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Oddajemy w Państwa ręce raport z badania ankietowego przeprowadzonego w ramach

pilotażowej kampanii “NIE dla smogu!”, zainicjowanej przez firmę Librus, a realizowanej

przy udziale społeczności szkolnych.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami z badania, ale przede wszystkim do włączenia się

w kampanię “NIE dla smogu!” poprzez aktywność w swoim najbliższym otoczeniu.

Więcej o akcji znajdą Państwo na stronie: 

Kampanię poprzedziły badania ankietowe nt. smogu

przeprowadzone w lutym 2017 roku przez firmę LIBRUS.

Od lat wspierając edukację LIBRUS ma kontakt z 2,5 mln 

użytkowników – uczniów, ich opiekunów oraz nauczycieli. 

Jak pokazały wyniki badania, większość z nich o problemie 

smogu dowiedziało się z mediów, głównie w czasie zimy 

2016/2017. Tylko 1% badanych stwierdziło, że w ogóle nie 

spotkało się z informacją o smogu. Blisko 80% osób uważa, 

że smog stanowi co najmniej duże zagrożenie

dla zdrowia i jest to dla nich bardzo istotny problem. 9/10 

respondentów rozmawia na ten temat z innymi. Świadomość 

problemu jest również widoczna wśród uczniów, którzy 

zgodnie twierdzili, że smog stanowi duży problem

i ma wpływ na zdrowie. Z badania wynika, że wysoką

świadomość zagrożenia zawdzięczamy podejmowaniu 

tematu w mediach oraz w prywatnych rozmowach.

O raporcie

>>> Przejdź do strony <<<

www.NIEdlaSMOGU.librus.pl

https://www.librus.pl/artykuly/nie-dla-smogu/


Historia

Pierwszy kontakt z informacją o zanieczyszczeniu powietrza.

Ponad połowa ankietowanych dowiedziała się o zanieczyszczeniu powietrza na przełomie grudnia 2016 r. i stycznia 2017 r.

Dlatego też warto mówić o problemie – dzięki temu zwiększamy świadomość nas wszystkich.

2% = Nie spotkałem / Nie spotkałam się z tą informacją.

11%

57%

GRUDZIEŃ 2016 R.
STYCZEŃ 2017 R.

STYCZEŃ - LISTOPAD 2016 R.

30%

PRZED 2016 R.



Historia

Źródło informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

Prawie połowa respondentów dowiedziała się o problemie smogu z mediów.

DOM

MEDIA/INTERNET

PRACA

PRASA

12%

49%

11%

17%

ZNAJOMI11%



Postrzeganie problemu

Czy rozmawiamy na temat smogu?

8/10 respondentów rozmawiało na temat zanieczyszczenia powietrza z:

94% uznało, że zanieczyszczenie powietrza jest bardzo dużym lub dużym problemem.

98% uznało, że zanieczyszczenie potwierdza ma bardzo duży, duży lub po prostu ma wpływ

na nasze zdrowie. 

RODZINĄ

66%

NAUCZYCIELAMI

20%

ZNAJOMYMI/PRZYJACIÓŁMI

60%



Wiedza o smogu

Problemy zdrowotne w kontekście smogu.

RODZICE I NAUCZYCIELE

Zdecydowana większość ankietowanych ma świadomość, jakie problemy zdrowotne wywołuje smog.

ALERGIE

CHOROBY GINEKOLOGICZNE, W TYM WADY U PŁODÓW

CHOROBY PŁUC I UKŁADU ODDECHOWEGO

CHOROBY SERCA

77%

19%

95%

50%

CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO I PRZEWLEKŁE BÓLE GŁOWY56%

BRAK WIEDZY O PROBLEMACH ZDROWOTNYCH WYWOŁANYCH PRZEZ SMOG1%



Wiedza o smogu

Problemy zdrowotne w kontekście smogu.

UCZNIOWIE

Zdecydowana większość ankietowanych ma świadomość, jakie problemy zdrowotne wywołuje smog.

KASZEL

KATAR

UCZUCIE PIECZENIA W OCZACH

PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ

70%

18%

46%

26%

BÓL GŁOWY63%

BRAK WIEDZY O PROBLEMACH ZDROWOTNYCH
WYWOŁANYCH PRZEZ SMOG

15%



Wiedza o smogu

Skutki zanieczyszczenia powietrza.

Wg badanych, największym skutkiem zanieczyszczenia powietrza jest smog.

DZIURA OZONOWA

56%

EFEKT CIEPLARNIANY

63%

KWAŚNE DESZCZE

54%

SMOG

97%

BRAK WIEDZY O SKUTKACH
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

0,98%



Wiedza o smogu

Działania, które mogą przyczynić się do zminimalizowania zjawiska smogu.

Jak pokazują wszelkie dostępne wyniki badań, największy wpływ na powstawanie smogu ma tzw. emisja z gospodarstw

domowych,, czyli pyły uwalniane w wyniku spalania w domach opału w piecach węglowych i kominkach. Im gorszy opał,

tym groźniejsze efekty dla zdrowia.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

KORZYSTANIE Z ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, NP. Z ELEKTROWNI WIATROWYCH

KORZYSTANIE Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ LUB ROWERU ZAMIAST SAMOCHODU

NIESPALANIE ŚMIECI

67%

73%

65%

86%

SEGREGACJA ŚMIECI48%

WYBÓR OPAKOWAŃ PAPIEROWYCH I BIODEGRADOWALNYCH, UNIKANIE M.IN. 
PLASTIKOWYCH OPAKOWAŃ

38%



Płeć i wiek ankietowanych

19%

57%

19%

1%
PONIŻEJ
25 LAT

26 - 35
LAT

36 - 45
LAT

46 - 55
LAT

4%

POWYŻEJ
56 LAT

GIMNAZJUM

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

42%

58%

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

77%

23%

Płeć ankietowanych

Wiek ankietowanych

UCZNIOWIE RODZICE I NAUCZYCIELE






