
Odpowiedzialna
konsumpcja

Zależności Globalne, szkolenie e-learning dla nauczycieli jest współfinansowane w ramach programu polskiej 
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Zawartośd prezentacji wyraża wyłącznie 
poglądy Polskiej Zielonej Sieci i nie może byd utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem MSZ.

Rozwój Północy kontra rozwój Południa
- kampania informująca o współzależnościach między wyborami Globalnej 

Północy, a rozwojem Globalnego Południa

Zależności Globalne, szkolenie e-learning dla nauczycieli objęte jest 
Honorowym Patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

Zależności Globalne, szkolenie e-learning dla nauczycieli jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 
3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz  Związku Stowarzyszeo Polska Zielona Sied. Utwór powstał w ramach 
programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2012. Zezwala się na 
dowolne wykorzystanie pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o 
posiadaczach praw oraz  o programie polskiej współpracy rozwojowej.



Odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiedzialna konsumpcja oznacza podejmowanie decyzji zakupowych z 

uwzględnieniem konsekwencji społecznych i środowiskowych, jakie niosą za sobą 

wydobycie surowców oraz produkcja, dystrybucja, użytkowanie i utylizacja danego 

produktu.

Globalizacja sprawiła, że niezależnie od tego w którym miejscu na Ziemi odbywa się każdy 
z tych procesów, ma on wpływ na rzeczywistośd w krajach bogatych i biedniejszych. 

Spot „Story of Stuff” pokazuje prawdziwe oblicze produkcji i konsumpcji. 

kliknij

http://vimeo.com/4915120


Odpowiedzialna konsumpcja

Pieniądze działają jak głos wyborczy. Drobne, codzienne zakupy produktów takich jak kawa, 

herbata, płatki zbożowe czy worki na śmieci stanowią nasze prywatne „głosowanie”. Zakup 

żywności ekologicznej to oddanie głosu na ochronę środowiska naturalnego, a zakup 

produktu Fairtrade to wyraz naszego wsparcia dla drobnych producentów w krajach 

Południa. Decydując o kupnie danego produktu opowiadamy się za tym, co reprezentuje. 

• Kto i w jakich warunkach go wyprodukował?

• Z czego i w jakim procesie powstał? 

• Jak jego użytkowanie i utylizacja wpływają na otoczenie przyrodnicze i społeczne? 

• Czy jego zakup wpływa negatywnie na rozwój krajów globalnego Południa?

Odpowiedzialna konsumpcja oznacza zmianę perspektywy w spojrzeniu na zakupy. To, co 

kupujemy ma bezpośredni związek z rozwojem wielu społeczeostw - może go przyspieszad 

lub hamowad. Niski koszt produktu może byd wynikiem nie przestrzegania przez producenta 

wielu standardów. Nadkonsumpcja w bogatych krajach, przyczyniając się do 

niesprawiedliwego podziału dóbr i dystrybucji światowych zasobów, utrudnia rozwój krajów 

globalnego Południa. 



Kto płaci za nasze zakupy
Skutkiem zglobalizowanej gospodarki jest m.in. możliwośd przeniesienia części, bądź 

wszystkich etapów produkcji, a także utylizacji, do krajów globalnego Południa. Niestety nie 

zawsze służy to polepszaniu się warunków życia tamtejszej ludności. Brak kontroli 

zleceniodawców nad ich dostawcami, przy jednoczesnej silnej presji na jak najniższe koszty i 

krótkie terminy wykonania, prowadzi do wielu naruszeo społecznych i środowiskowych, np.:

1.Transfer brudnych technologii, polegający na przenoszeniu do paostw globalnego Południa 

tych elementów produkcji i utylizacji (wydobycie surowców, spalanie i składowanie 

odpadów), które w krajach Północy wymagałyby wyższych standardów bezpieczeostwa oraz 

ochrony środowiska. 

