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O FIRMIE EUROCERT



Działamy na rynku usług zaufania 

od roku 2012

Jesteśmy jedną z 5 firm w Polsce, która 

świadczy kwalifikowane usługi zaufania

Szczycimy się obsługą Klienta

na najwyższym poziomie. To nasz priorytet!

Nasze usługi nie zawierają w sobie 

żadnych ukrytych kosztów

Bardzo sprawnie i w krótkim czasie

realizujemy sprzedaż naszych usług

Nasze usługi to rozwiązania 

nowoczesne technologicznie

Świadczymy usługi zgodne z 

trendem #paperless

Nasza sieć sprzedaży to ponad 

300 Partnerów zlokalizowanych 

w całej Polsce – to nasz ogromny potencjał!

O FIRMIE EUROCERT



NASZE USŁUGI



eIDAS - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w
sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

PODSTAWY PRAWNE USŁUG ZAUFANIA



ZMIANY W USTAWODAWSTWIE

Nowelizacja Kodeksu 
postępowania 

administracyjnego



Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2021 roku pozwala 

na usprawnienie obsługi studentów w dziekanatach. 

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Celem nowelizacji było zautomatyzowanie procesów tworzenia dokumentów

w administracji publicznej.

Dzięki temu studenci mogą otrzymywać również dyplomy elektroniczne,

potwierdzone e-pieczęcią kwalifikowaną.

Nowe przepisy umożliwiają wydawanie cyfrowych zaświadczeń

opatrzonych m.in. kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.



PIECZĘĆ KWALIFIKOWANA

Opis usługi
Właściwości

Zastosowanie



Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to usługa zaufania, która może zostać 

wydana dla podmiotu posiadającego osobowość prawną, np. organizacji, 

firmy, organu administracji publicznej, w tym dla uczelni wyższej.

CZYM JEST KWALIFIKOWANA PIECZĘĆ ELEKTRONICZNA

E-pieczęć pozwala na opieczętowanie dowolnych dokumentów i plików przy 

użyciu jedynie danych podmiotu. Nie pozwala ona jednak zaciągać zobowiązań 

w imieniu instytucji lub firmy.

Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu obsługi studentów. 

Zgodnie z nowelizacją KPA 2021, w uczelniach wyższych pieczęcią kwalifikowaną 

mogą być opieczętowane najróżniejsze zaświadczenia, np. o przyjęciu na 

studia, mówiące o statusie studenta, czy te do ZUS i KRUS.



Kwalifikowana pieczęć elektroniczna przede wszystkim identyfikuje daną

uczelnię.

WŁAŚCIWOŚCI PIECZĘCI ELEKTRONICZNEJ

Dzięki e-pieczęci możliwe jest uwierzytelnienie nadawcy oraz spełnienie wymogów

określonych przepisami prawa.

Zapewnia integralność danych, a także ich niepodważalność.

Pieczęci kwalifikowanej nie da się podrobić. Dlatego studenci, którzy otrzymują e-

dokumenty z uczelni wyższej opieczętowane w ten sposób, mogą mieć pewność, że

pochodzą one z właściwego źródła.

Dokumenty w wersji cyfrowej, które zostały opieczętowane w ten sposób, traktowane

są na równi z dokumentami w wersji papierowej.



RODZAJE PIECZĘCI ELEKTRONICZNYCH

Klasyczna pieczęć 

elektroniczna
Chmurowa pieczęć 

elektroniczna ECQSS 

Certyfikat kwalifikowany

Działa bez fizycznej karty i czytnika

Możliwość integracji z systemem 

Uczelni poprzez REST API

Silne uwierzytelnienie (2FA)

Automatyczne pieczętowanie

Podpis zgodny ze standardem eIDAS 



korespondencja elektroniczna

ZASTOSOWANIE PIECZĘCI ELEKTRONICZNEJ NA UCZELNI: PRZYKŁADY

uczelniane akty prawne

oferty handlowe

oficjalne dokumenty uczelni (np. statuty, zarządzenia)

faktury elektroniczne

zaświadczenia, poświadczenia wydawane pracownikom uczelni oraz studentom

dyplomy ukończenia studiów



Uczelnie wyższe, które wyrobiły e-pieczęć, mogą oferować swoim studentom elektroniczne 

wersje dyplomów (tzw. e-dyplomy) oraz suplementów do tych dyplomów.

PIECZĘĆ ELEKTRONICZNA A DYPLOMY UCZELNI WYŻSZYCH

Cyfrowy dyplom jest akceptowany na terenie całej Unii Europejskiej,

ponieważ stosowanie pieczęci elektronicznej regulują specjalne przepisy

eIDAS.

Absolwent uczelni, który posługuje się cyfrowym dyplomem, może łatwiej zaaplikować o

pracę za granicą.

Pieczęć na e-dyplomie ułatwi aplikację na studia zagraniczne, ponieważ dokument taki 

jest zgodny z unijnymi standardami.



Bezpieczeństwo – e-pieczęć to gwarancja tożsamości podmiotu. Chroni przed fałszerstwem i manipulacją.

Wiarygodność – opieczętowane e-pieczęcią pliki czy dokumenty są autentyczne.

Zgodność z przepisami prawa – e-pieczęć nadaje dokumentom elektronicznym pełną moc prawną.

Cyfryzacja – jej zastosowanie nie wymaga skanowania oryginalnych dokumentów papierowych. Pozwala na

długoterminowe cyfrowe przechowywanie dokumentów.

Automatyzacja – automatyzuje procesy w systemach gromadzenia danych oraz systemach obiegu

dokumentów.

Niższe koszty – oszczędza czas i obniża koszty obsługi dokumentów (kurier, poczta).

Profesjonalny wizerunek – uczelnie, które korzystają z e-pieczęci, kreują nowoczesny wizerunek, w którym

liczą się zaawansowane technologicznie rozwiązania.

KORZYŚCI Z PIECZĘCI ELEKTRONICZNEJ DLA UCZELNI



W razie pytań, prosimy 
o kontakt z naszym biurem:

biuro@eurocert.pl

handlowy@eurocert.pl

+48 22 390 59 95


