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Wprowadzenie 
System oznakowania ekologicznego UE to dobrowolny system ustanowiony w 1992 r. w celu zachęcania 
przedsiębiorstw do wprowadzania do obrotu produktów i usług bardziej przyjaznych dla środowiska. Produkty 
i usługi, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE, opatrzone są jego symbolem, co umożliwia 
konsumentom, w tym nabywcom publicznym i prywatnym, łatwe ich rozpoznanie. Obecnie system 
oznakowania ekologicznego UE obejmuje szeroki asortyment produktów i usług i jest stale poszerzany o 
kolejne grupy produktów. 
 
Niniejszy podręcznik dotyczy posługiwania się systemem informacyjnym Katalogu Oznakowania 
Ekologicznego UE dla administratorów (ECAT_Admin) – otwartym narzędziem internetowym stworzonym na 
potrzeby zarządzania licencjami na stosowanie oznakowania ekologicznego UE i produktami opatrzonymi tym 
oznakowaniem. 
 
W razie problemów z użytkowaniem konta ECAT_Admin prosimy skontaktować się z centrum informacyjnym 
ds. oznakowania ekologicznego UE lub właściwym organem krajowym:  

 
ecolabel@bio.deloitte.fr  
Właściwy organ  

 
  

W e-mailu w tej sprawie prosimy: 
 podać jasny opis problemu; 
 podać numery licencji i numery wniosków, których dotyczy problem; 
 podać swoją nazwę użytkownika w systemie ECAT_Admin; 
 załączyć zrzut ekranu obrazujący problem. 

 
 Ponieważ w kwestiach technicznych konieczne może być skontaktowanie się z działem 

informatycznym Komisji Europejskiej, rozwiązanie problemu może zabrać 3–5 dni. Rozwiązanie 
niektórych kwestii może wymagać więcej czasu. 

mailto:ecolabel@bio.deloitte.fr
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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Rozdział 1: Podstawowe kroki 

1.1 Założenie konta w systemie ECAT_Admin 
(logowanie po raz pierwszy) 
Wejdź na stronę systemu ECAT_Admin kopiując/wklejając następujący link w pasku adresu w przeglądarce 
internetowej: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Nie dodawaj powyższej strony internetowej do ulubionych, korzystaj z linku powyżej przy każdym 

logowaniu. 
 Sprawdź, czy na ekranie pojawia się komunikat „ECAT_Admin requires you to authenticate” (czerwona 

ramka na rysunku 1). 
 Jeżeli komunikat ten nie pojawia się, usuń z przeglądarki pliki historii, cookies oraz tymczasowe pliki 

internetowe i wejdź ponownie na stronę ECAT_Admin używając podanego powyżej adresu. 
 

RYSUNEK 1: LOGOWANIE 

 
 Na tej samej stronie, na szarym polu z napisem „Czy wybrana domena jest prawidłowa?” [Is the selected 

domain correct?] (fioletowa ramka na rysunku 1), domyślną domenę „Komisja Europejska” [European 
Commission] musisz zmienić na „Zewnętrzna” [External]. W tym celu kliknij na link z napisem „Zmień” 
[Change it] na tym samym szarym polu. 

 System wyświetli nową stronę z nagłówkiem „Twoja instytucja” [Where are you from]. Wybierz domenę 
„Zewnętrzna” (rysunek 2). 

RYSUNEK 2: TWOJA INSTYTUCJA 
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 Po wybraniu domeny „Zewnętrzna” system wyświetla ponownie główną stronę logowania. 
 W zależności od konfiguracji strony najpierw może pojawić się ekran przedstawiony na rysunku 1 

lub na rysunku 2. 
 Na głównej stronie logowania kliknij link „Create an account” (czerwona ramka na rysunku 3) w celu 

stworzenia konta ECAS i zarejestrowania w nim swoich danych.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Na stronie „Create an account” (rysunek 4) wszystkie pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione.  
 
 Wpisanie w pierwszym polu stworzonej przez siebie nazwy użytkownika jest opcjonalne. Jeśli 

pozostawi się to pole puste, system automatycznie wygeneruje nazwę użytkownika składającą się z 
liter imienia i nazwiska podanych w polach obowiązkowych.  
 

 Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij przycisk „Create an account”. 
 

 
 Po zarejestrowaniu przez ciebie danych użytkownika na stronie „Create an account” system 

automatycznie wyśle e-mail na twój adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Po otrzymaniu 
tego e-maila musisz w ciągu 1½ godziny kliknąć na link podany w wiadomości, a następnie utworzyć 

RYSUNEK 3: LINK „CREATE AN ACCOUNT” 

RYSUNEK 4: „CREATE AN ACCOUNT” 
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hasło. 
  

