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CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji
Prawne usankcjonowanie etapowego wdrożenia CEPiK 2.0
• nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym
w zakresie uruchomienia centralnej ewidencji pojazdów
od dnia 13 listopada 2017 r.
• nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu
drogowym w zakresie uruchomienia centralnej
ewidencji kierowców od dnia 4 czerwca 2018 r.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – w zakresie CEP
• 21.06.2017 – ustawa przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów
• 27.06.2017 – rozpatrzenie projektu ustawy na Komisji Prawniczej
• 05.07.2017 – przyjęcie projektu przez Radę Ministrów
• 15.09.2017 – III czytanie na posiedzeniu Sejmu oraz uchwalenie
ustawy przez Sejm (wynik głosowania: 412 za, 1 przeciw, 0

wstrzymało się)
• 20.09.2017 – Komisja Infrastruktury w Senacie
• 28.09.2017 – posiedzenie Senatu, przyjęcie ustawy przez
Senat bez poprawek (wynik głosowania: 72 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się)
• 12.10.2017 – ustawa podpisana przez Prezydenta

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – w zakresie CEP. Podsumowanie prac.
•

Zrealizowane w terminie 06.12.2016 r. – 27.02 2017 r. warsztaty legislacyjne
z Interesariuszami w 8 dedykowanych blokach tematycznych (rejestracja, homologacja, Stacje
Kontroli Pojazdów, Utraty, Polisy, Udostępnianie CEP, Zastawy, e-usługi) – wspólne
wypracowanie projektu ustawy PoRD (w zakresie CEP);

• Zrealizowane warsztaty legislacyjne z Interesariuszami dotyczące weryfikacji 11 rozporządzeń
Ministra Cyfryzacji w zakresie CEP. Uzgodniono ostateczny kształt wszystkich rozporządzeń:
 7 rozporządzeń zostało pozytywnie zaopiniowanych – na etapie ZSI w dniu 24.08.2017 r., na etapie KWRiST
w dniu 30.08.2017 r.;
 4 rozporządzenia zostały pozytywnie zaopiniowane – na etapie ZSI w dniu 21.09.2017 r., na etapie KWRiST
w dniu 27.09.2017 r.
 żadne z rozporządzeń nie powoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa w stosunku do już określonych
w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z 1273) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – w zakresie CEP. Podsumowanie prac
Dnia 10 października 2017 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w zakresie:
1) projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych
z centralnej ewidencji pojazdów (nr wykazu MC 93)
2) projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (nr
wykazu MC 92)
3) projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów
pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (nr wykazu MC 91)

Rozporządzenia zostały pozytywnie uzgodnione przez resorty i zostaną przekazane na KRMC.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – w zakresie CEP. Podsumowanie prac.
Rozporządzenie MC zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód
Funduszu – CEPiK:
• Zmiana zakłada, że wejdą nowe wzory sprawozdań z pobranych i uiszczonych opłat - zarówno za
CEP, jak i CEK przy czym wprowadzono przepis w § 9a wskazujący, że przepisy dotyczące
pobierania opłat o których mowa w PRD (CEPKP i wynikające z UoKP) będą pobierane od dnia 4
czerwca 2018 r.
„§ 9a. Przepisy rozporządzenia określające wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust.
4 i 5 ustawy oraz art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2
pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art.
109 ust. 1, 3 i 4, art. 110 i art. 117 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami, stosuje się od dnia 4 czerwca 2018 r.”

• Projektowane przepisy pozwolą na zachowanie ciągłości procesów rozliczeniowych za listopad
2017 r. oraz umożliwią przedsiębiorcom prowadzącym Stacje Kontroli Pojazdów złożenie
1 sprawozdania za listopad - a nie dwóch, co stanowiłoby dodatkowe obciążenie.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – w zakresie CEP. Podsumowanie prac.
Rozporządzenie MC zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód
Funduszu – CEPiK:
• Wprowadzono szczegółowe rozwiązanie w zakresie rozliczania i sprawozdawczości z opłat w miesiącu listopadzie 2017 r. –
przyjmując rozliczenie na dotychczasowych zasadach, jak również zastosowanie w listopadzie dotychczasowych wzorów
formularzy, z zastrzeżeniem dotyczącym SKP, które za listopad w rubryce "liczba opłat" zobowiązane są do wpisania za okres
od dnia 1 do 12 listopada 2017 r.: liczbę opłat pobranych za wpis do dowodu rejestracyjnego, a za okres od dnia 13 do 30
listopada 2017 r.: liczbę opłat pobranych za przeprowadzenie badania technicznego.
„§ 9. 1. Rozliczanie i przekazanie opłat ewidencyjnych pobranych lub uiszczonych w listopadzie 2017 r. odbywa się na
podstawie przepisów dotychczasowych.
2. Sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu - Centralna Ewidencja
Pojazdów i Kierowców przekazywane za listopad 2017 r. sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681 oraz z 2016 r. poz. 248 i 1269).
3. Stacja Kontroli Pojazdów w sprawozdaniu przekazanym za listopad 2017 r., w rubryce 9.1. "liczba opłat" wpisuje za okres od
dnia 1 do dnia 12 listopada 2017 r. liczbę opłat pobranych za wpis do dowodu rejestracyjnego, a za okres od dnia 13 do dnia 30
listopada 2017 r. - liczbę opłat pobranych za przeprowadzenie badania technicznego."

