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WSTĘP

Naturalną rzeczą jest, że środowisko wpływa na człowieka, ale również człowiek oddziałuje na 
miejsce, w którym żyje i produkuje żywność. Stan środowiska naturalnego pogarsza się – rośnie na-
sycenie atmosfery dwutlenkiem węgla, obniża się poziom wód gruntowych, ociepla się klimat, rzeki 
wysychają, w stratosferze powstaje „dziura ozonowa”. Gwałtowne burze, wichury i susze niszczą 
uprawy rolne i budynki inwentarskie. Wciąż o wiele za dużo marnuje się żywności. Jeszcze do nie-
dawna Polska była na piątym miejscu (9 mln ton żywności) wśród krajów Europy. Obecnie, jak wy-
nika z najnowszych badań przeprowadzonych w Polsce (opracowanie NIK) rocznie niemal 5 mln ton 
żywności idzie na straty. Najwięcej, bo aż 60 proc. jedzenia, trafia do śmieci prosto z naszych do-
mów. Następne w kolejności pod tym względem są: przetwórstwo i produkcja rolnicza (po ok. 16%), 
a dopiero na czwartym miejscu znajdują się sklepy odpowiadające za 7% marnowanej żywności. 

Istotnie na środowisko oddziałuje rolnictwo, które użytkuje ponad 60% ogólnej powierzchni kraju. 
Działalność produkcyjna w rolnictwie może negatywnie wpływać na wody powierzchniowe i pod-
ziemne, glebę i powietrze. Niewłaściwe stosowanie przemysłowych środków produkcji takich jak 
nawozy sztuczne i środki ochrony roślin może prowadzić do zaniku naturalnej flory i fauny, zakłócać 
gospodarkę wodną i mikroklimat i w konsekwencji niekorzystnie wpływać na wiele ekosystemów. 
Negatywny, chociaż trudny do oszacowania w wartościach materialnych, wpływ rolnictwa może 
wiązać się z przekształceniami krajobrazu wiejskiego wprowadzającymi obce formy zabudowy 
o charakterze przemysłowym. Skutkami niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego w dzia-
łalności rolniczej jest zubożenie środowiska przyrodniczego.

Szczególne zagrożenie dla środowiska stwarza prowadzenie bardzo intensywnej produkcji rol-
nej. Może powodować jego degradację, dlatego prowadzenie produkcji rolnej uwarunkowane jest 
szeregiem przepisów i obowiązków, które rolnicy mają wypełniać. Niektórych szkodliwych działań 
można uniknąć poprzez przyjazną, ochronną postawę wobec środowiska oraz edukację w kierunku 
ekologicznego trybu życia i zmiany codziennych przyzwyczajeń.

W codziennym natłoku obowiązków nie przywiązujemy uwagi do czynności, które wykonujemy. 
Jednak warto mieć świadomość, że każda osoba małymi krokami może przysłużyć się do tego, aby 
w przyszłości nie zabrakło wody, a papier nie stał się towarem luksusowym. Idealnym wręcz miejscem, 
w którym możemy rozpocząć pozytywnie oddziaływać na środowisko, jest własne gospodarstwo domo-
we. Wiemy już o tym, że należy w nim odpowiednio segregować odpady, by następnie wytwarzać nowe 
rzeczy codziennego użytku przy jednoczesnym oszczędzaniu surowców. Poznajmy teraz inne obszary 
życia codziennego, w których ciągle jest dużo do zrobienia, w dążeniu do ochrony środowiska.

Poprawa jakości życia wiąże się nie tylko z dobrym statusem materialnym, ale także chęcią 
zmiany. Każdy z nas ma możliwości i powinien inwestować w stosowanie dobrych praktyk zarówno 
w kontekście własnej osoby, jak i swojej rodziny. A jeśli przy okazji można przyczynić się do poprawy 
stanu środowiska, to nie pozostaje nic innego, jak tylko przystąpić do działania.
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1. Co możemy zrobić, aby zadbać o otaczające nas środowisko?