2.Łamanie praw człowieka i praw pracowniczych, w tym:

• ignorowanie praw ludności tubylczej,

• wypłacanie głodowych wynagrodzeo, często poniżej ustawowego minimum,

• zatrudnianie nieletnich, dyskryminacja kobiet w miejscu pracy,

• narzucanie obowiązkowych i często bezpłatnych nadgodzin,

• brak bezpieczeostwa zatrudnienia.



Kupuj odpowiedzialnie żywnośd [1/2]

Użycie środków chemii rolnej

W konwencjonalnym rolnictwie nadużywa się środków ochrony roślin (pestycydy, 

herbicydy) i nawozów sztucznych, które mają negatywny wpływ na środowisko 

naturalne oraz zdrowie konsumentów.

• Średni wskaźnik zużycia środków ochrony roślin na 1 ha uprawy pomidorów gruntowych 

wynosi 9,63 kg, ogórków gruntowych – 5,33 kg, truskawek – 2,84 kg, rzepaku ozimego – 2,15 

kg i ziemniaków – 1,88 kg. 

Dobrostan zwierząt

Hodowle przemysłowe wiążą się z cierpieniem wielkiej liczby zwierząt, 

przetrzymywanych i transportowanych w nienaturalnych warunkach, 

poddawanych bolesnym zabiegom i zabijanych w niehumanitarny sposób.

• Jajka oznaczone „trójką” oznaczają, że kury, które je zniosły hodowane są w niewielkich 

klatkach (20 x 30 cm) po kilka sztuk. Kury praktycznie nie mogą się ruszad. Dodatkowo 

otępiane są przez sztuczne światło. Przez warunki w jakich są hodowane żyją krótko. Karmione 

są często za pomocą sond, bo obcięte dzioby uniemożliwiają im normalne przyjmowanie 

pokarmu. 



Kupuj odpowiedzialnie żywnośd [2/2]

Food miles

Transport żywności na duże odległości pochłania wielkie ilości paliwa i przyczynia się 

do zwiększenia efektu cieplarnianego.

• By wyprodukowad napój, wszystkie składniki muszą w sumie pokonad ok. 1200 km zanim trafi 

on do naszych domów (50% tej odległości przypada na transport owoców i warzyw).

Zdrowie konsumentów

W sklepach obecnych jest coraz więcej wysoko przetworzonych produktów 

żywnościowych, ubogich w wartości odżywcze, zawierających wiele potencjalnie 

szkodliwych dodatków syntetycznych.

•Glutaminian sodu, szeroko stosowany jako dodatek do żywności, jest składnikiem zup instant, 

sosów, przypraw, konserw rybnych, jako wzmacniacz smaku i zapachu. Spożywany w dużych 

ilościach jest niebezpieczny dla człowieka. Przyjmowany nawet w małych ilościach powoduje 

niekorzystny wpływ na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Mimo to jest zalegalizowany w 

Unii Europejskiej pod nazwą kodową E621.



Kupuj odpowiedzialnie odzież [1/2]

Sweatshopy

Większośd ubrao jest szyta w krajach Azji, Ameryki Łacioskiej i Europy Wschodniej, głównie przez 

młode dziewczęta w wieku 16-25 lat, które za swoją ciężką pracę otrzymują głodowe płace (16 -

58% kwoty wystarczającej na przeżycie). Czas ich pracy przekracza ludzką wytrzymałośd (ok. 80 

godzin tygodniowo), a warunki są nieodpowiednie, często wręcz niebezpiecznie, przez co wiele z 

nich traci zdrowie, a nawet życie.

Problemy te dotyczą ok. 100 milionów

ludzi, którzy pracują w fabrykach 

szyjących nasze ubrania, 80% z nich to 

kobiety. Termin służący na określenie 

zakładów produkcyjnych, w których 

wystepują ciężkie lub niebezpieczne 

warunki pracy to Sweatshop. 

Obejrzyj spot kampanii Polskiej Zielonej Sieci “Kupuj odpowiedzialnie ubrania”

http://vimeo.com/33651946


Kupuj odpowiedzialnie odzież [2/2]

Uprawa bawełny

Konwencjonalna uprawa bawełny wiąże się z ogromnym zużyciem wody, 

wyjałowieniem wielkich obszarów gleby oraz stanowi niebezpieczeostwo dla ludzi. 

