
Warszawa, dnia 08 sierpnia 2017 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

BM-I.072.35.2017

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu RP 

Dot. pisma z dnia 19 lipca 2017 r. Posła na Sejm RP Pana Arkadiusza Marchewki w sprawie 
problemów przy realizacji projektu mDokumenty (interpelacja nr 14109)

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Posła pytania.

1. Jakie wnioski zostały wypracowane po dwóch miesiącach funkcjonowania 
programu mDokumenty w ramach pilotażu prowadzonego w Koszalinie, Ełku, Łodzi 
i Nowym Wiśniczu? 

Na podstawie pierwszej części pilotażu przeprowadzono badania ankietowe. W ankietach 
użytkownicy wskazali obszary do doskonalenia obejmujące ergonomię użytkowania, czas 
załatwiania sprawy oraz treść komunikatów. Na tej podstawie opracowano specyfikację 
zmian do systemu - są one obecnie implementowane przez Centralny Ośrodek Informatyki.

2. Które części projektu Ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne zostały uznane przez MSWiA za "wady i 
niedociągnięcia wymagające przepracowania"?

Najważniejsze uwagi MSWiA nawiązują do działania systemu w sytuacjach, w których 
występują techniczne przeszkody w realizacji usługi mDokumenty. W związku z tym MC 
umieściło w projekcie ustawy punkt odwołujący się do dotychczasowych procedur 
legitymowania.  

3. Kiedy zakończą się uzgodnienia międzyresortowe dot. projektu Ustaw o zmianie 
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i 
kiedy dokument zostanie przedstawiony?



Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Czas realizacji procesu uzgodnień zależy do innych resortów. MC dokłada starań, aby 
realizować wnioski innych ministerstw nie ograniczając funkcjonalności systemu 
mDokumenty dla obywateli. W chwili obecnej nie możemy zadeklarować precyzyjnej daty 
zakończenia uzgodnień.

4. Dlaczego MC wskazało, iż projekt mDokumenty będzie kosztować ok. 8,5 mln zł, 
skoro MSWiA podaje kwotę 77 mln zł tylko na wyposażenie policjantów w 
odpowiednie terminale?

Projekt związany z wyposażeniem Policji w Terminale Mobilne jest projektem o znacznie 
szerszych zastosowaniach niż usługa mDokumenty. Z tego powodu, w uzgodnieniu z MSWiA, 
jest on realizowany w innym wątku.

5. Czy w związku z opinią MSWiA, które wskazało, że zapewnienie pełnej gotowości 
policji do realizacji zadań związanych z programem mDokumenty w pierwszym roku 
obowiązywania nowej ustawy oznacza wydatek rzędu 80 mln zł, a takich środków 
nie zabezpieczono w budżecie państwa, istnieje zagrożenie wstrzymania realizacji i 
przerwania projektu?  Jeśli nie, kiedy MC planuje uruchomienie programu w całym 
kraju?

Uruchomienie systemu jest zależne od daty wejścia w życie projektowanej ustawy. Ze 
względu na trwający proces uzgodnień międzyresortowych na chwilę obecną nie możemy 
zadeklarować precyzyjnej daty produkcyjnego uruchomienia systemu.

    Z wyrazami szacunku, 

    wz. Krzysztof Szubert
        Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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