


Kto to jest KONSUMENT?

użytkownik dóbr, nabywca czegoś na własny użytek,
inaczej KLIENT                          

Co konsumujemy / zużywamy?
PRĄD, WODA, CIEPŁO, RZECZY, ŻYWNOŚĆ, UBRANIA…PRĄD, WODA, CIEPŁO, RZECZY, ŻYWNOŚĆ, UBRANIA…

Co wiąże się z konsumpcją?
WYDOBYCIE, PRODUKCJA, TRANSPORT, ZUŻYCIE, ODPADY, KOSZTY…

https://pixabay.com/pl/images/search/



Czym kierujesz się robiąc zakupy –

Jak wybierasz się / przygotowujesz się do zakupów –

Codzienne zakupy
istotna i oczywista część naszego życia. 

potrzeby, reklama, 
chęć posiadania tego co inni…

lista, siatki, wiedza gdzie można kupić dobre produkty…
Jak wybierasz się / przygotowujesz się do zakupów 
lista, siatki, wiedza gdzie można kupić dobre produkty…

https://pixabay.com/pl/images/search/



Co warto kupować 
a czego nie? 

Czy rodzaj zakupów 
kreuje nasz kreuje nasz 
wizerunek?  

Co z modą na 
zakupy? 

https://pixabay.com/pl/images/search/



Jaki wpływ ma to co kupujemy 
na nas, nasze zdrowie, środowisko, „kieszeń”…

https://pixabay.com/pl/images/search/
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ZERO WASTEZERO WASTE



Kupuj produkty 
lokalne, wysokiej 
jakości i trwałe ! 

Kupuj 
sezonowo!

http://www.panimoney.pl/2016/01/25/10-sposobow-na-madre-zakupy-spozywcze-planner-do-pobrania/



Nie marnuj 
jedzenia!

Oszczędzaj 

Kupuj/handluj 
sprawiedliwie!

Oszczędzaj 
żywność!

Dziel się 
i pożyczaj od 

innych



producent sfinansował 
budowę i funkcjonowanie 
systemu odzysku 
odpadów

produkt powstał zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Unii Europejskiej i z normami 
uwzględniającymi zdrowie i bezpieczeństwo 
użytkownika

nietestowane na zwierzętach opakowanie nadaje się do recyklingu

rolnictwo ekologicne 
certyfikat eko Unii Europejskiej

opakowanie biodegradowalne

Znaki informacyjne na produktach
na przetworach i konserwach rybnych , 
produkt jest certyfikowany, ryby pochodzą z 
przyjaznych dla środowiska zrównoważonych 
połowów

na sprzętach elektronicznych, 
RTV i AGD, nie wyrzucać z 
innymi odpadami tylko w 
punkcie zbiórki elektroniki

możliwość ponownego wykorzystania 
na butelkach, szklanych pojemnikach, beczkach, 
kontenerach i puszkach

produkt został wytworzony 
zgodnie z ekologicznymi 
kryteriami ustalonymi przez 
Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji https://www.nanowosmieci.pl/symbole-umieszczane-na-opakowaniach/



1) PET – wykorzystywany do produkcji jednorazowych opakowań 
i butelek do wody mineralnej, nie wolno używać ich ponownie! 
2) HDPE – bezpieczny plastik, opakowania nadają się do 
ponownego użycia. 
3) PVC – używa się do produkcji folii, najlepiej unikać! 

4) LDPE – używany do produkcji opakowań na żywność, raczej 
bezpieczny. 
5) PP – bezpieczny, opakowania mogą być ponownie używane. 

6) PS – produkowany jest z niego styropian, unikać kontaktu z 
żywnością! 
7) Inne – najbardziej niebezpieczne i toksyczne plastiki, nie 
używać!

NA PLASTIKACH

ekoagora.pl

PLASTIKI
MIKROPLASTIKI

https://ekoagora.pl/



OPAKOWANIA
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Zmniejsz ilość kupowanych i
wyrzucanych rzeczy !

Kupuj tyle ile potrzebujesz !

Kupuj produkty lokalne i sezonowe !

Kupuj rzeczy niepakowane !

Chodź na zakupy z własną torbą !

Używaj własnego kubka na napoje iUżywaj własnego kubka na napoje i
pojemnika na jedzenie !

Oddawaj Tobie niepotrzebne innym !

Naprawiaj !

Upcycling – przerabiaj !

Segreguj odpady !

https://pixabay.com/pl/images/search/



Jaki wpływ na środowisko mają zakupy? 
Co to są zakupy sezonowe?

Nowe trendy minimalizujące nadmierną konsumpcję.
Podstawowe zasady ZERO WASTE 

QUIZ PODSUMOWUJĄCY WIEDZĘ

https://pixabay.com/pl/images/search/

Nowe trendy minimalizujące nadmierną konsumpcję.



Joanna Lepczak-Michalska

Dziękuję za uwagę