1 - 12 listopada 2017 r.:
liczba opłat pobranych za wpis do dowodu
rejestracyjnego

CEPiK 2.0 - stan prac

Sprawozdanie za listopad 2017 r. – wyłącznie !
9. OPŁATY EWIDENCYJNE CEPiK – ROZLICZENIE STACJI KONTROLI POJAZDÓW
Czynność podlegająca
opłacie ewidencyjnej

Korekta

Wpis do dowodu
rejestracyjnego kolejnego
terminu
badania technicznego
pojazdu

(+)

(-)

Liczba opłat
9.1.
Np. 100

Wartość
jednostkowa
9.2.

Wartość opłat
9.3.

Np. 100

13 - 30 listopada 2017 r.:
liczba opłat pobranych za
przeprowadzenie badania technicznego

Od 1 grudnia 2017 r. obowiązywać będzie
dla SKP nowy wzór sprawozdania z opłat
ewidencyjnych pobranych i przekazanych
na rachunek Funduszu CEPiK

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Główne zmiany w projekcie:
• przyspieszono termin uruchomienia w ramach CEPiK2.0 centralnej ewidencji pojazdów z dnia 4 czerwca
2018 r. na dzień 13 listopada 2017 r.

• dostosowano terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów do harmonogramu wdrożenia CEPiK2.0
• ograniczono liczbę rozporządzeń łącząc delegacje
• przywrócono obowiązek przekazywania przez producentów i importerów danych dotyczących homologacji
do elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Główne zmiany w projekcie:
• doprecyzowano przepisy art. 80bb dotyczące wprowadzania danych do ewidencji:
wprowadzono zapisy dotyczące pobierania danych z rejestrów referencyjnych PESEL i REGON na potrzeby
wprowadzenia do ewidencji danych nowego podmiotu (osoby fizycznej lub firmy)
wprowadzono zapis dotyczący rozstrzygającego charakteru danych z PESEL przy wprowadzaniu danych – w zakresie
referencyjnych danych gromadzonych w tym rejestrze

doprecyzowano zapisy dotyczące potwierdzenia wprowadzenia danych do ewidencji

• skrócono okres przejściowy dla udostępniania danych w postaci papierowej podmiotom, które mają
ustawowe uprawnienie do dostępu do danych z CEP w trybie teletransmisji;
• wprowadzono przepisy umożliwiające udostępnianie danych do ponownego wykorzystywania przez
każdego zainteresowanego w drodze teletransmisji bez konieczności składania wniosku. Pozyskane dane
będzie można wykorzystywać do dowolnych celów, tak komercyjnych jak i niekomercyjnych. Dane
udostępniane za pośrednictwem API będzie można uzyskać bezpłatnie.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Główne zmiany w projekcie:
• uzupełniono przepisy, m.in.:
wprowadzono definicję szkody istotnej, która rozumiana jest jako szkoda w zakresie elementów układu nośnego,
hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikującą pojazd do
dodatkowego badania technicznego i stwierdzoną przez UFG lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym
zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
wprowadzono możliwość zatrzymywania przez Straż Graniczną (SG) dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz
pozwoleń czasowych. W rezultacie SG będzie przekazywać do CEP informacje o zatrzymanych dowodach
rejestracyjnych oraz pozwoleniach czasowych. Rozwiązanie to pozwoli SG na szybszą realizację czynności służbowych
bez konieczności angażowania przedstawicieli innych służb. Obecnie funkcjonariuszom SG przysługują niemal wszystkie
uprawnienia Policji z obszaru kontroli ruchu drogowego z wyjątkiem prawa do zatrzymywania dokumentów.
w razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) funkcjonariusz Straży Granicznej wydaje
kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki
tego używania w pokwitowaniu. Zatrzymany dokument (z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie) odpowiedni
organ Straży Granicznej przesyła niezwłocznie organowi, który go wydał.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Główne zmiany w projekcie:
• uzupełniono przepisy, m.in.:
zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granicą (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie: tj.
uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dokumentu oraz nieokazania przez kierującego dokumentu
OC), pozostawia się w jednostce Policji albo Straży Granicznej przez okres 7 dni. Po upływie tego terminu dokument
przekazywany jest przedstawicielstwu państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany.
wprowadzono rozwiązania mające na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania sprawozdań z
pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. Dotychczasowe rozwiązania zmuszają pobierających
opłaty ewidencyjne do długiego oczekiwania na zwrot nadpłaty z tytułu opłaty ewidencyjnej, spowodowany
długotrwałością postępowań z wniosków o zwrot nadpłaconej opłaty.
wprowadzono regulacje w zakresie przekazywania informacji o pojazdach niezarejestrowanych w stosunku do których
przeprowadzono badanie techniczne lub zawarto polisę;
wprowadzono regulacje w zakresie uiszczania opłaty za badanie techniczne oraz opłaty ewidencyjnej w obrocie
bezgotówkowym oraz rozliczania się za badania techniczne pojazdów z przedsiębiorcami na podstawie faktur VAT z
odroczonym terminem płatności i umożliwiając w takiej sytuacji dokonanie płatności po przeprowadzeniu badania
technicznego