 Kiedy już otrzymasz automatycznie wygenerowany e-mail, kliknij na link w wiadomości, który przeniesie 
cię na stronę „Nowe hasło”. System wypełni automatycznie pole z nazwą użytkownika, natomiast hasło 
musisz utworzyć i potwierdzić sam/sama.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Po kliknięciu przycisku „Wyślij” system wzywa do kliknięcia „Kontynuować”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
 
 Nazwę użytkownika i hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ w przypadku 

utraty ich odzyskanie może być trudne. 
 Dla każdego przedsiębiorstwa/organizacji posiadających licencję utworzyć można tylko jedno 

konto ECAS.  
 Jeśli jako posiadacz konta ECAS zrzekasz się prawa do zarządzania kontem (tj. zakres twoich 

obowiązków ulega zmianie lub przestajesz pracować w danym przedsiębiorstwie), musisz 
udostępnić dane dotyczące konta (nazwa użytkownika i adres e-mail przypisany do konta) osobie, 
która przejmie po tobie zarządzanie kontem, zanim zrzekniesz się praw przysługujących 
posiadaczowi konta. Jeżeli nie zastosujesz się do powyższej instrukcji, odzyskanie danych konta 
twojego przedsiębiorstwa/twojej organizacji może być bardzo trudne lub niemożliwe.     

RYSUNEK 5: NOWE HASŁO 

RYSUNEK 6: HASŁO UTWORZONE 
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1.2 Dane kontaktowe na potrzeby konta ECAT_Admin 
 Po założeniu konta ECAS kliknij przycisk „Kontynuować” [Proceed] (rysunek 6). System przeniesie cię na 

stronę „Moje konto” [My Account] (rysunek 7), na której musisz podać dane kontaktowe twojego 
przedsiębiorstwa, które zostaną przypisane do twojego konta ECAT_Admin.  

 
RYSUNEK 7: STRONA „MOJE KONTO” 

 
 Ważne jest, aby prawidłowo wypełnić wszystkie pola, ponieważ po przyznaniu ci dostępu do konta w 

informacjach podanych na tej stronie nie można już wprowadzać żadnych zmian. 
 W całym systemie ECAT_Admin czerwona gwiazdka „*” oznacza, że oznaczone nią pole jest 

obowiązkowe. 
 
 Po kliknięciu przycisku „Wyślij do zatwierdzenia” [Send for validation] (czerwona ramka na rysunku 

7) wniosek o zatwierdzenie konta wysyłany jest do centrum informacyjnego. Kliknięcie przycisku 
„Zapisz” [Save] (fioletowa ramka na rysunku 7) umożliwia zakończenie sesji i powrót do niej w 
późniejszym terminie, aby dokonać zmian przed wysłaniem wniosku. Zalogowanie się do konta nie 
będzie możliwe, dopóki centrum informacyjne nie zatwierdzi podanych przez ciebie danych 
kontaktowych. 
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1.3 Logowanie się do systemu (po utworzeniu konta z 
nazwą użytkownika i hasłem) 
Wejdź na stronę systemu ECAT_Admin kopiując/wklejając następujący link w pasku adresu w przeglądarce 
internetowej: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Nie dodawaj powyższej strony internetowej do ulubionych, korzystaj z linku powyżej przy każdym 

logowaniu. 
 Sprawdź, czy na ekranie pojawia się komunikat „ECAT_Admin requires you to authenticate” (czerwona 

ramka na rysunku 8). 
 Jeżeli komunikat ten nie pojawia się, usuń z przeglądarki pliki historii, cookies oraz tymczasowe pliki 

internetowe i wejdź ponownie na stronę ECAT_Admin używając podanego powyżej adresu. 
 

 

RYSUNEK 8: STRONA LOGOWANIA DO SYSTEMU ECAT_ADMIN 

 
 

 

 Na tej samej stronie, na szarym polu z napisem „Czy wybrana domena jest prawidłowa?” [Is the selected 
domain correct?] (fioletowa ramka na rysunku 8), domyślną domenę „Komisja Europejska” [European 
Commission] musisz zmienić na „Zewnętrzna” [External]. W tym celu kliknij na link z napisem „Zmień” 
[Change it] na tym samym szarym polu. 

 System wyświetli nową stronę z nagłówkiem „Twoja instytucja” [Where are you from]. Wybierz domenę 
„Zewnętrzna” [External] (rysunek 9). 
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RYSUNEK 9: WYBÓR DOMENY 

 
 

 

 Po wybraniu domeny „Zewnętrzna” system wyświetla ponownie główną stronę logowania. 
 W zależności od konfiguracji strony najpierw może pojawić się ekran przedstawiony na rysunku 8 

lub na rysunku 9. 
 Przed kliknięciem przycisku „Zaloguj” [Login] na głównej stronie logowania (rysunek 10) podaj nazwę 

użytkownika lub adres e-mail przypisany do twojego konta oraz hasło.  
 

