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1. Informacje ogólne  

Program przyznawania prawa używania oznakowania ekologicznego UE – Ecolabel dla wyrobów 

i usług (dalej zwany programem Ecolabel) stosuje się w trakcie przeprowadzania wstępnych 

rozmów wyjaśniających, przyjmowania wniosków, realizacji procesu certyfikacji wyrobu i/lub 

usługi według kryteriów Ecolabel, nadawania indywidulanego numeru zezwolenia oraz 

sprawowania nadzoru nad wyrobami i usługami posiadającymi oznakowanie ekologiczne UE – 

Ecolabel. 

Program Ecolabel „DBS-01-Ecolabel” dotyczy grup wyrobów i usług określonych na stronie 

Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 

Program Ecolabel jest dobrowolny. Uzyskanie pozytywnego wyniku oceny oraz podpisanie 

umowy uprawnia do używania i umieszczania oznakowania ekologicznego UE na wyrobach i/lub 

usługach objętych certyfikacją.  

 

2. Dokumenty normatywne i inne związane z prowadzoną działalnością. 

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 

r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (wraz z późn. zm.). 

b) Decyzje Komisji ustalające kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego 

UE produktom (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html). 

c) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 poz. 

1360 z późn. zmianami). 

d) Dokumentacja systemowa PCBC S.A. 

 

3. Etapy programu Ecolabel  

Etapy programu przyznawania prawa używania oznakowania ekologiczne UE - Ecolabel dla 

wyrobów i usług prezentuje poniższa tabela. 

Lp. Etapy programu Ecolabel 

1 Złożenie wniosku przez Wnioskodawcę  

2 Przygotowanie oferty (kosztorysu) przez Jednostkę Certyfikującą 

3 Złożenie wymaganej dokumentacji w procesie certyfikacji przez Wnioskodawcę 

4 Rejestracja wniosku i przygotowanie umowy o certyfikację przez Jednostkę 

Certyfikującą 

5 Podpisanie umowy o certyfikację przez Jednostkę Certyfikującą i Wnioskodawcę  

6 Dokonanie przedpłaty przez Wnioskodawcę 

7 Przegląd i ocena wymaganej dokumentacji przez Jednostkę Certyfikującą 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
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8 Kontrola (inspekcja) (jeśli dotyczy) przez Jednostkę Certyfikującą 

9 Ocena końcowa przez Prowadzącego w Jednostce Certyfikującej 

10 Przegląd informacji i wyników oceny przez Jednostkę Certyfikującą 

11 Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu przez Jednostkę Certyfikującą  

12 Podpisanie umowy obejmującej warunki używania oznakowania ekologicznego UE 

– Ecolabel przez Jednostkę Certyfikującą i Wnioskodawcę 

13 Nadzór nad wydanym certyfikatem i sposobem używania oznakowania 

ekologicznego UE – Ecolabel przez Jednostkę Certyfikującą 

 

4. Informacja o trybie postępowania w programie Ecolabel 

4.1 Złożenie wniosku i przygotowanie oferty  

Wnioskodawca (producent, importer, dostawca usług, sprzedawca detaliczny i sprzedawca 

hurtowy, względnie osoba występująca i posiadająca stosowne upoważnienie) występując o prawo 

przyznania używania oznakowania ekologicznego UE – Ecolabel na wyrobie i/lub usłudze 

powinien złożyć do PCBC S.A. (Jednostki Certyfikującej) do Zespołu ds. Certyfikacji Wyrobów 

Chemicznych, Spożywczych i Ecolabel (lub nadesłać drogą pocztową lub elektroniczną) wniosek 

o dokonanie certyfikacji z zaznaczeniem rodzaju certyfikacji, który można pobrać ze strony PCBC 

S.A.: https://www.pcbc.gov.pl 

Wnioskodawca, który ma zamiar uzyskać prawo używania oznakowania ekologicznego UE – 

Ecolabel, składa wniosek do jednostek właściwych zgodnie z następującymi zasadami: 

a) w przypadku, gdy wyrób i/lub usługa pochodzi z jednego państwa członkowskiego – wniosek 

składa się jednostce właściwej w tym państwie członkowskim; 

b) w przypadku, gdy wyrób i/lub usługa w tej samej postaci pochodzi z kilku państw 

członkowskich – wniosek można złożyć jednostce właściwej w jednym z tych państw; 

c) w przypadku, gdy wyrób i/lub usługa pochodzi spoza UE – wniosek składa się jednostce 

właściwej dowolnego z państw członkowskich, w których wyrób ma zostać lub został 

wprowadzony do obrotu albo usługa ma być lub jest świadczona. 

