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SZKOLENIE 

DOKUMENTACJA EU ECOLABEL DLA KOSMETYKÓW 
I PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI ZWIERZĄT,  
ZGODNIE ZDECYZJĄ KOMISJI (UE) 2021/1870 
 
1 DZIEŃ 8 GODZIN LEKCYJNYCH Termin zgodnie z harmonogramem szkoleń  

otwartych PCBC S.A. dostępnym na stronie:  
www.pcbc.gov.pl ON-LINE SYMBOL: O203 
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Więcej 
informacji 

 Mariola Fijewska 
Kom.+48 665 464 661 
email:mfijewska@pcbc.gov.pl 

Natalia Kucharska 
Kom.+48 669 474 742 
Email: nkucharska@pcbc.gov.pl 

 

O SZKOLENIU 

Szkolenie jednodniowe przygotowujące uczestników do procesu certyfikacji na ekologiczne 
oznakowanie EU EcoLabel. Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie praktycznej wiedzy 
w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji wymaganej w procesie certyfikacji produktów 
kosmetycznych i kosmetyków do pielęgnacji zwierząt. 

PROGRAM SZKOLENIA 
 Oznakowanie EU Ecolabel – główne wymagania i praca z kryteriami. 
 Zakres certyfikacji zgodnie z decyzją Komisji (UE) 2021/1870. 
 Proces certyfikacji – od wniosku do uzyskania certyfikatu i nadzoru. 
 Kompletowanie dokumentacji krok po kroku: 

• Określenie progów pomiarowych; 
• Wstępna weryfikacja deklaracji oraz kart charakterystyki; 
• Uzupełnianie formularza zgłoszeniowego wraz z obliczeniami; 
• Wykaz DID i obliczanie wskaźnika toksyczności (TF); 
• Wymagania odnośnie opakowań; 
• Zrównoważony środowiskowo wybór dostawców oleju palmowego, oleju z ziaren 

palmowych i pochodnych tych olejów; 
• Badania skuteczności. 

 Weryfikacja poprawności graficznej i merytorycznej etykiet. 
 Omówienie najczęściej popełnianych błędów na podstawie poprzedniego wydania 

kryteriów. 

KORZYŚCI  
 Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i wypełniania wniosku, deklaracji 

surowców spójnej ze składem recepturowym, a także oceny pod względem aktualności kart 
charakterystyki otrzymanych od dostawców / producentów. 

 Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia obliczeń w formularzu zgłoszeniowym 
opublikowanym przez Komisję Europejską. 

 Praca / analiza na przykładowych dokumentach tworzonych na potrzeby warsztatów. 
Samodzielna weryfikacja poprawności przygotowanej własnej dokumentacji i dokumentacji 
otrzymywanej od dostawców/producentów. 

690 ZŁ  
NETTO / OSOBA  

Cena obejmuje organizację szkolenia w trybie on-line, 
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, 
certyfikat uczestnictwa w formie papierowej. 

 


