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Panie Tadeuszu! Witam serdecznie! Dobrze, że Pana widzę, muszę zrobić sobie małą 

przerwę, bo od godziny walczę tu z tymi odpadami. Codziennie wynoszę całe wory 

tego wszystkiego i mam wrażenie, że większość to zupełnie zbędne opakowania, które 

dopiero co wczoraj przyniosłem do domu, a reszta to po prostu niewykorzystane lub 

nikomu niepotrzebne artykuły, głównie spożywcze, na które nikt nie miał ochoty 

i się przeterminowały, albo też dopiero co kupione, a patrz Pan, już zepsute sprzęty,… 

nie opłaca się tego nawet naprawiać. Jeszcze pełno tych ubrań, które niemodne, albo 

…trochę za małe, po zimie… rozumie Pan,  jakoś tak, wyszło!… I co tu robić?...

No, ale widzę, że u Pana będzie podobnie, bo i Pan z zakupów wraca, i to chyba 

całkiem sporych, a to oznacza, że sterta pudełek, pudełeczek, siatek, siateczek 

i innych reklamówek Panu zostanie, że ho, ho, no i połowy produktów Pan też pewnie 

nie zużyje, bo część okaże się wadliwa, a jeszcze inne okażą się nieprzydatne i tak bez 

końca, dzień za dniem…

Rzeczywiście, sporo tego Pan wyrzuca…

Oj myślałem, że tylko zmęczony Pan tą pracą i stąd taki humor i narzekanie, ale 

z tego co słyszę i co widzę, to obawiam się, że w nie najlepszy sposób podchodzi Pan, 

drogi Sąsiedzie, do zakupów i pewnie w ogóle do szeroko pojętej konsumpcji. Jest tak 

w istocie, to powiem Panu, że nic dobrego z tego nie może wyniknąć. A tyle 
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Ale, że co?... że ja? Jak pieniądze uciekają? Panie Tadeuszu, o czym Pan mówi? To 

znaczy, że ja mam przestać kupować i używać? Że powinienem zaszyć się, jak jakiś 

pustelnik, w środku lasu i jagody zbierać? No naprawdę, nie rozumiem, o czym Pan do 

mnie mówi!

No to odetchnąłem, bo już się bałem, że zaraz mi Pan powie, że koniec 

z zakupami!!! Aż się przestraszyłem co teraz?... Dobrze, że to chodzi tylko 

o zmianę w podejściu do zakupów… Uff…  

 o tej ekologii rozmawiamy i rozmawiamy. Zaraz pomyślę, że to stracony czas.

Kupować, używać, wyrzucać i znów kupować, używać i wyrzucać, nie zważając na 

nic i na nikogo… a miałem Pana za takiego światłego człowieka. Aż mi się nie chce 

wierzyć, przecież Pan bardzo oszczędny jest, to skąd ta rozrzutność. Nie widzi Pan, 

jak uciekają Panu pieniądze? Ja, to nie tylko widzę, ale nawet słyszę… jak uciekają 

Panu te pieniądze… chi, chi. 

A już tak na poważnie, to w ten sposób do niczego Pan nie dojdzie, a nasz świat nie 

dźwignie w końcu konsekwencji takiego konsumpcjonizmu. 

Ale, co tu jakaś pustelnia czy las pomogą? I w ogóle co Panu przyszło do głowy? 

Nigdzie się Pan nie musisz wybierać!

I właśnie w tym rzecz, drogi Sąsiedzie… Wielu ludzi nie rozumie i oburza się, jak 

Pan teraz, a w końcu przecież nie o to chodzi, aby rezygnować ze swoich aspiracji 

i komfortu życia.  Nikt nie wymaga aby, jak Pan to określił, przenieść się do jakiegoś 

lasu… to nie w tym rzecz!… Chodzi o to, aby mądrze i świadomie z dobrobytu oraz 

dóbr i usług korzystać. Nikt nie nawołuje do odejścia od cywilizacji oraz postępu 

technicznego i technologicznego, ale mądrzy ludzie tego świata zwracają uwagę na 

odpowiednie z niego korzystanie. Przecież ja też mam zakupy w swoim koszyku, ale 

wydaje mi się, że zupełnie inaczej do nich podchodzę niż Pan i dzięki temu wszyscy 

zyskują. Podobnie jest ze wszelkimi usługami, z których bardzo chętnie korzystam 

jak współczesny, świadomy i ciekawy świata człowiek XXI wieku.

Obawiam się, że nie docenia Pan problemu. Niech Pan zdecyduje i oceni 

spokojnie jaka jest jego waga?... czyli, czy jest to problem istotny czy też… taki 

sobie, i to zarówno dla Pana osoby, jak i dla…

…wiadomo... dla środowiska. Przecież z Panem, wybaczy Pan, Panie Tadeuszu, to
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O.K., to pozwolę sobie więc powtórzyć... Z tego co widzę i słyszę, to nie tylko 

niezbędna jest zmiana w podejściu do zakupów, ale też zmiana Pana postawy oraz 

codziennych zachowań i przyzwyczajeń. Chodzi tak naprawdę o pełną świadomość 

ekologiczną Pana jako konsumenta dóbr i usług. Ta świadomość wiąże się 

oczywiście z określoną wiedzą. Niestety przed tym nie da się uciec. Świadomy 

konsument to taki, który posiada wiedzę i wykorzystuje ją w praktyce! Ale przyzna 

Pan, że nikt w końcu nie powiedział, że będzie łatwo, a działanie dla pozytywnych 

efektów nie będzie wymagało od nas odrobiny wysiłku. Podpowiadam, powinien 

a właściwie musi Pan posiadać niezbędną wiedzę o produktach i usługach, no 

i oczywiście pewne rozeznanie na temat marketingu i reklamy, która powszechnie 

jest stosowana w dzisiejszym handlu i usługach. Zapewniam Pana, że wiedza ta 

niezwykle pomoże Panu w prawidłowych decyzjach konsumenckich. Aby Pana 

uspokoić, od razu mówię, dzisiaj w ogóle wiedza konsumencka tzw. przeciętnego 

człowieka, pozostawia wiele do życzenia, więc nie jest Pan wyjątkiem. 

A, sądziłem że Pana to interesuje?…. 

To także, ale to w najmniejszym stopniu, i nie o tym teraz mówimy i w ogóle nie 

o to chodzi. Oszczędności są tak naprawdę gdzie indziej. Żeby zaoszczędzić „na 

odpadach” jak Pan to mówi, to trzeba je po prostu segregować. Tym razem chodzi 

o to, by te odpady w ogóle nie powstawały, a tym samym aby zasoby Ziemi, 

w tym przede wszystkim nieodnawialne surowce, tak szybko nie wyczerpywały się. 

Zapewniam Pana wówczas wszyscy zaoszczędzimy i Pan… i ja… 

i środowisko oczywiście. 

Ooooczywiście… tak tylko żartowałem… bo wie Pan, ja taki zmęczony jestem… 

Wiedza,  wiedza… mówi Pan tak jak moja mama, już starsza Pani w końcu: „wiedza to 

pieniądze”… i teraz Pan z tą wiedzą… Ale, do rzeczy…. czyli zaoszczędzę kasę na 

odpadach?... bo będzie ich mniej?... gdy będę mniej kupował!

właściwie tylko o środowisku i ekologii możemy…. to znaczy bardzo chętnie 

rozmawiamy…

Już wiem… chce Pan abym został ekokonsumentem... gdzieś słyszałem to słowo, tylko 

co u licha to znaczy, to nie wiem. Pewnie mi Pan zaraz je dokładnie wytłumaczy,
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…chlebek, w domu… i to Pan… taki światowy człowiek… a ja myślałem że to dawne 

czasy, bo to takie nienowoczesne chyba?… Kiwa Pan głową, czyli co?... przeciwnie 

…nowoczesne… Pan twierdzi?...  A…  za Panem to nikt nie nadąży...

