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CO JESZCZE POTRAFI TWÓJ SMARTFON?
ZAŁATWIAJ SPRAWY URZĘDOWE ZA POMOCĄ
JEDNEGO PALCA
eDO App umożliwia korzystanie z podpisu kwaliﬁkowanego zapisanego w e-dowodzie. Komputer i
specjalny czytnik nie są już potrzebne – wystarczy telefon z zainstalowaną darmową aplikacją.
Dostarczana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych aplikacja eDO App, która umożliwia
zdalne potwierdzanie tożsamości przy wykorzystaniu e-dowodu osobistego, w najnowszej aktualizacji
zyskała nowe funkcjonalności. Od teraz możliwe jest podpisywanie dokumentów pdf już nie tylko
znajdującym się w e-dowodzie podpisem osobistym, ale także podpisem kwaliﬁkowanym, w pełni
zastępującym podpis odręczny.
Każdy kto chce korzystać z podpisu kwaliﬁkowanego, od marca ubiegłego roku może zapisać go na
swoim e-dowodzie. Do tej pory jednak, by móc z niego skorzystać, oprócz komputera potrzebny był
specjalny czytnik. Dzięki eDO App dokumenty można podpisywać podpisem kwaliﬁkowanym
wyłącznie przy użyciu telefonu z zainstalowaną aplikacją. eDO App jest bezpłatna i działa na
telefonach z Androidem i systemem iOS.
Jak to działa?
Po zainstalowaniu aplikacji eDO App należy ją otworzyć i wybrać z menu opcję "Podpisz dokument".
Należy wskazać plik PDF, który ma zostać podpisany i nacisnąć "Użyj podpisu kwaliﬁkowanego". Przed
złożeniem podpisu aplikacja zapyta jeszcze o 8-cyfrowy kod PIN do certyﬁkatu kwaliﬁkowanego.
Gotowe. Podpisany plik zostaje zapisany w telefonie.
Zastosowanie podpisu kwaliﬁkowanego
Podpis kwaliﬁkowany jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem złożonym
odręcznie. Można go stosować w wielu sytuacjach, podczas zawierania umów cywilno-prawnych w
formie elektronicznej, w kontaktach z ﬁrmami oraz urzędami.
Możliwość wykorzystania nowych funkcjonalności jest nieodpłatna dla każdego użytkownika aplikacji
eDO App, który posiada e-dowód z podpisem kwaliﬁkowanym. Certyﬁkat kwaliﬁkowany w e-dowodzie
można zamówić za pośrednictwem m.in. Centrum Usług Zaufania Sigillum: Certyﬁkat kwaliﬁkowany w
e-dowodzie
W obecnym czasie najbardziej poszukiwane są rozwiązania wygodne i bezpieczne. Już ponad 200 000
użytkowników korzysta z możliwości załatwiania spraw e-dowodem oraz eDO App całkowicie zdalnie.
W październiku br. kiedy wielu Polaków zostało w domach, liczba logowań do urzędów przy użyciu
eDO App była ponad dwukrotnie wyższa niż we wrześniu i wyniosła 39 tysięcy.

Bezpłatna aplikacja eDO App to najnowszy produkt w portfolio PWPW, który gwarantuje usługi takie
jak potwierdzenie tożsamości i odczyt danych, weryﬁkację oryginalności e-dowodu, złożenie
osobistego oraz kwaliﬁkowanego podpisu elektronicznego czy automatyczną weryﬁkację podpisu. Jest
dostępna dla każdego posiadacza dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz smartfona
z technologią NFC. Aplikacja działa w systemach Android (wersja 6.0 i nowsze) oraz iOS (wersja 13.2 i
nowsze, dla iPhone 7 i nowszych).
We wrześniu 2020 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych została uhonorowana za aplikację
eDO App statuetką „Innowatory WPROST” – prestiżową nagrodą dla najbardziej innowacyjnych
przedsiębiorstw w Polsce w kategorii „Telekomunikacja, technologia i usługi dla biznesu”.
Informacja prasowa PWPW