Na podstawie złożonego wniosku i po dokonaniu jego przeglądu, PCBC S.A. przygotowuje 

ofertę (kosztorys), która w 2-óch egzemplarzach zostaje przekazana Wnioskodawcy. W 

przypadku akceptacji, Wnioskodawca odsyła podpisany jeden egzemplarz oferty (kosztorysu) do 

PCBC S.A. 

 

4.2 Złożenie wymaganej dokumentacji w procesie certyfikacji  

Po odesłaniu przez Wnioskodawcę podpisanej oferty (kosztorysu), Wnioskodawca kompletuje 

wymaganą dokumentację, a następnie składa ją do PCBC S.A. (w wersji papierowej lub 

https://www.pcbc.gov.pl/
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elektronicznej, np. w postaci podpisanych elektronicznie dokumentów lub skanów podpisanych 

dokumentów). 

Przy certyfikacji wyrobów i/lub usług na oznakowanie ekologicznego UE – Ecolabel 

są wymagane następujące dokumenty: 

a) wniosek o dokonanie certyfikacji (FBS-02) lub wniosek pobrany ze strony Komisji 

Europejskiej http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html, 

zgodnie z określonymi kryteriami Ecolabel, 

b) informacje o różnicach między zgłoszonymi typami, jeżeli wniosek dotyczy więcej niż 

jednego typu, 

c) sprawozdanie(a) z badań (jeśli dotyczy),  

d) deklaracje Wnioskodawcy dostępne na stronie Komisji Europejskiej 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html lub deklaracje 

własne w stosownych przypadkach, 

e) projekt etykiety oznakowania ekologicznego UE - Ecolabel, 

f) próbkę opakowania produktu, na którym ma zostać umieszczone oznakowanie ekologiczne 

UE - Ecolabel (w stosownych przypadkach), 

g) inne, wymienione w odpowiednich Decyzjach Komisji. 

W miarę możliwości badania należy przeprowadzać w laboratoriach spełniających wymogi ogólne 

normy EN ISO 17025 lub GLP (Dobre Praktyki Laboratoryjne). Poniżej opisano sposób 

postępowania przy wyborze laboratoriów, na podstawie przyjętej hierarchii.  

(1) Badania należy wykonywać w laboratoriach, które są akredytowane w zakresie określonej 

metody badawczej zgodnie z ISO 17025 lub GLP (Dobre Praktyki Laboratoryjne), jeżeli jest 

możliwe. Jednostki Właściwe uznają akredytowane laboratoria we wszystkich państwach 

członkowskich w UE/EEA oraz w krajach, które podpisały umowę ws. wzajemnego 

uznawania zgodnie z ILAC, międzynarodową organizacją akredytującą. Jeśli w państwie 

członkowskim, w którym Wnioskodawca składa swoją dokumentację lub w którym znajduje 

się firma lub jest prowadzona produkcja lub są świadczone usługi, jedno lub więcej 

laboratoriów ma akredytację wg ISO 17025 lub GLP, wnioskodawcy wykonują badania w 

takim laboratorium, znajdującym się w tym państwie członkowskim lub innym.  

(2) Laboratoria akredytowane w zakresie innych metod badawczych niż wymagane przez 

kryteria, mogą być uznane, jeżeli prześlą one deklarację, w której oświadczą, że badania 

zostały wykonane zgodnie z tymi samymi procedurami zarządzania jakością, co badania 

które uzyskały akredytację.  