Dobrze już dobrze... chi, chi… ja tu o poważnych sprawach … o przyszłości 

przyszłych pokoleń mówię, a Pana to żarty się trzymają, Drogi sąsiedzie. Do żadnego 

tam  „chałupnictwa” Pana też nie namawiam, a chlebek to istotnie sam chętnie upiekę, 

bo małżonka bardzo go sobie chwali. Więc, tak raz na jakiś czas…

Yyyy… chyba troszeczkę odbiegliśmy od tematu. Ale o czym ja to chciałem mówić… 

już wiem…

Zapewniam Pana, że świadomy i odpowiedzialny konsument, a szczególnie 

ekokonsument to bardzo nowoczesny człowiek. To po prostu osoba, która realizuje 

swoje potrzeby i aspiracje życiowe ze świadomością ich konsekwencji dla swojego 

otoczenia i całego środowiska naturalnego. Stara się, nieograniczając swoich, jak 

powiedziałem, życiowych aspiracji i dążenia do szeroko rozumianej jakości życia, 

zostawiać jak najmniejszy „ślad ekologiczny” na Ziemi. Na swoim indywidualnym 

„podwórku” stara się realizować i wdrażać ideę i zasady zrównoważonego rozwoju.

No, o tym ekokonsumencie…

ale niech mi Pan od razu powie, czy jak już zostanę tym ekokonsumentem, to wszystko 

będę mógł kupować?... bo coś tak tego nie widzę… żaden las ani pustelnia mi nie 

grozi?… to pewnie zagonki nowalijek każe mi Pan uprawiać, kury hodować, buty szyć, 

w lnianych ubraniach chodzić, zboże zbierać, chleb samemu piec, mleko…

„Ślad ekologiczny”?... na Ziemi. Pierwszy raz słyszę. Ki diabeł… 

O zrównoważonym rozwoju to już mi Pan tłumaczył, ale ten ślad to jakaś nowość?... 

Znowu coś wymyślili… to jak ja mam się tego wszystkiego nauczyć, co się 

„podciągnę” z tą wiedzą, to znowu coś nowego wymyślą…

To nie takie nowe jak Pan sądzi, Drogi Sąsiedzie. Muszę Panu powiedzieć, że już od 

dłuższego czasu naukowcy potrafią analizować i oceniać wpływ człowieka na 

środowisko. Więc ten „ślad ekologiczny” człowieka, to nic innego jak właśnie wynik 

takiej analizy. Określa zapotrzebowanie człowieka na zasoby naturalne biosfery.
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Wyrażany i mierzony jest w tzw. globalnych hektarach. Inaczej mówiąc, ślad 

ekologiczny to szacowana liczba hektarów powierzchni lądu i morza potrzebna do 

rekompensacji zasobów zużytych przez statystycznego człowieka na konsumpcję 

oraz na absorbcję odpadów, które wytworzy.

Jeśli Pana to jeszcze interesuje, to powiem, że ślad ekologiczny Polski, według 

dostępnych danych, w 2007 roku wynosił 3,3 globalnych hektarów na mieszkańca, 

i chociaż w większości krajów europejskich był on wówczas większy niż w Polsce, 

nie oznacza, że mamy czekać z założonymi rękoma. 

No, rzeczywiście ciekawe rzeczy Pan mi tu opowiada. Czyli co, ja potrzebuję te 3,3 

hektarów powierzchni na Ziemi, aby zaspokoić w ciągu mojego życia potrzeby jako 

jednostki, czyli wyżywić się, ubrać się itp., itd. oraz z tymi odpadami, też na tej 

powierzchni muszę sobie poradzić, tzn. jest ona mi potrzebna aby odpady, które 

wytworzę, zutylizować... zagospodarować, i co tam jeszcze?...

Ja przyznaję, słyszałem, a i owszem, o jakimś śladzie, ale tak mi się wydaje, że był to 

ślad węglowy?… nie wiem czy to ten sam ślad? 

A, dobrze że Pan o tym wspomina. Ślad węglowy w istocie jest rodzajem śladu 

ekologicznego, i też pozwala określić wpływ człowieka na środowisko, ale 

w inny sposób. Określa on wielkość emisji gazów cieplarnianych wywołanych 

bezpośrednio przez poszczególnych ludzi jak i całe społeczności, lub również przez 

różne produkty oraz usługi, czy też w końcu przez różne przedsiębiorstwa. Odnosi się 

on do emisji dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów 

cieplarnianych. Jest wyrażany w ekwiwalencie dwutlenku węgla. Miarą „śladu 

węglowego” jest tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. 

Co…? jaki ekwiwalent… o ekologii gadamy! Panie Tadeuszu!... ekwiwalent – to jakaś 

ekonomia?… czy coś w tym rodzaju?...

Zawsze zwraca Pan uwagę, Drogi Sąsiedzie, na takie… powiedziałbym… mniej 

istotne sprawy. Wytłumaczę Panu i to, skoro Pana ciekawi ten ekwiwalent. 

Musi Pan wiedzieć, że różne gazy cieplarniane w różnym stopniu przyczyniają się do 

globalnego ocieplenia. Ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala po prostu na 

porównanie emisji różnych gazów na jednej skali.
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A z istotnych rzeczy, to powiem Panu… i proszę teraz słuchać… „ślad węglowy 

produktu”, czyli każdej rzeczy, którą Pan np. właśnie zakupił w sklepie… niech to 

będzie np. ta motorynka, którą niedawno kupił Pan wnuczce. No więc, „ślad 

węglowy” motorynki Pana wnusi obejmuje emisję gazów cieplarnianych 

spowodowaną zarówno wydobyciem surowców, z których ta motorynka została 

wytworzona, jak również emisję tychże gazów, które powstały w czasie produkcji 

jak również użytkowania, że nie wspomnę o emisji kolejnej partii gazów 

cieplarnianych wywołanych składowaniem lub recyklingiem poszczególnych części 

z tej motorynki, oczywiście wtedy gdy wnusia wyrośnie lub znudzi się starą 

zabawką.

No dobrze, Panie Tadeuszu, nawet logiczne to co Pan mówi, ale niech mi teraz Pan 

powie, ale krótko i zwięźle proszę… po co te wszystkie ślady… i co one tak naprawdę 

mają wspólnego ze mną?... A w ogóle, to co ja mam do tego całego zrównoważonego 

rozwoju… co ja tu mogę, sam jeden biedny?! No proszę, niech mi to Pan wyjaśni, bo 

ja tego jakoś nie widzę… że niby ja, i moje zakupy, czy też nawet zwyczaje 

konsumenckie, jak je Pan nazywa, i te… globalne hektary, ekwiwalenty węgla… a co 

ja tu mogę pomóc?... biedny sam! Zgoda co do wiedzy… były braki, a nawet pełna 

niewiedza… przyznaję, ale jak z tego wszystkiego pieniądze uzyskać czyli 

zaoszczędzić, to tego nie rozumiem dalej…

I co tu zmieniać? Bo tak po mojemu, naukowcy są od analiz,  niech sobie analizują, 

a ja zakupy muszę robić, nie ma rady, a jeśli nawet coś sam zmienię, to jaki to może 

mieć wpływ dla środowiska, że nie wspomnę o całej planecie? Chyba że mnie Pan 

jakoś przekona.

Chciał Pan krótko, więc proszę. Powiem tyle… na podstawie różnych analiz, 

w tym na podstawie „śladu ekologicznego” oraz „śladu węglowego”, Europejska 

Agencja Środowiska zdiagnozowała zagrożenia przyrodnicze w Europie. Ponad 

wszelką wątpliwość do największych z nich należą  eksploatacja zasobów 

naturalnych biosfery, oraz… jak Pan myśli?… niech Pan zgaduje… kiwa Pan głową 

… już mówię - wzorce konsumpcyjne i modele handlowe. 

Co Pan powie?... Nie przypuszczałem. Panie Tadeuszu, Pan to wszystko wie!... Ale 

zaraz, zaraz… czyli co?… twierdzi Pan, że jak zmienię, jak to Pan mówi, wzorce 

konsumpcji, to zmniejszy się eksploatacja zasobów naturalnych na Ziemi? Chyba 

jednak Pan przesadził, aż takich dużych zakupów to ja nie robię! Oj, zdecydowanie
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Pan przesadził. Jeszcze raz pytam: jaki ja sam mogę mieć na to wszystko wpływ? 

…czyli na tą biosferę i jej zasoby, niech mnie Pan znowu jakoś przekona…

Dobrze. Podam przykład, i zobaczy Pan, że pojedyncza decyzja powtarzana 

codziennie i to przez setki, tysiące a nawet miliony ludzi, ma ogromne znaczenie dla 

środowiska a nawet dla całej planety. Taki mechanizm określany jest nawet jako tzw. 