Człowiek od początku dziejów funkcjonował w oparciu o środowisko przyrodnicze i po dziś dzień 
jest ono ważnym elementem jego otoczenia. Przed nowymi wyzwaniami stają gospodarstwa domo-
we prowadzące działalność rolniczą. Wynika to między innymi z potrzeby prowadzenia działalności 
z poszanowaniem środowiska przyrodniczego, zgodnie z koncepcją zrównoważonego i wielofunkcyj-
nego rozwoju. Wiejskie gospodarstwo domowe to gospodarstwo prowadzone i utrzymywane przez 
osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich. Gospodarstwo domowe jest podmiotem, który czerpie 
korzyści z tytułu korzystania z walorów środowiska przyrodniczego w aspekcie wykorzystywania ich 
zarówno do produkcji rolniczej, jak i w innych celach pozarolniczych. Gospodarstwa powinny tak 
wykorzystywać walory i zasoby środowiskowe, aby służyły one kolejnym pokoleniom. Jednocześnie 
w obliczu pogłębiającego się kryzysu energetycznego stało się również bardzo ważne zmierzanie do 
poprawienia sytuacji energetycznej gospodarstw domowych.

Ponieważ okazuje się, że mieszkańcy wsi są bardziej otwarci na zmiany codziennych zachowań, 
dążących np. do ograniczania marnowania żywności, do nich szczególnie kierujemy materiał w bro-
szurze. Prowadząc gospodarstwo domowe można co dzień zrobić coś dla środowiska. By prowadzić 
dom w ekologiczny sposób, nie musimy montować od razu baterii słonecznej na dachu, można to 
robić prostymi metodami. Oszczędzanie i racjonalne gospodarowanie to pierwsza zasada ekologicz-
nego gospodarstwa domowego.

2. A zatem od czego zacząć? Co można zrobić w gospodarstwach domowych?

To człowiek kreuje ład na obszarach wiejskich i to jego działalność ma wpływ na przestrzeń 
i stopień ingerencji w środowisko naturalne i przyrodę. Dlatego działalność człowieka na wsi powin-
na iść w kierunku zachowania krajobrazu rolniczego z jego przyrodą. I chociaż nadrzędnym celem 
gospodarstw rolnych jest produkcja i poprawa wyniku ekonomicznego gospodarstwa, to nie należy 
zapominać o celach ekologicznych, takich jak ochrona wód, gleby, powietrza oraz różnorodności bio-
logicznej i krajobrazowej. Realizacja działań związanych z ochroną środowiska uwarunkowana jest 
wzrostem świadomości ekologicznej rolników oraz wszystkich członków gospodarstw domowych. 
Ma to swoje odzwierciedlenie w podejmowanych decyzjach związanych z zakupem dóbr i usług, 
ponieważ w obecnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej, poszczególni konsumenci oraz gospo-
darstwa domowe koncentrują się w swoich zachowaniach rynkowych w głównej mierze na pozy-
skiwaniu coraz to nowych dóbr. Wystarczy, że zaczniemy działanie od siebie i zastosujemy się do 
kilku prostych zasad, a one będą początkiem jednej dużej zmiany, która może mieć realny wpływ na 
środowisko naturalne. Przedstawiamy proste wskazówki, które sprawią, że będziemy bardziej ekolo-
giczni w swoim domu.
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3. Jak konkretnie dbać o środowisko? 

Lista sposobów, dzięki którym możemy być bardziej „eko” w życiu codziennym nie jest może od-
krywcza, ale to właśnie takiego rodzaju zmiany są łatwe do wprowadzenia i nie komplikują naszej 
codzienności. Dodatkowo dają nam poczucie, że po pierwsze – nie rezygnujemy z niczego bardzo 
dla nas ważnego, a po drugie – nie mamy potrzeby inwestować dużych sum pieniędzy. Z takim po-
dejściem łatwiej nam je zaakceptować i wprowadzić w życie. Oto obszary codziennych czynności, 
w których można znaleźć oszczędności.

ODPADY
Odpowiednio segregowane śmieci poddawane są recyklingowi, a to jeden z najbardziej skutecz-

nych sposobów na redukcję ilości odpadów i zmniejszenie eksploatacji złóż naturalnych. Około 70% 
produkowanych przez nas śmieci może być ponownie przetworzonych – warto z tego skorzystać!

q Odpady to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub 
do których pozbycia się jest obowiązany. Ze względu na sposób powstawania odpadów mamy mię-
dzy innymi odpady: komunalne, bioodpady ulegające biodegradacji, obojętne, weterynaryjne i inne.

q Posiadacz odpadów to wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka or-
ganizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca w posiadaniu odpadów. Władający po-
wierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na terenie nieruchomości.