 
 
  
          
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      
                                 

RYSUNEK 10: PRZYCISK „ZALOGUJ” 
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1.4 Zapomniane dane dostępu do konta (adres e-mail, 
nazwa użytkownika lub hasło) 
Nie pamiętasz adresu e-mail/nazwy użytkownika: 
 Jeśli zapomnisz, jaki adres e-mail/nazwę użytkownika podałaś/podałeś przy tworzeniu konta ECAS, wyślij 

e-mail do centrum informacyjnego, wskazując w wiadomości przynajmniej jedną z następujących 
danych: państwo produkcji, nazwa użytkownika, adres e-mail lub nazwa przedsiębiorstwa. 

 Centrum informacyjne odnajdzie twoje konto w systemie zarządzania użytkownikami i poda ci adres e-
mail/nazwę użytkownika przypisane do twojego konta ECAS.  

 
Nie pamiętasz hasła:  
 Jeśli zapomnisz hasła do konta ECAS, kliknij link „Nie pamiętasz hasła?” [Lost your password?] 

umieszczony obok przycisku „Login” (czerwona ramka na rysunku 11). 
 

RYSUNEK 11: NIE PAMIĘTASZ HASŁA? 

 

 Na stronie „Nowe hasło” [New password] wpisz nazwę użytkownika konta ECAT lub adres e-mail 
przypisany do konta ECAT oraz kod bezpieczeństwa, jak pokazano na rysunku 12.  

 Po wypełnieniu wymaganych pól kliknij przycisk „Uzyskanie hasła” [Get a password] (czerwona ramka na 
rysunku 12), co spowoduje wysłanie wygenerowanej przez system wiadomości z nowym hasłem na 
adres e-mail przypisany do twojego konta ECAT. 

 
 
 
 
 
 
 
            
 
                                            
                                                                                        

RYSUNEK 12: UZYSKANIE HASŁA 
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1.5 Strona główna systemu ECAT_Admin 
RYSUNEK 13: ZARZĄDZANIE WNIOSKAMI DOT. OZNAKOWANIA ECOLABEL 

 
 Na stronie głównej ECAT_Admin (rysunek 13) dostępnych jest wiele różnych opcji: 

  
 składanie wniosku o licencję na stosowanie oznakowania ekologicznego UE (Ecolabel); 
 przeglądanie istniejących wniosków i zarządzanie nimi; 
 zmienianie danych dotyczących konta; 
 zmiana języka interfejsu. 

 
 

 W poniższych rozdziałach szczegółowo opisano sposób wykonywania podstawowych działań w systemie 
ECAT_Admin: 

 
 składanie wniosku o wydanie nowej licencji; 
 przeglądanie złożonych wniosków; 
 wprowadzanie zmian do wniosków; 
 składanie wniosku o rozszerzenie licencji; 
 składanie wniosku o przedłużenie ważności licencji; 
 anulowanie licencji. 
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Rozdział 2: Składanie wniosku o wydanie nowej licencji 
 W przypadku ubiegania się po raz pierwszy o nową licencję należy skontaktować się z właściwym 

organem przed rozpoczęciem procedury składania wniosku w systemie ECAT. 
 Na stronie głównej ECAT_Admin kliknij link „Złóż wniosek o licencję Ecolabel” [Apply for Ecolabel 

Licence] w celu otwarcia nowego pustego formularza wniosku, który automatycznie otrzymuje status 
„projektu”, co oznacza, że można w nim wprowadzać zmiany do momentu przesłania wniosku 
właściwemu organowi. 

 
RYSUNEK 14: SKŁADANIE WNIOSKU O LICENCJĘ ECOLABEL 

 
 

Procedura składania każdego wniosku obejmuje 5 etapów, oznaczonych u góry na formularzu wniosku 
(zielony pasek na rys. 15): 

1. Wnioskujące przedsiębiorstwo 
2. Szczegóły wniosku 
3. Produkty/usługi 
4. Podpis 
5. Złóż wniosek 

 
 
 
 

 
Uwaga! 

 W trakcie 5-etapowej procedury składania wniosku, po przejściu do kolejnego etapu nie będziesz 
już mógł zmienić informacji wprowadzanych na poprzednim etapie. Jeśli jednak wylogujesz się na 
etapie 3 (po zapisaniu informacji dotyczących produktu/usługi), na etapie 4 lub na etapie 5 (przed 
wysłaniem wniosku), po powtórnym zalogowaniu się do systemu możesz zmienić dane 
wprowadzone na którymkolwiek etapie i sfinalizować wniosek. W celu wprowadzenia zmian we 
wniosku wybierz opcję „Przeglądaj wnioski o oznakowanie Ecolabel i zarządzaj nimi” [Consult and 
Maintain Ecolabel Applications] i kliknij przycisk „Edytuj” [Edit], umiejscowiony obok oznaczenia 
statusu wniosku. 

