Warszawa, dnia 22 sierpnia 2018 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI
Marek Zagórski
BM-WOP.072.166.2018

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Dot. pisma z 31 lipca 2018 roku Posła na Sejm RP Pana Arkadiusza Marchewki w sprawie
ograniczenia realizacji projektu mDokumenty (interpelacja nr 24343).
Szanowny Panie Marszałku,
poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Pana Posła pytania.
Ad. 1) Dlaczego realizacja projektu mDokumenty w zakresie obejmującym dowody
osobiste została przerwana?
Na wstępie należy wyjaśnić, że Ministerstwo Cyfryzacji prowadziło pilotaż dwóch
rozwiązań, których celem było umożliwienie weryfikacji tożsamości obywateli z
wykorzystaniem telefonu i/lub innych urządzeń mobilnych.
Pierwsze z nich tzw. "mDokumenty w Administracji Publicznej w Polsce" - zakładało
weryfikację tożsamości poprzez zgodę na dostęp do danych z Rejestru Dowodów
Osobistych przekazywaną urzędnikowi lub funkcjonariuszowi za pośrednictwem SMS.
Drugie polegało na budowie systemu mDokumenty wraz z aplikacjami mObywatel i
mWeryfikator na urządzenia mobilne.
Po przeprowadzeniu analizy wyników wykorzystania obu wersji rozwiązań, na początku
marca 2018 roku podjąłem decyzję o zaprzestaniu dalszej realizacji projektu
"mDokumenty w Administracji Publicznej w Polsce". Zasadniczym powodem, oprócz
daleko niesatysfakcjonującej ergonomii tego rozwiązania, był praktyczny brak
zainteresowania użytkowników. Na ogólną liczbę blisko 6500 kont zarejestrowanych w
pilotażu, liczba użyć tego systemu do weryfikacji tożsamości nie przekroczyła 600.
Równocześnie podjąłem decyzję o dalszym rozwoju systemu, bazującego na aplikacji na
urządzenia mobilne (liczba pobrań aplikacji w okresie pilotażu wyniosła blisko 100 tysięcy,
a liczba użytkowników przekroczyła 50 tysięcy).
Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)
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Decyzja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w ustawie o zmianie ustawy o usługach
zaufania i identyfikacji elektronicznej, która zacznie obowiązywać 11 września 2018 roku,
w której usankcjonowane zostało funkcjonowanie tej aplikacji i jej wykorzystywanie
między innymi w procesie potwierdzania tożsamości obywateli. Warto podkreślić, że
będąca elementem tej aplikacji usługa weryfikacji tożsamości (mTożsamość) bazuje na
danych zawartych w dowodzie osobistym.
Jedocześnie wskazać należy, iż system mDokumenty będzie otwarty na inne elektroniczne
wersje dokumentów. Aktualnie Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje wdrożenie
elektronicznych (mobilnych) wersji legitymacji szkolnej i studenckiej. Kolejnymi
dokumentami będą między innymi karta miejska, dowód rejestracyjny, potwierdzenie
zawarcia ubezpieczenia OC pojazdu. System będzie dostępny także dla dokumentów
publikowanych przez inne niż publiczne podmioty (np. karty uprawniające do korzystania
z usług rekreacyjnych).
Ad. 2) Ile funduszy zostało dotychczas przeznaczone na wdrożenie projektu
mDokumenty (proszę o udzielenie informacji z podziałem na poszczególne rodzaje
wydatków)?
Koszt realizacji projektu "mDokumenty w Administracji Publicznej w Polsce " wyniósł 3
331 007,71 zł, z czego środki wydatkowane były na:
• usługi wsparcia eksperckiego w zakresie bezpieczeństwa, ryzyka i wdrożenia oraz
zarządzania projektem – 477 928,83 zł brutto,
• badanie opinii konsumenckich – 84 624,00 zł brutto,
• prace analityczne, programistyczne, wdrożenie pilotażowe oraz przygotowanie do
wdrożenia produkcyjnego – 2 605 113,54 zł brutto,
• analizę ryzyka oraz analizę bezpieczeństwa systemu – 154 262,18 zł brutto,
• promocję – 9 079,16 zł.
Natomiast koszt realizacji systemu mDokumenty na urządzenia mobilne (opracowanie i
wdrożenie wersji aplikacyjnej) wyniósł 1 282 582,10 zł.
Ad. 3) Czy przyczyną porzucenia realizacji projektu mDokumenty jest konieczność
realizacji projektu e-Dowodu? Jeśli tak, to jaki jest związek realizacji projektu e-Dowodu
z porzuceniem projektu mDokumenty?
Jak to zostało opisane w odpowiedzi na pytanie 1, projekt mDokumenty nie został
przerwany, a jest dalej rozwijany.
Ad. 4) Dlaczego projekt mDokumenty został ograniczony tylko do legitymacji
studenckich i uczniowskich? Co obecnie stoi na przeszkodzie poszerzenia projektu także
o inne dokumenty (np. dowody osobiste)?
Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)
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Jak wskazano powyżej system będzie elektronicznym portfelem na różne dokumenty w
wersji mobilnej, udostępniane tak przez administrację, jak i podmioty niepubliczne.
Z wyrazami szacunku,
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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