q Wytwórcą odpadów jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpa-
dów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie 
lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

q Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, po-
winien takie działania planować, projektować i prowadzić, przy użyciu takich sposobów produkcji 
lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu 
odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi 
oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

q Odzysk to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użyteczne-
mu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby 
użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia 
takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.
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q Sposoby postępowania z odpadami obejmują kolejno etapy:
n zapobiegania powstawaniu odpadów,
n przygotowywanie ich do ponownego użycia,
n recyklingu,
n innych procesów odzysku,
n unieszkodliwiania.

q Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, ich posiadacz w pierwszej kolejności jest obowiąza-
ny poddać odzyskowi, polegającymi na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego 
użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest to 
uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku.

q Recykling to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub 
substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie 
materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego prze-
twarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

q Dokładnie i prawidłowo segregujmy odpady. Nie wrzucajmy do nich elektrośmieci.

ZAKUPY
Jak organizować zakupy, by niczego nam nie brakowało, ale nadmiar się nie marnował?

q Kupowanie wciąż nowych produktów wiąże się z dodatkową eksploatacją surowców oraz emisją 
gazów cieplarnianych.

q Używajmy toreb wielokrotnego użytku.
q Zawsze sporządzajmy listę zakupów, aby uniknąć kupowania od przypadku i w promocji wielu 

rzeczy zbytecznych. Unikajmy okazji i tzw. tanich towarów. Produkty wysokiej jakości to z reguły 
trwałe produkty. Pamiętać trzeba, że wielu towarom można dać drugie życie przekazując je potrze-
bującym.
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q Kupujmy tylko przedmioty do wielokrotnego użycia. Produkty jednorazowe – kubki, talerzyki, słom-
ki, tanie długopisy, maszynki do golenia, zapalniczki – są tanie, proste w użyciu, ale natychmiast 
po użyciu wyrzucane. Dużo lepiej jest kupić raz rzecz porządną i wielokrotnie jej użyć. Pozornie 
tylko droższą, bo wydatek i tak się zwróci, gdyż jest dokonywany rzadko. Jeżeli kupimy jedną rzecz 
droższą i wysokiej jakości, zapłacimy tyle samo lub nawet mniej, co za kilka tanich i wytworzymy 
na pewno mniej odpadów. Zamiast kilku śmieci, coraz to nowych, mamy po latach tylko jeden.

q Sporządzając zakupy, wybierajmy towary w większych opakowaniach. Wychodzi taniej i śmieci do 
domu mniej się znosi. 

q Zwracajmy uwagę przy wyborze towaru, by opakowanie było zrobione z odnawialnego tworzywa 
– papieru czy szkła.

q Nie bierzmy ulotek reklamowych na towary, które nas nie interesują, gdyż zaraz ją wyrzucimy do 
kosza, nawet bez spojrzenia na nią. Dodatkowo przyczynimy się do oszczędności papieru.

q Nie chodźmy na zakupy głodni, bo kupimy za dużo.
q Jeśli tylko jest to możliwe kupujmy online. Dzięki temu mniej wyrzucamy, bo kupując trzymamy 

się raczej listy, a ponadto istnieje możliwość zwrotu. Jest czas na przemyślenia, czy dany produkt 
rzeczywiście jest niezbędny.

OGRZEWANIE
q Najpierw trzeba zadbać o izolację domu. Uszczelniając ściany zewnętrzne, stropy, okna i drzwi 

koszty ogrzewania można zmniejszyć nawet o 20%.
q W nowych domach montujmy tylko ekologiczne źródła ciepła, a w starszych wymieńmy „kopciuchy”.
q Zastosujmy termostaty i regulujmy je stosownie do temperatury na dworze.
q Nie zasłaniajmy kaloryferów meblami i zasłonami.
q Stosujmy krótką i intensywną metodę wietrzenia w okresach grzewczych.
q Ubierajmy się odpowiednio do pory roku.

OKNA
q Inwestujmy w okna, które pozwalają na wymianę zużytego powietrza z wnętrza budynku bez utraty 

ciepła.
q Stosujmy nawiewniki regulowane wilgotnością powietrza.
q Starą stolarkę okienną wymieńmy, jeśli to tylko możliwe, na nowoczesną.

KLIMATYZACJA
q Zrezygnujmy lub ograniczajmy klimatyzację, jeśli temperatura w pomieszczeniu wynosi do ok. 24°C.
q Nie otwierajmy drzwi i okien, gdy pracuje klimatyzator.
q Ustawiajmy temperaturę na urządzeniu niższą niż na dworze o 5-7°C.
q Czyśćmy regularnie filtry, gdyż nieczyszczone zużywają więcej energii.

