Konferencje dla Wydziałów Komunikacji
Program CEPiK 2.0
Zapraszamy na prezentację

Ministerstwo Cyfryzacji
Centralny Ośrodek Informatyki
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Agenda spotkania
• ORGANIZACJA PROGRAMU CEPIK 2.0
• STRUMIEŃ ROZWOJU SYSTEMU
• STRUMIEŃ TESTÓW
• STRUMIEŃ MIGRACJI

• DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE (PUNKTY KARNE)
• PRACE W RAMACH STRUMIENIA LEGISLACJI I PROCESÓW
BIZESOWYCH
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Organizacja Programu CEPiK 2.0
• Założenia przyjęte do realizacji Programu
• Harmonogram / Zakres
• Struktura organizacyjna Programu i Kluczowe role
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Założenia przyjęte do realizacji Programu #1/3
• W harmonogramie Programu wyodrębniono 7 Etapów

• W Etapie 0 przeprowadzone zostały działania w zakresie
organizacji i planowania Programu
• W celu zminimalizowania ryzyka jednoczesnego wdrożenia
dużego zakresu funkcjonalnego, wdrożenia w ramach Programu
zdekomponowano na 6 Etapów (1-6), w których odbywają się
wdrożenia cząstkowe
• Rozłożenie w czasie przygotowania i wdrożenia dużych funkcjonalności
(Pojazd, Kierowca, Niezgodności)

45%

65%
83%
78%

• Wdrażane funkcjonalności maja zapewniać możliwość uruchomienia
pełnych procesów w nowej centralnej bazie
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Założenia przyjęte do realizacji
Programu #2/3
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Założenia przyjęte do realizacji Programu #3/3
• W każdym z Etapów wdrożeniowych (1-7) prace prowadzone są w
ramach 7 strumieni projektowych
Strumień
Legislacji oraz
procesów
biznesowych

Strumień
Architektury
biznesowej

Strumień
Rozwoju
Systemu

Strumień
Testów

Strumień
Migracji
danych

Strumień
Szkoleń

45%

Strumień
Komunikacji

65%

• obejmują następujące pod-etapy prac

83%

F1 - Prace legislacyjne
F2 – Przyg. rozwiązania informatycznego

78%

F3 - Szkolenia Główny użytkownik

F4 - Testy i Migracje
F5 - Szkolenia użytkowników
F6 - Przygotowanie do wdrożenia
F7 - Stabilizacja po uruchomieniu
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Ramowy harmonogram Programu CEPiK2.0
2016Q4

2017Q1

Etap 0

2017Q2

2017Q4

2017-10

2018Q2

2018Q3

2018Q4

2017-12

POJAZD
Etap 3

Etap 4

2018Q1

2017-04-24
Etap 1

Etap 2

2017Q3

2018-03

2018-05

KIEROWCA
Etap 5
Etap 6

Etap 1
• Uruchomienie bazy
centralnej CEPiK 2.0
• e-Usługa „Punkty
Karne”

Etap 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portal informacyjny www.cepik.gov.pl
Homologacje
API + Aplikacja SŁOWNIKI
API + Aplikacja słowniki podmiotów uprawnionych
Modernizacja podsystemu Autoryzacji, Uwierzytelniania i Logowania
Panel Administracyjny
Uruchomienie i integracja CEP
Integracja z UFG (wariant przejściowy)
API + Aplikacja Naruszenia (Utraty/zatrzymania DR - KGP/GITD)
Integracja ze Stacjami Kontroli Pojazdów
Tryb urzędowy + aplikacja UDO w zakresie CEP
Integracja z SIS II, EUCARIS/Prum, EUCARIS/CBE
Integracja TERYT, PESEL, REGON
API UDO (CEP) + API Masowe (wydanie I)
Raport UFG, Starosta, SKP
e-Usługa „Historia pojazdu (wydanie I)”
e-Usługa „Bezpieczny Autobus (wydanie I)”

