

oraz co można i należy robić, aby móc oddychać 

czystszym powietrzem.

Warsztaty są bezpłatne, placówki edukacyjne nie ponoszą 

żadnych kosztów związanych z ich organizacją.

TOP CSR Initiative of the year in 

Poland - CEE Business Services 

Awards Gala 2019

TOP CSR Initiative of the year in 

Poland - CEE Business Services 

Awards Gala 2019



Nasza deklaracja

Odpowiadając na jedno z najważniejszych wyzwań 

naszego społeczeństwa, jakim jest zła jakość 

powietrza i środowiska naturalnego w Polsce, 

deklarujemy swoje pełne zaangażowanie w program 

„Biznes kontra smog”, działając na rzecz podnoszenia 

świadomości ekologicznej Polaków.



Druga edycja właśnie się rozpoczyna!



Co jest takiego wyjątkowego w programie
Biznes kontra smog

Adaptacyjne (agile) zarządzanie programem przy bezpośrednim 

zaangażowaniu wszystkich firm – prawie każda nich realizuje zadanie na 

poziomie całego programu plus zadania wewnątrz własnych organizacji

Odbiorcami treści programu są nie tylko dzieci, ale też ich rodziny, 

nauczyciele oraz pracownicy zaangażowanych firm i ich rodziny i znajomi

Program nie wymaga zaangażowania finansowego od firm, a jedynie 

pokrycie kosztów udziału własnych wolontariuszy (druk materiałów etc.)

Pierwsze na polskim rynku tak szerokie porozumienie przedsiębiorstw 

w obszarze zaangażowania społecznego – osobiste i biznesowe powody



Dzieci kontra smog, czyli
Biznes kontra smog w akcji

"Mam prawdziwą maskę gazową, więc nie boję 
się smogu!"

Co możemy czuć w 
powietrzu? Jedna z 
odpowiedzi dzieci: Miłość

„Czyli  musimy się wyprowadzić do innego kraju.”

„Niektórzy nie wiedzą, że palenie śmieci jest 
szkodliwe, np. moja babcia... Dzisiaj ją 
uświadomię!"

"Proszę Pani, a ja chciałbym 
podziękować, bo się dużo ważnych 
rzeczy dzisiaj nauczyłem."

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





Kontakt

Dorota Franczukowska

Koordynator programu „Biznes kontra 

smog”

dorota.franczukowska@pwc.com 

Strona programu „Biznes kontra smog”: 

www.facebook.com/BiznesKontraSmog

Danuta Zięba

Koordynator programu „Biznes kontra 

smog”

danutaz@herbalife.com

http://www.facebook.com/BiznesKontraSmog