 Do momentu złożenia wniosku przez kliknięcie przycisku „Przedłóż” [Submit] możesz anulować 
wniosek klikając przycisk „Anuluj wniosek” [Cancel Application] (czerwona ramka na rysunku 15). 

 Po przejściu wszystkich 5 etapów i wysłaniu wniosku, trafia on do właściwego organu w celu 
zatwierdzenia i otrzymuje status „Wniosek rozpatrywany” [Application in Progress], który oznacza, 
że nie można już wprowadzać zmian we wniosku. 

RYSUNEK 15: ANULUJ WNIOSEK 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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2.1 Składanie wniosku: Etap 1 – Wnioskujące 
przedsiębiorstwo 
Na pierwszym etapie składania wniosku wymagane jest potwierdzenie danych wprowadzonych wcześniej w 
zakładce „Moje konto” (więcej szczegółów w rozdziale 1.2).  
 Jeżeli wyświetlane dane są poprawne, kliknij przycisk „Potwierdź i kontynuuj” [Confirm and Continue] 

(czerwona ramka na zrzucie ekranu poniżej).  
 Jeśli dane są niepoprawne, wprowadź prawidłowe dane dotyczące twojego przedsiębiorstwa, klikając w 

tym celu na „Moje konto” (fioletowa ramka na rysunku 16). Po ponownym przesłaniu przez ciebie 
danych, centrum informacyjne zatwierdzi twoje konto/odrzuci wniosek o założenie konta. Po 
zatwierdzeniu konta można kontynuować prace nad wnioskiem.  

 
RYSUNEK 16: WNIOSKUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO 
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2.2 Składanie wniosku: Etap 2 – Szczegóły wniosku 
Na drugim etapie składania wniosku należy podać dane dotyczące wniosku, takie jak: 
 

 Pierwszy i drugi język używany w ramach wniosku: 
o Wybrany przez ciebie pierwszy język do celów administracyjnych to twój pierwszy język 

administracyjny, w którym wyświetlane są pola i komunikaty w systemie ECAT_Admin po 
zalogowaniu się przez ciebie do tego systemu.  

o Wybrany przez ciebie drugi język do opisu produktu/usługi umożliwia zmianę języka, w 
jakim twój opis grupy produktów/usług wyświetlany jest w publicznie dostępnym 
systemie ECAT. Publiczna wersja systemu ECAT udostępniana jest w języku angielskim, by 
mogła z niej korzystać jak największa liczba użytkowników, dlatego też zaleca się 
używanie języka angielskiego jako drugiego języka do opisu grupy produktów/usług. 
Prosimy o zapamiętanie wybranych języków, informacja ta będzie potrzebna na etapie 
2.3. 
 

 Możliwe jest wybranie tego samego języka jako język pierwszy i drugi (do komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej). 
 Stosowna grupa produktów/usług. 
 Właściwy organ, do którego wniosek zostanie przesłany w celu zatwierdzenia. 

 
RYSUNEK 17: SZCZEGÓŁY WNIOSKU 

 
 
 

 Po sprawdzeniu, czy informacje są prawidłowe, wybierz odpowiedni właściwy organ w rozwijanym menu 
i kliknij „Zapisz i kontynuuj” [Save and Continue] (czerwona ramka na rysunku 17). 
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2.3 Składanie wniosku: Etap 3 – Produkty/usługi  
Na trzecim etapie należy dodać dowolną liczbę produktów i usług w ramach tej samej grupy 
produktów/usług.  
 

 Przygotuj wcześniej wszystkie niezbędne informacje na temat twoich produktów/usług i nie 
pozwól, by komputer przeszedł w stan uśpienia, grozi to utratą wpisanych już informacji.  

 W celu dodania produktów/usług do wniosku kliknij przycisk „Dodaj produkt”/„Dodaj usługę” [Add 
product/Add service] (czerwona ramka na rysunku 18). 

 
RYSUNEK 18: PRODUKTY/USŁUGI 

 
 
 W odniesieniu do każdego dodanego produktu należy podać następujące informacje: 

 
 Informacje ogólne (obowiązkowe): 

RYSUNEK 19: OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE 

 
 

 Opis (grupy produktów) w drugim języku (obowiązkowe): 
RYSUNEK 20: DODAWANIE OPISU PRODUKTU  

 
 W tym miejscu można podać opis grupy produktów w języku wybranym na 2 etapie składania 

wniosku (pkt 2.2) jako drugi język do opisu grupy produktów/usług. 
 Krok ten można powtarzać dodając opisy grupy produktów/usług w wielu językach. 

 
 Dostępność produktu (obowiązkowe): 

 Ważne jest, by skrupulatnie wybrać każde państwo, w którym dany produkt jest dostępny w sprzedaży 
detalicznej prowadzonej przez wskazanego handlowca, ponieważ podstawowym wyszukiwaniem w 
publicznej wersji ECAT jest zapytanie o „państwo, w którym produkt jest dostępny”.  