ŁAZIENKI I TOALETY
q Sprawdzajmy szczelność instalacji wodnej – kranów, kurków, spłuczek.
q Zadbajmy o instalację spłuczki z dwoma trybami spuszczania lub zaopatrzoną w przycisk „STOP”.
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q Zakładajmy na krany końcówki oszczędzające wodę.
q Używajmy energooszczędnych suszarek do rąk zamiast papierowych ręczników, gdyż są one po-

ważnym źródłem odpadów zmieszanych.
q Jeżeli w łazience wisi winylowa zasłona prysznicowa – wymieńmy ją najlepiej na nową z tkaniny lub 

bambusa, ostatecznie z plastiku wolnego od PCV. Winyl emituje do atmosfery substancje chemiczne.
q Długie kąpiele w wannie zamieńmy na krótki prysznic. Skrócenie codziennego prysznica do 5 

minut wpłynie na zaoszczędzenie wody i pieniędzy. 
q Stosujmy baterie z mieszaczami (termostatyczne), żeby łatwo wyłączać je w momencie, kiedy 

woda jest niepotrzebna.
q Czytajmy treść etykiet na kosmetykach. Tylko wczytując się w skład, możemy odszukać, czy rze-

czywiście składają się one z naturalnych składników.

OSZCZĘDZANIE ENERGII – OŚWIELENIE
Oszczędność energii to kolejny krok do bycia bardziej „eko”. Gaszenie światła w pomieszczeniach, 

z których nie korzystamy, wyjmowanie wtyczek z gniazdka, wyłączanie sprzętów elektronicznych – to 
najprostsze sposoby, by oszczędzać energię każdego dnia. 
q Maksymalnie wykorzystujmy światło dzienne rano i wieczorem.
q Zastępujmy w źródłach światła tradycyjne żarówki energooszczędnymi tam, gdzie nie odbywa się 

ich częste zapalanie, które skraca żywotność.
q Opuszczając pomieszczenie na dłuższy czas, wyłączajmy źródła światła.
q Do prac domowych wykorzystujmy lampki skupione na obiekcie pracy zamiast górnego.

OSZCZĘDZANIE ENERGII – SPRZĘT AUDIO I WIDEO I MONITORY
q Zainwestujmy w listwy podtrzymujące podłączenie do prądu. Pozwolą lepiej kontrolować nieuży-

wane urządzenia. Najlepiej mieć dwie. Do jednej podłączyć sprzęt włączany kilkakrotnie w ciągu 
dnia. Do drugiej, sprzęt używany tylko okazjonalnie. Jednym guzikiem wyłączymy wszystkie.

q Wyłączajmy całkowicie telewizory i inne urządzenia audio, gdy ich nie używamy (zwracajmy uwa-
gę na to, czy pracują one w trybie „stand-by”).

q Wszystkie stosowane urządzenia w gospodarstwie domowym wyłączajmy bezpośrednio po ich 
użyciu.

q Monitory zabierają bardzo dużo zużytej energii, wyłączajmy je, gdy nie są nam potrzebne. 

KUCHNIA
q Zrezygnujmy z gotowych mrożonek żywnościowych. Będzie mniej plastikowych opakowań i ku-

beczków, a przy okazji dużo zdrowiej.
q Unikajmy kupowania jedzenia i napojów w puszkach. Powłoka wewnętrzna większości zawiera 

substancję chemiczną, szkodliwą dla zdrowia. Zamykajmy jedzenie w szklanych słoiczkach.
q Potrawy gotujmy w garnkach ze szczelnymi pokrywkami, wtedy nie ucieka ciepło.
q Kuchenkę wyłączajmy przed ostatecznym sporządzeniem potrawy. Na ciepłej kuchence dojdzie 

sama i na dodatek będzie smakowitsza.
q Stosujmy tylko patelnie ze zdrową powłoką od dobrych producentów.
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q W kuchni do czyszczenia płyt, kuchenek, piekarników przygotujmy domową pastę na mocno za-
brudzone powierzchnie z sody oczyszczonej i mydła w płynie. Mniej szkodliwych substancji bę-
dziemy używać.

q Zróbmy porządek z niepotrzebnymi przedmiotami. „Przydasie” należy wyeliminować i oddać lu-
dziom, którzy ich naprawdę potrzebują.

q Do sprzątania kuchni używajmy ścierek z mikrofibry.
q Zamiast używać sztucznych odświeżaczy powietrza, otwórzmy po prostu okno lub do naczynia 

z wodą dodajmy octu lub sody oczyszczonej. To naturalne doskonałe oczyszczacze.

