
Znaki ekologiczne  

 

Dzięki znakom ekologicznym, które widnieją na produktach, opakowaniach lub żywności, 

możemy stwierdzić czy są przyjazne dla środowiska. 

 

Znakowanie produktów jest odpowiedzią na rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa. 

Pozwala na wyróżnienie pewnej grupy produktów spełniających określone wymagania 

spośród innych należących do tej samej kategorii.  

 

Ekoznaki w Europie są nadawane przez wyznaczone organizacje publiczne bądź prywatne.  

W Polsce tę funkcję pełni Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 

 

 

Oficjalny znak ekologiczny w Polsce - Znak EKO, przyznawany przez 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dla produktów przemysłowych. 

PCBC przyznaje Znak EKO polskim i zagranicznym produktom, które nie 

powodują negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz 

spełniają szereg kryteriów odnoszących się do ochrony zdrowia, 

środowiska oraz ekonomicznego wykorzystania zasobów. 

 

ECOLABEL - znany także jako Stokrotka lub Margerytka to oficjalny 

znak, nadawany produktom spełniającym wymagania uzgodnione przez 

państwa członkowskie Unii Europejskiej. Otrzymanie tego znaku jest 

równoznaczne ze spełnianiem najostrzejszych norm środowiskowych. 

Ecolabel przyznaje się w 24 kategoriach, do których należą między innymi 

AGD, detergenty, tekstylia oraz papier.  

 

Znak Rolnictwa Ekologicznego Unii Europejskiej. Produkty znakowane 

muszą pochodzić z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Użycie 

tego znaku gwarantuje, że produkt spełnia wymogi oficjalnego nadzoru, 

pochodzi bezpośrednio od producenta lub został przygotowany w 

zamkniętym opakowaniu oraz zapewnia, że przynajmniej 95% składników 

produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi 

 

  

Błękitny Anioł - to najstarszy znak ekologiczny, który funkcjonuje do tej 

pory. Niemieckie Ministerstwo Środowiska wymyśliło go w 1977 roku by 

wyróżnić firmy produkujące w sposób przyjazny dla środowiska. Dziś 

znajdziemy go na ponad 3 tys. rozmaitych produktów od szczoteczek do 

zębów po telefony komórkowe. 

 

Zielony punkt - oznacza, że producent danego opakowania wniósł za nie 

opłatę na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań (w Polsce jest to 

Rekopol) 



 

 

Nadaje się do recyklingu - umieszczany jest na produktach (np. 

tworzywach sztucznych, aluminiowych puszkach), które mogą być 

powtórnie wykorzystane czyli poddane recyklingowi. Jeśli obok strzałek 

jest dodatkowo cyfra i napis, oznaczają one nazwę surowca użytego do 

produkcji. Jeśli w pętli jest liczba oznacza ona, ile procent surowców 

wykorzystanych do produkcji danego przedmiotu pochodziło z recyklingu. 

 

  

Nie testowany na zwierzętach – znak ten najczęściej pojawia się na 

kosmetykach. Informuje nas, że w badaniach laboratoryjnych 

przeprowadzanych przed dopuszczeniem produktu na rynek nie brały 

udziału zwierzęta. Takie samo znaczenie mają umieszczane na 

opakowaniach napisy, np. Animal Friendly i literki: np. BWC (Beauty 

Without Cruelty) 

 

 

OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA. 

Symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie 

nadaje się do ponownego wykorzystania co najmniej drugii raz - nie staje 

się odpadem. Znak można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, 

puszkach, kanistrach... 

 

  

OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE, które w czasie 

kompostowania nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji. 

 

 

DBAJ O CZYSTOŚĆ. Symbol przypomina, że opakowanie po zużytym 

produkcie należy wyrzucić do kosza, tak aby nie zaśmiecać otoczenia. 

 

 Bezpieczny dla ozonu - znaczek z kulą ziemską informuje, że produkt 

nie zawiera niszczących powłokę ozonową gazów - freonów. Oprócz 

polskiego napisu "Bezpieczny dla ozonu" możemy znaleźć: OZONE 

FRIENDLY, OZON FREUNDLICH, ohne FCKW, CFC free. 

 

 

 

 



 

Fair trade (Uczciwy Handel) - znak ten to coś więcej niż znak ekologiczny. 