(3) Jeżeli ani punkt (1) lub (2) nie są możliwe, Wnioskodawcy powinny przeprowadzić badania 

w nieakredytowanym, niezależnym laboratorium certyfikowanym lub uznanym przez 

właściwy organ urzędowy lub organ publiczny państwa członkowskiego.  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
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(4) Jeśli żaden z punktów 1-3 nie jest możliwy, Wnioskodawcy wykonują badania 

w niezależnym laboratorium, które nie jest ani akredytowane ani uznane przez właściwe 

władze rządowe zgodnie z pkt. 3. Preferowane są laboratoria, w których wdrożono system 

zarządzania jakością. Dopuszcza się przeprowadzenie badań w laboratorium należącym do 

organizacji posiadającej certyfikat ISO 9001, o ile zakres certyfikatu ISO 9001 obejmuje 

również to laboratorium.  

(5) Jeżeli nie można spełnić żadnego z powyższych punktów, Wnioskodawca przeprowadza 

badania w laboratorium własnym (które nie ma akredytacji ISO 17025 lub GLP, gdyż to 

obejmuje pkt. (1)). W tym przypadku, laboratorium powinno mieć wdrożony system 

zarządzania jakością. Laboratorium, które znajduje się w organizacji z wdrożonym 

systemem ISO 9001 – jest akceptowane, jeśli zakres certyfikacji organizacji obejmuje 

również to laboratorium. Opcja ta może być wykorzystana również w celu prowadzenia 

ciągłego monitoringu produkcji, w tym zrzutów i emisji, oraz badania przydatności, gdy nie 

ma znormalizowanej metody badawczej.  

4.3 Rejestracja wniosku i przygotowanie umowy o certyfikację 

Po złożeniu wymaganej dokumentacji i po odesłaniu podpisanej oferty (kosztorysu) przez 

Wnioskodawcę, następuje rejestracja wniosku i przygotowanie umowy o certyfikację lub aneksu 

do umowy wcześniej podpisanej. Możliwa jest rejestracja wniosku i przygotowanie umowy bez 

kompletu dokumentacji. 

4.4 Podpisanie umowy o certyfikację i dokonanie przedpłaty 

W odniesieniu do nowych Wnioskodawców lub w przypadkach, gdy zakres wnioskowanej 

certyfikacji wykracza poza ramy dotychczasowej umowy Prowadzący ocenę przesyła do 

Wnioskodawcy w 2-óch egzemplarzach umowę o dokonanie dobrowolnej certyfikacji na 

oznakowanie ekologiczne UE – Ecolabel lub aneks do istniejącej umowy. 

 

W przypadku akceptacji, Wnioskodawca odsyła podpisane egzemplarze umowy lub aneksu do 

niej do PCBC S.A. Po podpisaniu egzemplarzy umowy lub aneksu przez PCBC S.A., jeden 

egzemplarz wraz z fakturą z tytułu przedpłaty są przesyłane do Wnioskodawcy. 

 

Wniesienie przedpłaty jest niezbędnym warunkiem kontynuacji postępowania certyfikacyjnego. 

Przedpłata nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia Wnioskodawcy od procesu oceny, a w 

przypadku zakończenia procesu, przedpłata jest zaliczana na poczet pozostałej kwoty zapisanej w 

kosztorysie (ofercie). 

4.5 Przegląd i ocena wymaganej dokumentacji 

Przedstawiona przez Wnioskodawcę dokumentacja podlega formalnemu przeglądowi. 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Wnioskodawca jest powiadamiany o konieczności 

ich usunięcia w uzgodnionym z Jednostką Certyfikującą terminie. Po uzupełnieniu braków 

formalnych, dokumentacja podlega ocenie merytorycznej. 
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4.6 Kontrola (inspekcja) 

Jednostka Certyfikująca ma prawo do przeprowadzenia kontroli (inspekcji) na miejscu u 

Wnioskodawcy, w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów Ecolabel, przed podpisaniem umowy 

obejmującej warunki używania oznakowania ekologicznego UE i wydaniem certyfikatu.  

Zbieranie dowodów podczas kontroli (inspekcji) odbywa się poprzez zadawanie pytań, 

sprawdzanie dokumentów i zapisów, obserwacje i ocenę działań, w obszarze objętym certyfikacją. 

Sprawozdanie z kontroli (inspekcji) jest sporządzone w 2-óch egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz przekazywany jest Wnioskodawcy.  

4.7 Ocena końcowa przez Prowadzącego  

Prowadzący dokonuje oceny końcowej na podstawie zebranych dowodów. W ocenę mogą być 

włączeni dodatkowi eksperci z zatwierdzonej przez PCBC S.A. listy. 

