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EUROPEAN COMMISSION 
Directorate-General for Education and Culture 
 
Lifelong Learning: policies and programme 

Coordination of the "Lifelong learning" programme 

 

Instrukcja Użytkownika bazy ECAS 

System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (European Commission Authentication 

System – ECAS) jest serwisem umożliwiającym użytkownikom dostęp do większości 

cyfrowych narzędzi stworzonych lub używanych przez Instytucje Unii Europejskiej. 

Celem niniejszej instrukcji jest przybliżenie Państwu sposobu założenia nowego konta w bazie 

ECAS, a także ewentualnej zmiany hasła czy danych osobowych. 

Proszę zauważyć, że założone konto w bazie ECAS przy użyciu tego samego identyfikatora i 

hasła pozwala uzyskać dostęp do wszelkich innych systemów Komisji wymagających 

uwierzytekniania za pomocą bazy ECAS. 
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Rejestracja w bazie ECAS (przewidywany czas: 5 minut) 

1. Proszę otworzyć stronę: https://webgate.ec.europa.eu/cas/  

 

Poniższe zrzuty ekranów przedstawiają wygląd otwieranej strony. 

 

 

 

2. Wybierz język polski z rozwijalnej listy w prawym górnym rogu ekranu, jeżeli strona 

wyświetlona jest w innym języku.  

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/aida/selfreg
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3. Kliknąć przycisk "Zarejestruj się w ECAS". Wyświetli się formularz rejestracyjny. 

 

 

 

 

4. Wypełnić wszystkie pola obowiązkowe formularza rejestracyjnego użytkownika i wybrać z listy 

swój preferowany język. 

 

5. Zapoznać się z zasadami ochrony prywatności i zaakceptować je poprzez zaznaczenie pola 

wyboru pod okienkiem z treścią. 
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6. Przepisać znaki (litery i/lub cyfry) z wyświetlonego obrazka kontroli zabezpieczeń. Jeśli mają 

Państwo problem z rozpoznaniem któregokolwiek ze znaków, należy kliknąć ikonę strzałek by 

odświeżyć obrazek kontrolny. 

 

 
 

 

7. Kliknij przycisk "Zarejestruj się". Wyświetli się potwierdzenie. 
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8. W ciągu kilku minut, system wyśle na podany przy rejestracji adres e-mail automatyczną 

wiadomość zawierającą Państwa nazwę użytkownika oraz link aktywacyjny do konta. 

9. Proszę o kliknięcie linka aktywacyjnego w treści otrzymanej wiadomości. Wyświetli się ekran 

umożliwiający utworzenie hasła do bazy ECAS. 

 

Zwracamy uwagę, że na utworzenie hasła będą Państwo mieli 90 minut od momentu 

rejestracji. Jeśli nie otrzymają Państwo wiadomości z linkiem albo nie zdążą utworzyć hasła w 

ciągu 90 minut, należy skorzystać z opcji „Przypomnienie hasła”, której opis znajduje się w 

dalszej części niniejszej instrukcji. 

 

10. Wypełnić formularz "Nowe hasło". Prosimy pamiętać o zasadach dotyczących haseł w bazie 

ECAS. 
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11. Kliknąć przycisk "Wyślij". Wyświetli się potwierdzenie utworzenia hasła. 

 

 
 

12. Po wykonaniu powyższych kroków, mogą Państwo zalogować się do bazy ECAS klikając 

przycisk "Zaloguj" i podając swoją nazwę użytkownika (lub adres e-mail) oraz utworzone przed 

momentem hasło. 

 

Login i hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku zapomnienia 

konta, zawsze będzie możliwe użycie w zamian adresu email, który został użyty podczas 

rejestracji. 
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Przypomnienie hasła (przewidywany czas: 5 minut) 

Opcja przypominania hasła może służyć zarówno do przypominania, jak i do zmiany hasła. 

W obu przypadkach, należy postępować identycznie, według opisanych poniżej kroków. 

 

1. Proszę otworzyć stronę: https://webgate.ec.europa.eu/cas/  

 

 

 

2. Kliknąć przycisk "Nowe hasło". 

 

3. Wypełnić formularz zmiany hasła, używając swojej nazwy użytkownika lub adresu e-mail 

podanego przy rejestracji konta w bazie ECAS. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
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4. Przepisać znaki (litery i/lub cyfry) z wyświetlonego obrazka kontroli zabezpieczeń. Jeśli mają 

Państwo problem z rozpoznaniem któregokolwiek ze znaków, należy kliknąć ikonę strzałek by 

odświeżyć obrazek kontrolny. 