Znajdziemy go przede wszystkim na produktach importowanych z krajów ubogich. Dzięki 

niemu możemy mieć pewność, że ludzie, którzy pracowali przy wytworzeniu danego 

produktu np. na plantacjach kawy czy kakao nie byli wykorzystywani. Produkty oznaczone 

tym znakiem muszą spełniać prócz kryteriów ekologicznych m.in.: kryterium poziomu płac, 

kryterium równych płac dla kobiet, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. 

 

 

Energy Star – umieszczany na produktach AGD i RTV, jest potwierdzeniem 
energooszczędności.  

 

 Sokół - Bra Miljöval - szwedzki znak używany od 1992 roku. Używany 
głownie na produktach kosmetycznych i środkach higienicznych.  

 

 KRAV – szwedzki znak umieszczany na ekologicznej żywności, przyznawany 
przez Związek Plantatorów Upraw Ekologicznych.  

 

 

 Łabędź (Svanen) - znak, który można spotkać na ekologicznych produktach 
skandynawskich.  



 Ekoznak – Polska, przyznawany od 1998 roku, ale nadal dość słabo widoczny 
na sklepowych półkach znak.  

 

 Zielone Płuca Polski – zielony znak przyznawany w Polsce od 1997. Symbol 
ten informuje, że produkt pochodzi z obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski.  

 

 

 Ekoland – Polska - znak będący świadectwem zdrowej żywności 
ekologicznej, przyznawany jest przez Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami 
Ekologicznymi "Ekoland".  

 

  Zielona Marka – certyfikat od niedawna przyznawany w Polsce markom, które 
dbają o środowisko naturalne. Zdobyli ją m.in. Rockwoll, Archon, 3Exe, Lewico.  
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SŁOWNICZEK EKOLOGICZNY 

Alternatywne źródła energii – źródło pozyskiwania energii niezależnych od 

dużych, instytucjonalnych dostawców. Energia ta wykorzystywana jest do 

zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez gospodarstwa domowe, 

będące jej konsumentami. Są to przede wszystkim: mała elektrownia wodna, 

wiatrak (turbina wiatrowa), koło wodne, kolektor słoneczny, biogaz i biomasa.  

 

 

Biocenoza (gr. bios – życie i koinos – wspólny) – naturalny zespół populacji 

organizmów żywych danego środowiska (biotopu), należących do różnych 

gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi 

i zależnościami pokarmowymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w 

stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza wraz ze 

środowiskiem fizycznym to ekosystem. 

 

 

Biodegradacja (gr. bios - życie, łac. degradatio – obniżenie) – biochemiczny 

rozkład związków organicznych przez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, 

promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne. 

 

 

Biomasa - ogólna masa materii organicznej, zawartej w organizmach 

zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku. Pod tym pojęciem rozumie się 

także całość występującej w przyrodzie materii pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego, nie wliczając w to materii organicznej zawartej w kopalinach. 

Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, 

początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także 

zwierzęcych. Energia zawarta w biomasie podlega przetwarzaniu na inne 

formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. 

Spalanie odbywa się w kotłach w celu uzyskania energii cieplnej, która może 

być ewentualnie dalej przetworzona na energię elektryczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Biopaliwa - paliwo powstałe z przetwórstwa produktów roślinnych. Wyróżnia 

się biopaliwa: 

    * stałe - słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów, granulat trocinowy 

lub słomiany - tzw. pelet, drewno, siano i inne przetworzone odpady roślinne; 

    *ciekłe - otrzymywane w drodze fermentacji alkoholowej (najczęściej 

etanol) lub z przetworzonych nasion roślin oleistych olejów roślinnych (np. 

olej rzepakowy); 

    * gazowe - powstałe w wyniku fermentacji beztlenowej ciekłych i stałych 

odpadów rolniczej produkcji zwierzęcej (gnojowica, obornik, słoma etc.) - 

biogaz; oraz te powstałe w procesie zgazowania biomasy - gaz generatorowy 

(gaz drzewny). 