LODÓWKA
q Nie ustawiajmy lodówek w miejscu bezpośredniego nasłonecznienia i tuż obok kaloryfera oraz 

innych źródeł ciepła.
q Ustawmy optymalną temperaturę chłodzenia – 7°C.
q Wkładajmy potrawy o temperaturze pokojowej, co zapobiegnie ogrzewaniu się wnętrza, a w kon-

sekwencji oszronienia i lodu, którego obecność zwiększa pobór prądu.
q Drzwi otwierajmy na krótko.
q Ściany, półki i szuflady chłodziarki muszą być nienaganne, bo brudne utrudniają przepływ powie-

trza i powodują większe zużycie energii podczas chłodzenia.
q Nie trzymamy starych chłodziarek i zamrażarek, wymieńmy je na energooszczędne modele.
q Ważne, żeby włączona zamrażarka nie była w środku pusta. W wolnej przestrzeni zamrażarek 

trzymajmy zgniecione gazety. Sprawdzona metoda, pobór energii jest mniejszy.
q Nie wstawiajmy do chłodzenia gorących potraw.

ŻYWNOŚĆ
q Planujmy jadłospisy. I pod nie róbmy zakupy. Marno-

wanie żywności to duży problem.
q Zanim wybierzemy się na zakupy, przejrzyjmy zapasy, 

zawartość szafek kuchennych oraz zamrażarki.
q Stosujmy mrożenie nie zjedzonych do końca potraw. 

Mrożenie to doskonały sposób na przygotowanie 
szybkiego dania i oszczędności energii. Zamrażarka 
zużywa znacznie więcej energii, gdy jest pusta niż 
wtedy, kiedy znajduje się w niej żywność.

q Kupujmy lokalne produkty pochodzące z regionu. 
Powstaną oszczędności na transporcie i przechowywaniu.

q Przechowujmy żywność w szklanych pojemnikach. 

WODA
Szacuje się, że w 2025 roku brak wody będzie dotyczył aż 1,8 miliarda ludzi. Każdy z nas ma 

ogromny wpływ na to, jak dysponuje jej zasobami. Zakręcanie wody podczas zmywania, czy mycia 
zębów to podstawa. Świetnym sposobem na oszczędność jest też wykorzystywanie wody ponow-
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nie – przykładowo wodę po myciu podłogi możemy zużyć do spłukiwania toalety. Warto rozważyć 
zakup specjalnej baterii z eko przyciskiem, który sprawia, że w momencie uruchomienia kranu 
woda płynie mniejszym, ekologicznym strumieniem. W skali roku pozwala to generować spore 
oszczędności. 
q Racjonalnie gospodarujmy wodą podczas wszystkich czynności w gospodarstwie domowym, 

ucząc oszczędzania również domowników.
q Nie gotujmy więcej wody do kawy czy herbaty niż potrzebujemy.
q Uszczelnienie wszystkich urządzeń to podstawa oszczędności wody.
q Używajmy programów oszczędnościowych (ekologicznych) w pralkach i zmywarkach.
q Naczynia zmywajmy w zmywarkach. Wykorzystamy nawet o połowę mniej energii i 1/6 wody mniej 

niż podczas ręcznego zmywania pod bieżącą wodą tych samych naczyń.
q Jeżeli ubrania wymagają tylko odświeżenia, upierzmy je w temperaturze 30 stopni. Nowe pralki poradzą 

sobie z odzieżą w takiej temperaturze. Woda nie musi być gorąca, żeby ubrania były czyste i pachnące.
q Nie suszmy ubrań w suszarkach i jeśli ich nie mamy, nie kupujmy. Wysuszone naturalnie nie znisz-

czą się i energia pozostaje nie zużyta.
q Zacznijmy pić „kranówkę” wcześniej ją filtrując. To prawdziwa oszczędność pieniędzy i mniej plastiku.

ROŚLINY
q Szanujmy odpady organiczne. Jeżeli mamy taką możliwość, warto założyć kompostownik. Natu-

ralny kompost doskonale użyźni glebę. Odpady organiczne można zagospodarować pod warzywa, 
kwiaty, w produkcji rolnej albo do kwiatów doniczkowych, a góry śmieci będą mniejsze.

q Większa ilość roślin w otoczeniu to większa ilość tlenu. Chrońmy rośliny i dosadzajmy nowe, 
szczególnie te przyjazne ludziom.

q Podlewajmy rośliny w domu i na balkonie wczesnym rankiem lub najlepiej wieczorem. W ciągu 
upalnego dnia woda szybciej odparuje i nawodni kwiaty.