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Główne zmiany w projekcie w kontekście SKP:
zostanie rozszerzony zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów,
zostanie umożliwione wprowadzenie do CEP pojazdów, które przechodzą badania
techniczne w krajowych SKP, ale nie są jeszcze zarejestrowane,
zostanie wprowadzona konieczność identyfikacji pojazdu w CEP i pobrania jego
aktualnych danych przed wprowadzeniem informacji do CEP,
zostaną wprowadzone mechanizmy regulujące postępowanie z niezgodnościami w
danych,
wykorzystanie słowników.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Główne zmiany w projekcie w kontekście SKP:
• W ewidencji będą gromadzone dodatkowo informacje o istotnych szkodach pojazdu oraz dane dotyczące badań
technicznych, w tym:
 dane o usterkach, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pojazdu w ruchu drogowym,
 informacje, które mogą pomóc w ocenie faktycznego stanu pojazdu oraz jego historii. Takie dane mogą być przydatne
podczas zakupu używanego pojazdu.
• Lepsza jakość danych w ewidencjach:
Nowelizacja przewiduje różne mechanizmy, które pozwolą podnieść jakość danych gromadzonych w CEP i CEK. Dane
będą na bieżąco aktualizowane. Użytkownik, który będzie chciał wprowadzić nowe dane, będzie musiał najpierw
zidentyfikować obiekt (pojazd, osobę albo dokument) w bazie referencyjnej (na przykład: CEK, CEP, CEPKP, PESEL,
REGON) i pobrać jego dane wraz ze znacznikiem wskazującym na aktualność tych danych. W ten sposób użytkownik
będzie pracował na aktualnych i potwierdzonych danych. Pozwoli to również wyeliminować błędy, które wynikają z
ręcznego wprowadzania danych.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Główne zmiany w projekcie w kontekście SKP:
 Co się zmieni ?
Nowe założenia systemu niosą ze sobą szereg udogodnień w zakresie komunikacji między stacjami kontroli pojazdów a
systemem CEPiK 2.0. Zmiany wynikają z kluczowych założeń systemu.
 Praca w oparciu o centralny referencyjny rejestr
Wszystkie procesy będą realizowane w oparciu o centralną ewidencję. SKP będą zasilać ją bezpośrednio – na koniec
każdego badania technicznego pojazdu. Pracownicy SKP rozpoczną swoją pracę od pobrania kompletu potrzebnych
informacji o pojeździe z CEPiK 2.0, w tym danych z poprzedniego badania technicznego. Takie rozwiązanie umożliwi
szybki obieg informacji i danych pomiędzy poszczególnymi SKP.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Główne zmiany w projekcie w kontekście SKP:
 Bezpośredni i bieżący dostęp do CEP oraz weryfikacja danych
Wszystkie uprawnione podmioty będą miały bezpośredni dostęp do
danych w centralnej ewidencji. Oznacza to, że wszyscy będą
pracować na tych samych danych. Jeśli pracownik SKP w Warszawie
wprowadzi dane badania technicznego pojazdu – takie dane będą
widoczne od razu dla innych uprawnionych podmiotów w całej
Polsce.

Dodatkowo zanim pracownik SKP wprowadzi nowe dane, będzie
wyszukiwał pojazd w centralnej ewidencji. Jeśli okaże się, że pojazd
jest w systemie – dane zostaną pobrane i diagnosta nie będzie musiał
ich ponownie wpisywać. Pozwoli to uniknąć wielu niezgodności
danych, które występują w obecnym systemie. Takie rozwiązanie to
również znaczna oszczędność czasu – nie trzeba będzie za każdym
razem uzupełniać danych, które są już w centralnej ewidencji.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Główne zmiany w projekcie w kontekście SKP:
Dostęp do słowników
Dostęp do słowników usprawni pracę i ograniczy potrzebę ręcznego wprowadzania poszczególnych danych, co zagwarantuje
ich poprawne wpisanie. W trakcie badania, w oparciu o dostępne w słownikach informacje, diagnosta uzupełni dane
dotyczące badania technicznego, w tym:
• wynik badania technicznego
• rodzaj badania technicznego
• kody i ocenę istotności danej szkody
Słowniki zapewnią:
• wsparcie procesu wprowadzania danych
• wysoką jakość danych
• usprawnienie obsługi obywatela

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Główne zmiany w projekcie w kontekście SKP:
Wprowadzenie do CEP danych pojazdów, które nie były
zarejestrowane na terenie RP, a podlegają badaniu:
CEPiK 2.0 dodatkowo umożliwi wprowadzenie do CEP pojazdów
zagranicznych, które przechodzą badania techniczne w krajowych
SKP, ale nie są jeszcze zarejestrowane na terenie Polski. Dzięki temu
odbiorcy danych CEPiK 2.0 , w niektórych sytuacjach, szybciej
uzyskają dane pojazdu, który porusza się po drodze pomimo braku
krajowej rejestracji. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia takiego
pojazdu do rejestracji polski organ rejestrujący będzie mógł
skorzystać z wprowadzonych już o tym pojeździe danych co znacząco
ułatwi jego pracę.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Główne zmiany w projekcie w kontekście SKP:

