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e-Dowód

● E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i 
bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami 
komercyjnymi. 

● Wewnątrz będzie znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne 
umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie  biometryczne. 

● Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do 
podpisywania dokumentów elektronicznych.

https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod

grafika: https://www.coi.gov.pl/edowod

https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod


E-dowód jako dokument podróży zgodny ze standardami ICAO

● W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się również dane jego posiadacza, w tym fotografia 
zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. 

Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i dzięki temu posiadacz takiego dowodu będzie mógł być szybciej i 
sprawniej obsłużony na lotnisku.

https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod
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e-Dowód

● E-dowód będzie środkiem identyfikacji elektronicznej zwanym profilem osobistym. Oznacza to, 
że będzie mógł być wykorzystywany do uwierzytelnienia posiadacza e-dowodu w systemach 
teleinformatycznych w celu realizacji usług online. 

Elektroniczny  dowód zapewni logowanie do portali internetowych administracji publicznej, 
jeśli zostaną przyłączone do odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Planujemy, że 
na dzień wdrożenia e-dowodu możliwe będzie zalogowanie się do m.in. portalu 
Obywatel.gov.pl oraz ePUAP.

● Pełnienie przez e-dowód funkcji środka identyfikacji elektronicznej i jego notyfikacja w Komisji 
Europejskiej pozwoli dodatkowo na jego wykorzystanie w administracji Unii Europejskiej. Dzięki 
temu obywatel Polski posiadający e-dowód będzie mógł bez przeszkód kontaktować się z 
europejską administracją.

https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod
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Podpis osobisty w e-dowodzie

● Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak 
podpis własnoręczny. Każdy dokument elektroniczny wysyłany do urzędu będzie można 
podpisać, używając do tego celu podpisu osobistego. 

W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny) podpisanie dokumentu 
podpisem osobistym wywoła ten sam skutek jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i 
posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

● Posiadacz dowodu osobistego, który będzie chciał mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, 
będzie mógł do tego wykorzystać e-dowód. 

Wgranie do e-dowodu danych umożliwiających złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
odbywać się będzie na warunkach rynkowych, tj. osoba samodzielnie występuje o zakup takiego 
podpisu do wybranego przez siebie dostawcy

https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod
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Zawartość dowodu

Element Autoryzacja

Dane zapisane zgodnie ze standardem ICAO CAN

Certyfikat obecności CAN

Profil osobisty CAN, PIN1

Podpis osobisty CAN, PIN2

Podpis kwalifikowany (opcjonalny, zewnętrzny)



Wydanie nowego dowodu osobistego



Wydanie nowego dowodu osobistego

● czy ma być aktywowana warstwa elektroniczna?

○ nadanie kodu PIN do profilu osobistego (4 cyfry)

○ nadanie kodu PIN do podpisu osobistego (6 cyfr)

Podawanie kodu PIN będzie potrzebne zawsze, gdy chcemy 
złożyć podpis osobisty lub zostać uwierzytelnionym.
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Popularność nowej wersji

● w sierpniu było już wydanych ponad milion nowych dokumentów

● około 44% obywateli aktywowało warstwę elektroniczną

● nowego dowodu podczas rejestracji online używa obecnie około 15% wszystkich klientów 
korzystających z naszej usługi
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Możliwość logowania do profilu zaufanego

● Od 1 stycznia 2020 r. pojawi się możliwość 
podpisywania sprawozdań elektronicznym 
dowodem tożsamości. 



Możliwość logowania do profilu zaufanego

Człowiek i dokumenty, lipiec-wrzesień 2017



Trudności

● brak danych w warstwie elektronicznej: nazwisko rodowe, imiona rodziców

● konieczność dostosowania się do rozporządzenia PE i Rady 2019/1157 - 

○ widoczność dwuliterowego kodu państwa członkowskiego wydającego dokument na tle 
unijnych symboli (12 żółtych gwiazd na białym tle)

○ zawartość w warstwie elektronicznej dokumentu dwóch odcisków palców posiadacza w 
formatach cyfrowych. 

Rozporządzenie unijne daje państwom członkowskim dwa lata (tj. do 2 sierpnia 2021 r.) na 

dostosowanie się do wymogów.
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