W niektórych krajach, np. Uzbekistan wiąże się z przymusową pracą dzieci.

• By wyprodukowad 1 kg bawełny (2 pary jeansów) potrzebne jest od 10 tys. do 17 tys. litrów 

wody. 

Materiały syntetyczne 

Powstają z substancji ropopochodnych, ich produkcja konsumuje duże ilości energii, 

a w konsekwencji wiąże się ze znaczną emisją CO2 do atmosfery i ogromną ilością 

odpadów poprodukcyjnych, które podlegają wolnemu rozkładowi zanieczyszczając 

środowisko na wiele lat. 

• Poliester powstaje z tworzywa PET. Do jego produkcji potrzebne są także substancje 

toksyczne takie jak antymon. Prowadzi on do przewlekłych chorób, takich jak rak czy schorzenia 

układu oddechowego. 10 000 fabryk na świecie produkuje poliester. 



Odzież - dalsze źródła wiedzy
*po kliknięciu na obrazek+

Raport kampanii Play Fair 
pt. GRA FAIR? 
Przestrzeganie praw 
człowieka w fabrykach 
dostawców olimpijskich, 
2012

Raport FAIR PLAY, zawsze w 
modzie. Świadoma 
konsumpcja a warunki 
pracy kobiet przy produkcji 
odzieży sportowej, Koalicja 
KARAT, 2007

Mój styl, moja 
odpowiedzialnośd! 
Podręcznik dla aktywistek 
i aktywistów, Koalicja 
KARAT, 2007

http://cleanclothes.pl/wp-content/uploads/2009/11/raport_moda_PL.pdf
http://cleanclothes.pl/wp-content/uploads/2009/11/CC1.pdf


Kupuj odpowiedzialnie 
sprzęt RTV i AGD [1/2]

Metale szlachetne

Wielkie firmy górnicze pozyskują m.in. złoto, cynk, miedź, aluminium, kobalt w 

regionach ogarniętych konfliktami zbrojnymi i świadomie przyczyniają się do ich 

trwania.

• W Demokratycznej Republice Konga znajduje się większośd światowych zasobów kobaltu i 

koltanu stosowanych praktycznie we wszystkich urządzeniach elektronicznych. Od kooca lat 90. XX 

wieku trwa tam wojna domowa, która pochłonęła ponad 5 mln ofiar i uchodzi za najbardziej krwawy 

konflikt od II wojny światowej. Embargo na handel z DRK skutecznie jest omijane, bo surowce 

trafiają często najpierw do sąsiedniej Ruandy, Burundi czy Ugandy i stamtąd swobodnie 

transportowane są do innych krajów.

Sprzęt RTV i AGD produkowany jest w krajach Azji Południowej i Wschodniej przez 

duże koncerny-pośredników, a następnie sprzedawany pod nazwami znanych marek. 

Normą są przymusowe nadgodziny i brak umów o pracę. Pracownicy zostają zwalniani 

w przypadku popełnienia błędu lub gdy zdarzy im się zasnąd nad taśmą produkcyjną. 



Efektywnośd energetyczna
Niektóre sprzęty zużywają więcej energii, żeby wykonad to samo zadanie, do którego inne 
potrzebują jej mniej. 

Dzikie wysypiska
Wielkie ilości elektrośmieci wysyłane są do ubogich krajów, gdzie prawo nie reguluje kwestii 
ich utylizacji. Nie tylko powoduje to degradację tamtejszego środowiska, ale też duża liczba 
ludzi (w większości dzieci) spędza życie segregując niebezpieczne odpady.

•Afryka stała się wysypiskiem toksycznych chemikaliów, z którego powierzchni korzystają paostwa 
europejskie. Greenpeace szacuje, że z samej Wielkiej Brytanii każdego roku do Afryki eksportuje się 
nielegalnie ponad 30 milionów ton toksycznych odpadów. 

