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E-DOWÓD - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Bezpieczna komunikacja elektroniczna z administracją, służbą zdrowia i podmiotami
komercyjnymi oraz szybsze odprawy na lotniskach – to niektóre z ułatwień e-dowodu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada, że od 4 marca 2019 roku rozpocznie się
wydawanie e-dowodów osobistych.
E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą graficzną i warstwą elektroniczną. Nowy dowód, tak jak
dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania
granic niektórych państw.
W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane jego posiadacza, a także fotografia zapisana w wersji
elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie to dokument podróży, zgodny z wymogami
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, umożliwiający przekraczanie granic poprzez
automatyczne bramki na lotniskach w Unii Europejskiej.
Warstwa elektroniczna dowodu osobistego będzie także zawierać:
certyfikat potwierdzenia obecności umożliwiający potwierdzenie obecności posiadacza dowodu
osobistego w określonym miejscu i w określonym czasie. Dzięki temu certyfikatowi będzie można, na
przykład, potwierdzać obecność jego posiadacza w placówkach ochrony zdrowia, co pomoże uszczelnić
system rozliczeń świadczonych usług medycznych. Ta funkcja ma być umieszczana w każdym nowym
dowodzie osobistym;
certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia, zawierający dane dotyczące posiadacza: jego imię i
nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia. Ten certyfikat będzie zamieszczany w
dowodzie osobistym każdej osoby, która ukończyła 13 lat, z wyjątkiem osób ubezwłasnowolnionych
całkowicie. W ten sposób e-dowód będzie środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem
osobistym, który umożliwi jednoznaczne potwierdzenie tożsamości obywatela. W praktyce ma to
wymagać przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania 4-cyfrowego kodu PIN;
certyfikat podpisu osobistego, na którego umieszczenie posiadacz dowodu będzie musiał wyrazić
zgodę. Certyfikat ten daje możliwość elektronicznego poświadczenia danych osoby, w celu złożenia
podpisu elektronicznego na dokumencie. Tak podpisany dokument będzie miał moc prawną w stosunku
do podmiotu publicznego, a w stosunku do innych podmiotów– jeśli obie strony się na to zgodzą. Złożenie
podpisu będzie możliwe tylko po przyłożeniu dowodu do specjalnego czytnika i wpisaniu 6-cyfrowego
kodu PIN;
przestrzeń na zamieszczenie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydawanego
przez dostawców komercyjnych.
Pierwsze ustalenie kodów PIN będzie mogło się odbyć w urzędzie gminy podczas odbioru dowodu, albo później,
w dowolnym urzędzie gminy, osobiście przez posiadacza dowodu osobistego.
W przypadku czasowej utraty kontroli nad swoim dowodem osobistym, posiadacz będzie mógł zgłosić za
pomocą dedykowanych formularzy prośbę o zawieszenie certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu
osobistego, bez konieczności unieważniania dowodu. Obywatel będzie miał możliwość dokonania takiego
zgłoszenia osobiście w urzędzie lub drogą elektroniczną na stronie www.obywatel.gov.pl. Zawieszenie
certyfikatów zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego. Czynności dokonane w tym
okresie nie będą miały skutków prawnych. Obywatel będzie miał 14 dni na wysłanie elektronicznego zgłoszenia
lub poinformowanie urzędu osobiście o ewentualnym odnalezieniu swego dokumentu i o cofnięciu zawieszenia

certyfikatów i e-dowodu. Jeśli tego nie zrobi, to po upływie 14 dni zawieszony dowód osobisty automatycznie
zostanie unieważniony i będzie należało wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego.
Więcej informacji dotyczących e-dowodu będzie można znaleźć na stronie www.edowod.gov.pl.
WAŻNE!
Wprowadzenie nowych dowodów nie wiąże się z wymianą dotychczas posiadanych dokumentów,
zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych.
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