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Wprowadzenie – czym jest ECAT?  
 

Katalog oznakowania ekologicznego UE (ECAT) jest publiczną bazą danych umożliwiającą wszystkim 
zainteresowanym stronom szybkie wyszukiwanie produktów i usług opatrzonych oznakowaniem 
ekologicznym UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy ECAT Admin – systemu katalogu oznakowania 
ekologicznego UE dla administratorów, czyli narzędzia internetowego pozwalającego posiadaczom 
licencji zarządzać licencjami na stosowanie oznakowania ekologicznego UE i produktami/usługami 
opatrzonymi tym oznakowaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Publiczny 
ECAT  
 

ECAT Admin 

Dostępny pod adresem: 

http://ec.europa.eu/ecat/ 

 

 

 

 

 
 

Dostępny pod adresem: 

https://webgate.ec.europa.
eu/ecat_admin/ 
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W przypadku pytań dotyczących konta ECAT_Admin, na które nie można znaleźć odpowiedzi 
w niniejszym podręczniku użytkownika, zwróć się do centrum informacyjnego ds. 

oznakowania ekologicznego UE lub swojego właściwego organu. 

W e-mailu w tej sprawie prosimy:  

• podać jasny opis problemu; 
• podać numery licencji i identyfikator licencji; 
• podać swoją nazwę użytkownika w systemie ECAT_Admin; 
• określić państwo, w którym znajduje się przedsiębiorstwo; 
• załączyć zrzut ekranu obrazujący problem.  

Ponieważ w kwestiach technicznych konieczne może być skontaktowanie się z działem informatycznym 
Komisji Europejskiej, rozwiązanie problemu może zabrać 5–7 dni. Rozwiązanie niektórych kwestii może 
wymagać więcej czasu. 

 

Rozdział 1: Dostęp do systemu ECAT Admin 

Do licencji oznakowania ekologicznego UE może być przypisane tylko jedno konto w systemie 
ECAT na przedsiębiorstwo/organizację posiadające licencję. Jeżeli konieczna jest zmiana adresu 
e-mail przypisanego do przyznanych licencji, załóż nowe konto w systemie EU Login z nowym 
adresem e-mail i skontaktuj się z centrum informacyjnym ds. oznakowania ekologicznego UE, 
które przeniesie wnioski złożone przez organizację na nowe konto. 

1.1 Zakładanie konta użytkownika w systemie ECAT Admin 
 
1. Aby połączyć się z systemem informacyjnym katalogu oznakowania ekologicznego UE dla 

administratorów (ECAT_Admin) jako wnioskodawca i założyć nowe konto, skorzystaj z linku: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin/, zob. Rys. 1.  

Rys. 1: Strona logowania 
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2. Kliknij na przycisk „Register” [Zarejestruj się], aby przejść na stronę zakładania konta w systemie 
EU Login	 (Rys. 2). System uwierzytelniania EU Login (wcześniej ECAS) jest punktem 
uwierzytelniania użytkowników w wielu systemach informacyjnych Komisji, takich jak katalog 
oznakowania ekologicznego UE (ECAT). 

Rys. 2: Zakładanie konta w systemie EU Login 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przed kliknięciem przycisku „Create an account” [Załóż konto] pamiętaj o zaznaczeniu pola 
potwierdzającego zrozumienie oświadczenia o ochronie prywatności. 

3. Po kliknięciu przycisku „Create an account” [Załóż konto] na podany adres e-mail zostanie wysłana 
automatyczna wiadomość	(Rys. 3).  

Rys. 3: Automatyczna wiadomość 
 

 

-  
4. System przewiduje 1½ godziny na skorzystanie z linku podanego w wiadomości e-mail w celu 

utworzenia hasła i zakończenia procesu zakładania konta w systemie EU Login	(Rys. 4). 

Rys. 4: Tworzenie hasła 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Następnie zaloguj się do systemu ECAT (https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin/) – system 

poprosi o podanie dodatkowych informacji, takich jak państwo zamieszkania, numer telefonu itp. 
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Należy zauważyć, że dodanie numeru identyfikacyjnego VAT jest obowiązkowe. Najpierw kliknij 
przycisk „Save” [Zapisz], a następnie „Send for validation” [Prześlij do zatwierdzenia] (Rys. 5). 