Etap 3
• e-Usługa „Mój
pojazd”

2018-07
Etap 4
• Uruchomienie i integracja CEK
• API PKK (WORD, OSK, PWPW)
• API + Aplikacja Naruszenia
(Zatrzymania/Zakazy/Zatarcia)
• API Udostępnianie danych (CEK)
• Aplikacja Dane do PKK wraz z API
Dane do PKK
• Aplikacja Świadectwa kwalifikacji
zawodowej
• Tryb urzędowy oraz aplikacja
udostępniania danych dla
interesariuszy zewnętrznych w
zakresie CEK
• Panel Komunikacyjny
• SIS II
• RESPER
• ADR
• e-Usługa „Uprawnienia Kierowcy”
• e-Usługa „Punkty Karne”

Etap 5
• Niezgodności (wariant
docelowy) wraz z aplikacją
Niezgodności
• Integracja z UFG (wariant
docelowy)
• Karty Parkingowe
• API Udostępnianie danych
(CEPKP)
• Tryb urzędowy oraz
aplikacja Udostępnianie
danych (rozwiązanie
docelowe wraz z CEPKP)
• Komponent Niejawny
(rozwiązanie docelowe)
• Zastawy
• Hurtowania danych wraz z
raportami
• API Masowe (Wydanie II)

Etap 6
• e-Usługa „Udostępnij
swoje dane
pracodawcy”
• e-Usługa „Sprawdź
szkołę jazdy i
instruktora”
• Sprawdź moje
uprawnienia
• Raporty online
• e-Usługa
„Przypominaj
o terminach (CEK)”
• e-Usługa
„Przypominaj
o terminach (CEP)”
• e-Usługa „Historia
pojazdu (wydanie II)”
• e-Usługa „Bezpieczny
Autobus7 (wydanie II)”

CEPiK 2.0 - struktura organizacyjna
Komitet Sterujący Programu
MC

MIiB

MSWiA

Główni użytkownicy
systemów

MS

MF

MRPiPS

Główni Wykonawcy

Kierownik Biznesowy
Programu

Lider Strumienia
Legislacji i Procesów
Biznesowych
Strumień Legislacji i
Procesów Biznesowych

Kierownik Techniczny
Programu

Biuro Programu

Lider Strumienia
Komunikacji

Lider Strumienia
Szkoleń

Lider Strumienia
Architektury

Lider Strumienia
Rozwoju Systemu

Lider Strumienia
Testów

Lider Strumienia
Migracji Danych

Strumień Komunikacji

Strumień Szkoleń

Strumień Architektury

Strumień Rozwoju
Systemu

Strumień Testów

Strumień Migracji
Danych

Główny Architekt
Biznesowy
Główny Architekt
Biznesowy KN

Główny Architekt
Systemowy

Projekty
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Strumień Rozwoju
Sytemu
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Strumień Rozwoju Systemu – Etap 2
Kluczowe terminy
• Do 30.04 - Analiza biznesowa
• Do 30.05 - Analiza systemowa
• Do 30.06 - Development
• Do 30.07 - Testy wewnętrzne
• 01.06 – 30.07 - Testy Integracyjne
• 15.06 – 10.10 - Testy UAT

• 18.09 – 13.10 - Testy E2E
• 01.06 – 01.10 - Testy wydajnościowe
• 01.08 – 01.10 - Testy bezpieczeństwa
• 01.10 – 27.10 – Przygotowanie do wdrożenia
• 27.10 – Go LIVE
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Zrealizowane i planowane działania

Strumień Rozwoju Systemu – Etap 2
moduł

Homologacje

API
UDO

API
Naruszenia

Aplikacja
Naruszenia

API
Słowniki

Aplikacja
Słownikowa

API CEP

REGON

PESEL

TERYT

API SKP

Analiza
biznesowa
Analiza
systemowa

Nie dotyczy

Development
Testy
wewnętrzne
Testy integracyjne

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Testy UAT
Testy E2E

Zakończone

W trakcie realizacji – zgodnie z planem

W trakcie realizacji – ryzyko opóźnienia

Opóźnione

Nie rozpoczęte
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Zrealizowane i planowane działania

