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Szanowni Państwo, 

z uwagi na liczne Pytania Straży Miejskich i Gminnych dotyczące dostępu do systemu Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) z urządzeń mobilnych poniżej przedstawiam stanowisko 
Departamentu Zarządzania Systemami. 

W celu uzyskania dostępu do danych z CEPiK uprawniony organ obowiązany jest do spełnienia 
wymogów bezpieczeństwa zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0 (w załączeniu). Proszę o zapoznanie się z wymogami dotyczącymi 
dostępu za pośrednictwem urządzenia mobilnego. 

Dostęp do danych z CEPiK z urządzenia mobilnego możliwy będzie po przygotowaniu rozwiązania 
systemowego, czyli zbudowaniu lub zakupieniu zewnętrznego oprogramowania, po Państwa stronie. 
Następnie należy zwrócić się z wnioskiem do Centralnego Ośrodka Informatyki, który realizuje wnioski 
o dostęp do CEPiK na rzecz Ministra Cyfryzacji, o wyrażenie zgody na dostęp do CEPiK z urządzeń 
mobilnych. Wniosek powinien jednoznacznie opisywać spełnienie wszystkich wymagań 
bezpieczeństwa oraz zawierać szczegółową specyfikację przygotowanego rozwiązania, a także Państwa 
politykę bezpieczeństwa ze wskazaniem urządzeń, które będą przez Państwa wykorzystywane. Z 
wnioskiem należy wystąpić również jeżeli wnioskodawca korzysta już z dostępu do CEPiK w trybie 
teletransmisji stacjonarnie, a sposób dostępu ma zostać rozszerzony o dostęp mobilny. Wydanie 
decyzji w obu przypadkach poprzedzi audyt, w ramach którego potwierdzona zostanie wykazana 
specyfikacja systemu. 

Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 80c ust. 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) w przypadku integracji system-system, mają 
Państwo obowiązek zapewnienia rozliczalności udostępnianych danych z Ewidencji, a więc 
przygotowane rozwiązanie musi umożliwić odnotowanie w systemie kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie 
dane uzyskał. 

Wyjaśniam również, że KPRM nie udostępnia urządzeń mobilnych oraz gotowej aplikacji 
umożliwiającej mobilny dostęp do danych z CEPiK. Departament Zarządzania Systemami przekaże 
paczki integracyjne, umożliwiające dostęp do danych z CEP oraz do podstawowych danych uprawnień 
kierowcy. Zgodnie z informacją przekazywaną w poprzedniej korespondencji, w celu umożliwienia 
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bezpośredniej współpracy Państwa dostawcy oprogramowania z Zespołem CEPiK uprzejmie proszę o 
informację zwrotną ze wskazaniem dostawcy: nazwa firmy, osoba do kontaktu (telefon, adres e-mail). 
Na tej podstawie możliwe będzie założenie konta na platformie Atmosfera, poprzez które dostawca 
będzie mógł kierować bezpośrednio do Centralnego Ośrodka Informatyki pytania techniczne związane 
z integracją systemu. Na wskazane adresy będą również przekazywane w przyszłości zaktualizowane 
paczki integracyjne niezbędne do utrzymania systemu w aktualnej wersji.  

W przypadku wykorzystania powyżej opisanego rozwiązania konieczne będzie uzyskanie certyfikatu 
dla systemu oraz certyfikatu VPN. Dodatkowo w celu przetestowania rozwiązania niezbędne jest 
uzyskanie certyfikatu na dostęp do Środowiska Testów Integracyjnych. Informacje dot. certyfikatów 
dostępne są na stronie www.cepik.gov.pl. 

W przypadku dalszych pytań jesteśmy otwarci na organizację spotkania w tym zakresie. 
 

 
 
 

Z wyrazami szacunku, 

 
Piotr Skociński 

 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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