POJAZDY
q Z samochodów korzystajmy tylko z konieczności. Na krótkie trasy wykorzystujmy ekologiczne ro-

wery i hulajnogi, a najlepiej własne nogi.
q Przestrzegajmy ograniczeń prędkości. Eliminujmy z jazdy gwałtowne przyspieszenia i hamowa-

nia. Zużyjemy mniej paliwa.
q Do mycia samochodu wykorzystujmy myjnie.
q Pozbądźmy się z dachów samochodów niepotrzebnych relingów i bagażników. Jeżdżąc z nimi 

spalimy miesięcznie o 5% więcej paliwa i do powietrza wyemitujemy większe ilości zanieczysz-
czeń wpływających na stan powietrza, którym oddychamy.

PODSUMOWANIE
Na stan środowiska naturalnego mają wpływ podejmowane decyzje i działania zarówno pojedyn-

czych osób, jak i wielkich przedsiębiorstw, działających niejednokrotnie na skalę globalną. Wszy-
scy korzystają z zasobów środowiska naturalnego, ale także w wyniku codziennego funkcjonowania 
produkują różnego rodzaju zanieczyszczenia, jak ścieki, odpady. Istotne znaczenie w procesie od-
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działywania na środowisko mają także gospodarstwa domowe. Polityka pojedynczego gospodarstwa 
domowego ma bowiem wpływ na to, co dzieje się w skali regionu czy globalnej. Suma zachowań 
w poszczególnych gospodarstwach domowych daje zjawisko skali. W gospodarstwach domowych 
podejmowane są decyzje związane z nabywaniem i użytkowaniem dóbr. 

Z perspektywy pojedynczego gospodarstwa domowego ilość wykorzystywanych przez nie zaso-
bów oraz ilość wytwarzanych zanieczyszczeń nie jest duża, ale patrząc na gospodarstwa domowe 
jako osobny sektor, możemy śmiało wysnuć tezę, że ich działanie ma wpływ na środowisko. Bardzo 
ważnym elementem w procesie ekologizacji społeczeństwa jest edukacja ekologiczna gospodarstw 
domowych. Wprowadzenie nawyków ekologicznych do ich codziennego funkcjonowania przynieść 
może wiele korzyści dla samych gospodarstw domowych, a w skali regionalnej czy globalnej także 
dla środowiska naturalnego.

Należy rozpocząć od zmiany zachowań we własnym gospodarstwie domowym. Szczególne zna-
czenie ma skorygowanie działań w zakresie kluczowych czynników oddziaływania na środowisko, 
takich jak: zużycie energii i wody, gospodarka odpadami oraz transport. Należy także zmienić nawyki 
związane z nabywaniem dóbr i usług. Decyzje nabywcze jednostek mają wpływ na producentów, 
których celem jest jak najlepsze spełnianie oczekiwań klientów.

Zmiana preferencji konsumentów i uwzględnianie czynnika ekologicznego w decyzjach nabyw-
czych wpłynie na działanie producentów i zmobilizuje ich do uwzględnienia czynnika ekologii na 
każdym etapie cyklu życia produktu. Istotne znaczenie w procesie ekologicznej edukacji społeczeń-
stwa odgrywa państwo, które może wpływać na kształtowanie i korygowanie postaw społeczeństwa, 
poprzez stosowanie zestawu odpowiednich zachęt i instrumentów prawnych. Potrzebna jest zmiana 
sposobu myślenia. Należy popatrzeć na działanie gospodarstw domowych w skali globalnej i zro-
zumieć, że działanie pojedynczego gospodarstwa być może nie odgrywa znaczącej roli w procesie 
degradacji środowiska, ale suma podobnych działań w kraju, czy też na świecie, daje już efekt skali 
i przyczynia się do pogłębiania kryzysu ekologicznego.

Źródła:
-	Nycz-Wróbel	Jadwiga,	2012	rok,	„Zachowania	ekologiczne	w	gospodarstwach	domowych”	–	Zeszy-

ty	Naukowe	Politechniki	Rzeszowskiej	Nr	285.
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im.	Papieża	Jana	Pawła	II	w	Białej	Podlaskiej,	Seria	„monografie	i	rozprawy”,	nr	5

-	https://portal.abczdrowie.pl/
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