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Jaki jest problem?

W Polsce rocznie fałszuje się tysiące dyplomów ukończenia uczelni wyższych

Obecnie w obrocie znajduje się ponad 1 milion podrobionych lub zmodyfikowanych dyplomów

Pracodawcy, aby sprawdzić autentyczność dyplomu, muszą się każdorazowo zwracać do uczelni

Obniżanie roli wykształcenia w życiu zawodowym

Mniejsza wiarygodność dokumentów uczelni



Takie ogłoszenia to niestety codzienność…



Rozwiązanie: platforma weryfikacji dyplomów 
oparta na technologii Blockchain

Wiarygodna weryfikacja dokumentów

Wzrost zaufania do dokumentów uczelnianych

Dodatkowe źródło przychodów dla uczelni



Wprowadzanie dyplomów do bazy



Sprawdzanie autentyczności dyplomów



Jak to działa po stronie Uczelni?

ABSOLWENT

DYPLOM

DZIEKANAT

SIEĆ

BLOCKCHAIN

Skanowanie

Przekazanie e-dyplomu

Autoryzacja

Tworzenie e-pieczątki Zapis e-pieczątki

E-pieczątka – niepowtarzalny numer danego pliku, który świadczy o 
tym, że nie został przez nikogo zmieniony. Każda najmniejsza zmiana 
pliku powoduje zmianę tego numeru.



Jak to działa po stronie sprawdzającego?

ABSOLWENT PRACODAWCA

BLOCKCHAIN

Złożenie dokumentów  do pracy

Potwierdzenie

Weryfikacja

Sprawdzenie e-pieczątki



Dokuchain jest w pełni zgodny z aktualnie 
obowiązującym prawem

Według opinii prawnej przygotowanej przez Kancelarię Prawną Schiffer Sroczyński sp. j., 
rozwiązanie przez nas zaproponowane jest zgodne z wymogami administracji publicznej:

Dokument Kwalifikowany podpis 
elektroniczny

Kwalifikowana pieczęć 
elektroniczna

Uwierzytelnianie z 
wykorzystaniem DLT

Dyplom

Świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych

Odpis dyplomu w 
tłumaczeniu na j. obcy

Dyplom wspólny



W centrum naszego modelu biznesowego znajdują 
się korzyści finansowe dla Uczelni 

Liczba dyplomów: 1 000

Dochód: 15 000 PLN

Koszty operacyjne: 753,81 PLN

Zysk: 14 246,19 PLN**

20 PLN* 5 PLN

*Opłata sugerowana, jest ustalana dowolnie przez Uczelnię
**Wyliczony na podstawie orientacyjnej liczby dyplomów wydawanych przez Uczelnię oraz standardowych kosztów pracy

➢ Utrzymanie i odpowiednie 

zabezpieczenie systemu

➢ Pokrycie kosztów 

autoryzacji dokumentów

➢ Stała opłata za pojedynczy 

dyplom

➢ Dobrowolnie wnioskuje o 

wydanie dyplomu w wersji 

elektronicznej

➢ Otrzymuje plik PDF, którego 

pieczątka elektroniczna 

znajduje się w systemie



Dodatkowe źródło przychodów: elektroniczne 
archiwizowanie starych dyplomów Uczelni

Liczba dyplomów: 50

Dochód: 2250 PLN

Koszty operacyjne: 38 PLN

Zysk: 2212 PLN**

50 PLN* 5 PLN

*Opłata sugerowana, ustalona na podstawie stawek stosowanych przez uczelnie wyższe, jest ustalana dowolnie przez Uczelnię
**Wyliczony na podstawie orientacyjnej liczby dyplomów wydawanych przez Uczelnię oraz standardowych kosztów pracy

➢ Utrzymanie i odpowiednie 

zabezpieczenie systemu

➢ Pokrycie kosztów 

autoryzacji dokumentów

➢ Stała opłata za pojedynczy 

dyplom

➢ Wnioskuje o wydanie 

elektronicznego odpowiednika 

duplikatu do dyplomu

➢ Otrzymuje plik PDF, którego 

pieczątka elektroniczna 

znajduje się w systemie



Dziękuje za uwagę !

Wojciech.kazmierczak@akce
lerator.tech