 

 

Degradacja ekosystemu - pogorszenie się (uproszczenie) stanu środowiska 

przyrodniczego głównie jako efekt działalności człowieka. Przejawia się 

zubożeniem składu gatunkowego ekosystemu, pogorszeniem jego 

poszczególnych elementów (np. powietrza, wody, gleby, rzeźby terenu, 

krajobrazu itp.), także zmniejszeniem naturalnej regulacji liczebności populacji 

i aktywności biologicznej ekosystemu. W jej wyniki w strukturze i 

funkcjonowaniu całego ekosystemu następują niekorzystne zmiany, czego 

skutkiem jest obniżenie odporności i homeostazy, a w efekcie produktywności 

ekosystemu. Całość tych zmian prowadzi z reguły do jego zniszczenia. 

 

 

Dziura ozonowa - zjawisko zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze 

atmosfery ziemskiej. 

 

 

Efekt cieplarniany - zjawisko zachodzące w atmosferze planety, powodujące 

wzrost temperatury planety, w tym i Ziemi. Efekt wywołują gazy 

atmosferyczne, zwane gazami cieplarnianymi, ograniczające promieniowanie 

cieplne powierzchni i dolnych warstw atmosfery do przestrzeni kosmicznej. 

 

 

Ekologia - (gr. oíkos + lógos - dom + słowo, wiedza, nauka) nauka o strukturze 

i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy 

organizmami a ich środowiskiem. 

Określenia "ekologia", "ekologiczny" są często używane w języku potocznym, 

mając szeroki i czasem nieprecyzyjny sens znaczeniowy, nie zawsze związany 

z ekologią jako nauką. Często odnoszą się do sozologii, tj. nauki o ochronie 

środowiska lub samej ochrony środowiska jako takiej. 

 

 

 



 

Ekosystem - jedno z podstawowych pojęć w ekologii. Termin ten został 

utworzony przez brytyjskiego ekologa Arthura Tansley'a w 1895 roku jako 

skrót od angielskich słów "ecological system". Na ekosystem składają się dwa 

składniki: 

    * biocenoza - ogół organizmów występujących na danym obszarze, 

powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami, 

    * biotop - nieożywione elementy tego obszaru, a więc: podłoże, woda, 

powietrze (środowisko zewnętrzne). 

Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii 

między biocenozą i biotopem.  
 

 

Emisja zanieczyszczeń - wprowadzanie do środowiska wytworów działalności 

człowieka, a w szczególności: 

    * substancji (np. zanieczyszczeń stałych, ciekłych lub gazowych), 

    * energii (np. hałasu, wibracji, promieniowania) 

do powietrza, wody, gleby lub ziemi. Kwestie emisji reguluje m.in. ustawa z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 3 pkt. 4 - definicja 

ustawowa emisji). 

 

 

Freon – nazwa handlowa grupy chloro- i fluoropochodnych węglowodorów 

alifatycznych używanych m.in. jako ciecz chłodząca w chłodziarkach. Freony 

uznano powszechnie w latach 90-tych XX wieku za szkodliwe dla środowiska. 

Uważa się, że ich emisja do środowiska jest jedną z głównych przyczyn 

zanikania warstwy ozonowej w atmosferze ziemskiej. Przed tym odkryciem 

freony były masowo stosowane jako ciecze robocze w chłodziarkach, gaz 

nośny w aerozolowych kosmetykach oraz do produkcji spienionych 

polimerów. 

 

 

Kolektory słoneczne - służą do konwersji energii promieniowania słonecznego 

na ciepło. 

Można je podzielić na: płaskie, gazowe, cieczowe, dwufazowe, rurowe 

(nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury), 

skupiające (prawie zawsze cieczowe) oraz specjalne (np. okno termiczne, 

izolacja transparentna). 

Kolektory słoneczne najpowszechniej wykorzystywane są do podgrzewania 

wody użytkowej, wody basenowej czy też wspomagania centralnego 

ogrzewania. 

 

 

 

 

 

  



Odnawialne źródła energii - źródła energii, których zasoby same się odnawiają 

i z tego powodu są praktycznie niewyczerpalne. Najważniejszym ze źródeł 

odnawialnych jest energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne to 

energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, pływów morskich, 

energia geotermalna i inne. 

 

 

Recykling (ang. recycling) - jedna z kompleksowych metod ochrony 

środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców 

naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. 

