
   

Informacja w sprawie wdrożenia systemu CEP2.0 – komunikat nr 5 

 

 

Szanowni Państwo, 
 
W przypadku problemów z połączeniem programu Patronat z CEPiK 2.0 informujemy 
o najczęściej zgłaszanych powtarzających się błędach: 
 
1. Niezgodność podanego numeru SKP z certyfikatem, problem leży po stronie CEPiK 
(nie dołączył certyfikatów do repozytorium) – rozwiązanie: czasami wystarczy 
rozłączenie i powtórne połączenie VPN, jeżeli problem nadal występuje SKP wysyła 
zgłoszenie z identyfikatorem stacji i komunikatem błędu na adres: cepik@mc.gov.pl  
 
2. Problem z wystawieniem faktury w trybie korekcji wpisu do rejestru (program 
Patronat nie zmienia licznika faktur i nie przypisuje faktury do badania w trybie 
korekcji) - rozwiązanie: aktualizacja do wersji 11.3, do pobrania tutaj: 
http://www.patronat.pl/AKTUAL/113/index.htm (należy najpierw poprawić ręcznie 
numerację w „Opcjach Ogólnych” a później będzie ona poprawnie nadawana) 
 
3. Komunikat „Istnieje inne badanie techniczne o tym samym numerze” - rozwiązanie: 
aktualizacja do wersji 11.3 (obecnie najnowsza 11.33) 
 
4. Komunikat „Wpisano pozycje OE bez zaznaczenia pobrania opłaty” przy zaznaczonej 
OE - rozwiązanie: aktualizacja do wersji 11.3 
 
W nowej wersji 11.3 (obecnie najnowsza 11.33) we wpisie do rejestru jest dodana 
opcja „Wprowadź BT bez CEP”, włączająca „Tryb awaryjny”. W przypadku 
jakichkolwiek błędów w komunikacji z CEPiK należy korzystać z tego trybu. 
 
5. Komunikat „Authorization Failure .. Rejected by policy” – rozwiązanie: pracujemy 
nad rozwiązaniem, SKP wysyła zgłoszenie z identyfikatorem stacji i komunikatem 
błędu na adres: cepik@mc.gov.pl, do zgłoszenia należy też dołączyć ostatnie pliki .xml 
z podfolderu …\Temp\CepikUploader (polecenie Start – Uruchom - %Temp%, należy 
odnaleźć podfolder CepikUploader i posegregować po dacie modyfikacji) lub na karcie 
jest zbyt dużo certyfikatów , kilka żądań, kilka dogranych certyfikatów, stare nieważne 
albo i są nawet dwa ze statusem ważne. 
 
6. Komunikat „Pytanie o badanie techniczne, Wystąpił błąd w bazie danych” – 
rozwiązanie: jw.     
 
7. Powtarzający się komunikat o podanie kodu PIN w oprogramowaniu 
CepikUploader – rozwiązanie: Uruchamiamy CepikUploader, w oknie podania pinu 
klikamy „anuluj”, W oknie które się pojawi wybieramy „ustawienia połączenia”, W pola 
„ID certyfikatu” i „ID klucza prywatnego” należy podać ID klucza prywatnego 
certyfikatu z karty, tego który w nazwie ma identyfikator stacji (NIE certyfikatu CCK, 
urzędu), Klucz prywatny bierzemy z komendy show_enigma (dla karty encard), 
komendy show_certum (karty kryptotech) lub z menadżera czytnika karty, 
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Sprawdzamy czy biblioteka w polu „plik .DLL dla PKCS#11 wskazuje na enigmap11.dll 
(dla karty encard), Zapisujemy i zamykamy, Wprowadzamy pin, Jeżeli wszystko się 
powiodło program powinien zacząć pobierać słowniki. 
Sprawdzić, czy na karcie nie jest przypadkiem jako pierwszy zostawiony stary, 
nieważny certyfikat. Instrukcja konfiguracji CEPIKUploader jest w folderze CEPIK2 . 

W przypadku problemów z certyfikatem na kartach:. Proszę sprawdzić czy w procesie 
instalacji wybrano właściwy CZYTNIK KART. Domyślnie był ustawiony Encard. 

Niektóre z powyższych błędów są poprawione w kolejnej wersji programu, proszę 
sprawdzać czy jest dostępna na www.patronat.pl w zakładce „Programy”. Jeśli po 
aktualizacji pojawi się problem prosimy wrócić do poprzedniej wersji programu. 
 
W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi oznaczeń rodzajów 
zasilania silnika w CEPiK 2.0 podajemy je poniżej: 
 
ND: --- 
JP: JEDNOPALIWOWY 
DP: DWUPALIWOWY 
FF: FLEX-FUEL 
EE: ELEKTRYCZNY 
H+: HYBRYDA PLUG-IN 
H-: HYBRYDA NON PLUG-IN 
 
 

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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