4.8 Przegląd informacji i wyników oceny 

Przegląd informacji i wyników oceny jest prowadzony przez osobę niezaangażowaną w proces 

oceny. W stosownych przypadkach w przegląd informacji i wyników oceny mogą być włączeni 

dodatkowi eksperci PCBC S.A. Pozytywny wynik przeglądu informacji i wyników oceny jest 

podstawą do podjęcia decyzji o wydaniu certyfikatu i podpisaniu umowy obejmującej warunki 

używania oznakowania ekologicznego UE – Ecolabel.  

4.9 Decyzja o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu i podpisaniu umowy obejmującej 

warunki używania oznakowania ekologicznego UE – Ecolabel 

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu podejmuje Zarząd PCBC S.A. (Prezes 

Zarządu lub Członek Zarządu) lub Kierownik Zespołu. Po pozytywnej decyzji dotyczącej wydania 

certyfikatu jest podpisywana dodatkowa umowa obejmująca warunki używania oznakowania 

ekologicznego UE – Ecolabel pomiędzy Jednostką Certyfikującą i Wnioskodawcą. 

W przypadku negatywnego wyniku postępowania certyfikacyjnego, Wnioskodawca otrzymuje 

pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem. 

 

5. Okres ważności certyfikatu i umowy obejmującej warunki używania 

oznakowania ekologicznego UE  

Umowa obejmująca warunki używania oznakowania ekologicznego UE jest podpisywana na 

okres określony w odpowiednich Decyzjach Komisji ustalających kryteria oznakowania 

ekologicznego UE – Ecolabel. 

Certyfikaty, będące załącznikami do umowy obejmującej warunki używania oznakowania 

ekologicznego UE, są wydawane na okres określony w odpowiednich Decyzjach Komisji 

ustalających kryteria oznakowania ekologicznego UE – Ecolabel. 
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6. Nadzór nad wydanym certyfikatem i sposobem używania oznakowania 

ekologicznego UE – Ecolabel 

W okresie ważności umowy obejmującej warunki używania oznakowania ekologicznego UE 

PCBC S.A. sprawuje nadzór nad wydanymi certyfikatami i sposobem używania oznakowania 

ekologicznego UE - Ecolabel. Nadzór ten jest sprawowany przez: 

a) przeprowadzenie inspekcji w nadzorze w zakresie monitorowania stałego przestrzegania 

kryteriów dla danej grupy produktów oraz przepisów umowy obejmującej warunki 

używania oznakowania ekologicznego UE i/lub 

b) badania próbek wyrobów przeznaczonych bądź wprowadzonych do obrotu i/lub 

c) sprawdzenie sposobu używania oznakowania lub logo Ecolabel przez Wnioskodawcę i/lub  

d) weryfikację dokumentacji prowadzonej i przechowywanej przez Wnioskodawcę 

wymaganej przez określone kryteria oznakowania ekologicznego UE – Ecolabel. 

 

 

7. Wykaz certyfikowanych wyrobów i/lub usług  

Jednostka Certyfikująca prowadzi wykaz certyfikowanych wyrobów i/lub usług, który zawiera:  

a) numer zezwolenia 

b) numer certyfikatu 

c) nazwę Wnioskodawcy  

d) nazwę wyrobu 

e) okres ważności certyfikatu 

 

8. Przerwanie procesu certyfikacji, ograniczenie, zmiany zakresu, 

zawieszenie lub wycofanie prawa używania oznakowania ekologicznego UE 

certyfikatu  

W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub wycofania prawa używania oznakowania 

ekologicznego UE – Ecolabel i certyfikatu Wnioskodawca ma obowiązek:  

a) zwrotu certyfikatu,  

b) zaprzestania powoływania się na numer zezwolenia i certyfikat z chwilą otrzymania 

decyzji o zakończeniu, ograniczeniu, zawieszeniu lub wycofania certyfikatu,  

c) wykorzystywaniu informacji o posiadaniu certyfikatu i prawa używania oznakowania 

ekologicznego UE – Ecolabel w materiałach reklamowych. 

