
Kosmetyk przyjazny dla środowiska

Dane w %
Pomiar IV N=1583
Pytania wielokrotnego wyboru

Co rozumiesz pod pojęciem „kosmetyk przyjazny dla środowiska”?

Jest naturalny i/lub organiczny

Opakowanie nadaje się do recyklingu

Ma biodegradowalne opakowanie

Wykorzystane do jego produkcji składniki minimalizują 
negatywny wpływ na środowisko

Nie jest szkodliwy dla organizmów w morzach i oceanach

Jest certyfikowany i oznakowany odpowiednim logo

Nie jest opakowany w plastik

Nie wiem, co dokładnie oznacza to pojęcie

Żaden kosmetyk nie jest przyjazny dla środowiska
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Od chwili ogłoszenia Strategii Plastikowej przez Komisję Europejską śledzimy

bacznie wszystkie regulacje i trendy ważne z punktu widzenia zarówno

producentów kosmetyków, jak i konsumentów. 3 lata temu, w ramach

przygotowań do publikacji raportu „Strategia Plastikowa i Kosmetyki”, po raz

pierwszy pytaliśmy Polaków o ich preferencje przy wyborze produktów

kosmetycznych i ich opakowań, by sprawdzić, jakie kryteria są dla społeczeństwa

najważniejsze i czy jest wśród nich miejsce na ekologię. Z tymwiększą ciekawością

przygotowaliśmy analogiczne pytania do 4. edycji EKObarometru i

zapoznawaliśmy się z jej rezultatami. Wyniki te wskazują,

że konsumenci nadal nie chcą iść na kompromisy – kosmetykwciążma spełniać ich

wszystkie dotychczasowe wymagania dotyczące ceny, składu, skuteczności, a

zarazem być bezpieczny dla człowieka i środowiska. Niepokoi jednak fakt,

że świadomość ekologiczna nie wzrosła znacząco,mimo że w krajobrazie regulacji

dotyczących środowiska zmienia się obecnie wiele. Komisja Europejska nie

spowalnia prac nad projektami środowiskowymi, a zmiany dla branży oznaczają

automatycznie zmiany dla konsumentów. Dla branży wyniki EKObarometru

powinny więc być inspiracją do debaty, w jaki sposób zwiększać świadomość

środowiskową wśród konsumentów, by po wprowadzeniu Zielonego Ładu

zaakceptowali oni nowe, zmienione kosmetyki i ich opakowania.

Ewa Starzyk
Dyrektorka ds. naukowych i legislacyjnych w 
Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego



Zawiera informacje o właściwościach/składzie 
kosmetyku

Zapewnia, że kosmetyk jest zabezpieczony i szybko 
nie wyschnie/wywietrzeje itp.

Jest ekologiczne/biodegradowalne

Jest wielokrotnego użytku

Jest estetyczne, ma ładną szatę graficzną

Jest eleganckie, komunikuje wysoką jakość produktu

Zakup kosmetyków 

Dane w %
Pomiar IV N=1583
Pytania wielokrotnego wyboru

Które z poniższych kryteriów są dla Pana/Pani ważne podczas zakupu 
kosmetyków?

Cena

Skuteczność kosmetyku

Skład kosmetyku

Kosmetyk odpowiedni do mojej cery/skóry/włosów

Znajomość kosmetyku

Naturalność/ekologiczność kosmetyku

Producent

Opakowanie przyjazne dla środowiska

Wygląd opakowania
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Które z poniższych cech opakowania kosmetyku są dla Pana/Pani 
ważne?
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Kosmetyki przyjazne dla środowiska

Czy kupując kosmetyki zwracasz uwagę na to, czy produkt jest przyjazny 
dla środowiska?
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Tak, zawsze Tak, często Czasami Rzadko Nigdy

Czy kupując kosmetyki zwracasz uwagę na to, czy opakowanie jest 
przyjazne dla środowiska?
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Tak, zawsze Tak, często Czasami Rzadko Nigdy
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Pytania jednokrotnego wyboru 


