E-dowód - już wkrótce!
Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów, dzięki którym od marca 2019 r. rozpocznie się
wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.
Chodzi o przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji projekt ustawy o
zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Niemniej
posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru, będzie mógł go wymienić na dowód osobisty
z warstwą elektroniczną, jeżeli jeszcze przed upływem ważności posiadanego dowodu
osobistego, będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym. Dowody wydane
bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.
Nowy dowód będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z
administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód w sposób jednoznaczny
będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach
administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.
Nowy dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej („profil osobisty”),
zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach
online (w praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania
kodu PIN). Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby
pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (chodzi np. o osobę
małoletnią, która ma 13 lat i osobę, która po osiągnięciu pełnoletności została częściowo
ubezwłasnowolniona).
W nowym dowodzie będą zamieszczane także dane pozwalające opatrzyć dokument
elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym („podpisem osobistym”). Będzie on
tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Każdy posiadacz nowego dowodu będzie mógł
zdecydować o zamieszczeniu w nim funkcji „podpisu osobistego”. E-dowód będzie pozwalał
potwierdzać obecność jego posiadacza w placówkach ochrony zdrowia, co pozwoli uszczelnić
system rozliczeń świadczonych usług medycznych. Ta funkcja będzie umieszczana w każdym
nowym dowodzie osobistym. Ponadto, e-dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument
podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”), która zapewni szybszą odprawę jego
właściciela na lotniskach.
W nowym dowodzie osobistym przewidziano też przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministerstwa Cyfryzacji.