 W tym celu należy wybrać państwo z listy po lewej stronie i kliknąć przycisk „Dodaj zaznaczone” [Add 
selected]. Jeżeli dany produkt jest fizycznie dostępny w sprzedaży na całym świecie lub jest sprzedawany 
w internecie z możliwością dostawy do każdego państwa na świecie, należy wybrać wszystkie państwa.  
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 W przypadku usług, na przykład usług zakwaterowania i usług kempingowych dla turystów, ważne 
jest, aby podać tylko to państwo, w którym usługa jest świadczona. Nie należy wybierać kilku 
państw. 

RYSUNEK 21: DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU 

 
 

 Inne informacje: Podaj roczną wartość sprzedaży prowadzonej przez twoje przedsiębiorstwo 
(opcjonalne): 

RYSUNEK 22: INNE INFORMACJE 

 
 

 Graficzne przedstawienie produktu: (opcjonalne ale bardzo zalecane, ponieważ umożliwia 
wyeksponowanie produktu/usługi w ECAT). Maksymalne wymiary 175 x 200 w formacie JPEG 
(76 dpi). 

RYSUNEK 23: DODAJ GRAFIKĘ 

 
 Informacje o wprowadzaniu do obrotu (opcjonalne): 

RYSUNEK 24: INFORMACJE O WPROWADZANIU DO OBROTU 

 
 

 
 Produkt wystawowy to egzemplarz produktu wykorzystywany przez przedsiębiorstwa do celów 

promocyjnych/pokazowych. Jeżeli to pole zostanie zaznaczone, nie będzie można dodać 
sprzedawców detalicznych. 
  

Zabezpieczenie przed ujawnianiem nazwy przedsiębiorstwa (opcjonalne): 
RYSUNEK 25: ZABEZPIECZENIE PRZED UJAWNIANIEM NAZWY PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
 

 Jeśli zaznaczysz pole „Ukryj posiadacza licencji” [Hide licence holder], nazwa twojego 
przedsiębiorstwa nie pojawi się w publicznej wersji ECAT, natomiast informacje dotyczące 
produktów/usług będą wciąż dostępne dla ogółu użytkowników. 

 W przypadku zaznaczenia „Ukryj posiadacza licencji”, należy wskazać sprzedawcę detalicznego. 
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 Informacje o sprzedawcy detalicznym (opcjonalne): 
RYSUNEK 26: DODAJ DETALISTĘ, KROK 1 

 
 

 Kliknij przycisk „Dodaj detalistę” [Add new retailer] (rysunek 26), a następnie wpisz nazwę sprzedawcy 
(rysunek 27).  

 Korzystając z tej funkcji można dodać i zapisać więcej niż jednego sprzedawcę detalicznego (rysunek 27).  
 

RYSUNEK 27: DODAJ DETALISTĘ, KROK 2 

 
 Po zakończeniu wypełniania danych sprzedawcy detalicznego kliknij „Zapisz” [Save], by zapisać 

informacje dotyczące pojedynczego produktu/pojedynczej usługi. Po wykonaniu tej czynności można się 
wylogować, nie tracąc przy tym żadnych zapisanych danych; po ponownym zalogowaniu będą one 
dostępne.  

 
RYSUNEK 28: ZAPISZ I KONTYNUUJ LUB DODAJ DODATKOWE PRODUKTY 

 
 

 Jeżeli nie wylogowałaś/wylogowałeś się i kontynuujesz tę samą sesję, możesz bezpośrednio kliknąć 
„Edytuj/Usuń” (niebieska ramka na rysunku 28), aby zmienić informacje o produkcie/usłudze. Powtórz 
kroki opisane w rozdziałach 2.1–2.3. 
 Aby zmienić dane we wniosku podczas kolejnej sesji, wybierz opcję „Przeglądaj wnioski o 

oznakowanie Ecolabel i zarządzaj nimi” [Consult and Maintain Ecolabel Applications] i kliknij 
przycisk „Edytuj” [Edit] obok status wniosku (szczegółowe instrukcje podano w rozdziale 3). 

 W ramach tej samej sesji lub podczas dowolnej późniejszej sesji, po wpisaniu informacji 
dotyczących twojego produktu/usługi naciśnij przycisk „Zapisz i kontynuuj” [Save and Continue] 
(fioletowa ramka na rysunku 28). 
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2.4 Podpis 
Na czwartym etapie należy potwierdzić dane głównej osoby w przedsiębiorstwie wyznaczonej do 
kontaktów (obowiązkowe).  
 
 Opcjonalnie można podać dane drugiej, dodatkowej osoby wyznaczonej do kontaktów. Z dodatkową 

osobą wyznaczoną do kontaktów można się kontaktować w przypadku, gdy główna osoba jest 
nieosiągalna, jednak osobie dodatkowej nie przysługuje prawo dostępu do systemu ECAT_Admin. 

