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Szanowni Panowie Senatorowie,
Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi aktualnie pilotaż nowej usługi świadczonej dla obywateli
w postaci mDokumentów. Pierwszym dostępnym mDokumentem będzie „mDowód
Osobisty”. Z usługi można już skorzystać w wybranych urzędach w 4 miejscowościach, tj.
Łodzi, Koszalinie, Ełku i Nowym Wiśniczu. W tym celu należy szukać specjalnie oznakowanych
okienek, żeby załatwić w nich wybrane sprawy. Pilotaż rozpoczęto w dniu 11 maja 2017 r. - w
kolejnych etapach wdrażania projektu pojawić się mają również inne dokumenty, takie jak:
dowód rejestracyjny, prawo jazdy czy też ubezpieczenie OC.
Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi prace analityczno-biznesowe zmierzające do wypracowania
rozwiązań umożliwiających posługiwanie się przez obywateli dowodem rejestracyjnym oraz
prawem jazdy w formie mDokumentu. Powyższe rozwiązanie ma też być usystematyzowane
w obowiązujących normach prawnych. Wstępne ustalenia pozwalają stwierdzić, że pakiet
usług dotyczących pojazdu oraz kierowcy zostanie oparty na Systemie Informatycznym
CEPiK2.0. Dokumenty kierowcy i pojazdu będą dostępne przez dedykowaną aplikację www
(tą samą, która jest używana obecnie we wdrożeniu pilotażowym ) oraz za pośrednictwem
terminali mobilnych, którymi dysponuje Policja. Na potrzeby integracji z systemami Policji
został opracowany standard wymiany danych. W chwili obecnej analitycy Ministerstwa
Cyfryzacji identyfikują potrzeby i ograniczenia procesowe poszczególnych organizacji w
sposób, który umożliwi juch późniejsze przełożenie na system informatyczny i regulacje
prawne.
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Skomplikowany charakter projektu wymaga szeregu konsultacji z zainteresowanymi
podmiotami, tj. Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, przedstawicielami starostw i
urzędów miast, stacji kontroli pojazdów, organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz
organów kontroli ruchu drogowego – Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży
Granicznej i Żandarmerii Wojskowej (które mogą m.in. zatrzymywać dokumenty
uprawniające do poruszania się po drogach publicznych). W związku z tym w dniu 27 lipca
2017 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji odbyło się spotkanie z interesariuszami inicjujące
projekt mDokumenty w zakresie dotyczącym pojazdu i kierowcy.
Zgodnie z ramowym harmonogramem wdrożenia projektu CEPiK2.0, który zakłada jego
etapową implementację, po zakończeniu poszczególnych faz, będą uruchamiane konkretne
funkcjonalności systemu i e-usługi dla obywateli. W zakresie procedowanego obecnie
programu CEPiK2.0 nie jest jednak planowana likwidacja z obiegu papierowej formy dowodu
rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC.
W wyniku realizacji projektu mDokumenty zakłada się natomiast wprowadzenie dodatkowej
możliwości potwierdzania tożsamości osoby. Obywatel będzie mógł skorzystać z opcjonalnej
i wiarygodnej usługi – prezentacji danych identyfikacyjnych przechowywanych w rejestrze
publicznym na urządzeniu wykorzystywanym przez podmiot publiczny. Obejmie to m.in.
dane znajdujące się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wdrożenie e-usług
korzystających z CEPiK2.0, umożliwiających wyświetlenie danych z kluczowych dokumentów
istotnych dla kierowców, tj. dowodu rejestracyjnego przewidziane jest na koniec IV kwartału
2017 r.
Jednocześnie informuję, że w zakresie pytania nr 2 właściwym do udzielenia odpowiedzi jest
Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Z wyrazami szacunku,
Marek Zagórski
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
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