 
 

Rys. 5: Dane konta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zauważ, że wszystkie pola oznaczone „*” są wymagane do założenia konta. 

 
6. Po zatwierdzeniu konta zostanie wysłana automatyczna wiadomość. Pamiętaj, że proces 

zatwierdzania może potrwać do 24 godzin pracy. Po otrzymaniu automatycznego powiadomienia 
o zatwierdzeniu użytkownik uzyska dostęp do systemu. 
 

1.2 Zmiana danych konta 

W dowolnym momencie możesz edytować informacje na swoim koncie, klikając swój login na górnym 
pasku (Rys. 6), a następnie „My profile” [Mój profil]. Możesz zmienić adres przedsiębiorstwa, logo lub 
inne istotne dane kontaktowe (numer telefonu, adres strony internetowej).  

 

 

 

 

 

1.3 Sposób odzyskiwania danych logowania 

1.1.1. Nie pamiętam adresu e-mail/nazwy użytkownika  
 
Jeżeli użytkownik zapomniał, jaki adres e-mail/nazwę użytkownika podał przy zakładaniu konta w 
systemie EU Login, musi wysłać wiadomość e-mail do centrum informacyjnego oznakowania 

Rys. 6: Konto posiadacza licencji 
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ekologicznego UE z adresu e-mail w domenie przedsiębiorstwa, podając w wiadomości następujące 
dane:  

- nazwę przedsiębiorstwa;  
- przypisany właściwy organ;  
- państwo produkcji. 

Centrum informacyjne odnajdzie konto w swoim systemie zaplecza i poda adres e-mail/nazwę 
użytkownika przypisane do konta w systemie EU Login.  

1.1.2. Nie pamiętam hasła 

Jeśli użytkownik zapomniał hasło przypisane do swojego konta w systemie EU Login, musi kliknąć link 
„Lost your password?” [Nie pamiętasz hasła?] 

Rys. 7: Nie pamiętasz hasła? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Przed kliknięciem w link „Get a password” [Uzyskaj hasło] (Rys. 8) system poprosi o 
przeprowadzenie weryfikacji bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie na adres e-mail zarejestrowany na koncie zostanie wysłana wiadomość z instrukcją, jak 
zmienić hasło i odzyskać dostęp do konta w systemie EU Login (Rys. 9). 

Rys. 8: [Uzyskaj hasło] 
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Rys. 9: Automatyczna wiadomość 

 

System pozwala tylko na jedną zmianę hasła w ciągu 24 godzin. 
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Rozdział 2: Składanie wniosku o wydanie nowej licencji dotyczącej 
produktu lub usługi 

W przypadku ubiegania się o nową licencję po raz pierwszy skontaktuj się ze swoim właściwym 
organem przed rozpoczęciem procedury składania wniosku w systemie ECAT.  

 

2.1. Nowy wniosek o wydanie licencji dotyczącej produktu 

Zobacz poniższy zrzut ekranu przedstawiający sposób składania wniosku o licencję dotyczącą nowego 
produktu (w tym usługi czyszczenia grup produktów). Aby dodać produkty do przyznanych licencji, 
zapoznaj się z rozdziałem 3.1.  

Rys. 10: Rejestracja nowej licencji (produktu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Nowy wniosek o wydanie licencji dotyczącej usług 
zakwaterowania turystycznego 
 

Zobacz poniższy zrzut ekranu przedstawiający sposób składania wniosku o licencję dotyczącą nowej 
usługi zakwaterowania turystycznego. Aby dodać usługi do przyznanych licencji, zapoznaj się z 
rozdziałem 3.2.  

Na stronie głównej 
ECAT_Admin kliknij 
przycisk „Products” 
[Produkty], co 
spowoduje otwarcie 
menu rozwijanego. 
Aby sporządzić nowy 
niewypełniony wniosek 
dotyczący produktu, 
kliknij przycisk 
„Register for Licence” 
[Złóż wniosek o 
wydanie licencji]. 
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Rys. 11: Rejestracja nowej licencji (usługi) 

 

 

2.3. Wyjaśnienie, jak krok po kroku zarejestrować nowy wniosek  
Rys. 12: Rejestrowanie informacji dotyczących licencji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie 
produktów/usług 
objętych każdą 
licencją, jej status 
oraz podgląd 
obrazów 
przesłanych przez 
użytkownika. 