Chłodziarka 150 l 
(bez zamrażalnika)

Zamrażarka 200 l

Zużycie energii przez stare 
urządzenia (15 lat)

170 kWh 350 kWh

Zużycie energii przez nowe 
urządzenia (A++)

84 kWh 88 kWh

Możliwa oszczędnośd 50 % 75 %

Kupuj odpowiedzialnie 
sprzęt RTV i AGD [2/2]



Kupuj odpowiedzialnie zabawki

Represje 

Większośd zabawek świata jest produkowana w Chinach, gdzie pracownicy fabryk 

nie mają prawa do organizowania się, a działacze związkowi są prześladowani.

• Związek zawodowy w Chinach może działad legalnie tylko wtedy, gdy jest powiązany z 

Ogólnochioską Federacją Związków Zawodowych (ACFTU), kontrolowaną przez paostwo. 

Strajki ani nie są w pełni legalne, ani jasno zabronione, ale są gwałtownie i czasami brutalnie 

tłumione, a od roku 1982 uznano je za zagrożenie porządku publicznego. 

Nieetyczny marketing

Reklamy kierowane do dzieci budzą kontrowersje, ponieważ dzieciom brak 

krytycyzmu, przez co łatwo można nimi manipulowad.

•Dzieci w wieku przedszkolnym nie rozumieją jeszcze istoty reklamy. Wierzą, że reklamy 

mówią prawdę, są więc bardzo podatne na ich perswazję. Dzieci traktują reklamę jak każdy 

inny film. Dopiero w wieku szkolnym zaczynają rozumied, co jest ich celem, jakie jest 

przeznaczenie reklamowanego produktu itp.



Zabawki - dalsze źródła wiedzy
*po kliknięciu na obrazek+

Kupuj odpowiedzialnie 
zabawki. Przewodnik dla 
aktywistów, Polska 
Zielona Sied, 2009

Spot kampanii "Kupuj odpowiedzialnie zabawki”, Polska Zielona Sied

Kupuj odpowiedzialnie 
zabawki. Przewodnik dla 

konsumentów, Polska 
Zielona Sied, 2009

http://ekonsument.pl/materialy/publ_137_aktywisci_pojedyncze_net.pdf
http://ekonsument.pl/materialy/publ_138_konsumenci_pojedyncze_web.pdf
http://vimeo.com/23903832


Kupuj odpowiedzialnie meble i papier

Gospodarka leśna

Drewno do produkcji mebli i papieru pozyskiwane jest często nielegalnie z terenów 

chronionych lub o wysokiej wartości przyrodniczej. Niejednokrotnie celem 

uzyskania drewna niszczona jest bioróżnorodnośd lasów (w tym także 

tropikalnych).

• Położone na terenie Indonezji lasy deszczowe to jedne z najbardziej różnorodnych 

biologicznie obszarów na Ziemi. Niestety, bardzo intensywne tempo deforestacji – jedno z 

najszybszych na świecie – sprawia, że powierzchnia lasów gwałtownie się kurczy. Dzieje się tak, 

gdyż pozbawione skrupułów firmy wycinają drzewa będące doskonałym surowcem do 

produkcji taniego papieru i innych towarów. 

Chlor

Pomimo istnienia różnych alternatyw do produkcji papieru wciąż na szeroką skalę 

stosowany jest szkodliwy dla środowiska chlor gazowy lub związki chloru.

• Organiczne związki chloru poddawane działaniu wysokich temperatur, w jakich odbywa się 

bielenie, często przekształcają się w trwałe i wysoce toksyczne związki zwane dioksynami.



Co można zrobid lepiej? [1/4]

Kupowad mniej – dzięki temu zużywamy mniej surowców, ograniczamy 

emisje, zużycie wody i ilośd powstających odpadów. 

Warto postępowad zgodnie z zasadą 3R:

• Reduce – Ograniczajmy ilośd nabywanych dóbr i kupujmy tylko to, co naprawdę 

jest potrzebne. Nie dajmy się manipulowad reklamom, które wmawiają 

konsumentom nieistniejące potrzeby, aby sięgnąd do ich portfeli. 