Strumień Rozwoju Systemu – Etap 2
moduł

UFG

TRU

Aplikacja
TRU UDO

API UDO
(mas+typ)

Podsystem
Logowania

Autoryzacja i
Uwierzytelni
anie

API SPU

Aplikacja
SPU

Portal INF

Platforma
Szkoleniowa

Analiza
Biznesowa
Analiza
Systemowa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Development
Testy
Wewnętrzne
Testy integracyjne

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Testy UAT
Testy E2E
Zakończone

W trakcie realizacji – zgodnie z planem

W trakcie realizacji – ryzyko opóźnienia

Opóźnione

Nie rozpoczęte
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Strumień Rozwoju Systemu – Etap 2
Integracja SI Pojazd z CEPIK 2.0 – stan prac po stronie PWPW/ES
Etap
E1
E1
E2
E2

E3

Moduł
Analiza
biznesowa
Analiza
systemowa
Development
Przygotowanie
do testów
integracyjnych
Testy
integracyjne

Homologacje

API Słowniki

API CEP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

70%

65%

2%

2%

2%

0%

0%

0%
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Strumień Testów
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Testy integracyjne
Założenia dla testów integracyjnych:







Testy będą wykonywane w celu sprawdzenia poprawności procesów
biznesowych przez systemy Interesariuszy,
Testowane będą poszczególne procesy biznesowe każdego z Interesariuszy,
W ramach testów UAT testowane będą złożone procesy biznesowe
wymagające interakcji kilku systemów różnych grup Interesariuszy,
Testy będą przeprowadzane na nowym środowisku ŚTI, gdzie zostaną
udostępnione interfejsy systemu CEPIK2.0. Na środowisku ŚTI będą
prowadzone testy integracyjne oraz testy UAT,
Testy E2E będą prowadzone na środowisku PrePROD, które docelowo stanie
się środowiskiem PROD (będzie wymagana zmiana adresacji).

Zakończone

W trakcie realizacji – zgodnie z planem

Termin
realizacji

Lista zadań

10.05.2017

Przekazanie szablonu scenariusza
testowego dla Interesariuszy.

5.06.2017

Przygotowanie i anonimizacja
danych do testów (osoba, pojazd)
dla Interesariuszy.

05.06.2017

Przygotowanie koncepcji testów
integracyjnych.

05.06.2017

Przygotowanie planu testów
integracyjnych.

05.06.2017

Przekazanie Interesariuszom
adresacji środowiska ŚTI
(diagram wdrożenia).

25.05.2017

Przygotowanie szablonu raportu
postępu testów (uzgodniony z MC).

W trakcie realizacji – ryzyko opóźnienia

Status
realizacji

Opóźnione

Nierozpoczęte
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Zrealizowane i planowane działania

Strumień Testów – Testy Integracyjne
Moduł

Homologacje

API UDO

API Naruszenia

PWPW (Starostwa)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ITS (Homologacja)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

API CEP

API
Słowniki

REGON

PESEL

TERYT

CBE

SISII

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ABW

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

CBA

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

SKW

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

MF

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ZUS

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

UFG

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

GITD

Nie dotyczy

Nie dotyczy

KGP

Nie dotyczy

Nie dotyczy

AW

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

PK

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

KG SG

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

MS

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zakończone

W trakcie realizacji – zgodnie
z planem

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
W trakcie realizacji – ryzyko
opóźnienia

Nie rozpoczęte

Nie dotyczy

Opóźnione
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Zrealizowane i planowane działania