„destrukcja przez tyranię małych decyzji”.

Niech Pan nie żartuje, o poważnych sprawach mówimy. 

Zgodzi się Pan ze mną, że wzrastająca w ostatnim półwieczu konsumpcja na świecie, 

w wyniku  zwiększającej się oczywiście liczby ludzi na Ziemi oraz wzrostu 

dobrobytu jak i wzrostu produktywności, charakteryzuje się kumulacją 

oddziaływania na środowisko naturalne. To oddziaływanie jest właśnie niczym 

innym, jak efektem naszych indywidualnych decyzji. 

Skoro miał być przykład, więc pozwoli Pan, że posłużę się klasyką... historycznym 

już przykładem, prezentowanym w różnych opracowaniach i analizach ekspertów na 

temat tzw. „tyranii małych decyzji”. Jest to sytuacja opisana jeszcze w latach 

sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Dotyczy codziennych 

decyzji golących się mężczyzn, którzy zamiast konwencjonalnego mydła,  zaczęli 

stosować, oczywiście pod wpływem reklamy, pianki do golenia, która wypychana 

była wówczas z pojemnika przez freon. Oczywiście pojedyncza decyzja, czyli 

inaczej pojedynczy mężczyzna stosujący tą piankę, nie spowodował żadnych zmian 

środowiskowych. Niestety decyzja ta powtórzona przez miliony amerykanów przez 

tysiące dni, spowodowała kumulację w atmosferze chlorofluorowęglowodorów 

i w konsekwencji bardzo znaczące zmiany w środowisku.

Tyrania?!... na zakupach?... to raczej po zakupach jestem styrany… chi, chi…

…skoro freon… czyli co?… to oni tą dziurę ozonową?… tą pianką do golenia?... 

Amerykanie?...  to nawet nie jest śmieszne!...  Panie Tadeuszu!

Znowu Pan żartuje, przecież nie o Amerykanów teraz chodzi i nikt pianką do golenia 

dziury ozonowej w atmosferze nie „wygolił”… chodzi o to, że jedna zła decyzja 

powtarzana wielokrotnie ma wielkie znaczenie i oddziaływanie... a i tak,                                                                                                 

że Pan nie zapytał co to jest chlorofluorowęglowodór…
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Daj Pan spokój, Panie Tadeuszu…  tak po prawdzie  chciałem… ale za trudne słowo… 

Czyli to taki żart? Będę więc kontynuował. Rzeczywiście ci mężczyźni, którzy pod 

wpływem reklamy zmienili swoje zachowania konsumenckie, przyczynili się, 

oczywiście w sposób niezamierzony, do zmniejszenia osłony ozonowej naszej 

planety, ale przecież nie tylko oni sami. I właśnie o to chodzi, nie zawsze nasze 

działania są celowo złe, często brakuje nam po prostu wiedzy, np. na temat skutków 

naszych zachowań konsumenckich dla środowiska naturalnego.

Zaś samą sytuację opowiedziałem Panu jako ciekawostkę, bo jest to, jak 

powiedziałem, klasyczny przykład, opisany już w latach sześćdziesiątych ubiegłego 

wieku, kiedy to zauważono jak duży wpływ na całe środowisko mogą mieć 

pojedyncze decyzje konsumenckie.

No rzeczywiście… nie przypuszczałem, że aż tak. 

A, żeby Pan nie myślał, że sprawa nie dotyczy bezpośrednio także Pana, to podam 

inny przykład. Proszę się zastanowić. Codziennie setki, tysiące osób, także i Pan 

podejmuje decyzję zakupu, takiego a nie innego papieru do drukarki, takiego a nie 

innego źródła światła, takiego a nie innego proszku do prania oraz bardzo wiele 

innych „małych decyzji”. W ten sposób z półek sklepowych na całym świecie znikają 

właśnie…

…ten czy inny papier do drukarki, takie czy inne źródło światła, taki czy inny proszek 

do prania… czyli, Panie Tadeuszu, to ta tyrania występuje wszędzie i jest powszechna!

Istotnie, jest powszechna. Pomimo, że każda z tych decyzji z osobna nie ma prawie 

żadnego wpływu na środowisko, to ich kumulacja, może być i bardzo często jest 

bardzo uciążliwa, a także degradująca środowisko oraz wyczerpująca jego zasoby. 

To wszystko jest straszne, powiem nawet, że przerażające. To co robić, Panie Tadeuszu, 

co robić?!...

Jak to co… między innymi podejmować decyzje konsumenckie ze świadomością 

i wiedzą środowiskową. Właśnie do tego próbuję Pana przekonać i uświadomić, od 

początku naszej rozmowy. 

Musi Pan także wiedzieć, że świadomy konsument jest również bardzo ważnym 
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czynnikiem w całym procesie kształtowania rynku. Ma on bowiem siłę 

oddziaływania… mówiliśmy już o „tyranii decyzji jednostkowych”… i może 

również poprzez własne zachowania wpływać na innych uczestników rynku, aby 

podejmowali oni decyzje konsumenckie, które są przyjazne dla środowiska czyli 

sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi. 

Powiem jeszcze Panu, że właśnie taki mechanizm stawia z kolei producentów przed 

koniecznością podnoszenia własnej świadomości w zakresie zrównoważonej 

produkcji i budowania relacji z konsumentami, w oparciu oczywiście o zaufanie 

i etyczność działań. Nie mówimy tu bowiem o tzw. nieuczciwych praktykach 

rynkowych, stosowanych niestety zbyt często wobec konsumentów czy też 

o reklamie lub innego rodzaju promocji, które mogą wprowadzać ich w błąd. To jest 

bardzo ciekawy temat, ale może na inną okazję.

Jeśli już Pan tak stawia sprawę, to w jaki sposób ekokonsument stymuluje te zmiany i 

ostatecznie kształtuje rynek? A, o tych nieuczciwych praktykach, to mnie Pan 

zainteresował, rzeczywiście to chyba może być ciekawe, musimy kiedyś o tym jeszcze 

pogadać…

Pamiętam, pamiętam… Czyli inaczej mówiąc, mój i tego statystycznego „obywatela 

Ziemi” ślad węglowy wynosi aż 4 tony równoważnika dwutlenku węgla?...Taki duży, 

skąd się bierze to… że niby ja… 4 tony…

Dobrze, dobrze, innym razem. Na razie wróćmy do naszego rynku. Tu można mówić o 

dwóch mechanizmach. Po pierwsze są to działania bezpośrednie jak również działania 

pośrednie.  

Czyli, że ja jeden w sposób bezpośredni mogę kształtować rynek!?

Oczywiście, że tak. Już Panu wyjaśniam jak to działa. Musi Pan przede wszystkim 

wiedzieć, że jak to oceniają specjaliści, statystyczny „obywatel Ziemi”, a więc także 

i Pan, odpowiedzialny jest każdego roku za emisję gazów cieplarnianych, która 

wynosi ponad 4 tony równoważnika dwutlenku węgla… o równoważniku już 

rozmawialiśmy… pamięta Pan?

Drogi Sąsiedzie, ale z Pana pilny uczeń, aż miło posłuchać, a ja myślałem, że Pana 

zanudzam, a tu proszę! … 



10

Co do wielkości, nic dziwnego, wszakże ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i praca 

rozlicznych urządzeń, w które wyposażone są nasze gospodarstwa domowe, 

pochłania około 11% globalnej energii. Natomiast rozwiązania energooszczędne 

mogą rocznie, w przeciętnym gospodarstwie domowym, zaoszczędzić znaczące 

ilości energii oraz zapobiec emisji ok. 2 ton równoważnika CO  do atmosfery. 2

Gdy pomnożymy to przez wiele milionów gospodarstw domowych choćby 

w samej Unii Europejskiej, otrzymamy wiele milionów ton równoważnika CO . 2

Prosty rachunek?

No, niby tak? Czyli trzeba ograniczać zużycie energii i Pan proponuje 

energooszczędne rozwiązania…

To samo z odpadami komunalnymi. W Polsce ich ilość to średnio ok. 350 kg na 

mieszkańca rocznie, co w sumie daje ok. 13,5 mln ton. Każdy kilogram mniej 

w każdym gospodarstwie domowym, to likwidacja sporej „góry śmieci”, przyzna 

Pan, Drogi Sąsiedzie. 