• Reuse – Wykorzystujmy ponownie przedmioty przed wyrzuceniem ich na 

śmietnik. Może to byd wykorzystanie ich w nowej funkcji, albo też przekazanie 

komuś innemu.

• Recycle – Przetwarzajmy wszystkie surowce wtórne: papier, plastik, metal, szkło. 

Dzięki temu można ograniczyd eksploatację surowców naturalnych oraz zmniejszyd 

ilośd produkowanych śmieci.

Gdyby wszyscy mieszkaocy Ziemi mieli konsumowad tyle, co Europejczycy, nie 

starczyłoby zasobów naszej planety.



Co można zrobid lepiej? [2/4]

Pozytywne kryteria

Wybór produktów firm, których 

działalnośd chcemy premiowad, czyli 

takich, które aktywnie działają na rzecz 

poprawy losu ludzi oraz ochrony 

środowiska, np. kawy ze Sprawiedliwego 

Handlu czy warzyw z ekologicznego 

gospodarstwa.

Negatywne kryteria

Unikanie kupowania produktów, do 

których mamy krytyczny stosunek, np. 

jajek z chowu klatkowego czy samochodów 

spalających duże ilości paliwa. 

Unikanie kupowania produktów firm, o 

których wiemy, że naruszają określone 

standardy społeczne i środowiskowe.

Strategia odpowiedzialnego kupowania

Można wybierad produkty według pozytywnych i/lub negatywnych kryteriów.

W 2003 r. prawie 1/3 Europejczyków dokonywała zakupów według pozytywnych 

kryteriów z uwzględnieniem zasad odpowiedzialnej konsumpcji.



Co można zrobid lepiej? [3/4]

Kawa Jamao – to przykład efektywnej współpracy 

między organizacją pozarządową, włoskim 

przedsiębiorcą i drobnymi rolnikami z Dominikany. 

Współpraca ta zaowocowała wprowadzeniem  

200 rolników w system Sprawiedliwego Handlu. 

Rolnicy nauczyli się przygotowywad ziarna kawy

tak, że sprzedają już gotowy produkt. 

Podział pieniędzy jest taki, że 80% ze sprzedaży kawy wraca do rolników. 

Dzięki temu dostają za kawę o 360% więcej pieniędzy, niż wcześniej za 

nieobrobione owoce. Dzięki wzrostowi dochodów mogli zapewnid edukację 

dzieciom i zainwestowad w rozwój społeczności. Sukces ten był możliwy tylko 

dzięki konsumentom wybierającym ten produkt. 



Co można zrobid lepiej? [4/4]

Zaangażowanie konsumenckie

Najbardziej dojrzałym działaniem odpowiedzialnego konsumenta jest dialog z 

firmą, której produkty kupuje. Jak podjąd dialog?

Bezpośrednio – rozmawiając z obsługą sklepu, telefonując na infolinię firmy albo 

wysyłając zapytanie przez pocztę elektroniczną – kontakt do osób 

odpowiedzialnych za relacje z konsumentami zawsze jest podany na stronie 

internetowej firmy.

Za pośrednictwem niezależnych organizacji – np. wysyłając „pilny apel”, 

podpisując petycję albo uczestnicząc w happeningu. Koordynatorzy takich akcji 

wykorzystują świadectwo poparcia zaangażowanych konsumentów jako argument 

w rozmowach z firmą.



Standardy i certyfikaty [1/3]

Z pomocą odpowiedzialnym konsumentom przychodzą niezależne organizacje konsumenckie, 

które określają standardy odpowiedniego postępowania w różnych dziedzinach i przyznają 

certyfikaty produktom spełniającym te standardy.

Rolnictwo ekologiczne – logo używane w UE, dotyczące żywności z certyfikowanych 
gospodarstw ekologicznych, których co najmniej 95% składników wyprodukowanych 
zostało metodami ekologicznymi i które pochodzą bezpośrednio od producenta lub są 
sprzedawane w zamkniętych, zabezpieczonych i oznakowanych opakowaniach. 

