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Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP

Dot. pisma z 16 marca 2018 r. w sprawie oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana 
Roberta Gawła podczas 58. posiedzenia Senatu RP w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie 
działania nowej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów, tzw. CEPiK 2.0. (BPS/043-58-
1593/18), przekazanego przez KPRM 27 marca br.

Szanowny Panie Marszałku,

Minister Cyfryzacji jako administrator danych i informacji zgromadzonych w centralnej 
ewidencji pojazdów wdrożył i odpowiada tylko za bazę centralną CEPiK 2.0. Do bazy 
centralnej architektonicznie przynależą interfejsy umożliwiające integrację z Systemami 
Dziedzinowymi eksploatowanymi przez Interesariuszy oraz aplikacje dostępowe. 

Ministerstwo Cyfryzacji ściśle współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI) 
oraz pozostającymi poza nadzorem MC Wykonawcami systemu do obsługi spraw 
związanych z rejestracją pojazdów w Organach Rejestrujących (aplikacja SI Pojazd)1 w celu 
jak najszybszego usunięcia pojawiąjących się błędów i ustabilizownia pracy systemu.

Podczas okresu stabilizacji dokonano tylko po stronie centralnej kilkudziesięciu wdrożeń 
poprawek, które pozwoliły na poprawę kilkuset błędów i zmian. Liczba nowych wersji 
aplikacji SI Pojazd zapewnianej przez PWPW S.A. jest jeszcze większa i stopniowo 
wszystkie problemy są rozwiązywane. 

Na dziś w przypadku niektórych spraw podstawowym problemem jest konieczność 
wykonywania w systemach informatycznych operacji na danych niskiej jakości, które 
przed uruchomieniem CEP 2.0 były wprowadzane do ewidencji. Skutkuje to niestety 
problemami w realizacji operacji nie tylko na poziomie generalnych rozwiązań, które są 
stopniowo stabilizowane, ale również wielu pojedynczych przypadków, które oznaczają 

1 Dostawcą oprogramowania dziedzinowego (aplikacja POJAZD) dla Organów Rejestrujących jest Polska 
Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., która tworzy aplikację za pośrednictwem Wykonawcy – firmy 
DXC Technology Enterprise Services Polska Sp. z o. o.
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bardzo znaczące zaangażowanie wykonawców po stronie MC i PWPW S.A. i niestety 
wymagają czasu.

Na podstawie dotychczasowych zgłoszeń od Użytkowników w zakresie trudności 
występujących w Organach Rejestrujących identyfikowanych zarówno w bazie centralnej 
systemu CEPiK 2.0 oraz systemie dziedzinowym, Ministerstwo Cyfryzacji wraz z COI, 
PWPW S.A. oraz firmą DXC w ostatnich tygodniach zintensyfikowało prowadzone 
dotychczas prace w zakresie naprawy pojawiających się błędów, przeprowadzając szeroką 
analizę i weryfikację zgłaszanych problemów. Efektem wyżej wskazanych prac jest 
wypracowanie planu naprawczego, realizowanego przez wspólny zespół do spraw 
kategoryzacji i opracowywania rozwiązań błędów oraz uzgodnienia planu usuwania 
zaległych problemów. Na dziś na liście jest 89 zidentyfikowanych w skali całego kraju 
problemów, których rozwiązanie pozwoli na zamknięcie większości zgłoszeń ze starostw. 
Zespół co dwa tygodnie przedstawia kolejną partię rozwiązań dla tych problemów. Wyniki 
tych prac są konsekwentnie prezentowane użytkownikom. W dniach 7, 13, 26 lutego oraz 
9 i 26 marca 2018 r. przedmiotowe listy planowanych rozwiązań zostały 
rozdystrybuowane do wszystkich Organów Rejestrujących. Działania te w swoim zamiarze 
mają udrożnić czas realizacji spraw i obsługi interesantów w Wydziałach Komunikacji. 

