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Ostatnie 50 dni na dowód przez internet

Jeste? jedn? z prawie 300 tysi?cy osób, którym w czerwcu lub lipcu ko?czy si? wa?no??
dowodu? A mo?e jedn? z ponad 65 tysi?cy, które w tym i kolejnym miesi?cu sko?cz? 18 lat?
Wniosek o nowy dowód osobisty z?ó? przez internet. Od 2 sierpnia b?dzie inaczej.
50 dni – dok?adnie tyle czasu zosta?o do wej?cia w ?ycie w Polsce przepisów rozporz?dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Od 2 sierpnia wniosek o
dowód b?dzie mo?na sk?ada? tylko w urz?dzie, cho? b?d? wyj?tki.
Podpis i odciski palców
Dlaczego od 2 sierpnia nie b?dzie mo?na sk?ada? wniosków online? Jest to zwi?zane ze zmian?
zawarto?ci warstw graficznej i elektronicznej wydawanych dokumentów to?samo?ci.
Wszystkie pa?stwa cz?onkowskie zosta?y zobligowane do umieszczania w nich odcisków palców
(w warstwie elektronicznej) i odr?cznego podpisu posiadacza dowodu (w warstwie graficznej).
Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba b?dzie zostawi? w urz?dzie. A to oznacza, ?e zniknie
mo?liwo?? sk?adania elektronicznych wniosków o dowód osobisty.
Sk?adanie online wniosku o dowód b?dzie mo?liwe wy??cznie w przypadku dokumentu dla dzieci
do 12. roku ?ycia. Od nich odciski palców nie b?d? pobierane.
W nowym dowodzie b?dzie te? kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian – pojawi si?
m.in. oznaczenie pa?stwa cz?onkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).
Je?li wi?c niebawem sko?czy si? wa?no?? Twojego dowodu osobistego lub lada dzie? chcesz
sk?ada? wniosek o swój pierwszy dokument to?samo?ci - nie czekaj, dzia?aj. O nowy dowód
zawnioskuj online. Wystarczy skorzysta? z e-us?ugi Uzyskaj dowód osobisty. Znajdziesz j? na
GOV.pl.
Profil i zdj?cie
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Przyst?puj?c do sk?adania przez internet wniosku o dowód osobisty, upewnij si?, ?e masz
wszystko, co potrzebne. Po pierwsze potrzebujesz profilu zaufanego. Je?li go nie masz – za?ó?. W
wi?kszo?ci przypadków mo?na to zrobi? przez internet – sprawd?, jak za?o?y? profil zaufany.
Druga wa?na sprawa to odpowiednie zdj?cie (w wersji elektronicznej). Mo?esz je zrobi? w domu,
ale powinno spe?nia? okre?lone wymagania - sprawd?.
?eby Ci u?atwi? spraw? ze zdj?ciem, przygotowali?my instrukta?. Obejrzyj.
Wideo

Je?li masz ju? profil zaufany i zdj?cie – kolejny krok to wizyta na portalu GOV.pl.
Kiedy ju? tam b?dziesz – profilem zaufanym zaloguj si? do konta Mój GOV (znajdziesz je w
prawym górnym rogu ekranu). Po zalogowaniu, w spisie po prawej stronie, wybierz
e-us?ug? Uzyskaj dowód osobisty.
Oto kolejne kroki:
1.
2.
3.
4.
5.

Wybierz powód ubiegania si? o dowód.
Wybierz dowolny urz?d, w którym odbierzesz pó?niej gotowy dokument.
Zaznacz, czy chcesz mie? podpis osobisty (warto!).
Do??cz zdj?cie.
Sprawd?, czy dane na wzorze dowodu s? poprawne – znajdziesz je potem na oryginalnym
dowodzie (imi? lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, dat? urodzenia,
p?e?).
6. Uzupe?nij brakuj?ce dane kontaktowe. Upewnij si?, ?e masz w swoim wniosku poprawny email. Otrzymasz na niego numer wniosku wraz z nazw? urz?du, w którym pó?niej
odbierzesz dowód.
7. Sprawd? i podpisz wniosek profilem zaufanym.
Potwierdzenie z?o?enia wniosku otrzymasz na swoj? skrzynk? na Mój GOV (po zalogowaniu si? do
konta Mój GOV znajdziesz j? w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka) i na e-mail podany
we wniosku.
Twój e-dowód
Za nowy dowód nic nie zap?acisz, b?dzie na Ciebie czeka? w ci?gu maksymalnie 30 dni od
z?o?enia wniosku.
Dokument, który b?dzie czeka? w urz?dzie to e-dowód z warstw? elektroniczn?. Takie dokumenty
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wydawane s? w Polsce od 4 marca 2019 roku. Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany,
bezstykowy chip. Dzi?ki niej w?a?ciciel dokumentu mo?e komunikowa? si? elektronicznie z
administracj? publiczn?. E-dowód umo?liwia m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów.
Zasadnicza ró?nica mi?dzy e-dowodem a „tradycyjnym” jest taka, ?e e-dowód jest tak?e
no?nikiem identyfikacji elektronicznej. Pozosta?e funkcje pozostaj? bez zmian.
WA?NE! Na koniec jeszcze wa?na informacja dotycz?ca wchodz?cych 2 sierpnia zmian: w zwi?zku
z wej?ciem w ?ycie nowych przepisów NIE b?dzie trzeba wymienia? wa?nych dowodów
osobistych. B?dzie mo?na z nich korzysta? do czasu, a? minie ich wa?no??. Wymiana wszystkich
dowodów na nowe potrwa 10 lat.
Wideo

?ród?o: Cyfryzacja KPRM/gov.pl
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