
 

 

Na opakowaniach znajdują się znaki graficzne. Jedno spojrzenie na znak powinno wystarczyć, aby ocenić 
czy opakowanie produktu jaki chcemy kupić jest przyjazne dla nas i dla środowiska. Warto zapoznać się ze 
znaczeniem tych grafik, ale i korzystać z tej wiedzy w Ŝyciu codziennym. 

 

 Opakowanie nadaje się do recyklingu 

 

 

 

 

Opakowanie do ponownego wykorzystania. Znak moŜna 
znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, 
kanistrach. 

 

 

 

 

 

 

 
Znak Aluminium (alu)  oznacza, Ŝe produkt lub jego 
opakowanie wykonany jest z aluminium. 

 

 

 

 

 

 
Znak Dbaj o czystość (kosz na śmieci) oznacza, Ŝe opakowanie 
powinno trafić do kosza na odpady. 

 

Opakowanie biodegradowalne, które w czasie kompo-
stowania nie uwalnia Ŝadnych szkodliwych substancji. 
Certyfikat przyznawany jest przez Niemiecki Instytut 
Standaryzacji DIN CERTCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczny dla ozonu. Produkt nie zawiera związków CFC 
(chloro-fluoro-carbon). Oznaczenie moŜe występować 
w języku angielskim Ozon Friendly (Przyjazny dla ozonu) lub 
jako CFC free (bez chlorofluorowęglowodorów). Nie jest 
nadawany przez Ŝadną z organizacji certyfikujących, 
stosowność jego uŜycia moŜe być zweryfikowana przez 
organizacje konsumenckie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Znak towarowy Zielony punkt  to informacja, Ŝe producent 
wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu 
recyklingu i odzysku odpadów polskiej organizacji Rekopol 
Organizacja Odzysku S.A. 

 Znak Błękitny Anioł  - produkty z tym znakiem mają lepszą 
charakterystykę środowiskową od innych artykułów z tej grupy 
towarów. W ocenie, oprócz zanieczyszczenia trzech podsta-
wowych składników środowiska przyrodniczego (powietrza, 
wody, gleby), bierze się pod uwagę hałas oraz moŜliwości 
powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych. 



 

Ecolabel znany takŜe 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 naleŜą między innymi AGD, 
detergenty, tekstylia oraz papier. Ecolabel przyznawany jest na 
podstawie skróconej analizy cyklu Ŝycia produktu. W Polsce 
Ecolabel przyznawwany jest przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji. 

 Znak CE oznacza, Ŝe wyrób jest zgodny z normami Unii 
Europejskiej i podstawowym kryterium przyznawania znaku 
jest bezpieczeństwo i zdrowie uŜytkownika. Oznakowanie CE 
jest formą deklaracji producenta, Ŝe wyrób spełnia wymagania 
mających do niego zastosowanie dyrektyw Nowego Podejścia. 
Oznaczenie jest obowiązkowe u musi być umieszczone na 
wyrobie przed wprowadzeniem go na rynek.  

 Oficjalny znak ekologiczny w Polsce - znak EKO , przyzna-
wany 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 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone Płuca Polski. Znak ten nadawany jest 
przedsiębiorstwom oraz instytucjom prowadzącym działalność 
na obszarze "Zielonych Płuc Polski" zgodnie z zasadami 
zrównowaŜonego rozwoju. Przyznawany jest towarom, 
usługom oraz waŜnym społecznie inicjatywom na mocy decyzji 
Kapituły Znaku Promocyjnego ZPP. 

 

Znak Rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej.  
Produkty znakowane muszą pochodzić z certyfikowanych 
gospodarstw ekologicznych. UŜycie tego znaku gwarantuje, Ŝe 
produkt spełnia wymogi oficjalnego nadzoru, pochodzi 
bezpośrednio od producenta lub został przygotowany w 
zamkniętym opakowaniu oraz zapewnia, Ŝe przynajmniej 95% 
składników produktu zostało wyprodukowane metodami 
ekologicznymi. 

 

 

Międzynarodowy znak FAIRTRADE  przyznawany jest przez 
organizacje zrzeszone w Fairtrade Labeling Organizations 
International FLO. Umieszczany jest na towarach 
importowanych takich jak: banany, kakao, kawę, miód, owoce 
suszone oraz świeŜe, przyprawy, ryŜ, win. Celem znakowania 
jest troska o pracowników z krajów ubogich. Kupując 
oznakowane produkty mamy pewność, Ŝe zostały spełnione 
standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy, równe warunki 
dla kobiet i męŜczyzn, sprawiedliwe wynagrodzenia 
pracowników oraz standardy ekologiczne. Certyfikaty wydaje 
FLO-Cert.  

 

 

 

Produkt nie testowany na zwierzętach. Oznacza, Ŝe w fazie 
badań produkt nie był testowany na zwierzętach. Umieszczanie 
tego oznaczenia na opakowaniach nie jest poprzedzone 
weryfikacją bądź certyfikacją. 



  

 

 

 

 

 

 

 
EKO-ITB  Znak przeznaczony dla produktów budowlanych. 
Jest przyznawany przez centrum akredytacji Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
O znak EKO-ITB mogą się starać wyroby budowlane 
o względnie mniejszej szkodliwości dla środowiska podczas 
całego cyklu Ŝycia produktu. 

 

 

EKOLAND  to znak ekologiczny nadawany produktom 
spoŜywczym, jest jednym z najlepiej rozpoznawanych znaków 
towarowych w branŜy spoŜywczej w Polsce. Oznacza, Ŝe 
produkcja odbywała się w sposób przyjazny dla środowiska, 
bez uŜycia nawozów mineralnych, z zachowaniem naturalnego 
obiegu substancji w przyrodzie. Gospodarstwa, które chcą się 
oznaczać tym symbolem swoje produkty muszą uzyskać atest 
Polskiego Stowarzyszenia Producentów śywności Metodami 
Ekologicznymi. Certyfikat mogą wydać jednostki certyfikujące 
w rolnictwie ekologicznym. 


