
EKOZNAKI 
 

Każdy z nas na co dzień ma wpływ na ilość oraz rodzaj wytwarzanych przez nasze 

gospodarstwa domowe odpadów. Do głównych elementów, które o tym decydują są 

codzienne zakupy. To jakie produkty wybierzemy, w co będą opakowane ma wpływ na nasze 

środowisko. Warto czytać informacje, które znajdują się na produktach i ich opakowaniach.  

Ekoznaki na opakowaniach ułatwiają dokonanie właściwego zakwalifikowania odpadu 

do segregacji. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi poniżej ekoznakami, a także 

do korzystania z tej wiedzy w życiu codziennym.  

 

 

NA PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnictwo ekologiczne 

 

 

Znak przyznawany ekologicznym gospodarstwom. Produkt 

oznaczony tym znakiem musi składać się ze składników, 

spośród których co najmniej 95% kwalifikuje się jako 

ekologiczne (wg unijnych kryteriów). Produkty oznaczone tym 

znakiem pochodzą bezpośrednio od producenta lub  

są sprzedawane w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekoland 

Znak najbardziej rozpoznawalny na rynku krajowym. Występuje 

na produktach żywnościowych pochodzących z gospodarstw 

ekologicznych, przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie 

Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Nadawany 

jest wyrobom pochodzącym z gospodarstw przyjaznych 

środowisku i których cały cykl produkcyjny był bezpieczny dla 

środowiska, beż użycia nawozów mineralnych, z ekonomicznym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych. 

 

 

 

ZCRE 

Występuje na produktach żywnościowych wytworzonych  

w produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, które 

prowadzone są zgodnie z europejskimi normami ekologicznymi, 

czyli bez użycia chemicznych środków ochrony roślin oraz 

nawozów syntetycznych. 

Nadawany jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 

 

 

 

Zielone Płuca Polski 

Informuje, że żywność pochodzi z obszaru Zielone Płuca Polski 

oraz wyprodukowana jest w warunkach nie oddziaływujących 

ujemnie na środowisko przyrodnicze. 

Występuje też na artykułach przemysłowych, budowlanych, itp. 

Właścicielem znaku jest Fundacja Zielone Płuca Polski. 

 

 

 



 

NA KOSMETYKACH I ŚRODKACH CZYSTOŚCI: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie testowane na zwierzętach 

Najczęściej spotykany na kosmetykach. Wskazuje,  

że w fazie testów laboratoryjnych dany produkt ani 

jego żaden składnik nie był testowany na zwierzętach. 

Takie towary mogą być również oznakowane napisami 

Not Tested on Animals (nie testowane na zwierzętach) 

czy Animal Friendly (przyjazne zwierzętom) oraz 

literami BWC – Beauty Without Cruelty (piękno bez 

okrucieństwa). 

 

 

 

 

 

Bezpieczny dla ozonu 

 

Inaczej Ozone friendly/ CFC Free/Ozon 

FreundlichOznacza, że wyrób nie zawiera związków 

chloro – fluoro – carrbon (CFC), zwanych freonami 

niszczących powłokę ozonową.Symbolu nie przyznają 

organizacje certyfikujące, jednak firmy go używające 

mogą zostać skontrolowane przez organizacje 

konsumenckie. Znaleźć go można na dezodorantach  

i lodówkach. 

 

 

 

 

BDIH 

 

Symbol widnieje na kosmetykach i oznacza, że do ich 

produkcji wykorzystano wyłącznie naturalne surowce 

(ekstrakty ziołowe, oleje roślinne, olejki eteryczne  

i substancje zapachowe pochodzące z kontrolowanych 

upraw ekologicznych lub dzikich zbiorów). 

Znak BDIH widoczny na opakowaniu kosmetyku jest 

gwarancją kontrolowanego, naturalnie czystego 

produktu. 

 

 

 

 

 

Eco control 

 

Symbol umieszczany jest na środkach czystości  

i środkach do prania. 

Stanowi gwarancję, że podczas produkcji nie 

stosowano enzymów, środków petrochemicznych ani 

też częściowo petrochemicznych środków 

powierzchniowo czynnych, nie używano 

jakichkolwiek petrochemicznych ani też częściowo  

petrochemicznych konserwantów, wykorzystano 

czyste oleje roślinne z kontrolowanych upraw 

ekologicznych, zastosowano czyste oleje eteryczne, 

pochodzące w około 85-90% z kontrolowanych upraw 

ekologicznych. 



 

NA OPAKOWANIACH: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielony punkt 

Jeden z najczęściej stosowanych znaków na świecie. 

Oznacza, że za dane opakowanie wniesiony został 

wkład na rzecz krajowej organizacji odzysku 

opakowań, utworzonej zgodnie z zasadami 

określonymi w Europejskiej Dyrektywie Nr 94/62  

i obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa (w 

Polsce jest to Rekopol). Występuje na butelkach, 

puszkach, kartonach itp. 