Strumień Testów – Testy UAT
Aplikacja
UDO

Moduł

Aplikacja
Naruszenia

GITD
ŻW

Nie dotyczy

SWW
KG SG
BOR

Nie dotyczy

TDT

Nie dotyczy

MSWiA

Nie dotyczy

SM/G
Krajowa Rada
Komornicza
Zakończone

Nie dotyczy

Nie dotyczy

W trakcie realizacji – zgodnie
z planem

W trakcie realizacji – ryzyko
opóźnienia

Nie rozpoczęte
Opóźnione
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Strumień Migracji
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Zrealizowane i planowane działania

Strumień Migracji

• Migracja danych z CEPiK 1.0 do CEPiK 2.0 w ramach CEP

• Zgodnie z założeniami w dn. 08.05.2017 rozpoczęto realizację próbnej Migracji 2
• Zakończenie migracji 22.05.2017 - w trakcie przygotowywania są wyniki
migracji.
• Próbna Migracja 3 zaplanowana jest od 21.06.2017
• Dodatkowo rozpoczęto wspólny Pilotaż PWPW-MC-COI dla bilansowania baz
danych OR Kraków i powiatu Zgierskiego - trwa opracowywanie raportu po
pilotażu.
• Obecnie MC występuje do Starostw Powiatowych oraz Urzędów Miast z prośbą
o pisemne wyrażenie zgody na pobieranie przez PWPW S.A. danych z lokalnej
bazy danych CEP danego Urzędu.
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Działania
komunikacyjne
CEPiK 2.0
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CEPiK 2.0 – KOMUNIKACJA I PROMOCJA
• W związku z dużym zainteresowaniem CEPiK2.0 i e-usługami,
realizujemy ogólnopolską kampanię informacyjną promującą
korzyści nowego systemu CEPiK 2.0
• Docieramy do obywateli za pomocą mediów tradycyjnych poprzez
organizację spotkań dla mediów, konferencji prasowych,
briefingów, materiałów prasowych
• Wykorzystujemy komunikację elektroniczną i social media do
wsparcia komunikacji i szerokiego promowania CEPiK 2.0

• Prowadzimy działania aktualizacji strony www.cepik.gov.pl
i redakcję cyklicznego newslettera dla Interesariuszy
• W ramach projektu komunikacyjnego zakładamy organizację
cyklicznych spotkań z Interesariuszami oraz dedykowanych
Konferencji
• Pracujemy nad współpracą z liderami rynku, których chcemy
zaprosić do współpracy przy komunikacji projektu
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Punkty karne
22

Jak i gdzie sprawdzisz Punkty Karne?
E-usługa jest dostępna za darmo na portalu Obywatel.gov.pl
Aby z niej skorzystać musisz mieć Profil Zaufany (teraz możesz
założyć go online)
Sprawdzenie punktów karnych w Internecie to prosta i szybka
czynność. Zapraszamy do obejrzenia materiału instruktażowego
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Promocja e-usługi „sprawdź swoje punkty karne” działania zrealizowane:
• Opracowanie grafiki do wykorzystania na plakatach i
ulotkach oraz druk i dystrybucja materiałów reklamowych
(plakaty, ulotki, naklejki, film)
• Pozyskanie do współpracy Ambasadora Kajetana
Kajetanowicza
• Pozyskanie do współpracy sieci paliw Lotos
• Współpraca z WORD i Policją
• Promocja e-usługi w mediach komercyjnych
• Organizacja briefingów prasowych i dystrybucja
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
komunikatów
mediów
Proin seddo
libero
in magna ultrices gravida sit amet at
diam. Opendisse placerat gravida magna vel
fermentum. Aenean nunc purus,
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Materiały reklamowe
• Plakat formatu A3 – dystrybucja do sieci Lotos,
WORDów, Policji
• Ulotka DL – dystrybucja do Policji oraz WORDów
• Naklejka – wykorzystana do promocji podczas
briefingu prasowego
• Animacja promocyjna – 30 sekundowy materiał
zachęcający do skorzystania z e-usłgi
• 15 sekundowy materiał wideo z udziałem
Ambasadora Kajetana Kajetanowicza –
promocja w kanał social media
• Film instruktażowy
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Ambasador – pozyskanie do akcji jednego
z najbardziej rozpoznawalnych kierowców
rajdowych w Polsce, Kajetana Kajetanowicza
Działania komunikacyjne z wykorzystaniem
Ambasadora:
• Podpis na materiałach reklamowych: plakacie
i ulotce
• 15 sekundowy materiał wideo z udziałem
Ambasadora – promocja w social media
• Wywiad dla serwisu motofakty.pl w dniu 10 maja
• Wizyta w tv śniadaniowej 10 maja
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Statystyki 72h
Serwis obywatel.gov.pl 2 154 583 odsłon!
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PRZERWA
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Prace w ramach strumienia
legislacji i procesów biznesowych
•
•
•
•

