E-Dowod - najwazniejsze informacje
1. E-dowod to dowod osobisty z warstwa. elektroniczna.. Kazdy dowod osobisty

wydawany od 4 marca 2019 r. jest e-dowodem i zawiera warstwe. elektroniczna,.

2. E-dowod ma nowy numer CAN, ktdry stuzy do pota_czenia z warstwa, elektroniczna,
dowodu.

3. Warstwa elektroniczna moze zawierac 3 certyfikaty:

•

Certyfikat obecnosci - jest w kazdym dowodzie i jest aktywny. Nie wymaga kodu
PIN. Stuzy do potwierdzenia swojej obecnosci w wybranych placowkach i urze.dach.

W przysztosci b^dzie mozna za jego pomoca. potwierdzic obecnosc na przyktad w
placowkach stuzby zdrowia.

•

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania - jest w dowodzie osoby, ktora ma
petna. albo ograniczona. zdolnosc do czynnosci prawnych w zwia.zku z czym jest
zamieszczany rowniez w dowodzie matoietnich, ktorzy ukoriczyli 13 rok zycia. Wymaga

aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Dziata tak jak profil zaufany.
Stuzy do logowania sie. na platformach ustugowych - na przyktad obywatel.gov.pl.
Pozwala tez na skorzystanie z e-ustug - na przyktad na podpisanie wniosku "o odpis
aktu stanu cywilnego.

•

Certyfikat podpisu osobistego - jest dost^pny na wniosek. W imieniu osob
niepetnoletnich taki wniosek sktada rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga
aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Dziata tak jak certyfikat

kwalifikowany (podpis elektroniczny). Stuzy do elektronicznego podpisywania umow i
pism. Obie strony-nadawca i odbiorca-musza. si^zgodzic na podpisanie dokumentu
za pomoca. certyfikatu podpisu osobistego.

4. Aby uzywac e-dowodu

w

domu,

trzeba

miec czytnik

i oprogramowanie.

Oprogramowanie mozna pobrac ze strony edowod.gov.pl. Na stronie znajduje sie,
rowniez opis wymagan jakie powinien spetniac czytnik.

5. Kody PIN mozna ustawic w dowolnym urzedzie miasta lub gminy przy odbiorze
dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze. Zmienic kod PIN mozna samemu w

domu. Mozna to zrobic rowniez w urzedzie.
6. Kod PUK stuzy do odblokowania kodow PIN. Nie ma mozliwosci otrzymania drugiego
kodu PUK. Mozna natomiast odblokowac kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzedzie
miasta lub gminy.

7. Kod PUK zabiera sie, do domu. Mozna go rowniez zostawic w urzedzie i odebrac,
gdy b^dzie potrzebny.