To samo z paliwem. Każdy litr zaoszczędzony przez pojedynczego kierowcę, dzięki 

ekologicznej jeździe samochodem, to w efekcie wiele baryłek ropy zaoszczędzonej 

przez globalny transport. A pamiętać trzeba, że uzyskanie tylko 1 tony benzyny, czyli 

wydobycie i przetworzenie ropy naftowej, w takiej ilości aby powstała 1 tona 

benzyny, wiąże się z emisją aż 570 kg równoważnika CO .2

No, a pośrednio?... w jaki sposób pośrednio? 

…poprzez wpływ na świat biznesu.

Panie Tadeuszu, no to teraz Pan przesadził. Ja i świat biznesu? Gdybym ja 

potrafił biznes robić, to ja tu z Panem bym nie dyskutował i nie rozmyślał jak tu 

zaoszczędzić… tzn. bardzo ciekawa ta rozmowa… ale, zapewniam pana, Panie 

Tadeuszu, ja z biznesem- to my w ogóle się nie znamy…chi, chi… muszę Panu to 

otwarcie powiedzieć…

Tak się tylko Panu wydaje. Przecież wszyscy jesteśmy konsumentami dóbr, czyli 

klientami firm, które są dostawcami towarów i usług. Świadomi ekologicznie 

konsumenci dokonują właściwych wyborów w sklepach, jak to się  mówi, „głosując 

portfelem”. W ten sposób tworzą popyt na towary, a tym samym wywierają skuteczną 

presję na przedsiębiorców, skłaniając ich do wdrażania właściwych
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prośrodowiskowych rozwiązań oraz postępowania zgodnie ze standardami i zasadami 

społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Co racja, to racja. Jak to Pan powiedział, konsument głosuje portfelem… a to dobre!, 

a wie Pan że dobrze Pan powiedział?

Chce Pan przez to powiedzieć, że zarówno konsument, jak i producent może wywierać 

istotny wpływ na środowisko. Pojedyncze decyzje w sklepie czy też na etapie 

projektowania i produkcji, zwielokrotnione przez rzesze świadomych, uważnych 

i przyjaznych środowisku producentów oraz konsumentów mogą skutkować 

ogromnymi zmianami?... Czy tak?

Z pewnością doskonale Pan wie także, iż szczególnie duże firmy, które dbają 

o swój wizerunek i konkurencyjność, nie mogą sobie pozwolić na ignorowanie 

trendów i zachowań konsumenckich. Dopóty jednak klient nie zwraca uwagi 

i jest mu wszystko jedno, firma dobrze prosperuje bez konieczności wdrażania 

zmian, sięgania po ekoprojektowanie i ekologiczne produkty.

Trzeba jednak przyznać, że w ostatnich szczególnie latach, na fali początkowo tak 

naprawdę mody na wszystko co ekologiczne, rynek przyjaznych środowiskowo 

towarów i usług rozwija się coraz bardziej dynamicznie.

Oczywiście. Ważne jest właśnie, aby nabywając określony produkt, zwracać uwagę 

na to, w jaki sposób został on wytworzony, jak jest opakowany, czy jest trwały, 

funkcjonalny i energooszczędny, czy można go poddać recyklingowi, 

z jakich komponentów został wytworzony, jak i gdzie pozyskano surowce? Krótko 

mówiąc, czy jest „ekologiczny” inaczej „zielony”, a tym samym przyjazny 

środowisku?

Czyli nie ma rady, mam być tym świadomym konsumentem, i to oczywiście 

ekologicznie świadomym, czyli inaczej jak Pan mówi, mam być ekokonsumentem?  

No dobrze… trochę mnie Pan przekonał, bo w końcu nie chcę „przykładać” się do tej 

dziury ozonowej, niech się może lepiej nie powiększa, bo mówią że jeszcze trochę 

a opalać się nie będzie można… że niby to promieniowanie słoneczne, jakieś 

niezdrowe, czy coś… ale, skoro już tak gadamy, to niech mi Pan, Panie Tadeuszu tak 

szczerze powie, a do czego mi się to w ogóle przyda, czyli co z tego będę miał?!... jak 

już zostanę tym ekokonsumentem?...
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A Pan to zawsze swoje!? Przede wszystkim zaoszczędzi Pan pieniądze, poza tym 

będzie Pan chronił środowisko naturalne, a przy tym będzie Pan realizował swoje 

potrzeby i to kierując się wolnym wyborem. Jednak ważne jest, aby wybór ten był 

racjonalny, dokonywany ze świadomością skutków, jakie ze sobą niesie. W ten 

sposób, nie będzie Pan także łatwym łupem dla nieuczciwych sprzedawców.   

W jednym zdaniu?… bardzo dobrze, jak Pan chce, już Panu mówię. Generalnie, Drogi 

Sąsiedzie, chodzi o zmianę Pana postawy z egocentrycznej na ekocentryczną, czyli na 

taką w której Pana wybory, jako konsumenta dóbr i usług, uwzględniać będą zarówno 

Pana potrzeby, jak i ochronę środowiska. 

Zadał Pan jednym tchem wiele pytań, zanim więc zada Pan następne, to proszę, mam 

dla Pana ulotkę. Znajdzie Pan tu podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się 

świadomy konsument.  

Oczywiście, postaram się, jak zawsze… 

A, to mnie Pan przekonał. No właśnie Ci sprzedawcy… brzmi to przekonująco… a jak 

będę chciał się czegoś dowiedzieć o tym byciu świadomym konsumentem, pomoże mi 

Pan??? 

No dobrze, rzeczywiście jedno zdanie, tyle, że rozbudowane i do tego… to tylko 

teoria… Więc jak, to co Pan mówi teraz do mnie, przełożyć na codzienne życie? 

…czyli co ja konkretnie, no i Pan także, możemy robić każdego dnia, aby być 

w pełnie świadomym konsumentami? Bo w końcu ja sam wiem i nikt mi nie musi 

podpowiadać, co mi jest potrzebne, ale rzeczywiście nie zawsze wiem, które spośród 

wielu produktów wybrać. Bo wie Pan, na tych półkach w sklepie, teraz tego 

wszystkiego tyle ponastawiali.

To niech mi Pan teraz powie, ale tak w jednym zdaniu… to co ja robię źle??? 

„Konsument musi mieć prawdziwą możliwość dokonywania świadomego wyboru na rynku, 

czemu służy rzetelna informacja o cechach i cenach oferowanych towarów oraz 

o efektywnych metodach ich użytkowania. 

Konsument musi znać swoje prawa i obowiązki, w szczególności powinien wiedzieć 

o procedurach dochodzenia swych praw”.
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Katalog praw konsumenta przyjęty w 1975 r. przez władze Wspólnot Europejskich.

Świadomy konsument to ten, który: 

1)  nie kupuje produktów, które nie są niezbędne, a tym samym z rezerwą 

i krytycyzmem podchodzi do mody, reklamy i marketingu firm,

2)  jeśli to możliwe, kupuje produkty wytworzone lokalnie lub w regionie,

3)  czyta etykiety i opisy znajdujące się na opakowaniach; wie, że na opakowaniu 

jednostkowym środka spożywczego muszą być podane:

     nazwa produktu,

     cechy żywieniowe lub przeznaczenie produktu,

     skład ilościowy i jakościowy produktu, 

     masa (zawartość) netto, numer serii, 

     dane identyfikujące producenta lub wprowadzającego produkt do obrotu w kraju 

     oraz kraj, w którym wyprodukowano produkt, 

     inne informacje, jeżeli ich podanie jest istotne ze względu na ochronę zdrowia lub

     życia człowieka np. data ważności, warunki przechowywania, instrukcja

     przygotowania,

     informacja żywieniowa: produkt ekologiczny musi być poparty atestami; informacja

     musi być wyraźna i opatrzona nagłówkiem,

     wartości odżywcza produktu wyrażona w kJ i kcal oraz zawartość składników

     odżywczych (węglowodanów, białka, tłuszczu) w 100g lub 100 ml lub w określonej

     porcji produktu proponowanej do spożycia,

     zawarta też powinna być informacja o składnikach mineralnych, witaminach 

     i zalecanym dziennym spożyciu, 

4)     zwraca uwagę na kraj produkcji i wybiera produkty z Polski lub krajów Unii 

Europejskiej,

5)     rozpoznaje i kieruje się ekoznakami umieszczonymi na opakowaniach,

6)     kupuje produkty, które zostały wyprodukowane z surowców wtórnych,

7)     na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę dotyczącą sposobów wytwarzania produktów oraz 

utylizacji odpadów.