Cel prac
Zakres prac
Forma prac
Status prac
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CEL PRAC
Prawne usankcjonowanie etapowego
uruchomienia CEPiK2.0:
• I etap: nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu
drogowym w zakresie uruchomienia e-usługi
„Punkty Karne” – nowelizacja weszła w życie
• II etap: nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu
drogowym w zakresie uruchomienia centralnej
ewidencji pojazdów od dnia 30 października 2017r.
• III etap: nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu
drogowym w zakresie uruchomienia centralnej
ewidencji kierowców od dnia 26 marca 2018r.
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STATUS PRAC
Etap I (nowelizacja punkty karne) – opracowany
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o
ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw –
nowelizacja weszła w życie
Etap II (nowelizacja CEP) – ustawa jest formalnie
procedowana, obecnie na etapie uzgodnień
międzyresortowych. Uzyskano pozytywną
rekomendację ZSI i KWRiST
Etap III (nowelizacja CEK) – warsztaty
zaplanowano w terminie od 27 lutego 2017 r.
do 26 maja 2017r. – opracowano roboczy
projekt
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Status prac w ramach Etapu

Strumień Legislacji i Procesów Biznesowych
Etap II (nowelizacja CEP)
• etap po KRMC, oczekiwanie na Komitet Stały Rady Ministrów
• w trakcie realizacji przegląd i aktualizacja rozporządzeń CEP
Etap III (nowelizacja CEK)
• zakończono III turę warsztatów CEK, w trakcie nanoszenie uwag
zgłoszonych w trakcie warsztatów do projektu
• finalna wersja projektu CEK – opracowanie planowane do
połowy czerwca
• 22 czerwca 2017r. - spotkanie podsumowujące warsztaty CEK
• rozpoczęto warsztaty z Interesariuszami (przedstawiciele
organów rejestrujących) w zakresie niezgodności
• rozpoczęto warsztaty w zakresie Centralnej Ewidencji Posiadaczy
Kart Parkingowych
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Status prac w ramach Etapu

Strumień Legislacji i Procesów Biznesowych
• Trwają prace w zakresie weryfikacji i
uzgodnienia treści rozporządzeń w zakresie CEP
z udziałem Interesariuszy, m.in. ZPP,
PWPW/HPE, SP/UM Warszawa.
• Warsztaty odbywają się od kwietnia do lipca
2017 r.
Pozostałe rozporządzenia w zakresie CEP:
• Dostosowanie terminów wejścia w życie
• Uzupełnienie treści zgodnie ze zmianami
dokonanymi w nowelizacji UPoRD
Rozporządzenia MIiB w zakresie CEP:
• Trwają robocze uzgodnienia projektu
rozporządzenia w sprawie szczegółowych
czynności organów w sprawach związanych z
dopuszczeniem pojazdu do ruchu

Nazwa rozporządzenia

Status prac

Rozporządzenie w sprawie katalogu
danych gromadzonych w centralnej
ewidencji pojazdów