Kliknij tutaj, aby 
zmienić grupę 
produktów i 
organ właściwy. 

Prześlij logo 
przedsiębiorstwa 
(wielkość: 100 px. 
X 100 px.) 

Kliknij tutaj, aby 
dodać nowy 
produkt (zob. 
rozdział 3) 

Na stronie głównej 
ECAT_Admin kliknij 
przycisk „Services” 
[Usługi], co spowoduje 
otwarcie menu 
rozwijanego. Aby 
sporządzić nowy 
niewypełniony wniosek 
dotyczący usługi, kliknij 
przycisk „Register for 
Licence” [Złóż wniosek 
o wydanie licencji]. 
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Możesz edytować jedynie białe pola, pozostałe pola 

edytuje wyłącznie właściwy organ. W przypadku gdy chcesz zmienić dane na 
swoim koncie, takie jak nazwa przedsiębiorstwa czy państwo siedziby 
przedsiębiorstwa, kliknij swój login na górnym pasku, a następnie „My profile” [Mój profil] (zob. 
rozdział 1.2) 

Rozdział 3: Strony produktów i usług 
3.1. Dodawanie produktów i zarządzanie nimi 

Rozdział ten służy ułatwieniu zarządzania nowymi produktami i dodawania ich. Dostęp do strony 
produktu można uzyskać przez stronę główną, na której znajduje się wykaz przyznanych licencji. 
Wybierz jedną licencję, aby edytować informacje na poziomie licencji (rys. 12). W wykazie produktów 
możesz zobaczyć istniejące produkty, dodać nowe produkty i przejść do poziomu produktów, aby 
zmienić dane każdego zarejestrowanego produktu (rys. 13). 

Rys. 13: Dodawanie produktów/usług i zarządzanie nimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie 
informacji na 
temat głównej 
osoby 
wyznaczonej do 
kontaktów, która 
ma wyłączny 
dostęp do licencji 
w systemie ECAT 

Kliknij tutaj, aby zapisać swój 
wniosek (jeśli zamierzasz 
kontynuować pracę nad 
wnioskiem w późniejszym 
czasie). 

Kliknij tutaj, aby przesłać 
wniosek swojemu właściwemu 
organowi! 

Aby usunąć wniosek, 
kliknij ten przycisk. 

Kliknij na numer 
identyfikacyjny 
produktu lub nazwę 
produktu, aby 
wyświetlić/zmienić 
dane swoich 
produktów (opis 
produktu, itp.). 

Kliknij tutaj, 
żeby dodać 
nowy produkt 

Kliknij ten przycisk, aby 
wyświetlić swoje 
pozostałe wnioski. 
Przed kliknięciem tego 
przycisku upewnij się, 
że dane podane przy 
rejestracji zostały 
zapisane. 
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Kody produktu: 

Zdecydowanie zaleca się umieszczenie w systemie ECAT kodu produktu (EAN, GTIN, GSIN lub SSCC, 
itp.). Detaliczni sprzedawcy internetowi/platformy handlu elektronicznego są coraz bardziej 
zainteresowani promowaniem produktów opatrzonych oznakowaniem ekologicznym UE. Detaliczni 
sprzedawcy internetowi stosują kody produktów (EAN, GTIN, GSIN lub SSCC itp.) do sprawdzania, czy 
dany produkt ma oznakowanie ekologiczne UE. Pamiętaj o wprowadzeniu kodu produktu do 
systemu ECAT (najlepiej kodu EAN13), aby platformy handlu elektronicznego mogły zidentyfikować 
Twoje produkty jako produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym UE (zob. niebieskie pole na 
rys. 14).  

