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Wkładka edukacyjna nr 1/2016 do Włocławskiego Przeglądu Ekologicznego 
Ekowieści nr 1[60]2016. 
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 Znaki wg słownika języka polskiego informują o czymś poprzez wywoływanie 

odpowiednich skojarzeń. Mamy znaki drogowe, znaki interpunkcyjne, znaki informacyjne, znaki 

szczególne i EKOZNAKI.  

 Symbol (z gr. σύμβολον) to środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne  

i różną liczbę znaczeń ukrytych. Służy zastąpieniu jednego pojęcia innym, które najczęściej jest 

krótsze lub lepiej oddaje jego naturę. Mogą być pewnymi znakami umownymi, które w różnych 

kulturach mają różne znaczenie. 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Za jego treść odpowiada wyłącznie Włocławskie Centrum Edukacji 

Ekologicznej z siedzibą we Włocławku.

EkoZnaki

Symbol Znaczenie dosłowne Znaczenie symboliczne
zwierzę władza lub siła

owoc władza królewska

nieskończoność miłość, życie, siła

zwierzę pierwotny symbol 
chrześcijaństwa
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 Na opakowaniach produktów możemy znaleźć obecnie wiele znaków i symboli. Część 
z nich to przyznane przez zewnętrzne komisje certyfikaty, część informuje o „ekologiczności” 
producenta. Inne mają za zadanie przekonać konsumenta, że wybrany produkt czy usługa jest 
ekologiczna.

ZNAKI CERTYFIKATY

 Aby produkt otrzymał certyfikat musi spełniać określone warunki. Kryteria dotyczą cyklu 
produkcji, życia produktu lub danego elementu, np. sposobu barwienia. 

Symbol mówi, że drewno pochodzi z lasu zarządzanego 
zgodnie z zasadami ekologicznymi.

ZNAKI INFORMACYJNE

 Umieszczone na produktach przez producenta w celu poprawy wizerunku firmy i poinfor-
mowania klienta o cechach produktu.

Znak informujący, że produkt nie był testowany na 
zwierzętach.

Oznacza produkt, który jest bezpieczny dla warstwy ozonowej.

FAŁSZYWE ZNAKI

Wykorzystują naturalne motywy (kwiat, drzewo, kroplę wody) oraz 
podpisy nawiązujące do ekologii i zdrowia. Często jest to nie-
uczciwa reklama mająca wprowadzić w błąd klienta, by uwierzył  
w naturalne pochodzenie produktu.

Znak EkoPranie został zaprojektowany przez firmę ONWAVE Sp. z o.o. Jest to znak fikcyjny, wykonany specjalnie na potrzeby wkładki edukacyjnej nr 1/2016 do 
Włocławskiego Przeglądu Ekologicznego Ekowieści nr 1[60]2016. 
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EKO-ZNAKI

 Wskazują produkty, które spełniają wymagania ochrony środowiska. Informują 
klienta, że produkt jest przyjazny dla środowiska. 
Na ekologiczność produktu wpływają: emisja gazów cieplarnianych, zużycie energii podczas 
procesu produkcji, wykorzystywanie materiałów z recyclingu, przydatność produktu do utylizacji 
i odzysk surowców wtórnych. 

Aby produkt mógł mieć przyznany ekoznak musi spełniać określone kryteria określone przez 
ekspertów. Ekoznaki nadaje administracja rządowa, stowarzyszenia przemysłowe i handlowe, 
organizacje konsumenckie. 

Umieszczanie ekoznaków na opakowaniach jest dobrowolne, jednak producenci częstą 
wykorzystują je, by poprawić swój wizerunek. Chętnie korzystają z oceny ekologiczności swojej 
firmy. Wpływ na to ma coraz bardziej świadome społeczeństwo i konsumenci, którzy chętniej 
wybierają produkty z ekoznakami. 

Polskim oficjalnym znakiem ekologicznym jest EKO-ZNAK przyznawany 
od 1998 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Oznaczenia ekologiczne możemy podzielić na trzy kategorie:

1. EKOPRODUKTY - produkty ekologiczne 

Błękitny Anioł (Der Blaue 
Engel) - symbol mówi, że 
produkt jest bezpieczny 
dla środowiska, stosowany 
w Niemczech.

Energy Star - produkt 
oznaczający energię. 
ozonowej.

Zielony Punkt - symbol 
nakłada na producenta 
obowiązek ponownego 
wykorzystania opakow-
ania.

Symbol oznacza niską 
emisję promieniowania 
przez monitor komputer-
owy.

Uczciwy Handel (Fair 
Trade) - znak oznacza, 
że osoba pracująca przy 
wytwarzaniu produktu 
otrzymała godziwą 
zapłatę za swoją pracę.

“Margerytka” Unii Eu-
ropejskiej - oznacza 
produkt bezpieczny dla 
środowiska stosowany  
w Unii Europejskiej.
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2. EKOOPAKOWANIA - opakowania ekologiczne

3. EKOŻYWNOŚĆ - żywność ekologiczna

Są też oznakowania produktów bardzo do siebie podobne ale nie znaczące 
tego samego. 

Popularny znak CE, który kojarzy nam się z certyfikatem europejskim po niewiel- 
kiej zmianie oznacza Eksport z Chin. 

Skrót CE pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne, co w języku polskim ozna- 
cza: zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej. Symbol CE daje gwarancję, że wyrób przeszedł 
pozytywnie specjalistyczne badania i spełnia przewidziane dla niego podstawowe normy jakości  
i bezpieczeństwa.  
Chińscy producenci umieszczają na swoich wyrobach bardzo podobny znak - logo China Ex-
port, różniący się od oryginalnego symbolu CE tylko jednym detalem i mniejszym odstępem 
pomiędzy literami.

Opakowania nadające się 
do recyklingu.

Produkt nadaje się do 
przetwarzania w kompos-
towniach.

Dbaj o czystość - po 
zużyciu wyrzucamy produkt 
do kosza.

Znak informuje  
o zapewnieniu 
bezpieczeństwa ssakom 
morskim podczas połowu 
ryb.

Znak Ekoland - oznacza 
żywność wysokiej jakości  
z polskich upraw.

Certyfikat Rolnictwa Eko-
logicznego PCBC stosow-
any w Polsce.
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