
CO TO JEST E-DOWÓD 

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który będzie wydawany po 4 marca 

2019 roku. 

UWAGA 

Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać. 

Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana 

dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód jest bezpłatna. 

Nowy dowód zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu 

osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer 

CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, 

jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed 

odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione. 

Tym, co sprawia, że dowody wydawane staną się „e-dowodami” jest warstwa 

elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, 

co oznacza to, że wystarczy położyć go na czytniku. 

WAŻNE! 

Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i 

obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za 

dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą 

używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami: 

 e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy 

użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty); 

 elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu). 

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod 

Funkcje e-dowodu 

Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek 

granicznych. 



Dodatkowo e-dowód możesz zawiesić na okres maksymalnie 14 dni, jeśli go gdzieś zagubisz. 

I cofnąć jego zawieszenie — gdy go już odnajdziesz. 

E-dowód służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi 

podmiotami. Pozwala między innymi: 

 zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP, 

 elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym, 

 elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej, 

 korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach.  

Jakie dane zawiera e-dowód 

W e-dowodzie znajdziesz następujące dane na swój temat: 

 imię lub imiona i nazwisko, 

 nazwisko rodowe, 

 imiona swoich rodziców, 

 datę i miejsce urodzenia, 

 płeć, 

 zdjęcie, 

 numer PESEL, 

 obywatelstwo. 

W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu: 

 jego seria i numer, 

 data wydania, 

 data ważności, 

 kto go wydał, 

 numer CAN. 

Numer CAN  

Jest to numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go 

podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba 

niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu. 

  



E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na 

poprzednich dowodach: 

 powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem 

numeru CAN), 

 certyfikaty, które pozwalają: 

 uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP,  

 podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym,  

 potwierdzić swoją obecność, 

 miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego, 

 aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice 

państwa.  

Więcej informacji na stronie obywatel.gov.pl 

 