Rozwiązywanie niezgodności danych
System CEPiK 2.0 przewiduje mechanizmy, które pozwolą na minimalizację i usunięcie z centralnych ewidencji różnych
niezgodności danych. Będą one wskazywane przez sam rejestr, inne podmioty zasilające oraz samych obywateli.
Tym samym CEPiK 2.0:
• wykryje ewentualne błędy w zapisywanych danych, co pomoże w uniknięciu błędów w procesach administracyjnych,
• umożliwi zgłoszenie niezgodności do pobranych danych z centralnych ewidencji,
• umożliwi wyjaśnienie zgłoszonej niezgodności.
Diagnosta będzie mógł:
• zgłosić niezgodność związaną z danymi pojazdu, którą znajdzie w otrzymanych danych,
• podejrzeć niezgodność związaną z danymi pojazdu, którą ma rozwiązać inny podmiot,
• rozwiązać niezgodność związaną z danymi badań technicznych.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Stacje Kontroli Pojazdów – zmiany w przepisach prawa:
Obowiązujący stan prawny – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy PRD oraz niektórych innych ustaw:
Art. 80ba ust. 1 pkt 6 PRD:
Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6, są przekazywane do ewidencji:
6) przez stacje kontroli pojazdów - w zakresie danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 10 i 15.
pkt 10: o badaniach technicznych pojazdu
pkt 15: o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego
Projektowane zmiany w ustawie CEP:
Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 6, są przekazywane do ewidencji:
6) przez stacje kontroli pojazdów – z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3, w zakresie danych, o których
mowa w art. 80b ust. 1 pkt 10 i 15, oraz w przypadku przeprowadzania badania technicznego pojazdu niezarejestrowanego
także pkt 1 i 13.
art. 73 ust. 3: pojazdy służb (wyłączone)
pkt 1: identyfikujące pojazd (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu + numer rejestracyjny pojazdu)
pkt 13: techniczne o pojeździe.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Stacje Kontroli Pojazdów – zmiany w przepisach prawa:
Zakres danych badania przekazywany przez SKP do ewidencji CEP (rozporządzenie w sprawie katalogu danych
gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów):
 numer badania technicznego,
 data i godzina wykonania badania technicznego albo jego przerwania,
 kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów,
 odczyt liczników przebiegu pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary,
 rodzaj badania technicznego,
 rodzaj dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 albo ust. 11a ustawy,
 stwierdzone w toku badania technicznego usterki, w tym oznaczenie przedmiotu i zakresu badania, oznaczenie usterki skutkującej uznaniem
stanu technicznego za niezadawalający oraz wytyczne dotyczące oceny usterek,
 opis usterki,
 przyczynę przerwania wykonania badania technicznego,
 wynik badania technicznego,
 termin badania technicznego,
 oznaczenie o wpisaniu do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego,
 oznaczenie o wydaniu zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym,
 imię i nazwisko diagnosty oraz numer uprawnień diagnosty, który przeprowadził badanie techniczne,
 informację czy dane o badaniu technicznym zostały przekazane do ewidencji na podstawie art. 80bc ustawy (tryb awaryjny).
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Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Stacje Kontroli Pojazdów – zmiany w przepisach prawa:
Obowiązujący stan prawny – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy PRD oraz niektórych innych ustaw:
Art. 80ba ust. 3:
Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 i 6 (tj. stacje kontroli pojazdów) wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania
czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego
obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te
podmioty.
Projektowane zmiany w ustawie CEP:
Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1–4, 6 i 7 (w pkt 7 dodaje się UFG) wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania
czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego
obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te
podmioty.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Stacje Kontroli Pojazdów – zmiany w przepisach prawa:
Obowiązujący stan prawny – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy PRD oraz niektórych innych ustaw:
Art. 80bb:
ust. 1: W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1 (w tym SKP),
zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji.
 w tym zakresie przepis się nie zmienia.
ust. 2: Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację,
w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i dokumenty, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych.
Projektowane zmiany w ustawie CEP:
ust. 2: Wprowadzenie danych do ewidencji następuje przez pobranie danych zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację,
w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty lub dane, oraz wpisanie do ewidencji nowych danych. W przypadku
rozbieżności między danymi a danymi zawartymi w rejestrze PESEL lub w REGON, rozstrzygające są dane zgromadzone w
tych rejestrach.
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: W przypadku wprowadzenia do ewidencji danych dotyczących nowego podmiotu,
dane te są pobierane z rejestru PESEL, REGON, centralnej ewidencji kierowców oraz centralnej ewidencji posiadaczy kart
parkingowych, o ile są w nich gromadzone.
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Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Stacje Kontroli Pojazdów – zmiany w przepisach prawa:
Obowiązujący stan prawny – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy PRD oraz niektórych innych ustaw:
Art. 80bb:
ust. 3: Potwierdzeniem wprowadzenia danych do ewidencji jest otrzymanie odpowiedniego komunikatu z systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
Projektowane zmiany w ustawie CEP:
ust. 3: System teleinformatyczny obsługujący ewidencję generuje komunikat o:
1) wprowadzeniu danych do ewidencji – w przypadku poprawnego wprowadzenia nowych danych do ewidencji, który jest
równoznaczny z wypełnieniem obowiązku wprowadzenia danych do ewidencji,

