
   

Informacja w sprawie wdrożenia systemu CEP2.0 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie 
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (poz. 1926) w dniu 
13 listopada 2017 r. planowane jest uruchomienie zmodernizowanego Systemu 
Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK2.0) w części 
dotyczącej centralnej ewidencji pojazdów (CEP). Ze względu na złożoność procesu 
produkcyjnego wdrażania systemu Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Wykonawcą systemu 
– Centralnym Ośrodkiem Informatyki opracowało harmonogram wdrożenia, 
uwzględniający szczegółowe zadania niezbędne do wykonania w zakresie 
uruchomienia CEPiK 2.0. Informujmy, że zgodnie z przedmiotowym harmonogramem 
wyłączenie dostępu do obecnego systemu informatycznego CEPiK 1.0 (w zakresie 
centralnej ewidencji pojazdów) nastąpi w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 
14:00. 
W związku z powyższym Ministerstwo Cyfryzacji zwraca się z uprzejmą prośbą 
o zakończenie działań dotyczących zasilenia systemu CEPIK 1.0 przed wyznaczonym 
terminem. 
Powyższe oznacza, że należy wysłać paczkę z danymi dotyczącymi 
wykonanych badań technicznych do Cepik 1.0 przed godziną 14.00 w piątek 
10 listopada 2017 r. 

Od godz. 14:00 w dniu 10.11.2017 r. można wykonywać badania techniczne 
na dotychczasowej wersji programu a po aktualizacji programu w trybie 
awaryjnym. Przekazanie wyników badań do systemu CEPiK 2.0 będzie 
mogło nastąpić od momentu produkcyjnego uruchomienia systemu, tj. od 
dnia 13 listopada 2017 r.  

 

Jeżeli od 13 listopada 2017 r. nie będą mogli Państwo połączyć się 
z Cepikiem 2.0 należy działać w trybie awaryjnym do momentu, aż 
połączenie stanie się możliwe i pozwoli wysłać po zaznaczeniu zakresu dat 
od 10 listopada zaległe dane do systemu CEPiK 2.0 (badania techniczne 
zapisane w starszej wersji programu nie przekazane do CEPiK 1.0 będzie można 
przekazać do Cepiku 2.0 za pomocą wersji programu 11.2, która to umożliwi). 

Nowa wersja programu Patronat 11.2 umożliwiająca współpracę z Cepikiem 2.0 
będzie dostępna najwcześniej w godzinach wieczornych w piątek 10.11.2017 r . 

 

W związku z wejściem w życie ww. ustawy należy spodziewać się aktów 
wykonawczych do niej, które niezwłocznie po opublikowaniu będziemy 
Państwu udostępniać. 

Pierwszy z nich dotyczący szczegółowych czynności organów w sprawach związanych 
z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach 
dostępny jest już na witrynie Rządowego Centrum Legislacji i niniejszym wysyłamy 
Państwu w załączniku. 
 



   

Ze względu na duże zainteresowanie tematem wdrożenia CEPiK 2.0, w celu 
usprawnienia kontaktu z nami w przedmiotowej sprawie, poza obecnie dostępnym 
nr 22 4385464, uruchamiamy dodatkowe numery telefonów: 
 
22 4385333 
22 4385334 
22 4385336  
22 4385462  
22 4385463  
 
 
Z poważaniem 
Biuro Patronatu ITS nad SKP 
Instytut Transportu Samochodowego 
ul. Jagiellońska 80 
03-301 Warszawa 
Tel.:  22/438-52-00 
Faks: 22/438-52-01 
Email: patronat@its.waw.pl 
Strona: www.patronat.pl 
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