 

Rys. 14: Rejestrowanie informacji o produktach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij tutaj, jeśli 
Twój produkt jest 
sprzedawany w 
internecie i 
można go kupić 
na całym świecie 

 

Zaznacz każde 
państwo, w którym 
Twój produkt jest 
dostępny. Jest to 
konieczne, aby 
Twoje produkty 
pojawiły się w 
systemie ECAT. 

 

Wybierz odpowiedni 
język i kliknij tutaj, 
aby dodać swój opis 
(zalecany język:) 
angielski) Dodaj opis produktu 

w tym miejscu 
(zalecany język: 
angielski) 

Wprowadź 
wymagane 
informacje 

Powtórz ten sam 
proces w 
przypadku 
produktów 
sprzedawanych 
fizycznie w 
sklepie 

Kliknij tutaj, aby 
dodać kody 
produktów (EAN, 
GTIN, GSIN lub 
SSCC) 
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Uwaga: aby złożyć wniosek, kliknij przycisk „Send Registration to Competent Body” [Prześlij 
wniosek do właściwego organu] na dole strony poziomu licencji! 

 

 

 

Jeśli masz do dodania wiele produktów (>50), skontaktuj się ze swoim właściwym organem, 
który będzie w stanie ułatwić przesłanie danych za pomocą narzędzia do ich importowania i 
arkusza Excel. 

 

  

Zaznacz to pole, 
jeśli chcesz ukryć 
niektóre dane 
przedsiębiorstwa 
w publicznym 
ECAT 

W tym miejscu 
dodaj dane 
swoich 
sprzedawców 
detalicznych 

Tutaj dodaj zdjęcie 
produktu – zalecana 
wielkość: 200 px X 
200 px  

Kliknij ten 
przycisk, aby 
zapisać produkt  

Kliknij tutaj, aby powrócić do strony poziomu 
licencji swojego wniosku (zob. rys. 12 w celu 
zapoznania się z dodatkowymi informacjami) 
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3.2. Dodawanie usług zakwaterowania turystycznego i zarządzanie 
nimi 

Rys. 15: Rejestrowanie informacji o usługach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku usług zakwaterowania turystycznego, istotne jest, aby podać tylko „Company 
country” [Państwo siedziby przedsiębiorstwa], w którym usługa jest świadczona. Nie należy 
wybierać kilku państw. Jeśli chcesz edytować informacje na swoim koncie, kliknij swój login na 
górnym pasku, a następnie „My profile” [Mój profil] (Rys. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij tutaj, żeby 
dodać nową 
usługę 

Wprowadź 
wymagane 
informacje 

Podaj opis swojej 
usługi (zalecany 
język: angielski) i 
kliknij tutaj, aby go 
dodać. 
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Uwaga: aby złożyć wniosek, kliknij przycisk „Send Registration to Competent Body” [Prześlij 
wniosek do właściwego organu] na dole strony poziomu licencji! 

 

 

  

Zaznacz to 
pole, jeśli 
chcesz ukryć 
niektóre dane 
przedsiębiorst
wa w 
publicznym 
ECAT 

 

Dodaj nazwy i 
adresy stron 
internetowych 
swoich agencji 
rezerwacyjnych  

Załącz zdjęcie 
przedstawiając
e usługę: 
zalecana 
wielkość: 200 
px X 200 px 

Kliknij ten 
przycisk, aby 
zapisać usługę 
jako projekt Kliknij tutaj, aby powrócić do strony poziomu 

licencji swojego wniosku (zob. rys. 12 w celu 
zapoznania się z dodatkowymi informacjami) 
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Rozdział 4: Zarządzanie przyznanymi licencjami – wyjaśnienie różnych 
opcji statusu Twoich licencji w systemie ECAT 
 

Podczas rejestracji produktów/usług w systemie ECAT Twojemu wnioskowi/licencji będą nadawane 
różne statusy w zależności od poszczególnych działań, które musisz wykonać jako posiadacz licencji lub 
które musi przeprowadzić Twój właściwy organ. W zależności od aktualnego statusu wniosku/licencji 
przysługują inne uprawnienia do wprowadzania zmian. W publicznym ECAT będą widoczne jedynie 
wnioski rozpatrzone pozytywnie.  