2) niewprowadzeniu danych do ewidencji – w przypadku gdy nowe dane nie zostały wprowadzone do ewidencji i konieczne
jest ponowne ich wprowadzenie w celu wypełnienia obowiązku wprowadzenia danych do ewidencji.
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Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Stacje Kontroli Pojazdów – zmiany w przepisach prawa:
Obowiązujący stan prawny – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy PRD oraz niektórych innych ustaw:
Art. 80bb: nowa delegacja do wydania rozporządzenia
ust. 4: Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych, do których zapewnia się
dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1, mając na względzie prawidłowość wykonywania przez poszczególne
podmioty zadań wynikających z niniejszej ustawy.
Projektowane zmiany w ustawie CEP:
ust. 4: Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1, mając na względzie
prawidłowość wykonywania przez poszczególne podmioty zadań wynikających z niniejszej ustawy;
2) wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do ewidencji oraz sposób ich wprowadzania, mając
na względzie zapewnienie wysokiej jakości danych przekazywanych do ewidencji i jej referencyjny charakter.
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Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Projektowane zmiany w ustawie CEP:
Rozporządzenie MC w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do
centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji:
§ 7. Stacjom kontroli pojazdów zapewnia się dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 8 (z wyłączeniem
danych osobowych) oraz pkt 9-11, 13, 15 i 18 ustawy.
pkt 1: identyfikujące pojazd (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu + numer rejestracyjny pojazdu)
pkt 8: o dokumentach pojazdu (dane: o dowodzie rejestracyjnym, o pozwoleniu czasowym, o karcie pojazdu oraz o ich
wtórnikach)
pkt 9: o tablicach rejestracyjnych pojazdu i ich legalizacji, o nalepkach kontrolnych, oraz o ich wtórnikach
pkt 10: o badaniach technicznych pojazdu
pkt 11: o szkodach istotnych klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego
pkt 13: techniczne o pojeździe
pkt 15: o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego
pkt 18: o homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu albo dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu
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Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Stacje Kontroli Pojazdów – zmiany w przepisach prawa:
Obowiązujący stan prawny – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy PRD oraz niektórych innych ustaw:
Art. 80be ust. 1:
Organy właściwe do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i stacje demontażu
przekazują administratorowi ewidencji i aktualizują dane o przedsiębiorcach prowadzących stacje kontroli pojazdów i
stacje demontażu.
Projektowane zmiany w ustawie CEP:
ust. 1: Organy właściwe do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przekazują
administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji oraz aktualizują następujące dane o przedsiębiorcach
prowadzących stacje kontroli pojazdów:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
2) adres stacji kontroli pojazdów;
3) numer identyfikacyjny REGON;
4) kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów;
5) zakres badań;
6) datę wpisu do rejestru;
7) datę wykreślenia z rejestru;
8) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień.

CEPiK 2.0 - stan prac
Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Stacje Kontroli Pojazdów – zmiany w przepisach prawa:
Obowiązujący stan prawny – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy PRD oraz niektórych innych ustaw:
Art. 80c ust. 1 pkt 26: Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych
zadań, następującym podmiotom:
26) stacjom kontroli pojazdów.
ust. 4: dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (bez zmian)
ust. 5: Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek,
złożony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, uwierzytelniony przy użyciu mechanizmów określonych w art.
20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk
ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.
Projektowane zmiany w ustawie CEP:
ust. 5: Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na uzasadniony wniosek
złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci.
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Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Stacje Kontroli Pojazdów – zmiany w przepisach prawa:
Obowiązujący stan prawny – ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy PRD oraz niektórych innych ustaw:
Art. 80cf ust. 1:
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w art. 80c ust. 5,
art. 80cc ust. 2, art. 80cd ust. 2 oraz art. 80ce ust. 2, kierując się potrzebami usprawnienia procesu udostępniania danych z
ewidencji oraz zróżnicowaniem postaci wniosku.
Projektowane zmiany w ustawie CEP: zmiana upoważnienia do wydania rozporządzenia
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w art. 80c ust. 5,
art. 80cc ust. 2, art. 80cd ust. 2 oraz art. 80ce ust. 2, kierując się potrzebami usprawnienia procesu udostępniania i
przekazywania danych z ewidencji.
jeden wzór wniosku niezależnie od jego postaci
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Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Stacje Kontroli Pojazdów – zmiany w przepisach prawa:
Obowiązujący stan prawny – PRD:
Art. 83 ust. 1:
Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w: (…)