 Po wypełnieniu wymaganych informacji kliknij „Zapisz i kontynuuj” [Save and Continue] (czerwona 
ramka na rysunku 29). 

 
RYSUNEK 29: PODPIS 
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2.5 Złożenie wniosku 
Na ostatnim etapie masz dwie możliwości: zapisać wniosek jako projekt lub rozpocząć składanie wniosku.  
 
 Jeśli chcesz zapisać wniosek jako projekt, aby móc powrócić do niego i wprowadzać zmiany, wyloguj się 

bez przechodzenia do składania wniosku. 
 Jeśli chcesz złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zatwierdzenia, zaznacz odpowiednie 

pole (czerwona ramka na rysunku 30) i kliknij przycisk „Rozpocznij proces składania wniosku” [Begin 
Application Process] (czerwona ramka na rysunku 30). 

 
RYSUNEK 30: ZŁOŻENIE WNIOSKU 

 
 

 Pamiętaj, że po przejściu wszystkich 5 etapów, wypełnieniu wymaganych informacji i złożeniu 
wniosku, trafia on do właściwego organu w celu uzyskania zatwierdzenia i otrzymuje status 
„Wniosek rozpatrywany” [Application in Progress], co oznacza, że nie można już wprowadzać 
zmian we wniosku.  

 Weź pod uwagę, że jeżeli twój wniosek zostanie odrzucony, musisz rozpocząć sporządzanie 
wniosku od nowa i ponownie przedłożyć go właściwemu organowi.  

 Twój wniosek stanie się widoczny w systemie ECAT dopiero po zatwierdzeniu go przez właściwy 
organ. 

 
 Po kliknięciu przycisku „Rozpocznij proces składania wniosku” zostaniesz przeniesiony na stronę z 

komunikatem potwierdzającym, że rejestracja twojego wniosku powiodła się. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tej stronie wydrukuj wniosek, podpisz go i dowiedz się, czy 
właściwy organ wymaga, byś przesłał mu wydrukowaną kopię wniosku.  

 Dodatkowo na adres e-mail podany przez ciebie na stronie „Moje konto” wysłany zostanie e-mail 
potwierdzający złożenie wniosku. 

 

RYSUNEK 31: WYDRUKOWANIE WNIOSKU 



                                 
                               

  

19 
Ecat_Admin – Podręcznik dla posiadaczy licencji  
 

Rozdział 3: Przeglądanie wniosków 
 Aby ze strony głównej ECAT_Admin przejść do przeglądania statusu swoich wniosków, kliknij „Przeglądaj 

wnioski o oznakowanie Ecolabel i zarządzaj nimi” [Consult and Maintain Ecolabel Applications] 
(czerwona ramka na rysunku 32). 
 

RYSUNEK 32: PRZEGLĄDANIE WNIOSKÓW 

 
 
 

 Po kliknięciu tego przycisku pojawia się strona jak na rysunku 33, z wykazem wszystkich twoich 
projektów wniosków, zatwierdzonych wniosków i odrzuconych wniosków.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Jeżeli wniosek ma status „Projekt wniosku” [Draft application] (czerwona ramka na rysunku 33), nadal 
istnieje możliwość wprowadzenia w nim zmian, ponieważ nie został on jeszcze wysłany do właściwego 
organu do zatwierdzenia (instrukcje dotyczące składania projektów wniosków zawarto w rozdziale 2.5). 

 Jeżeli wniosek oznaczony jest statusem „Wniosek rozpatrywany” [Application in Progress] (czerwona 
ramka na rysunku 33), został on już złożony do właściwego organu, który jest w trakcie podejmowania 
decyzji o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu.  

 Jeżeli wniosek oznaczony jest statusem „Wniosek został przyjęty” [Application Licensed] (czerwona 
ramka na rysunku 33), został on zatwierdzony i produkty, których dotyczy odnośna licencja, powinny być 
widoczne w publicznej wersji ECAT. 

 Jeżeli wniosek oznaczony jest statusem „Wniosek został anulowany” [Application Cancelled] (czerwona 
ramka na rysunku 33), został on przez ciebie wycofany. 

 
 

RYSUNEK 33: STATUS WNIOSKU 
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Rozdział 4: Zmiany do licencji 
Zgłaszanie zmian do licencji służy wprowadzaniu zmian w danych dotyczących produktów/usług, zawartych 
we wnioskach, na podstawie których przyznano już licencję i które w systemie ECAT oznaczone są jako 
„Wniosek został przyjęty” [Application Licenced].  
 Na stronie głównej ECAT_Admin kliknij link „Przeglądaj wnioski o oznakowanie Ecolabel i zarządzaj nimi” 

[Consult and Maintain Ecolabel Applications] (czerwona ramka na rysunku 34). 
 