Świetnie, zaraz przeczytam… i co, tu jest wszystko napisane?

I jeszcze jedną ulotkę dam Panu, tym razem co powinien wiedzieć i czym się kierować 

ekokonsument. Z pewnością też się Panu przyda. 
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Sporo tego!… muszę to wszystko rzeczywiście przeczytać, bo to chyba ważne.

Wybrać, wybrać, ale jak u licha wybrać, żeby to środowisko jak najmniej ucierpiało 

Przecież sam Pan wie ile na tych półkach stoi, przecież mówiłem… Już niejeden raz 

nie wiedziałem co zrobić,  który produkt wybrać, skoro podobnych lub prawie takich 

samych jest na jednej półce przynajmniej kilka rodzajów lub nawet jeszcze więcej! 

I na ten przykład, Panie Tadeuszu, nie dalej jak wczoraj, poszedłem do sklepu, bo 

żonie pilnie potrzebny był ryż. Idę sobie do naszego sklepu, tu za rogiem, a tam… nie 

uwierzy Pan… cały regał ryżu. Przeszedłem w jedną stronę, przeszedłem w drugą

stronę, spociłem się, dzwonię do żony… mówi, że w kartoniku, pół kilograma 

Bardzo ważne, Drogi Sąsiedzie. Bardzo ważne! Ja nie chcę naprawdę demonizować, 

ale podejmowanie decyzji konsumenckich winno być jak najbardziej racjonalne. 

Każda taka decyzja ma wpływ na los przyszłych pokoleń, przy czym chcę Pana 

przekonać, że wybór produktu ekologicznego, to rzeczywiście wybór jakości życia 

i jakości środowiska.  

Każdy ekokonsument wie że: 

1)     problem degradacji środowiska i wpływu działalności człowieka na zmiany klimatu to 

problem globalny, który dotyczy nas wszystkich łącznie i każdego z osobna; wszyscy 

łącznie i każdy z osobna jesteśmy też częścią rozwiązania tego problemu;

2)     jego działania nie są bezzwrotnym poświęcaniem dla jakiegoś odległego, 

abstrakcyjnego dobra Matki Ziemi, lecz przynoszą namacalny i wymierny zysk (także 

finansowy) jemu samemu; 

3)     ulgą nie tylko dla środowiska, ale także dla portfela jest np.:

     stosowanie rozwiązań energooszczędnych,

     jazda samochodem w sposób ograniczający zużycie paliwa,

     oprócz mniejszej degradacji środowiska,  także bardzo konkretne korzyści

     zdrowotne dla nas samych powoduje:

     unikanie w swoim otoczeniu nadmiernych ilości chemii (detergenty, chemia

     gospodarcza, chemia w żywności),

     ograniczenie ilości odpadów i innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery

     i wód;

4)     ograniczenie hałasu umożliwia dobry sen i wypoczynek,

5)     aktywność fizyczna, zwłaszcza na łonie natury – to jeden z podstawowych

składników zdrowia i dobrego samopoczucia. 
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wystarczy. Tylko, że cała prawa strona regału… nie uwierzy Pan, to ryż 

w kartonikach. Z tego wszystkiego kupiłem 6 różnych kartoników, i jeszcze 

3 kartoniki makaronu, bo reklamowali… i jeszcze mydło, czajnik z gwizdkiem, bo też 

reklamowali, zestaw sztućców, pojemnik do masła… i jeszcze… 

Uuuu????  I wszystko było potrzebne? 

No… nie bardzo. Z ryżem też nie trafiłem… potrzebny był „dziki”, a tego właśnie jakoś 

nie wziąłem, chociaż stałem przed nim, ale było ich 5 odmian, więc poszedłem dalej… 

czajnik też nie bardzo, bo mam płytę indukcyjną i nie wszystkie garnki oraz czajniki się 

przecież nadają, a maselniczkę już mamy, więc też zbędny zakup…

a reszta, również jakoś nie zachwyciła żony…

Już czytam…”Świadomy konsument to ten, który nie kupuje produktów, które nie są 

niezbędne, a tym samym z rezerwą i krytycyzmem podchodzi do mody, reklamy

i marketingu firm”.

No widzi Pan, a co jest napisane w ulotce, tej którą właśnie Panu dałem, …tej 

pierwszej… w pierwszym zdaniu. Niech Pan przeczyta.

No, to teraz już Pan chyba wie, czego nie robi świadomy, czyli mądry konsument. 

Niech Pan jednak nie popada w depresję, zachowania konsumenckie na rynku to tak 

naprawdę bardzo złożone zjawisko. Nauka, która interesuje się nimi jest naprawdę 

obszerna. Od lat, całe rzesze fachowców zajmują się zbieraniem informacji 

o wszystkich elementach tego procesu oraz ich analizowaniem. 

Z wiedzy tej korzysta oczywiście handel. Dlatego też, poprzez często nachalną 

reklamę, promocję, propagandę czy nawet prostą informację powtarzaną 

wielokrotnie, jesteśmy skłonni kupić rzeczy zupełnie nam zbędne, tak jak Pan 

wczoraj. 

I od razu muszę Panu powiedzieć, że Pana wczorajsze zachowanie było całkowicie 

typowe, bo nie wiem czy Pan wie, że w zachowaniach konsumenckich najczęściej 

można wyróżnić dwa zasadnicze typy. Są to zachowania zamierzone lub 

niezamierzone. Pierwsze, to te w pełni świadome, dobrze przemyślane i mające 

określony cel, czyli zachowania, które ukazują tak naprawdę poglądy konsumenta 

i jego pragnienia. Zaś te drugie, z którymi miał Pan właśnie do czynienia, czyli  

niezamierzone, to te które nie są celowe a wykonywane są odruchowo, pod
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wpływem chwili, impulsu, reklamy. Jak Pan sam wie, nie pokazują one prawdziwych 

potrzeb konsumenta, a idealnym przykładem takiego zachowania jest Pan sam, 

wczoraj w sklepie...

Oczywiście, na tym nie koniec. Specjaliści opisują i dzielą te zachowania jeszcze na 

dobrowolne, przymuszone, racjonalne, irracjonalne. Są też różne modele zachowań 

jak również różne czynniki, które wpływają na ich kształtowanie. Ale to temat na 

całkowicie inną rozmowę i nie będziemy tego teraz rozwijać. Chociaż, szkoda, że nie 

mamy więcej czasu, bo jak już mówiliśmy, mechanizmy zachowań konsumenckich 

i wiedzę o nich, w sposób niejednokrotnie cyniczny i agresywny wykorzystuje handel 

wspierany przez całe rzesze specjalistów od reklamy i marketingu.  

No tak, rzeczywiście… nie da się ukryć.

Rzeczywiście to bardzo ciekawy temat, już sam kilka razy chciałem Pana zaczepić 

i pogadać o tych nieuczciwych praktykach stosowanych przez handel przeciw 

konsumentom. I ma Pan rację, Panie Tadeuszu, teraz to reklama wydaje się być 

ważniejsza od samego produktu. Mówią też, że na reklamę firmy i koncerny wydają 

krocie. Nic dziwnego, jeśli później słabej jakości towar można z dużym zyskiem 

sprzedać. Każdy by tak robił. Tylko jak się ustrzec przed tym wszystkim, przecież to 

fachowcy?

W samej rzeczy, Panie Tadeuszu, w samej rzeczy, o czym to już się doskonale 

przekonałem, i to boleśnie na własnej skórze… i po co mi tyle ryżu, jeszcze się 

przeterminuje… z resztą zakupów też nie wiem co zrobić?… A teraz jeszcze Pan 

mówi, że dałem się zmanipulować… ja, zmanipulować… a myślałem, że mnie nikt nie 

przechytrzy... patrz Pan, a jednak!