Projektowane zmiany w ustawie CEP:
ust. 1: Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za
przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w: (…)
dodaje się ust. 1b:
W przypadku dokonywania opłat, o których mowa w ust. 1, w obrocie bezgotówkowym za ich uiszczenie uważa się złożenie
przez właściciela lub posiadacza pojazdu dyspozycji obciążenia rachunku bankowego, rachunku w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, rachunku płatniczego w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na
podstawie polecenia przelewu albo zapłaty za pomocą innego niż polecenie przelewu instrumentu płatniczego.
dodaje się ust. 1c:
Opłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być uiszczone po przeprowadzeniu badania technicznego, jeżeli przewiduje to
umowa zawarta między przedsiębiorcą prowadzącym stację kontroli pojazdów a właścicielem lub posiadaczem pojazdu.
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Strumień legislacji – nowelizacja CEP
Stacje Kontroli Pojazdów – zmiany w przepisach prawa:
dodaje się ust. 1d:
Obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy pojazdów niepodlegających rejestracji i
pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3.
 art. 73 ust. 3: pojazdy służb zostały wyłączone z obowiązku uiszczania opłaty ewidencyjnej.
Pojazdy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową.
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Strumień legislacji – w zakresie CEP i CEK
Ułatwienia w poszczególnych procesach:
 Tryb awaryjny: art. 80bc PRD

W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji,
spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych
dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w
którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.
 zaleca się zapisywanie dokonywanych czynności w formie innej aniżeli
wymagającej komunikacji z CEPiK2.0
 po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej wprowadzenie danych – należy
przeprowadzić czynności na zasadach ogólnych wykorzystując komunikację z
CEPiK2.0
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Strumień legislacji – nowelizacja CEP. Podsumowanie.
CEL wprowadzanych zmian:
Uszczelnienie procesu badań technicznych przez
ograniczenie nieprawidłowości związanych z unikaniem
odnotowania negatywnego wyniku badania technicznego.
W związku z powyższym do CEP będą na bieżąco
przekazywane
dane
o
negatywnych
badaniach
technicznych, w szczególności w przypadku, gdy badania
zostają przerwane w trakcie wykonania i kierowca unika
konsekwencji, nie pozwalając zakończyć badań i nie
ponosząc kosztów ich wykonania. Liczymy, że dodatkową
korzyścią z takiego przebiegu procesu badania
technicznego gdzie co do zasady opłatę za badanie
techniczne pobiera się przed wykonaniem badania będzie
też ograniczenie zjawiska turystyki badań technicznych, w
którym kierowcy, w przypadku nie uzyskania pozytywnego
wyniku badania technicznego, przenoszą się do innej stacji
kontroli pojazdów. Wszystkie te zdarzenia będą
każdorazowo odnotowywane w CEP. Będzie to informacja
nie tylko o wyniku negatywnym badania, ale również o
jego przerwaniu.
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Badanie techniczne pojazdu.
1. Przyjazd pojazdu na okresowe badanie techniczne do SKP
2. Pobranie dokumentów rejestracyjnych i wyszukanie pojazdu w CEP
W odpowiedzi: CEP udostępni dane wyszukiwanego pojazdu
3. Weryfikacja stanu faktycznego danych pojazdu