RYSUNEK 34: ZGŁASZANIE ZMIAN DO LICENCJI 

 
 W celu zgłoszenia zmiany do licencji, pierwotny wniosek musi mieć status „Wniosek został przyjęty” 

[Application Licensed] (czerwona ramka na rysunku 35). 
 Kliknij przycisk „Zmień” [Modify], znajdujący się obok oznaczenia statusu wniosku (fioletowa ramka na 

rysunku 35). 
RYSUNEK 35: ZMIANA WNIOSKU, NA PODSTAWIE KTÓREGO PRZYZNANO LICENCJĘ 

 
 Kliknij zakładkę 3 etapu składania wniosku: „Produkty/usługi” (czerwona ramka na rysunku 36). Aby 

wprowadzić zmiany w danych dotyczących produktów, kliknij ikonkę ołówka w polu „Edytuj/Usuń” 
(fioletowa ramka na rysunku 36). 

 
RYSUNEK 36: WPROWADZANIE ZMIAN W ZAKŁADCE „PRODUKTY/USŁUGI” 

  
 Przy wprowadzaniu zmian we wniosku postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sporządzania 

wniosku. Znajdziesz je w rozdziale 2.3. 
 Z chwilą zgłoszenia właściwemu organowi zmian do licencji status twojego wniosku zmienia się na 

„Wniosek rozpatrywany”, a tym samym produkty, których dotyczy odnośna licencja, stają się 
niewidoczne w publicznej wersji ECAT do momentu zatwierdzenia zmian przez właściwy organ. 
Instrukcje dotyczące składania wniosków zawarto w rozdziale 2.5. 

 Przesłanie zmian do licencji w odniesieniu do któregokolwiek produktu powoduje, że przycisk 
„Zmień” [Modify] znika z interfejsu portalu ECAT_Admin i nie możesz już zgłaszać żadnych 
dodatkowych zmian do licencji. (W systemie nie ma możliwości jednoczesnego przetwarzania 
więcej niż jednej zmiany do danej licencji lub więcej niż jednego wniosku o rozszerzenie danej 
licencji. Po zatwierdzeniu lub odrzuceniu zmiany/wniosku przez właściwy organ, przycisk „Zmień” 
pojawi się ponownie. 
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Rozdział 5: Rozszerzenie licencji 
Rozszerzenia licencji umożliwiają dodanie informacji o produktach/usługach do danych zawartych w 
pierwotnych wnioskach, na podstawie których przyznano już licencję i które w systemie ECAT oznaczone są 
jako „Wniosek został przyjęty” [Application Licenced]. Przed złożeniem wniosku o rozszerzenie skontaktuj 
się z właściwym organem w celu określenia, czy masz złożyć wniosek o rozszerzenie czy o przyznanie licencji 
w odniesieniu do nowego produktu (etap 1). 
 
 Na stronie głównej ECAT_Admin kliknij link „Przeglądaj wnioski o oznakowanie Ecolabel i zarządzaj nimi” 

[Consult and Maintain Ecolabel Applications] (czerwona ramka na rysunku 37). 
 

RYSUNEK 37: ROZSZERZENIE LICENCJI 

 
 

 Sprawdź, czy twój wniosek jest oznaczony jako „Wniosek został przyjęty” (czerwona ramka na rysunku 
38). 

 Kliknij przycisk „Zmień” [Modify], znajdujący się obok oznaczenia statusu wniosku (fioletowa ramka na 
rysunku 38). 

 
RYSUNEK 38: ROZSZERZENIE WNIOSKU, NA PODSTAWIE KTÓREGO PRZYZNANO LICENCJĘ 

 
 

 
 Kliknij zakładkę „4 Rozszerzenie” [4 Extensions] (czerwona ramka na rysunku 39), a następnie przycisk 

„Zwróć się o rozszerzenie licencji” [Request Extension] (fioletowa ramka na rysunku 39). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RYSUNEK 39: ROZSZERZENIE 
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 Pojawi się taki sam ekran, jak ekran opisany w rozdziale 2.3. Postępuj zgodnie z instrukcjami we 
wspomnianym rozdziale dotyczącymi dodawania nowych produktów do licencji. 

 Po dodaniu opisów dodatkowych produktów kliknij przycisk „Zapisz” [Save], aby powrócić do listy twoich 
wniosków o rozszerzenia. 

 
 Po sporządzeniu i zapisaniu wniosku o rozszerzenie licencji, kliknij przycisk „Przedłóż wniosek w sprawie 

rozszerzenia” [Submit Extension] (czerwona ramka na rysunku 40), co spowoduje wysłanie wniosku o 
rozszerzenie do właściwego organu i zmianę statusu twojego wniosku na „Wniosek rozpatrywany”. 
 Rozszerzenia staną się widoczne w publicznej wersji ECAT dopiero po zatwierdzeniu odnośnych 

wniosków przez właściwy organ. 
 