 

 

 

 

Nadaje się do recyclingu 

 

 

Takie oznaczenie spotyka się na opakowaniach, które 

podlegają ponownemu wykorzystaniu. Umieszcza się 

je na opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź 

aluminium. Cyfra i napis, które towarzyszyć mogą 

symbolowi oznaczają nazwę surowca użytego  

do produkcji opakowania. 

 

 

 

 

Dbaj o czystość 

 

 

Znak ma nam przypomnieć aby nie zaśmiecać 

środowiska naturalnego i aby dany produkt wrzucić  

do kosza. Znaleźć go można często na opakowaniach 

obok symbolu recyklingu. 

 

 

 

Do ponownego wykorzystania 

 

Symbol spotykany na opakowaniach, nadających się 

do ponownego zastosowania co najmniej drugi raz 

przez co nie staje się on odpadem. 

Występuje na beczkach, pudełkach, kanistrach, 

butelkach i szklanych pojemnikach 

 

 

 

 

Opakowanie biodegradowalne 

 

Symbol widnieje na opakowaniach, które ulegają 

biodegradacji podczas kompostowania nie uwalniają 

substancji szkodliwych dla środowiska – może być 

kompostowany ze zwykłymi odpadami organicznymi. 

Nadaje go Niemiecki Instytut Standaryzacji. 

 



 

NA SPRZĘCIE AGD, RTV, URZĄDZENIACH BIUROWYCH  

I INNYCH PRODUKTACH:  

 
 

 

 

 

 

Stokrotka 

Występuje na produktach wytwarzanych na terenie 

Unii Europejskiej, spełniających najostrzejsze wymogi 

ochrony środowiska i których sposób wytwarzania 

można w istotny sposób zmodyfikować z korzyścią dla 

środowiska. 

Stokrotka występuje na 24 grupach produktów, można 

ją znaleźć na żarówkach, telewizorach, pralkach, 

komputerach osobistych, zmywarkach do naczyń, 

detergentach do zmywarki, farbach i lakierach, 

środkach czyszczących. Nie występuje na lekarstwach, 

żywności i napojach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak ekologiczny Eko 

Oficjalny znak ekologiczny w Polsce, przyznawany 

od 1998 roku przez Polskie Centrum Badań  

i Certyfikacji. 

Nadawany wyrobom i usługom zarówno krajowym jak 

i zagranicznym, bezpiecznym dla środowiska w trakcie 

całego cyklu życia produktu, spełniających spełniające 

kryteria ochrony środowiska, zdrowia i ekonomicznie 

wykorzystujące zasoby naturalne. 

Oznaczenie można znaleźć na: kosmetykach, 

zabawkach, artykułach piśmienniczych, papierze 

opakowaniowym, zadrukowanych wyrobach 

papierniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łabędź 

Oznaczane nim są produkty ekologiczne pochodzące  

z krajów skandynawskich, których proces wytwarzania 

jest przyjazny zarówno środowisku i jego nabywcom. 

Symbol występuje na m.in.: wyrobach drewnianych, 

papierniczych, sprzęcie AGD, systemach grzewczych  

i zaopatrzenia w wodę. 

Proces przyznawania tego symbolu uznawany jest za 

jeden z najlepszych na świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

Błękitny anioł 

Najstarsze oznaczenie ekologiczne w Europie (od 1977 

roku). Znajdziemy go na wielu rozmaitego rodzaju 

produktach pochodzenia niemieckiego. 

Oznaczane są nim produkty o zdecydowanie lepszej 

charakterystyce środowiskowej od innych artykułów  

z tej samej grupy towarowej. 

Występuje m.in. urządzeniach biurowych, 

urządzeniach gospodarstwa domowego, RTV, 

bateriach, na papierze, detergentach. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Energy Star 

 

 

Umieszczany na energooszczędnych produktach RTV  

i AGD, nadawany w ramach programu prowadzonego 

przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska 

oraz Amerykański Departament Energii. 

 

OZNACZENIE OBOWIĄZKOWE: 

 

 

 

Wyrób zgodny z normami EU 

Symbol stanowi deklarację producenta, że jego wyrób 

spełnia wszystkie mające do niego zastosowanie 

normy Unii Europejskiej. 

Znak jest obowiązkowy, o ile dyrektywy nie 

przewidują inaczej, i musi znaleźć się na produkcie 

przed wprowadzeniem go na rynek. Spotyka się go 

głównie na wyrobach z importu, głównie zabawkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oprac. na podstawie http://ekoszyk.mos.gov.pl/category/ekoznakowanie/ 

http://ekoszyk.mos.gov.pl/category/ekoznakowanie/