CEPiK
2.0

4. Pobranie stosownych opłat
5. Wykonanie badania technicznego pojazdu
6. Wprowadzenie danych wyniku badania technicznego do lokalnego
systemu
oraz przekazanie danych
do ewidencji
CEP
W odpowiedzi: wykryte niezgodności do rozwiązania dot. badania
W odpowiedzi: odesłanie potwierdzenia zapisu danych w CEP
7. Zwrot dokumentów pojazdu z potwierdzeniem oraz wyjazd pojazdu
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Komunikacja SKP z systemem CEPiK 2.0
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Możliwe schematy łączenia się SKP z systemem CEPiK 2.0
1.Połączenie bezpośrednie SKP z systemem CEPiK 2.0
2.Połączenie pośrednie SKP z systemem CEPiK 2.0 za
pośrednictwem aplikacji centralnej / BROKERA SKP
(chmura dostawcy oprogramowania)
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Połączenie bezpośrednie SKP z systemem CEPiK 2.0
Dostęp do systemu CEPiK 2.0 dla SKP realizowany
będzie poprzez sieć publiczną Internet za pomocą
połączenia VPN (2).
Dodatkowo wszystkie komunikaty wymieniane
pomiędzy systemami używać będą szyfrowanej
transmisji wykorzystującej protokół SSL oraz
symetryczny klucz szyfrujący (1) na karcie
kryptograficznej.
Do poprawnej komunikacji z systemem tym kanałem
wymagane będzie posługiwanie się wydanym przez
MC certyfikatem niezbędnym do połączenia VPN
oraz certyfikatem na karcie kryptograficznej.
W przypadku połączeń VPN zalecane jest zestawianie
połączenia VPN typu Remote Access (niski koszt i
poziom skomplikowania). Wymaga to zastosowania
specjalnego oprogramowania udostępnianego przez
MC, instalowanego bezpośrednio na stacji roboczej
(Cisco AnyConnect lub Cisco VPN Client). Pobranie
oprogramowania ze strony www.cepik.gov.pl będzie
wymagało uwierzytelnienia certyfikatem SKP (jeśli
użytkownik zostanie o to poproszony).
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Połączenie z systemem CEPiK 2.0 przez aplikację centralną
(BROKER SKP)
W przypadku komunikacji SKP przez aplikację
centralną pełniącą rolę brokera komunikacyjnego
SKP musi posiadać certyfikat SSL, wystawiony przez
MC dla Stacji Kontroli Pojazdów na kartach
kryptograficznych zabezpieczonych kodem PIN [1].
SKP nie musi posiadać certyfikatu VPN.
Połączenie pomiędzy aplikacją centralną a
stanowiskiem komputerowym [2] w SKP (w
rozumieniu – cienki/gruby klient, połączenie
terminalowe, itp.) wymaga zabezpieczenia
połączenia SSL z kluczem nie krótszym niż 2048 bity.
Certyfikat kliencki, którym będzie szyfrowana
komunikacja – nie będzie certyfikatem zbiorczym –
każda stacja łącząca się do aplikacji centralnej będzie
posiadała swój certyfikat.
Za zabezpieczenie połączenia między SKP a
aplikacją centralną odpowiada dostawca tej
aplikacji centralnej.
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Połączenie z systemem CEPiK 2.0 przez aplikację centralną
(BROKER SKP)
Między aplikacją centralną dostawcy
oprogramowania a systemem CEPiK 2.0 wymagane
jest zabezpieczone połączenie VPN (IPSec) [3]
zestawione z wykorzystaniem certyfikatu wydanego
przez MC dla dostawcy aplikacji centralnej jako
brokera komunikatów do systemu CEPiK 2.0.
Przesyłanie komunikatów poprzez aplikację
centralną dostawcy wymaga, aby każdy komunikat
przesyłany i odbierany z systemu CEPiK 2.0 był
podpisany certyfikatem diagnosty [1] – nie obejmuje
to metod do pobierania danych słownikowych.
Aplikacja centralna dostawcy oprogramowania
musi korzystać z własnego certyfikatu SSL – o ten
certyfikat wnioskuje dostawca oprogramowania.
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Połączenie z systemem CEPiK 2.0 przez aplikację centralną
(BROKER SKP)
Każda Stacja Kontroli Pojazdów, jeżeli planuje korzystać z centralnej aplikacji do przekazywania informacji do
CEPiK 2.0, musi zgłosić ten fakt do MC, wskazując dostawcę oprogramowania z którego będzie korzystała –
informację należy podać we wniosku o wydanie certyfikatu (w polu Podstawa prawna wnioskowania o
certyfikat, obok wskazania tej podstawy) lub przesłać mailem na adres adm.cepik@mc.gov.pl dw
biurocepik2.0@mc.gov.pl. Informacja ta będzie konieczna do poprawnego uwierzytelnienia użytkownika w
systemie CEPiK 2.0 (bez podania tej informacji SKP nie zostaną nadane uprawnienia w systemie).

BARDZO WAŻNE: KAŻDA SKP KORZYSTAJĄCA Z APLIKACJI CENTRALNEJ / BROKERA SKP (CHMURY)
MUSI POSIADAĆ Z TAKIM DOSTAWCĄ UMOWĘ REGULUJĄCĄ M.IN. ZASADY POWIERZENIA
DANYCH I PRZETWARZANIA ICH W CHMURZE, KONIECZNOŚĆ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ W ZAKRESIE
INTEGRACJI Z CEPiK 2.0 (ZGODNIE Z PRZEPISAMI TO SKP JEST PODMIOTEM ZOBOWIĄZANYM)
ORAZ UPOWAŻNIENIE DLA DOSTAWCY UMOŻLIWIAJĄCE PRZEKAZYWANIE PRZEZ TEGO
DOSTAWCĘ DANYCH DO CEPiK 2.0 W IMIENIU DANEGO SKP.

CEPiK 2.0 - stan prac

Certyfikaty dostępowe
do systemu CEPiK 2.0

CEPiK 2.0 - stan prac
Certyfikaty SSL dla karty kryptograficznej
Na potrzeby uruchomienia systemu CEPiK 2.0 dla Stacji
Kontroli Pojazdów zostaną wykorzystane certyfikaty
umieszczone na kartach kryptograficznych, które SKP
posiadają już dziś i wykorzystują do przekazywania wyników
badań technicznych do Centralnej Ewidencji Pojazdów.
WAŻNE!
SKP powinny wystąpić o odnowienie swoich certyfikatów z
odpowiednim wyprzedzeniem przed upływem terminu
ważności posiadanego certyfikatu. PROSIMY aby o
recertyfikację występować WCZEŚNIEJ NIŻ 30 DNI przed
upływem ważności posiadanego certyfikatu.
WAŻNE ! SKP NIE WYSYŁA DO CENTRUM CERTYFIKACJI KART
KRYPTOGRAFICZNYCH.
NA STRONIE WWW.CEPIK.GOV.PL W ZAKŁADCE SYSTEM INFORMATYCZNY CEPiK
2.0 W SEKCJI DOKUMENTY DO POBRANIA ZAMIESZCZONY JEST PLIK Z WYKAZEM
WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW SSL DLA STACJI KONTROLI POJAZDÓW. PLIK JEST
AKTUALIZOWANY W CYKLACH MIESIĘCZNYCH.