MSC – certyfikat przyznawany przez inicjatywę wielostronną Marine Stewardship 
Council. Mogą otrzymad go produkty, spełniające zasady zrównoważonego 
rybołówstwa, a więc przyjaznego ekosystemom. Ryby muszą byd poławiane tak, aby nie 
zagrażało to ich populacji, ani też populacji żadnego innego gatunku. 

GOTS – Global Organic Textile Standard, kładzie nacisk na standardy ekologiczne na 
każdym etapie produkcji tekstyliów: od powstania surowca, po produkcję materiału, 
szycie, wykaoczanie. Najważniejsze zasady: 95% produktu musi byd wykonane z 
ekologicznego materiału, zakaz stosowania PCV, niklu, chromu, GMO i mieszania z 
niecertyfikowanymi materiałami, rygorystyczne ograniczenia w stosowaniu substancji 
chemicznych. 



Standardy i certyfikaty [2/3]

Energy Star – certyfikat przyznawany energooszczędnym urządzeniom RTV, AGD i 
sprzętowi biurowemu, nadawany w ramach programu prowadzonego przez 
Amerykaoską Agencję Ochrony Środowiska oraz Amerykaoski Departament Energii. 

Ecocert – certyfikat dla kosmetyków przyznawany przez niezależną organizację z Francji. 
Nakłada standardy takie jak: zakaz stosowania składników GMO, zakaz testowania 
koocowego produktu na zwierzętach oraz stosowania syntetycznych substancji 
zapachowych i barwiących, zakaz stosowania sztucznych tłuszczy, olejów, silikonów, 
parafiny i innych substancji uzyskiwanych przy destylacji ropy naftowej. 

FSC – certyfikat przyznawany produktom leśnym (meble, papier, pokrycia podłogowe 
itp.) przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council. Certyfikat 
gwarantuje zrównoważone pozyskiwanie zasobów leśnych, nie przekraczające poziomu, 
który trwale uniemożliwi ich odnowienie. Do podstawowych kryteriów należą: 
zapewnienie prawa do użytkowania zasobów leśnych ludności tubylczej i 
społecznościom lokalnym, ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków, ograniczenie 
korzystania z chemicznych środków ochrony roślin, zakaz stosowania GMO, ochrona 
lasów o szczególnej wartości ochronnej, zakaz tworzenia nowych plantacji kosztem 
lasów naturalnych i półnaturalnych.  
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Ecolabel – certyfikat nadawany przez Komisję Europejską gwarantujący przyjazną 
środowisku produkcję. Występuje na 24 grupach produktów, można go znaleźd na 
żarówkach, telewizorach, pralkach, komputerach osobistych, zmywarkach do naczyo, 
detergentach do zmywarki, farbach i lakierach, środkach czyszczących. Nie występuje 
na lekarstwach, żywności i napojach.  

Niebieski Anioł – najstarszy certyfikat na świecie, przyznawany w ponad 90 różnych 
kategoriach produktów (za wyjątkiem produktów spożywczych), między innymi 
wyrobom z papieru i z drewna. W przypadku papieru Niebieski Anioł gwarantuje, że 
papier pochodzi w 100% z recyklingu, a przy jego produkcji nie stosowano substancji 
niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska, takich jak np. wybielacze na bazie chloru, 
barwniki azowe, barwniki zawierające rtęd, ołów, kadm i inne. 



Z pomocą konsumentom

Rankingi

Niektóre instytucje publikują porównania 

produktów i firm pod względem ich 

oddziaływania na środowisko i 

społeczeostwo (rankingi), a także 

opracowują poradniki dla konsumentów i 

listy polecanych marek:

• dobrezakupy.ekonsument.pl (ubrania, zabawki, meble, art. papiernicze; j. polski)

• ethicalconsumer.org (wszystkie kategorie produktów; j. angielski)

• oekotest.de (wszystkie kategorie produktów; j. niemiecki)

• goodelectronics.org (sprzęt elektroniczny; j. angielski)

http://dobrezakupy.ekonsument.pl
http://ethicalconsumer.org
http://oekotest.de
http://goodelectronics.org

