
Warszawa, 2017-07-19

Arkadiusz Marchewka

minister cyfryzacji

Interpelacja nr 14109

Interpelacja w sprawie problemów przy realizacji projektu 
mDokumenty

Szanowna Pani Minister,

 

w raporcie z postępu rzeczowo-finansowego projektu mDokumenty, który 
został przedstawiony Komitetowi Rady Ministrów ds. Cyfryzacji 
wskazano, iż:

"Główne ryzyko projektu związane jest opóźnieniem procesu 
legislacyjnego. Przyczyną ryzyka jest wydłużający się proces uzgodnień 
treść projektu ustawy (o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne) z MSWIA".

 

W uwagach, które zostały przedstawione przez MSWiA do raportu 
rzeczowo-finansowego mDokumentów wskazano, iż: "Projektowana 
ustawa wprowadza daleko idące zmiany w procesie posługiwania się nie 
tylko dowodem osobistym ale również innymi dokumentami. Przedłożony 
projekt ma wiele wad i niedociągnięć, które wymagają przepracowania". 
Ponadto napisano, że "realizacja projektu mDokumenty wymaga 
doposażenia Policji w nie mniej niż 8 764 szt. terminali, co generuje 
wydatek ponad 77 mln zł. W związku z realizacją projektu mDokumenty 
konieczne będzie również zwiększenie przepustowości łączy dla 
Komisariatów Policji oraz dla Posterunków Policji. Rocznie koszt ten 
szacuje się na 2 580 000 zł brutto. Zapewnienie pełnej gotowości Policji 
do realizacji zadań związanych z projektem mDokumenty w pierwszym 



roku obowiązywania ustawy oznacza wydatkowanie przez Policję nie 
mniej niż ok. 80 mln zł. Środki takie nie zostały zabezpieczone w 
budżecie Policji".

 

Mając na uwadze powyższe, proszę o przedstawienie stanowiska MC 
odnoszącego się do uwag MSWiA w przedmiotowej sprawie oraz 
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

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

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"?

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

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

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?

 

Z poważaniem, 



Arkadiusz Marchewka

 