Wygląda na to, że ma Pan rację, no i moja mamusia, staruszka, także… tzn. starsza 

pani już, która zawsze mówiła i mówi nadal: „wiedza to pieniądze”, więc zamieniam 

się w słuch, co mam wiedzieć, bo nie chcę się dawać tak manipulować tym wszystkim

Wszystko, o czym mówimy właśnie wydaje się takie oczywiste, ale zapewniam Pana, 

że współczesny handel ma swoje metody, by skusić nas abyśmy kupili nawet rzecz, 

której tak naprawdę nie do końca potrzebujemy… albo w ogóle nie planujemy jej 

zakupić i nawet nie wiemy, czy się przyda? 
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Ależ oczywiście. Już wyjaśniam co jest ważne, jakie są instrumenty, co warto 

wiedzieć, jednak muszę Pana jakoś uspokoić, bo aż mi Pana żal. Strasznie Pan te 

wczorajsze zakupy przeżywa. Może to i dobrze. Jak to mówią… dobra lekcja nie jest 

zła. 

Musi Pan wiedzieć, że nie Pan jeden ma taki kłopot. Jak już powiedzieliśmy, taki jest 

współczesny handel i aby sobie w takiej sytuacji radzić potrzebna jest wiedza. Na 

początku musi Pan wiedzieć, że w gospodarce wolnorynkowej, konkurują ze sobą 

dziesiątki produktów oraz usług. Charakteryzują się one zbliżonymi lub nawet 

takimi samymi właściwościami oraz spełniają podobne lub takie same funkcje. 

Często jesteśmy w sytuacji, jak Pan w tym sklepie za rogiem, kiedy mamy do wyboru 

przynajmniej kilka podobnych do siebie produktów. Są one często bliźniaczo 

podobne i spełniają takie same funkcje a tym samym nasze wymagania. Zwykle 

różnią się przy tym jedynie ceną i marką. 

Ma Pan całkowitą rację! Jakby Pan wiedział! Całkiem niedawno z żoną 

kupowaliśmy naszej wnusi motorynkę, bo bardzo chciała ją mieć, inne dzieci

mają, więc sam Pan rozumie… I co się namęczyłem, to niech mnie Pan nie pyta. Różne 

kolory, marki, ceny… ta ładna i tamta też ładna. Spędziliśmy w salonie pół dnia, 

i w końcu wybraliśmy… różową, bo dla dziewczynki… ma się rozumieć.  

specjalistom, czyli po prostu chcę być tym świadomym konsumentem oraz przede 

wszystkim ekologicznie świadomym… jak już, to już!  

Uuuu! Różową?… No tak, no tak… to może ja będę kontynuował, pozwoli Pan?... 

Najczęściej jednak, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak widać także 

i Pan, ten zbiór konkurujących ze sobą produktów, dokładnie tak jak tych motorynek, 

o których Pan wspominał właśnie, jest bardzo różny w kontekście ich wpływu na 

środowisko naturalne. Wpływ taki powinien być oceniany z uwzględnieniem 

wszystkich faz „cyklu życia” tego produktu, czyli naszej w tym przypadku: 

motorynki.

I tym właśnie powinien był się Pan kierować!... bo kolor ważna rzecz, ale nie tylko…  

????... czyli nie ja jeden mam problem??? To mnie Pan trochę uspokoił. Inni też się tak 

dają zmanipulować… ale może chociaż ryż lubią?...  A ten cykl życia, ki diabeł?... 
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O tym, to już chyba rozmawialiśmy, ale jak widzę bez sukcesu, więc wyjaśniam 

ponownie: „cykl życia” produktu, to nic innego jak każdy etap, przez który przechodzi 

produkt od momentu, w którym przygotowywane czy wydobywane są surowce 

niezbędne do wytworzenia tego produktu, poprzez produkcję, wykorzystanie lub 

konsumpcję, wszystkie fazy transportu, aż po jego utylizację.  

Dokładnie. Powiem więcej. Ta właśnie motorynka, i każdy inny produkt, który 

spełni wymagania środowiskowe, może być uznany za tak zwany ekoprodukt. 

Spełnienie wszystkich kryteriów oceny środowiskowej przez dany produkt stanowi 

też podstawę, iż może być on ekoznakowany. Warunkiem jest to, że w żadnej fazie 

swojego „cyklu życia”, ekoprodukt nie może powodować przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów oddziaływania na zdrowie ludzi oraz na środowisko. 

Wręcz odwrotnie, powiedziałbym Drogi Sąsiedzie, że ekoprodukt powinien być 

liderem środowiskowym, czyli produktem wyprzedzającym obowiązujące normy, 

realizować wskazania polityki ekologicznej co do poziomu charakterystyk 

ekologicznych danej klasy produktów.  

Rzeczywiście coś tam słyszałem. Czyli, chce mi Pan powiedzieć, że np. motorynka, 

której ekologiczna ocena z uwzględnieniem oczywiście wszystkich faz „cyklu życia”, 

jak Pan to mówi, jest bardziej pozytywna, tym samym ta właśnie motorynka jest mniej 

uciążliwa dla środowiska?... czyli bardziej ekologiczna?!

Jasne… brzmi ciekawie, ale to trochę akademicki wykład jak dla mnie, więc jakby 

można tak „po ludzku” Panie Tadeuszu… to ten  ekoprodukt to?...

… to po prostu produkt ekologiczny czyli produkt mniej uciążliwy dla środowiska 

w porównaniu do innych podobnych artykułów. Ocena ekoproduktu prowadzona jest 

w ujęciu całościowego jego oddziaływania na środowisko we wszystkich „fazach 

cyklu życia”.

Dalej nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem!... Powiem po swojemu. Czyli 

ekokonsument wybiera ekoprodukty, bo są bezpieczne dla niego samego oraz dla 

środowiska i to na wszystkich etapach jego wytwarzania, użytkowania a nawet gdy 

stanie się już odpadem… 

No tak, tylko jak poznać, czy dany produkt jest „eko” czy nie. Mam chodzić do 

sklepiku ze zdrową żywnością?… a co z resztą potrzebnych rzeczy… nie kupować, nie
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Niech się Pan nie martwi, nigdzie Pana nie wysyłam, i nie będzie musiał Pan 

rezygnować ze swoich aspiracji i komfortu życia.

Po pierwsze, ekoznakowanie to nie żadna nowość. Wprowadzono je właśnie po to 

aby mógł Pan w miarę łatwo rozeznać się który produkt, jest ten „eko”, który zaś nie. 

Po drugie - zasadniczo jest to sprawdzona i zalecana forma promowania produktów 

i usług, które są relatywnie mniej uciążliwe dla środowiska. 

Po trzecie - powiadomienie konsumenta, że na rynku występują produkty mało lub 

mniej uciążliwe dla środowiska i zdrowia ludzi, możliwe jest przy wykorzystaniu 

różnych sposobów i metod. Najprostszą i w pełni sprawdzoną formą wyróżniania 

ekoproduktów jest właśnie ich znakowanie. Do tego celu wykorzystuje się różne 

umowne symbole, piktogramy, logotypy i etykiety. 

Musi też Pan wiedzieć, że wyróżnianie produktów spośród innych jest jednym 

z istotniejszych instrumentów polityki ekologicznej obowiązującej w Unii 

Europejskiej, a więc także w naszym kraju. Jest to działanie umożliwiające 

stymulowanie zachowania zarówno konsumentów, jak i producentów.

Łatwo mówić: nie martwi. A… jeszcze o to ekoznakowanie  miałem zapytać?... Co to za 

nowość i po co to ekoznakowanie?

Panie Tadeuszu, ale przecież na tych etykietkach, oraz także na samych 

opakowaniach, to tyle równych symboli, znaków graficznych, innych informacji…kto 

by je tam wszystkie czytał? To w ogóle ważne jest? Ja jakoś poza ceną, to wie Pan,… 

nie bardzo mnie interesuje, co tam jest napisane? No rozumiem, przeczytać trzeba 

instrukcję, ale żeby tam wszystkie informacje… i jeszcze Pan mówi, że jakieś symbole, 

piktogramy, i co tam jeszcze…i że to nawet instrument jakiejś polityki jest, tzn. polityki 

ekologicznej,… ma się rozumieć. 

używać… już sam nie wiem!?Wyjdzie na to, że do tej pustelni albo do lasu jednak Pan 

mnie wyśle!...

