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Aby dobrze przygotować się na wejście systemu CEPiK v. 2.0 – na Państwa stacjach kontroli pojazdów 
należy zadbać o następujące elementy: 

1. Certyfikat VPN + oprogramowanie Cisco AnyConnect 

• 1 szt. x SKP (instalacja na wszystkich stanowiskach); 

• organ odpowiedzialny za wydanie certyfikatu: Ministerstwo Cyfryzacji (dalej MC) 
(http://www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/certyfikaty-skp ); 
 

2. Certyfikat SSL 

• co najmniej tyle certyfikatów, ile jest stanowisk obsługi Klienta na SKP (patrz UWAGI (*)); 

• organ odpowiedzialny za wydanie certyfikatu: Ministerstwo Cyfryzacji  
(http://www.cepik.gov.pl/si-cepik-2.0/certyfikaty-skp ); 
 

3. Zestaw: karta kryptograficzna + czytnik – do instalacji certyfikatu SSL (patrz punkt 2) 

• w ilości analogicznej do ilości posiadanych certyfikatów SSL (koszt - ok. 199 zł netto, do 
zakupu w naszej firmie); 

• jest rzeczą ze wszech miar rozsądną, aby posiadane certyfikaty były wydawane w różnym 
czasie, co automatycznie przekłada się na różny czas ich wygaśnięcia i konieczności 
recertyfikacji; 
 

4. Odpowiedni komputer 

• z aktualnym systemem operacyjnym (tj. od Windows 7 wzwyż) 
– systemy operacyjne XP nie są już wspierane przez producenta, w związku z powyższym są 
podatne tak na ataki hackerskie z zewnątrz, jak i ryzyko niepoprawnego działania 
niektórych funkcji i procedur w użytkowanych programach; 

• z zainstalowanym kanałem VPN i certyfikatami SSL; 

• ze sprawnym zasilaczem awaryjnym (UPS-em), zainstalowanym w celu zapobieżeniu 
utraty informacji podczas zaniku prądu; 

• z aktualnymi mechanizmami backupu (zabezpieczania) posiadanych danych krytycznych;  

• zalecamy rozważenie zakupu czytnika dowodów rejestracyjnych (koszt - ok. 818 zł netto), 
jeśli ich jeszcze nie posiadacie na swoich SKP, w celu przyspieszenia i poprawy jakości 
obsługi Klienta przez system STACJA.SQL; 
 

5. Odpowiednia ilość stanowisk obsługi Klienta 

• niestety, nie potrafimy w chwili obecnej przewidzieć, jakie koszty czasowe niesie z sobą 
uruchomienie systemu CEP 2.0, w związku z powyższym prosimy Państwa o przygotowanie 
się na ewentualność uruchomienia dodatkowego stanowiska obsługi; 
 

6. Odpowiedniej jakości dostęp do Internetu  

• zalecamy, aby posiadać także łącze zapasowe, do wykorzystania w razie problemów  
z podstawowym dostępem do Internetu – w tym przypadku możliwe jest wykorzystanie 
taniego routera telefonii GSM w formie urządzenia USB i karty pre-paid (przedpłaconej), 
które to będą leżeć w przysłowiowej „szufladzie” i zostaną wykorzystane wyłącznie w razie 
potrzeby, nie generując comiesięcznych kosztów abonamentowych; 
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7. Odpowiednio (automatycznie) aktualizowany system STACJA.SQL (lub inny, użytkowany 
przez Państwa, jeśli nie jesteście Państwo Klientami naszej firmy i użytkownikami tego właśnie 
systemu) 

• prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie aktualizacje, których na początku działania CEP-a 2.0 
przewidujemy nawet kilka(naście) w ciągu tygodnia (sic!), będą instalowane na Państwa 
komputerach w sposób szybki i całkowicie automatyczny (niekiedy wymagana jest 
odpowiednia konfiguracja zapór automatycznych, antywirusa itp.); 

 

(*) UWAGA! 

• w każdej z w/w czynności służymy Państwu odpłatną pomocą; 

• ze swojej strony zalecamy, aby certyfikatów SSL (i zestawów czytnik + karta kryptograficzna) 
posiadać o 1 więcej, niż to wynika z bieżących potrzeb SKP (czyli – na jednostanowiskowej, 
małej SKP – 2 sztuki zamiast wymaganej jednej, na większej dwustanowiskowej – 2 + 1 = 3)  
 bez wymaganych certyfikatów nie można wykonać żadnego BTP, warto więc mieć 
zdublowane pewne rozwiązania … 

• należy pamiętać, aby pozyskane z MC certyfikaty VPN bezwzględnie zarchiwizować na 
dodatkowym nośniku (płyta CD, pendrive, inny komputer itp.).  

• wydanie jakichkolwiek certyfikatów ze strony MC może potrwać do kilku tygodni – nie 
zostawiajcie Państwo niczego na ostatnią chwilę !!!! 

• przewidywany termin wdrożenia systemu CEP – 30/10/2017 r.; 

we wrześniu przewidziane są testy wdrożeniowe na wybranych SKP … 
 

 

UWAGA! 
 
W związku z tym, iż zmiany wymuszone systemem CEP są bardzo duże, zdecydowaliśmy się 
wprowadzać je stopniowo, wg poniższych założeń. 
 
Na mniej więcej 4 tygodnie przed wejściem systemu CEP w życie (tj. na początku października)  

przedstawimy Państwu wersję programu  
– narzucającą kolejność: najpierw opłata za BTP, następnie BTP oraz  
– wprowadzająca rezygnację z ramek dotyczących Opłaty Ewidencyjnej na 
dokumentach płatności (i przeniesienie ich do pozycji dokumentu) . 

 
Prosimy się do tego przygotować organizacyjnie!!! 

 
 
W razie jakichkolwiek pytań – pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
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