 

 
 

5. Kliknąć przycisk "Uzyskanie hasła". 

 

 
 

6. Na Państwa adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość z systemu. 

 

7. Kliknąć link aktywacyjny w treści otrzymanej wiadomości. 

 

Zwracamy uwagę, że na utworzenie hasła będą Państwo mieli 90 minut od momentu 

otrzymania wiadomości. Jeśli nie otrzymają Państwo wiadomości z linkiem albo nie zdążą 

zmienić hasła w ciągu 90 minut, należy powtórzyć opisane powyżej kroki (1-5). Więcej 

informacji na temat wsparcia technicznego znajdą Państwo w ostatniej części niniejszej 

instrukcji. 
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8. Wypełnić formularz "Nowe hasło". Prosimy pamiętać o zasadach dotyczących haseł w bazie 

ECAS. 

 

 
 

9. Kliknąć przycisk "Wyślij". Wyświetli się potwierdzenie utworzenia hasła. 
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Zmiana danych osobowych (imienia, nazwiska lub adresu e-mail) (przewidywany czas: 5 

minut) 

1. Proszę otworzyć stronę: https://webgate.ec.europa.eu/cas/ i zalogować się do bazy ECAS.  

 

 
 

2. Prosimy zwrócić uwagę, czy u góry wybrana jest domena Zewnętrzna. Jeśli nie, należy zmienić 

ją klikając umieszczony obok niej link "Zmień" i wybrać opcję "Nie pracuję w instytucji ani w 

organie UE". 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
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3. Po zalogowaniu, kliknąć przycisk "Informacje o koncie". Wyświetli się strona ze 

szczegółowymi informacjami o Państwa koncie. 
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4. Kliknąć przycisk "Zmień moje dane osobowe". 

 

5. Wprowadzić zmiany w danych osobowych. 
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6. Kliknąć przycisk "Wyślij". Wyświetli się potwierdzenie, a na Państwa adres e-mail zostanie 

wysłana automatyczna wiadomość z systemu dla potwierdzenia zmiany. 

 
 

7. Kliknąć link aktywacyjny w treści otrzymanej wiadomości. Wyświetli się potwierdzenie 

dokonania zmiany danych osobowych. 
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Usunięcie konta 

1. Proszę otworzyć stronę: https://webgate.ec.europa.eu/cas/ i zalogować się do bazy ECAS. 

 

 
 

2. Prosimy zwrócić uwagę, czy u góry wybrana jest domena Zewnętrzna. Jeśli nie, należy zmienić 

ją klikając umieszczony obok niej link "Zmień" i wybrać opcję "Nie pracuję w instytucji ani w 

organie UE". 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/
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3. Po zalogowaniu, kliknąć przycisk "Informacje o koncie". Wyświetli się strona ze 

szczegółowymi informacjami o Państwa koncie. 
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4. Kliknąć przycisk "Usuń konto". 
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5. Kliknąć przycisk "Usuń". 

 

6. Państwa konto w bazie ECAS zostanie usunięte. 
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Zasady dotyczące konta w bazie ECAS 

 

1. Konto w bazie ECAS jest unikalne i powiązane z tylko jednym adresem e-mail, który może być 

modyfikowany. 

 

2. Konto w bazie ECAS nigdy nie wygasa. 

 

3. Konto w bazie ECAS może zostać zablokowane. Dzieje się to wyłącznie po 5 kolejnych, 

nieudanych próbach zalogowania. Odblokowanie konta następuje automatycznie, w ciągu 15 

minut. 

 

Zasady dotyczące hasła do bazy ECAS 

 

1. Hasło musi składać się przynajmniej z 10 znaków, zawierających co najmniej 3 spośród 4 

wymienionych niżej rodzajów znaków: 

a. Wielkie litery: od A do Z 

b. Małe litery: od a do z 

c. Cyfry: od 0 do 9 

d. Znaki specjalne: !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ 

2. Hasło wygasa 180 dni po jego utworzeniu lub zmianie. 

 

3. Ostrzeżenie wyświetla się 5 dni przed wygaśnięciem hasła. 

 

4. Zmiana hasła możliwa jest dopiero po upływie 1 dnia od jego utworzenia lub zmiany. 

 

5. System przechowuje w pamięci 5 ostatnich haseł i nie pozwala na ich powtórne użycie. 

 

Wsparcie techniczne dotyczące kont w bazie ECAS 

 

1. Strona pomocy bazy ECAS: https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html 

 

2. Kontakt z Helpdeskiem bazy ECAS: DIGIT-USER-ACCESS@ec.europa.eu 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
mailto:DIGIT-USER-ACCESS@ec.europa.eu