 

Decyzja o ograniczeniu, zmiany zakresu, zawieszeniu lub wycofaniu prawa używania 

oznakowania ekologicznego UE certyfikatu podlega trybowi odwoławczemu zgodnie z 

obowiązującą procedurą wewnętrzną PCBC S.A. 
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8.1 Przerwanie procesu certyfikacji  

Na każdym etapie prowadzonego programu certyfikacji Wnioskodawca ma możliwość przerwania 

procesu certyfikacji. Przerwanie procesu certyfikacji odbywa się na pisemny wniosek 

Wnioskodawcy.  

 

Proces certyfikacji może być przerwany w przypadku:  

a) na wniosek Wnioskodawcy,  

b) nie wywiązywania się ze zobowiązań wobec PCBC S.A., wynikających z deklaracji 

zawartej we wniosku o certyfikację,  

c) nie przekazania w wymaganych terminach dokumentów uzupełniających, niezbędnych do 

kontynuowania procesu,  

d) nie wykonania w uzgodnionym terminie działań korygujących po inspekcji (jeśli dotyczy) 

u Wnioskodawcy.  

Przerwanie procesu certyfikacji powoduje anulowanie wniosku. 

 

8.2 Zmiany zakresu certyfikatu i prawa używania oznakowania ekologicznego UE - 

Ecolabel 

Posiadacz certyfikatu może wystąpić o rozszerzenie prawa używania oznakowania ekologicznego 

UE - Ecolabel, w tym certyfikatu, o odmiany lub wersje certyfikowanych wyrobów i/lub usług, 

pod warunkiem, że należą do tej samej grupy produktów i spełniają kryteria Ecolabel.  

Rozszerzenie prawa używania oznakowania ekologicznego i certyfikatu, może nastąpić po 

przeprowadzeniu uproszczonego procesu oceny. Zakres tego procesu i wymaganą dokumentację 

określa jednostka certyfikująca.  

8.3 Zawieszenie, ograniczenie prawa używania oznakowania ekologicznego UE i 

certyfikatu 

Zawieszenie, ograniczenie prawa używania oznakowania ekologicznego UE i certyfikatu 

następuje w przypadku: 

a) wniosku Wnioskodawcy wyrobu/usługi (posiadacza certyfikatu),  

b) negatywnych informacji o wyrobie/usłudze (z rynku, od użytkowników wyrobu/usługi), 

c) stwierdzenia przekroczenia przez Wnioskodawcę praw i obowiązków określonych w 

umowie obejmującej warunki używania oznakowania ekologicznego UE,  

d) niespełnienia w terminie zobowiązań finansowych wobec PCBC S.A., 

PCBC S.A. powiadomi pisemnie Wnioskodawcę o zawieszeniu (do 3 miesięcy), ograniczeniu 

prawa używania oznakowania ekologicznego UE i certyfikatu. 

W decyzji o zawieszeniu, ograniczeniu prawa używania oznakowania ekologicznego UE i 

certyfikatu podawany jest termin i warunki, po spełnieniu, których certyfikat zostanie 

przywrócony. 
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8.4 Wycofanie prawa używania oznakowania ekologicznego UE i certyfikatu 

Wycofanie prawa używania oznakowania ekologicznego UE i certyfikatu następuje w przypadku: 

a) niespełnienia przez Wnioskodawcę warunków przywrócenia ważności zawieszonego  

prawa używania oznakowania ekologicznego UE i certyfikatu, 

b) rezygnacji przez Wnioskodawcę z certyfikatu, 

c) stwierdzenia trwałego zaprzestania produkcji wyrobów/świadczenia usług objętych 

zakresem certyfikatu, 

PCBC S.A. powiadomi pisemnie Wnioskodawcę o wycofaniu prawa używania oznakowania 

ekologicznego UE i certyfikatu 

Wycofane prawo używania oznakowania ekologicznego UE i certyfikat nie mogą być 

przywrócone. 

 

 

9. Przeniesienie prawa używania oznakowania ekologicznego UE i prawa do 

certyfikatu, zmiany w certyfikacie 

W przypadku zmiany statusu prawnego posiadacza certyfikatu możliwe jest przeniesienie praw do 

certyfikatu na nowy (zmieniony) podmiot gospodarczy. 