Nie wiem co Pana tak dziwi. Rzeczą oczywistą jest, że na opakowaniach lub także na 

etykietach różnych produktów producenci zamieszczają szereg ważnych informacji. 

Każdy rozsądny konsument powinien je dokładnie przeczytać. Słyszał Pan w ogóle 

o znakowaniu produktów. Wie Pan co to jest labeling?
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Nie słyszałem!… Nie wiem!... Nie czytam!...

To może zacznijmy od początku, czyli od znakowania produktów. Musi Pan 

wiedzieć, że znakowanie własnych wyrobów, usług czy nawet firm, nie jest 

współczesnym wymysłem. 

Potrzeba odróżniania i wyróżniania się od innych, poprzez umieszczanie na swoim 

produkcie konkretnego symbolu cechowała przedsiębiorców już przed wiekami. 

Pierwowzorów można szukać w zamierzchłej przeszłości, chociażby

w średniowieczu, kiedy to tzw. „gmerki” były osobistymi i rodzinnymi znakami 

rozpoznawczo - własnościowymi, które umieszczano na pieczęciach, przedmiotach 

użytkowych, produktach i budowlach. Autor dzieła zwykle oznaczał je własną 

sygnaturą, czyli znakiem dla siebie charakterystycznym. 

Czyli taki jakby podpis?…

Dokładnie tak. Współcześnie, znakowanie produktów prowadzi się za pomocą 

różnych znaków i symboli, w tym prawnie chronionych „znaków towarowych”. 

Pojęcie znaku towarowego jest tożsame z pojęciem marki. Jest to zwykle 

niepowtarzalna nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz lub motyw. Znak ten 

natychmiast identyfikuje produkt z producentem. Dlatego też, określony „znak 

towarowy” to także dla konsumenta konkretna  bardzo ważna informacja zarówno o 

samym produkcie, jak i o producencie.

Panie Tadeuszu, chyba zaczynam rozumieć. To chyba jest tak, że na przykład niektórzy 

kierowcy kupują wyłącznie określoną markę samochodu, a ta marka ma swój 

charakterystyczny znak, który każdy rozpoznaje… i wystarczy zobaczyć ten znak,

a wszystko wiadomo… czyli co to za samochód, jak będzie się  sprawował, co będzie 

się zwykle psuło a co nie… a nawet jakiej ceny należy się spodziewać… 

Właśnie, bez takiej informacji bardzo często nie potrafimy podjąć wielu decyzji 

konsumenckich, a przynajmniej jest nam trudniej. Dlatego też już na poziomie 

przepisów prawnych funkcjonuje obowiązek informowania konsumentów 

o istotnych cechach produktów. A jeśli chodzi o „znak towarowy”, to nie wiem czy 

Pan wie, że musi on być zarejestrowany w Urzędzie Patentowym. Dzięki temu nie 

można go legalnie wykorzystywać bez zgody właściciela, i całe szczęście, … chociaż
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Ach tak!?… A ten lab eling?… to ki diabeł?

To nic innego jak etykietowanie, metkowanie, oznakowanie produktów. Związane 

jest ono z wymogami prawnymi wobec produktu. Dotyczy przede wszystkim 

bezpieczeństwa, ekologii, marketingu oraz higieny. 

Musi Pan także wiedzieć, że w krajowym i światowym systemie gospodarczym 

stosowane są różnorodne oznaczenia w formie graficznej lub słownej, które mogą 

być mylone ze „znakami towarowymi”. Stosowane są po prostu różnego rodzaju 

oznaczenia, które jak powiedziałem, chociaż „znakami towarowymi” nie są, to 

jednak są doskonałym sposobem na komunikację producenta z potencjalnymi 

konsumentami. Niektóre z tych oznaczeń są obligatoryjne dla producentów i wyni-

kają ze szczegółowych przepisów prawnych, inne są przez nich stosowane 

dobrowolnie. 

Coś mi się wydaje, że to znakowanie produktów to bardzo skomplikowany temat, Panie 

Tadeuszu. Jak tu się rozeznać?… ale, proszę sobie nie przerywać, słucham cierpliwie. 

Czekam na te ekoznaki, skoro mówił Pan o ekoznakowaniu.

Rzeczywiście, ekoznaki to pewien specyficzny rodzaj oznakowań. Zanim o nich 

jednak porozmawiamy, to aby Pana wprowadzić niejako w temat, chciałbym kilka 

zdań w ogóle o rodzajach oznakowań, które są stosowane przez producentów… jeśli 

Pan pozwoli oczywiście. 

Musi Pan wiedzieć, że zgodnie z normą PN-90/0-79251, wyróżnia się oznakowania 

zasadnicze, informacyjne, manipulacyjne, niebezpieczeństwa oraz reklamowe.

sklepy na całym świecie są pełne „podróbek”, o czym warto także pamiętać, aby bronić 

się przed nieuczciwymi sprzedawcami.

Oooo. Nie wiedziałem...

Oznakowania zasadnicze służą do identyfikacji towaru i producenta. Wskazują na 

zasadnicze zastosowanie wyrobu, jego pochodzenie. Określają nazwę producenta czy 

też dystrybutora. 

Oznaczenia informacyjne natomiast określają cechy produktu, jego skład, nazwę 

rodzajową, gatunek, klasę, posiadane stopnie jakości. Do nich zalicza się znaki 

jakości, np. znak jakości Q, znaki zgodności z normami, np. z Polska Normą, którą
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Oznaczenia manipulacyjne z kolei dotyczą sposobu obchodzenia się z towarem 

w czasie przechowywania, transportu, manipulacji nim. Umieszczane są zarówno na 

opakowaniach jednostkowych, jak i transportowych. Tu przykładem jest np. znak 

„Chronić przed wilgocią”, „Chronić przed nagrzaniem”, „Ostrożnie kruche”, „Tu 

otwierać”, „Górą nie przewracać”, „Produkty szybko psujące” i wiele innych. 

A, już myślałem że mną mają manipulować, a patrz Pan… tu chodzi o to by akwarium 

do „góry nogami” nie postawić… chi, chi…

Yyyy… to chyba te znaczki na pomarańczowym tle?... tak to te właśnie Panie 

Tadeuszu… te kwadraciki z pomarańczowym tłem…  jasne, znam je,  to właśnie te!

Z kolei oznaczenia niebezpieczeństwa ostrzegają oczywiście przed 

niebezpieczeństwem. Określają niebezpieczne dla ludzi i otoczenia cechy produktów 

oraz niezbędne środki ostrożności, związane z czasem składowania, transportem, 

magazynowaniem i manipulacją produktami. Tu przykładem może być znak: 

„Materiały szkodliwe dla zdrowia”, „Tylko dla zwierząt”, „Materiały trujące”, 

„Materiały wybuchowe”, „Materiały żrące”, „Produkt łatwopalny”, itp.

Aaaach tak!?...

Bardzo dobrze, bardzo dobrze, drogi Sąsiedzie, widzę że zainteresowałem Pana. 

Rzeczywiście oznakowania stosowane na etykietach produktów niebezpiecznych, 

informujące o zagrożeniach związanych z ich użyciem mają kształt kwadratów  

z pomarańczowym tłem i czarnym symbolem.

A wracając do oznaczeń reklamowych, jak sama nazwa mówi, zachęcać mają one do 

używania i zakupu towaru. Ich celem jest przekonanie konsumenta 

o wyjątkowości towaru czy usługi oraz wyróżnienie produktu spośród innych 

konkurujących z nim. Tu doskonałym przykładem będzie godło promocyjne „Teraz

oznaczamy jako „PN”, oraz znak bezpieczeństwa, który rozpoznajemy po literce 

B w odwróconym trójkącie. Poza tym oznaczenia informacyjne informują nas m.in.

 o składzie wyrobu, sposobie jego użycia, dacie produkcji, nr serii produkcyjnej, dacie 

przydatności, zawartości netto, cenie, kraju pochodzenia, nr normy, według której 

produkt został wyprodukowany.
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Tak, tak wiem, że posiadają… za tą swoją działalność ekologiczną. No, a te ekologiczne 

oznaczenia?...