• Roboczo potwierdzono z zakres
gromadzonych danych (w części
dotyczącej organów rejestrujących)
• Określono zakres danych
przekazywanych przez podmioty

Rozporządzenie w sprawie wymagań
technicznych i jakościowych w zakresie
standardów przesyłanych danych do
centralnej ewidencji pojazdów

• zweryfikowano treść, w trakcie
przygotowanie projektu
uwzględniającego zmiany

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z
dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie
prowadzenia katalogu marek i typów
pojazdów homologowanych oraz
dopuszczonych do ruchu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

• w trakcie wewnętrzna weryfikacja
zakresu danych
• w trakcie uzupełnienie przepisów w
zakresie obowiązku nałożonego na
producentów i importerów
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STATUS PRAC – NOWELIZACJA CEP
Projekt nowelizacji opracowany w efekcie
przeprowadzonych od 6.12.2016r. do 27.02.2017r.
warsztatów legislacyjnych z udziałem Interesariuszy
CEPiK2.0, m.in.:
• przedstawicieli Starostw, Związku Powiatów Polskich,
MIiB, PWP/HPE,
• MSWiA, MS, Policji, GITD oraz przedstawicieli służb,
• UFG, PIU oraz przedstawicieli zakładów ubezpieczeń,
• PISKP oraz producentów oprogramowania dla SKP
• ITS,
• podmiotów uprawnionych do dostępu do danych z
CEP
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STATUS PRAC – NOWELIZACJA CEP
Główne zmiany w projekcie:
• przyspieszono termin uruchomienia w ramach CEPiK2.0
centralnej ewidencji pojazdów;
• 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;
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STATUS PRAC – NOWELIZACJA CEP
Główne zmiany w projekcie (cd):
• 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
 doprecyzowano przepisy bezpośrednio wyłączając z zakresu danych przekazywanych przez
SKP do ewidencji – dane o badaniu technicznym pojazdu służb umożliwiając jednoznaczną
interpretację w zakresie możliwości przeprowadzania badań technicznych pojazdów służb na
cywilnych SKP; pojazdy służb wyłączono również z obowiązku pobierania opłaty ewidencyjnej
przy przeprowadzaniu badania technicznego
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STATUS PRAC – NOWELIZACJA CEP
Główne zmiany w projekcie (cd):
• uzupełniono przepisy, m.in.:
 wprowadzono definicję szkody istotnej
 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;
• 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.
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STATUS PRAC – NOWELIZACJA CEP
Terminy wejścia w życie - Ustawa wchodzi w życie 30 października 2017 r., przy czym:
ZAKRES
Przepisy umożliwiające wcześniejszą migrację danych na
potrzeby przygotowania systemu CEPiK2.0 do uruchomienia w
dniu 30.10.2017r.
 przepisy o niezgodnościach, w zakresie art. 80bd ustawy,
 przepisy dotyczące gromadzenia w ewidencji informacji o
zastawach
 przepisy w zakresie gromadzenia w ewidencji danych o
szkodach istotnych,
 przepisy art. 80be ustawy w zakresie przekazywania i
aktualizacji danych o przedsiębiorcach prowadzących SKP,
 przepisy dotyczące przekazywania danych bezpośrednio
przez zakłady ubezpieczeń, w tym w zakresie prerejestracji
pojazdów
 przepisy dotyczące udostępniania danych do ponownego
wykorzystania w trybie teletransmisji

Przepis w zakresie art. 80bh dotyczący przekazywania przez
producentów i importerów danych o homologacjach do
elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów
homologowanych

TERMIN
1.09.2017 r.

4.06.2018 r.