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja wykorzystania tych samych 

materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z 

uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co 

chronione są nie tylko te surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia, 

ale również te, które służą do ich późniejszego przetworzenia. 

 

 

Rekultywacja - przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom 

zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka, przede 

wszystkim leśnym i rolniczym. Wybrane metody rekultywacji gruntów to: 

zalesianie, zalewanie i zasypywanie terenów kopalnianych. 

Pojęcie odnosi się również do wód. Jednym ze sposobów polepszenia stanu 

zdegradowanych jezior jest ich rekultywacja. Celem rekultywacji jezior jest 

przywrócenie ich poprzednich funkcji, a także cech fizycznych, chemicznych i 

biologicznych jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Dobór odpowiedniej 

metody uwarunkowany jest odmiennością poszczególnych jezior, różnic w 

sposobach i zakresach zanieczyszczenia, a także ich położenia w zlewni. 

 

 

Renaturyzacja - proces przywrócenia środowisku stanu naturalnego, możliwie 

bliskiego stanowi pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim zmian przez 

człowieka, np. przywrócenie rzece naturalnego, meandrującego koryta. 

Wymaga realizacji działań technicznych i dlatego dotyczy przedsięwzięć 

inżynieryjnych (z reguły z zakresu melioracji i hydrotechniki). Może stanowić 

część rekultywacji. 

 

 

Siedlisko (habitat, potocznie „adres ekologiczny”) - zespół czynników 

abiotycznych (klimatyczno-glebowych), które panują w określonym miejscu, 

działających na rozwój poszczególnych organizmów, ich populację lub całą 

biocenozę. 

 

 

 

 



Środowisko – ogół elementów nieożywionych, zarówno naturalnych, jak i 

powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym 

obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. Jest to 

pojęcie podrzędne w stosunku do przyrody, obejmującej również elementy 

ożywione. 

 
 

Turbina wiatrowa - urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę 

mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Najczęściej spotykaną w 

zastosowaniach energetycznych turbiną jest turbina śmigłowa trójpłatowa (rzadziej 

dwu- lub jednopłatowa), o poziomej osi obrotu, wirniku ustawionym "na wiatr", 

zamocowanym w gondoli stalowej lub z tworzyw sztucznych. Całość umieszczona jest 

na wieży o wysokości od 40 do 100 m. 

 

 

Uprawy energetyczne - uprawy szybkorosnących roślin energetycznych, z których 

pozyskuje się biomasę z przeznaczeniem na cele energetyczne, czyli do produkcji 

energii cieplnej, energii energetycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. 

Biomasa pochodząca z tych upraw jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. 

Uprawa energetyczna nie jest typową uprawą produktów żywnościowych. 

 

 

Utylizacja - wykorzystanie lub zniszczenie surowców odpadowych lub materiałów, 

które straciły wartość użytkową, np. makulatury w papiernictwie, złomu w hutnictwie, 

fekalii do nawożenia. 

 

 

Zalesianie - proces zadrzewiania znacznych przestrzeni w celu przywrócenia 

naturalnych warunków na obszarze wylesionym wskutek gospodarki człowieka, 

wiatrołomów czy innych katastrof naturalnych. Zalesianie jest też metodą na 

pozyskanie nowych źródeł drewna. Zalesień dokonuje się, korzystając z 

wyselekcjonowanego materiału zalesieniowego przygotowanego w szkółkach leśnych. 

 

  

Zielona energia - termin używany na przyjazne środowisku źródła energii, których 

główną cechą jest odnawialność oraz znikome zanieczyszczanie środowiska w 

procesie wytwarzania energii. W Polsce nałożono obowiązek uzyskania i zakupu 

energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii, o czym mówi 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 261, poz. 

2187). W Rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 roku. Nałożony na 

zakłady energetyczne obowiązek dotyczący zielonej energii (oraz wysokie kary 

związane z niewypełnieniem tego obowiązku) generują silny popyt na biomasę do 

procesów współspalania z węglem kamiennym w istniejących ciepłowniach i 

elektrociepłowniach. 

 



 

Zrównoważony rozwój - doktryna ekonomii politycznej, zakładająca jakość życia na 

poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny w przeciwieństwie do 

"żelaznej reguły ekonomii" Malthusa. 

 

 