Już mówię, chociaż nie będzie to takie proste, bo jest tych oznaczeń, mówiąc 

najkrócej, Drogi Sąsiedzie, całe mnóstwo. Generalnie oznaczenia ekologiczne to 

oczywiście znaki, których zadaniem jest pokazanie, że oferowany produkt posiada 

pewne unikatowe cechy. W sposób pozytywny wyróżniają one produkt, świadcząc 

o tym, że spełnia on kryteria poszanowania środowiska, zarówno z punktu widzenia 

wszystkich obowiązujących norm, jak i oceny jego uciążliwości dla środowiska 

naturalnego, o czym już mówiliśmy.

Czyli nie powie mi Pan jak ten znak wygląda, bo… jest ich więcej, a nawet dużo 

więcej!?

Niestety, różnorodność stosowanych oznaczeń i etykiet ekologicznych jest duża. 

Istnieje także wiele systemów czy też programów ekologicznego znakowania. 

Osobne systemy posiadają organizacje branżowe, producenckie czy nawet 

organizacje pozarządowe. Prawie każdy kraj wykształcił także własne nazewnictwo 

i symbolikę znaków. W każdym przypadku, dowodzą, że kupowany towar spełnia 

kryteria ekologiczne. Umieszczone na opakowaniu lub produkcie kształtują 

wizerunek marki, czyli także i producenta, jako przyjaznego dla środowiska i tworzą 

dodatkowe pozytywne skojarzenia.

No to jak widzę łatwo nie będzie… Już mi się wszystko miesza, a jeszcze Pan nie zaczął 

o tym ekoznakowaniu… Chce Pan powiedzieć, że na opakowaniach produktów, które 

Polska”. Takimi znakami są też np. znak „Lider Polskiej Ekologii”, czy też znak 

„Mistrz Edukacji Ekologicznej”, które to znaki posiada ulubiony przez Pana 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

2008
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spełniają wymagania środowiskowe mogę znaleźć wiele oznakowań ekologicznych?

Właśnie tak. Mogą być to zarówno symbole, etykiety i certyfikaty ekologiczne. Ale 

niech się Pan nie martwi, wszystko powoli wyjaśnię i sprawa będzie bardziej 

przejrzysta.  A więc, zacznę od tego, że symbole ekologiczne, czyli inaczej ekoznaki 

nadawane są wybranym artykułom bądź usługom, dzięki którym konsument, także

 i Pan, może stwierdzić, który z produktów jest przyjazny środowisku. 

Etykiety ekologiczne, zastępują de facto znaki towarowe i podobnie jak one 

identyfikują producenta w odniesieniu do jego przyjaznego oddziaływania na 

środowisko naturalne. 

Natomiast certyfikaty ekologiczne to jeden ze sposobów kreowania wizerunku 

firmy przyjaznej środowisku. Już wcześniej ten przykład podawałem, ale pozwolę 

sobie powtórzyć raz jeszcze. Takim certyfikatem jest np. godło „Teraz Polska”, 

natomiast dobrze Panu znany Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  

posiada, o czym mówiliśmy także przed chwilą, prestiżową nagrodę „Lider Polskiej 

Ekologii”, który to tytuł potwierdza osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska.  

W Polsce certyfikaty ekologiczne posiada stosunkowo niewiele przedsiębiorstw, 

samorządów, czy instytucji. Należy jednak wiedzieć, że małe i średnie firmy liczyć 

mogą na zniżki związane z przeprowadzeniem procedury certyfikacji. 

Przedsiębiorstwo lub nawet szkoła, legitymujące się certyfikatem ekologicznym jest 

nie tylko wiarygodnym i rzetelnym partnerem, ale przede wszystkim firmą 

nowoczesną i konkurencyjną na rynku. Certyfikat wyróżnia firmę, instytucję, szkołę 

wśród takich podmiotów, których działalność sprzyja środowisku naturalnemu. I tak 

na przykład „Certyfikat ECO” jest zgodny z normami środowiskowymi ISO 

14001:2004. 

A czy to w ogóle działa? To znaczy, czy na to w ogóle ktoś zwraca uwagę?

Ależ oczywiście. Proszę nie wątpić i nie bagatelizować sprawy. Produkt oznaczony 

np. ekologicznym certyfikatem potwierdza, że posiada on cechy, które odpowiadają 

potrzebom klienta. Przeprowadzone wśród konsumentów badania wskazują, iż 

wyraźnie sugerują się wyróżnieniami ekologicznymi przy wyborze produktu. 

Zależność ta jest tym wyższa, im wyższy jest stan świadomości ekologicznej 

konsumentów. W krajach, gdzie jest ona wysoka, na przykład w Szwecji, znakowanie 

towarów ma znaczny wpływ na rynek. 
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Czyli, to nie jest nowa sprawa to ekoznakowanie?…  

Historia systemów znakowania ekologicznego, rozpoczęła się jeszcze w latach 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie na świecie krajowe systemy 

etykietowania środowiskowego stosuje już kilkadziesiąt państw. 

Jeśli Pana to ciekawi, to powiem, że po raz pierwszy znakowanie ekologiczne 

wprowadzono w Niemczech w 1978 roku. Kolejnym krajem była Szwecja, która w 

1985 roku wprowadziła szwedzki znak żywności ekologicznej „KRAV”.  W 1992 

roku Unia Europejska wprowadziła wspólnotowy system ekooznakowania, zwany  

„Ecolabel”. W tym samym roku USA wprowadziły ekoznak „Energy Star”. Polska 

swój znak ekologiczny, czyli „Znak Ekologiczny EKO” wprowadziła w 1998 roku. 

Czy dobrze zrozumiałem?… Z tego co Pan mówi poszczególne kraje, w tym także 

Wspólnota Europejska, mają swoje krajowe systemy… czy dobrze zrozumiałem?

A dużo ich jest?

Tak rzeczywiście, dobrze Pan zrozumiał. Poszczególne systemy lub jak Pan 

woli, programy ekoznakowania, mogą mieć zasięg krajowy, regionalny lub nawet 

międzynarodowy.

Jak już powiedzieliśmy, oznaczeń ekologicznych, ich rodzajów, różnych programów 

i systemów jest bardzo wiele i nie sposób abyśmy je tu wszystkie, Drogi Sąsiedzie, 

omówili. Ważne jest jednak to, aby zwracać uwagę na wszelkie oznaczenia towarów, 

w tym oczywiście oznaczenia ekologiczne, i starać się jak najwięcej dowiedzieć co 

oznaczają, , bowiem gwarantować nam mogą, iż nasz wybór będzie przyjaznym dla 

środowiska, na czym przecież nam zależy. 

Zgadzam się z Panem w stu procentach. Czyli aby być świadomym konsumentem 

powinienem  pamiętać, że mam ogromny wpływ na rynek bo, jak to Pan powiedział,  

„głosuję portfelem”. Do tego aby moje decyzje były właściwe, mam oznaczenia, 

w tym oczywiście oznaczenia ekologiczne. Wystarczy je czytać i odróżniać od tych 

„oszukanych” czyli takich, które są nieuczciwie stosowane. Nie mam zwracać uwagi 

na agresywną reklamę, a zakupy należy robić w sposób przemyślany nie zaś 

impulsywny. Jestem konsumentem, jednym z wielu… mam więc wielki wpływ…wiele 

mogę!
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Bardzo rozsądna refleksja, Drogi Sąsiedzie. Widzę, że nasze rozmowy przynoszą 

efekty. Konsument ma rzeczywiście wielki wpływ na rynek i środowisko, bo to on 

decyduje. Zaś kwestia tzw. nieuczciwych praktyk rynkowych… no cóż, są one tak 

stare jak stary jest rynek, ale to już temat na całkowicie inną rozmowę… 



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – GAZ ZIEMNY

1. Zgoda sprzedawcy gazu na pobór 

     i podłączenie urządzeń gazowych.

2. Profesjonalny montaż urządzeń gazowych.

3. Urządzenia gazowe odpowiednie do rodzaju 

     paliwa gazowego.

4. Sprawna wentylacja wywiewno – nawiewna.

5. Przeglądy instalacji gazowych, wentylacyjnych 

     i spalinowych oraz systematyczna konserwacja.

W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE ULATNIA

SIĘ GAZ NALEŻY JAK NAJSZYBCIEJ

ZAWIADOMIĆ POGOTOWIE GAZOWE – TEL. 992