Wchodzi w życie 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy
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STATUS PRAC – NOWELIZACJA CEP
W kwietniu 2017r. rozpoczęto prace w zakresie weryfikacji i uzgodnienia treści rozporządzeń w zakresie
CEP z udziałem Interesariuszy, m.in. ZPP, PWPW/HPE, SP/UM Warszawa.
Warsztaty planowane są od kwietnia do lipca 2017.
Zakres prac:
• Rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 Weryfikacja i potwierdzenie zakresu danych
 Określenie zakresu danych przekazywanych przez podmioty
• Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych
danych do centralnej ewidencji pojazdów
 Weryfikacja, doprecyzowanie, uzupełnienie treści
 Połączenie z rozporządzeniem w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych podmiotom
obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów
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STATUS PRAC – NOWELIZACJA CEP
Zakres prac cd:
• Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów
homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 Potwierdzenie zakresu danych
 Uzupełnienie przepisów w zakresie obowiązku nałożonego
na producentów i importerów
• Pozostałe rozporządzenia w zakresie CEP:
 Dostosowanie terminów wejścia w życie
 Uzupełnienie treści zgodnie ze zmianami dokonanymi w
nowelizacji UPoRD
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NIEZGODNOŚCI
Obsługa niezgodności od 30.10.2017 do
4.06.2018 – poza systemem:
1. w przypadku rozbieżności w danych i braków stwierdzonych
w procesie rejestracji organy rejestrujące działają w oparciu o
przepisy dziedzinowe:
 Podstawa prawna:
- Rozporządzenie MIiB w sprawie szczegółowych czynności
organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do
ruchu (robocze uzgodnienia w toku)
 Główne założenia:
- Pisemne potwierdzanie danych pojazdów pomiędzy organami
rejestrującymi
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NIEZGODNOŚCI
Obsługa niezgodności od 30.10.2017 do 4.06.2018 – poza systemem:
2. w przypadku rozbieżności w danych i braków stwierdzonych przez inne niż organy rejestrujące
podmioty, gdy rozbieżności uniemożliwiają wprowadzenie danych do ewidencji, organy rejestrujące
uczestniczą w procesie wyjaśniania rozbieżności:
 uzupełniając brakujące dane, jeśli jest to możliwe
 potwierdzają, że dane które wprowadziły do ewidencji, są prawidłowe
 informując, że nie jest możliwe uzupełnienie danych
Podstawa prawna:
 Rozporządzenie MIiB w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z
dopuszczeniem pojazdu do ruchu
 Art. 16a projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
(UD243) (w trakcie procedowania - KRMC)
Główne założenia:
 Udział administratora w procesie
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NIEZGODNOŚCI
Procedura art. 16a projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD243):
 dla podmiotów innych niż organy rejestrujące, którym rozbieżność lub brak danych uniemożliwia
wprowadzenie danych do ewidencji:
 Przebieg procedury obsługi niezgodności poza systemem:
1. podmiot wprowadzający  zgłasza brak  administrator
2. administrator  informuje  podmiot, który powinien zweryfikować dane
3. podmiot  weryfikuje dane (poprawia, potwierdza, że są prawidłowe lub informuje, że nie jest możliwe
uzupełnienie danych) i informuje o wyniku weryfikacji  administrator
4. administrator  przekazuje informację  podmiot wprowadzający
 udział organów rejestrujących w procedurze - wyłącznie jako podmiotu, który powinien uzupełnić
brakujące dane, potwierdzić poprawność albo poinformować, że nie jest możliwe uzupełnienie
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NIEZGODNOŚCI
Zajęcie pojazdu przez organ egzekucyjny
(kategoria ustawowa: informacje o zabezpieczeniu
pojazdu):
 Podejście etapowe:
I etap (przejściowy) – informacja o zajęciu wprowadzana
przez organy rejestrujące
II etap (docelowy) – informacja o zajęciu wprowadzana
przez komorników sądowych bezpośrednio do CEP
 Horyzont czasowy:
Rozwiązanie docelowe - po uruchomieniu kompletnej
funkcjonalności CEPiK2.0
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Dziękujemy za uwagę

Ministerstwo Cyfryzacji
Centralny Ośrodek Informatyki
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