Ze względu na istniejące w dalszym ciągu rozbieżności pomiędzy bazą centralną a 
lokalnymi bazami aplikacji SI Pojazd zarządzanej przez PWPW, każdy obecnie 
identyfikowany problem analizowany jest indywidualnie. W związku z czym określenie 
konkretnej daty usunięcia wszystkich zgłoszonych problemów jest niezwykle trudne do 
zrealizowania. Niemniej zapewniam, że podstawową intencją MC pozostaje by jak 
najszybciej wyeliminować wszelkie błędy, które mogą utrudniać pracę w Organach 
Rejestrujących. Dodatkowo, realizując ustalenia planu naprawczego, przeprowadzono po 
stronie PWPW S.A./DXC analizę zaległych zgłoszeń założonych przez Użytkowników po 
uruchomieniu nowej wersji systemu i trwa opracowanie ostatnich rozwiązań dla 
incydentów z pierwszych tygodni wdrożenia. 

W ramach realizowanego planu naprawczego Ministerstwo Cyfryzacji podjęło również 
działania mające na celu pogłębienie współpracy z Wydziałami Komunikacji w zakresie 
usuwania występujących niedogodności. W ramach tych czynności w wybranych 
Organach Rejestrujących odbywają się wizyty przedstawicieli MC, COI oraz Wykonawców 
SI Pojazd, których celem jest przede wszystkim wsparcie użytkowników oraz weryfikacja 
priorytetów w usuwaniu identyfikowanych trudności. Równocześnie rozpoczęte zostały 
spotkania Zespołu, w którego skład wchodzą wybrani przedstawiciele Starostw 
Powiatowych i Urzędów Miast z obszaru rejestracji pojazdów. Założeniem jest to, aby 
spotkania odbywały się cyklicznie, co poprzez analizę błędów, bieżące wypracowywanie 
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planu naprawczego dla części zidentyfikowanych problemów wraz z określaniem 
terminów wdrożenia poszczególnych poprawek oraz omawianie propozycji zmian, które 
będą sukcesywnie wprowadzane po akceptacji przez przedstawicieli Zespołu, umożliwi 
bieżącą analizę możliwości poprawy jakości pracy w Wydziałach Komunikacji.

Wszystkie zgłaszane przez użytkowników i obywateli błędy powinny być procedowane 
zgodnie z obowiązującą Procedurą zgłaszania incydentów w rozwiązaniu SI CEPiK 2.0. 
Dedykowanym dla Użytkowników systemu CEPiK 2.0 w Organach Rejestrujących kanałem 
do zgłaszania problemów i trudności w obsłudze systemu jest platforma Help Desk 
aplikacji SI Pojazd, utrzymywana i administrowana przez firmę DXC. Każde zgłoszenie 
analizowane jest po stronie systemu dziedzinowego (aplikacja SI Pojazd), a w 
uzasadnionych przypadkach problem jest kierowany również do weryfikacji w bazie 
centralnej systemu CEPiK 2.0. Niezbędne do implementacji poprawki są testowane w 
obydwu systemach. Natomiast monitowanie zgłoszeń, których realizacja przekracza 
oczekiwany czas naprawy, możliwe jest za pośrednictwem linii eskalacyjnej, zgodnie z 
Procedurą obsługi eskalacji w rozwiązaniu CEPiK 2.0. 

Na dzień dzisiejszy proces stabilizacji zarówno po stronie MC jak i po stronie Polskiej 
Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. i  firmy DXC Technology Enterprise Services 
Polska Sp. z o. o. jest zaplanowany do końca czerwca. Skuteczność podejmowanych 
działań jest na bieżąco analizowana. Aktualny stan postępów, w szczególności liczba 
rozwiązanych zgłoszeń od początku wdrożenia nowej wersji systemu wskazuje, że plan w 
zakresie stabilizacji może zostać skutecznie zrealizowany. Jednocześnie należy wskazać, że 
bieżąca liczba zgłoszeń w związku z trudnościami w funkcjonowaniu systemu osiągnęła 
poziom sprzed wdrożenia CEPIK 2.0.  

Z wyrazami szacunku,

Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości: 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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