 

Rys. 16: Przykład wniosków/licencji o różnych statusach rejestracji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby posegregować produkty i usługi według statusu, kliknij na menu rozwijane pod statusem 
rejestracji (zob. fioletowa ramka, rys. 16).  

 

Poniżej przedstawiono objaśnienie poszczególnych wariantów statusu i odpowiadających im 
uprawnień do wprowadzania zmian: 

Status wniosku Wyjaśnienie statusu Uprawnienia do wprowadzania zmian Widoczność w 
publicznym 
ECAT 

Projekt  Wnioskodawca utworzył wniosek, ale nie 
przesłał go jeszcze do zatwierdzenia przez 
właściwy organ.  

Wnioskodawca: możesz zmieniać 
projekt i dodawać nowe 
produkty/edytować informacje. Aby 
złożyć wniosek, kliknij przycisk „Send 
Registration to Competent Body” 
[Prześlij wniosek do właściwego 
organu].  

Nie 
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Właściwy organ: nie ma dostępu do 
projektu wnioskodawcy. 

Zgłoszenie nowego 
wniosku  

Wniosek został przesłany do zatwierdzenia 
przez właściwy organ.  

Wnioskodawca: nie możesz już 
edytować wniosku. Oczekujesz teraz 
na zatwierdzenie wniosku lub jego 
odrzucenie przez właściwy organ.  

Nie 

Właściwy organ: może zatwierdzić 
(àAwarded [Zatwierdzenie]), 
zaktualizować, odesłać (àDraft 
[Projekt]), odrzucić (àDraft – refused 
[Projekt – odrzucenie]) wniosek 

Projekt – 
odrzucony  

Wniosek został odrzucony przez właściwy 
organ.  

Wnioskodawca: możesz edytować 
wniosek i przesłać go do zatwierdzenia 
przez właściwy organ.  

Nie 

Właściwy organ: nie ma dostępu do 
odrzuconego projektu wnioskodawcy. 
 

Zatwierdzenie  Wniosek został zatwierdzony przez 
właściwy organ i jest widoczny w 
publicznym ECAT. 

Posiadacz licencji: możesz edytować 
licencję i dodawać nowe produkty lub 
odnawiać rejestrację. W przypadku 
edycji wniosku musisz przesłać go do 
zatwierdzenia przez właściwy organ, 
klikając na „Send Registration to 
Competent Body” [Prześlij wniosek do 
właściwego organu]. 

Tak 

Właściwy organ: może wyświetlić i 
zaktualizować licencję. 

Zatwierdzenie – 
częściowe 

Wniosek został częściowo zatwierdzony: 
niektóre produkty otrzymały oznakowanie, 
inne zostały odrzucone przez właściwy 
organ. 
Produkty, które otrzymały oznakowanie, są 
widoczne w publicznym ECAT. 

Posiadacz licencji: możesz usunąć 
niezatwierdzone produkty lub 
utworzyć nowe produkty w licencji. 
Następnie odeślij wniosek do 
zatwierdzenia przez właściwy organ, 
klikając na „Send Registration to 
Competent Body” [Prześlij wniosek do 
właściwego organu].  

Częściowo: Tak, 
w przypadku 
zatwierdzonych 
produktów  

Właściwy organ: na tym etapie edycja 
nie jest konieczna. Można jednak 
również dodawać nowe produkty lub 
w stosownych przypadkach usuwać 
inne. 
 

Zatwierdzenie – 
edycja 

Posiadacz licencji rozpoczął edycję 
przyznanej licencji.  

Posiadacz licencji: dokonałeś 
aktualizacji na poziomie produktów 
(zmiana, dodanie nowych produktów, 
itp.). Prześlij zmienioną licencję do 
ostatecznego zatwierdzenia przez 
właściwy organ, klikając na „Send 
Registration to Competent Body” 
[Prześlij wniosek do właściwego 
organu]. 

Częściowo: 
Nie, w 
przypadku 
wszystkich 
produktów, 
które zostały 
zaktualizowane.  
 
Tak, w 
przypadku 
wszystkich 
produktów, 
które nie 

Właściwy organ: nie może zmienić 
licencji, dopóki posiadacz licencji nie 
prześle jej do zatwierdzenia. 
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zostały 
zaktualizowane. 
 