W celu uzyskania zmiany uprawnień, nowopowstały podmiot gospodarczy powinien złożyć 

odpowiednio wypełniony wniosek do PCBC S.A. oraz dokumenty potwierdzające zmianę statusu. 

Certyfikat podlegający zmianie unieważnia się, a w jego miejsce wydaje się nowy (o zmienionym 

numerze) zaopatrzony w uwagę: „Certyfikat wydany w miejsce certyfikatu …”. Termin ważności 

nowego certyfikatu biegnie od dnia wystawienia certyfikatu do dnia pierwotnego końca ważności 

wycofanego certyfikatu.  

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści certyfikatu np. zmiana 

adresu posiadacza certyfikatu, certyfikat unieważnia się, a w jego miejsce wydaje się nowy 

(o zmienionym numerze) zaopatrzony w uwagę: „Certyfikat wydany w miejsce certyfikatu ...”. 

Termin ważności nowego certyfikatu biegnie od dnia wystawienia certyfikatu do dnia 

pierwotnego końca ważności wycofanego certyfikatu. 

 

10. Przedłużenie ważności prawa używania oznakowania ekologicznego UE i 

certyfikatu 

Przedłużenie okresu ważności prawa używania oznakowania ekologicznego UE i certyfikatu 

może nastąpić na pisemny wniosek posiadacza certyfikatu. Zakres dokumentacji niezbędnej do 

przedłużenia certyfikatu ustalany jest przez jednostkę certyfikującą indywidualnie. Informacje 

uzyskane w okresie nadzoru nad certyfikatem są wykorzystywane przy przedłużeniu jego 

ważności. 
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11.  Skargi i odwołania  
 

Każdemu Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi oraz prawo odwołania się zgodnie z 

obowiązującą procedurą wewnętrzną PCBC S.A. 

 

 

12. Opłaty za przyznanie prawa używania oznakowania ekologicznego UE, za 

certyfikację i nadzór  

Wszystkie opłaty związane z przyznaniem prawa używania oznakowania ekologicznego UE – 

Ecolabel, certyfikacją i nadzorem ponosi podmiot określony we wniosku o dokonanie certyfikacji 

na podstawie faktur wystawianych przez PCBC S.A.  

Wysokość opłat ustala się na podstawie cennika PCBC S.A. 

 

13. Poufność 

PCBC S.A. zapewnienia i odpowiada za zachowanie zasady poufności przez wszystkich swoich 

pracowników w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji i 

nadzoru, z wyjątkiem sytuacji przywidzianych przez przepisy praw, które wykluczają taką 

odpowiedzialność. 

 

14. Posługiwanie się numerem zezwolenia i certyfikatem  

Wnioskodawca, po pozytywnym wyniku oceny, podpisuje dodatkową umowę obejmującą 

warunki używania oznakowania ekologicznego UE nadającą indywidualny numer zezwolenia oraz 

otrzymuje certyfikat. Posiadacz certyfikatu ma możliwość kopiowania certyfikatu tylko i 

wyłącznie w całości. 

Zasady posługiwania się oznakowaniem ekologicznym UE – Ecolabel są zawarte w dokumencie 

„EU ECOLABEL Logo Guidelines”, dostępnym pod adresem: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents.html  

 

15.  Bezstronność  
 

Działalność certyfikacyjna jest prowadzona w sposób bezstronny. Przy PCBC S.A. działa 

powołany Komitet dla Zapewnienia Bezstronności Certyfikacji Wyrobów i Systemów 

Zarządzania. 

PCBC S.A. określiło zagrożenia bezstronności dla jednostki certyfikującej i jej personelu w 

celu zapewnienia zaufania do swoich działań. Dla zidentyfikowanych zagrożeń ustalono ryzyka 

ich wystąpienia. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents.html
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16. Informacje przekazywane władzom  
 

PCBC S.A. przekazuje informacje związane z wydawaniem, zawieszaniem i cofaniem 

certyfikatów zgodności organom nadzoru oraz innym jednostkom, zgodnie z właściwymi 

regulacjami prawnymi. 

 

17.  Publikacje  
 
PCBC S.A. prowadzi rejestr wydanych zezwoleń Ecolabel / certyfikatów. 

 

 


