
 

Czy wiesz, że… 
…naturalne nie znaczy ekologiczne. Produkty naturalne nie zawsze składają się z surowców pozyskiwanych 

w sposób zrównoważony oraz nie muszą spełniać kryteriów odnoszących się do cyklu życia produktu. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na naszą stronę poświęconą EU Ecolabel: www.pcbc.gov.pl/pl/ecolabel/ 

Gdzie szukać oznakowania EU Ecolabel? 

Detergenty 

i usługi sprzątania 

Smary i oleje 

Pokrycia podłogowe 

Kosmetyki i produkty 

do pielęgnacji zwierząt 
Zakwaterowanie 

turystyczne 

Obuwie i wyroby 

włókiennicze 

Farby i lakiery Meble 

Papier graficzny, 

zadrukowany lub 

przetworzony 

Papiery toaletowe, 

ręczniki papierowe 

Podłoża uprawowe, 

polepszacze gleby 

i ściółka ogrodnicza 

Chcesz kupować ekologicznie, ale obawiasz się, że napis „EKO” to tylko zabieg 

marketingowy? 

Wybierz produkty oraz usługi z unijnym oznakowaniem EU Ecolabel, które przyznawane jest: 

✓ przez niezależne organizacje, 

✓ po ocenie pełnego cyklu życia produktu/usługi (od projektowania, przez użytkowanie do 
utylizacji, również opakowań), 

✓ produktom o potwierdzonej skuteczności i jakości, 
✓ produktom i usługom wspierającym zrównoważony rozwój, 

✓ na podstawie ogólnodostępnych kryteriów, jednakowych dla wszystkich państw UE. 



 

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na naszą stronę poświęconą EU Ecolabel: www.pcbc.gov.pl/pl/ecolabel/ 

Czy wiesz, że… 
Czterech na pięciu europejskich konsumentów woli kupować przyjazne dla środowiska produkty, 

najlepiej czytelnie oznakowane, których jakość jest potwierdzona przez niezależną organizację. 

Co wyróżnia EU Ecolabel? 

✓ Oznakowanie uznawane w całej Unii Europejskiej 

✓ Priorytetowe traktowanie w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 
✓ Kryteria jednakowe na terenie całej UE, które są aktualizowane wraz z postępem 

w nauce oraz technologii 
✓ Możliwość uczestnictwa w opracowywaniu/rewizji kryteriów EU Ecolabel 

✓ Narzędzie wspomagające zmniejszenie wpływu wyrobu lub usługi na środowisko 

 
 

Przejdź na zieloną stronę mocy 

i wnioskuj o europejską etykietę doskonałości środowiskowej! 

 
 

Dla kogo? 

✓ Producentów wyrobów 
✓ Dystrybutorów marek własnych 

✓ Dostawców usług 

Których produkty/usługi wchodzą w zakres jednej z grup produktów, m.in.: 
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