Zatwierdzenie – 
prośba o edycję 

Zmieniona licencja została przesłana do 
zatwierdzenia przez właściwy organ. 

Posiadacz licencji: nie możesz już 
zmienić licencji, ponieważ przesłałeś ją 
już do właściwego organu.  

Nie, w 
przypadku 
wszystkich 
produktów, 
które zostały 
zaktualizowane.  
 
Tak, w 
przypadku 
wszystkich 
produktów, 
które nie 
zostały 
zaktualizowane. 
 

Właściwy organ: może zatwierdzić, 
odesłać lub odrzucić prośbę o edycję 
lub może wprowadzić dodatkowe 
zmiany. Aby ponownie przyznać pełną 
licencję, klika przycisk „Award” 
[Przyznanie] na poziomie licencji. 

Zatwierdzenie – 
edycja przez 
właściwy organ 

Właściwy organ wprowadził pewne 
aktualizacje na poziomie produktu w 
przyznanej licencji. 

Posiadacz licencji: nie możesz 
dokonywać żadnych zmian w licencji. 
Zwróć się do właściwego organu o 
sfinalizowanie i zatwierdzenie zmian. 

Tak 

Właściwy organ: dokonał aktualizacji 
na poziomie produktów. Aby przyznać 
pełną licencję, klika przycisk „Award” 
[Przyznanie] na poziomie licencji. 

Zatwierdzenie – 
prośba o 
odnowienie 

Posiadacz licencji zwrócił się o odnowienie 
licencji, tj. zastosowanie najnowszego 
kryterium. 

Posiadacz licencji: nie możesz już 
zmienić licencji, zaczekaj aż właściwy 
organ odnowi licencję.   

Tak 

Właściwy organ: może zarówno 
odrzucić, jak i zaakceptować prośbę o 
odnowienie lub ją edytować. 

Zatwierdzenie – 
odnowienie ze 
zmianami 

Posiadacz licencji zwrócił się o odnowienie 
licencji, a ponadto wprowadził kilka 
aktualizacji do produktów objętych 
licencją. 

Posiadacz licencji: nie możesz już 
zmienić licencji, zaczekaj aż właściwy 
organ odnowi licencję. 
 

Tak 

Właściwy organ: może zarówno 
odrzucić, jak i zaakceptować prośbę o 
odnowienie ze zmianami lub ją 
edytować. 

Zatwierdzenie – 
odmowa 
odnowienia 

Właściwy organ odmówił odnowienia 
licencji. Dopóki kryterium grupy produktów 
jest nadal spełniane, licencja ma status 
„Awarded” [Przyznanie]. 

Posiadacz licencji: Jeśli chcesz odnowić 
licencję, skontaktuj się z właściwym 
organem.  

Tak, dopóki nie 
upłynie termin 
obowiązywania 
licencji.  

Właściwy organ: na tym etapie edycja 
nie jest konieczna. 

Anulowanie  Właściwy organ anulował licencję. Posiadacz licencji: nie możesz już 
wprowadzać zmian. 

Nie 

Właściwy organ: może wznowić 
anulowane licencje w trzech krokach 
1) wybierając odpowiednie ważne 
kryterium i grupę produktów, 2) 
zatwierdzić przynajmniej jeden z 
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produktów w wykazie produktów i 3) 
przyznać pełną licencję klikając na 
„Zatwierdź rejestrację”. 

Anulowanie – 
kryterium 
nieaktualne 

Kryterium jest nieaktualne i wszystkie 
związane z nim licencje zostały 
automatycznie anulowane. 

Posiadacz licencji: nie możesz już 
edytować wniosku. Skontaktuj się z 
właściwym organem. 

Nie 

Właściwy organ: może wznowić 
anulowane licencje w trzech krokach 
1) wybierając odpowiednie ważne 
kryterium i grupę produktów, 2) 
zatwierdzić przynajmniej jeden z 
produktów w wykazie produktów i 3) 
przyznać pełną licencję klikając na 
„Zatwierdź rejestrację”. 