CEPiK 2.0 - stan prac
Certyfikaty SSL dla karty kryptograficznej – sposób wnioskowania

Procedura wnioskowania o wydanie
certyfikatu dla SKP do CEPiK 2.0 zakłada
złożenie wniosku do Ministerstwa
Cyfryzacji za pośrednictwem
FORMULARZA na stronie
www.cepik.gov.pl
→ System informatyczny CEPiK 2.0
→ Informacje szczegółowe dla Stacji
Kontroli Pojazdów
→ Link WYPEŁNIJ WNIOSEK (na dole
strony)

CEPiK 2.0 - stan prac
Certyfikaty SSL dla karty kryptograficznej SKP – sposób wnioskowania
Należy wypełnić wniosek o certyfikat SSL z zaznaczeniem opcji ODNOWIENIE CERTYFIKATU/RECERTYFIKACJA
Wypełniony wniosek należy WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ i PRZESŁAĆ NA ADRES:
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY PAŃSTWA
CENTRUM CERTYFIKACJI DLA SI CEPIK
UL. KRÓLEWSKA 27

00-060 WARSZAWA
W ślad za wnioskiem należy wysłać DROGĄ MAILOWĄ na adres: cc.cepik@mc.gov.pl ZGŁOSZENIE CERTYFIKACYJNE
w postaci pliku PKCS#10 (tzw. CSR), wygenerowane zgodnie z instrukcją obsługi karty kryptograficznej.
Po formalnym obsłużeniu wniosku przez CC MC, SKP otrzymuje e-mail z odnowionym certyfikatem, który importuje na
kartę kryptograficzną.

DLA PRZYPOMNIENIA - SKP NIE WYSYŁA DO CENTRUM CERTYFIKACJI KART KRYPTOGRAFICZNYCH.

CEPiK 2.0 - stan prac
Certyfikaty dla urządzeń VPN – sposób wnioskowania
Procedura wnioskowania o wydanie certyfikatu VPN dla
SKP do CEPiK 2.0 jest następująca:
SKP wysyła wypełniony, wydrukowany i podpisany
wniosek na adres:
DEPARTAMENT UTRZYMANIA I ROZWOJU SYSTEMÓW
UL. KRÓLEWSKA 27
00-060 WARSZAWA

Po formalnym obsłużeniu wniosku przez MC, SKP
otrzymuje na wskazany we wniosku adres e-mail
wiadomość. Należy postępować zgodnie z zawartą w
wiadomości instrukcją w celu uzyskania certyfikatu w
pliku PKCS#12
SKP importuje certyfikat do OPROGRAMOWANIA VPN
O certyfikat VPN nie występują SKP, które będą korzystać
z systemu CEPiK 2.0 za pomocą aplikacji centralnej
(chmury / brokera SKP).

CEPiK 2.0 - stan prac
Certyfikaty dla urządzeń VPN – sposób wnioskowania

UWAGA
Na dzień 02.10.2017 r. z wnioskiem o wydanie certyfikatu
dla urządzeń VPN wystąpiło do Ministerstwa Cyfryzacji
4184 użytkowników ze Stacji Kontroli Pojazdów, z czego
pobranych zostało 2190 certyfikatów VPN.

CEPiK 2.0 - stan prac
Certyfikaty SSL i VPN dla aplikacji centralnej / Brokera SKP
Procedura wnioskowania o wydanie certyfikatu SSL do CEPiK 2.0 dla aplikacji centralnej / BROKERA SKP przez
producenta oprogramowania jest następująca:
1. Producent pobiera szablon wniosku dla BROKERA SKP ze strony www.cepik.gov.pl
2. Producent wypełnia wniosek, wskazując jako podstawę prawną wnioskowania o certyfikat co najmniej 1 umowę z
konkretnym SKP, na rzecz którego będzie realizował usługi i zapewniał aplikację centralną
3. Wypełniony i podpisany wniosek producent oprogramowania przesyła na adres:
DEPARTAMENT UTRZYMANIA I ROZWOJU SYSTEMÓW
UL. KRÓLEWSKA 27
00-060 WARSZAWA
4. W ślad za wnioskiem producent oprogramowania przesyła DROGĄ MAILOWĄ na adres: cc.cepik@mc.gov.pl
ZGŁOSZENIE CERTYFIKACYJNE w pliku PKCS#10 (tzw. CSR) wygenerowane w swojej aplikacji centralnej
5. Po formalnym obsłużeniu wniosku przez CC MC, producent oprogramowania otrzymuje e-mail z certyfikatem,
który importuje do swojego oprogramowania.
O certyfikat VPN producent oprogramowania wnioskuje zgodnie z ogólnymi zasadami, z zastrzeżeniem pkt. 2
powyżej.

CEPiK 2.0 - stan prac
Certyfikaty dostępowe do systemu CEPiK 2.0

WAŻNE !!!
DLA KAŻDEGO RODZAJU WNIOSKU
NALEŻY ZACHOWAĆ 3-STRONĘ Z
WNIOSKU O WYDANIE CERTYFIKATU.
NA TEJ STRONIE ZNAJDUJE SIĘ KOD,
KTÓRY JEST NIEZBĘDNY DO POBRANIA
CERTYFIKATU.