RYSUNEK 40: SKŁADANIE WNIOSKU O ROZSZERZENIE 
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Rozdział 6: Przedłużanie ważności licencji 
Wnioski o przedłużenie ważności licencji można składać tylko wtedy, gdy okres obowiązywania kryteriów 
dotyczących grupy produktów/usług będących przedmiotem posiadanej licencji wkrótce dobiegnie końca. 
 
 W stosownych przypadkach posiadacz licencji otrzyma e-mail z ostrzeżeniem o zbliżającym się końcu 

okresu obowiązywania kryteriów w odniesieniu do każdej przyznanej mu licencji dotyczącej danej grupy 
produktów. 

 Na stronie głównej ECAT_Admin kliknij link „Przeglądaj wnioski o oznakowanie Ecolabel i zarządzaj nimi” 
[Consult and Maintain Ecolabel Applications] (czerwona ramka na rysunku 41). 

 
RYSUNEK 41: PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI LICENCJI 

 
 

 Kliknij przycisk „Przedłuż ważność” [Renew], znajdujący się obok licencji, której ważność chcesz 
przedłużyć. 

 
 

 Kliknij zakładkę 3 etapu składania wniosku: „Produkty/usługi”, aby – w razie potrzeby – wprowadzić 
zmiany do danych dotyczących produktów. Instrukcje dotyczące zgłaszania zmian do licencji zawarto w 
rozdziale 4. 

 Po wprowadzeniu niezbędnych zmian kliknij zakładkę „6 Przedłużenie ważności” [6 Renewal], aby złożyć 
wniosek o przedłużenie ważności licencji. 
 

 
 

 Zaznacz pole w celu poświadczenia, że wszystkie podane informacje są prawidłowe, i kliknij przycisk 
„Zwróć się o przedłużenie ważności” [Request renewal] (zob. rysunek 42). Wniosek o przedłużenie 
ważności jest następnie przesyłany właściwemu organowi do oceny. 
 Licencje, w odniesieniu do których złożono wniosek o przedłużenie, staną się widoczne w 

publicznej wersji ECAT dopiero po zatwierdzeniu odnośnego wniosku przez właściwy organ. 
 

RYSUNEK 42: SKŁADANIE WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LICENCJI 

 
 

 Pamiętaj, że wnioski o zmianę, rozszerzenie lub wycofanie licencji, w odniesieniu do której złożono 
wniosek o przedłużenie, można składać wyłącznie po zakończeniu procedury przedłużenia 
ważności. Zmieniać można wyłącznie licencję jako całość, dlatego też w przypadku potrzeby 
zmiany, rozszerzenia lub wycofania w odniesieniu do pojedynczego produktu/pojedynczej usługi 
objętej przedłużoną licencją, należy skontaktować się z centrum informacyjnym. 
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Rozdział 7: Wycofanie licencji 
Wycofanie licencji umożliwia usunięcie lub wycofanie informacji zawartych we wnioskach, na podstawie 
których przyznano już licencję i które w systemie ECAT oznaczone są jako „Wniosek został przyjęty” 
[Application Licenced].  
 
 Na stronie głównej ECAT_Admin kliknij link „Przeglądaj wnioski o oznakowanie Ecolabel i zarządzaj nimi” 

[Consult and Maintain Ecolabel Applications] (czerwona ramka na rysunku 43). 
 

RYSUNEK 43: WYCOFANIE LICENCJI 

 
 

 Wycofać można jedynie wnioski, które są oznaczone jako „Wniosek został przyjęty” [Application 
Licenced]. Kliknij „Wycofaj” [Withdraw] (fioletowa ramka na rysunku 44), aby wycofać daną licencję. 

 
RYSUNEK 44: WYCOFANIE WNIOSKU, NA PODSTAWIE KTÓREGO PRZYZNANO LICENCJĘ 

 
 

 W celu zakończenia procesu wycofywania licencji obowiązkowe jest załączenie na odnośnej stronie 
dokumentu z uzasadnieniem. Dokument ten musi być w formacie PDF i powinien zostać sporządzony 
przez wnioskodawcę. 

 Po załączeniu dokumentu z uzasadnieniem kliknij przycisk „Potwierdź” [Confirm] (czerwona ramka na 
rysunku 45). 

 
RYSUNEK 45: ZAŁĄCZANIE DOKUMENTU Z UZASADNIENIEM 

 
 

 Gdy właściwy organ zatwierdzi wniosek o wycofanie, zestaw produktów będących przedmiotem 
odnośnej licencji stanie się niewidoczny w publicznej wersji ECAT. 
 Skontaktuj się z właściwym organem, aby sprawdzić, czy wymaga on dodatkowo przesłania mu 

pocztą dokumentów uzasadniających wycofanie. 
 


