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Nowe otwarcie projektu CPiK 2.0
Zaktualizowan harmonogram, podział wdrożenia na etap, powołanie programu na zczelu
międzreortowm, zaangażowanie i wpółpraca wztkich intereariuz oraz werfikacja przepiów –
program CPiK 2.0 ędzie prowadzon w zupełnie now poó.
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20.10.2016

Komunikat Komiji
uropejkiej – „W
kierunku europejkiego
połeczeńtwa
gigaitowego”.
Zaprazam do konultacji

20.10.2016

Komunikat Komiji
uropejkiej – „ieć 5G dla
urop: plan działania”.
Zaprazam do konultacji

20.10.2016

Koncepcja wdrożenia
polkiego dowodu
ooitego z wartwą
elektroniczną zaprazam do konultacji

17.10.2016

Urząd na wciągnięcie ręki

Po diagnozie tanu zaawanowania prac nad projektem CPiK 2.0 zotał podjęte liczne działania
zmierzające do jego zakończenia w nowm terminie utalonm w porozumieniu z kluczowmi
intereariuzami. Powtała nowa truktura organizacjna programu wdrożenia az centralnej CPiK 2.0 oraz
temów dziedzinowch. Powołano Komitet terując programu, w kład którego wchodzą reprezentanci
reortów cfrzacji, karu pańtwa, infratruktur i udownictwa, praw wewnętrznch i adminitracji, a
także głównch użtkowników temu.
Dziś plan naprawcz zkał poztwną opinię Rad Minitrów, która przjęła projekt nowelizacji utaw o
kierującch pojazdami oraz niektórch innch utaw. Projekt trafi teraz do ejmu.
Diagnoza tanu zaawanowania prac nad azą centralną CPiK ła prowadzona od maja ieżącego roku.
Przeprowadzone audt wkazał nieprawidłowości w ozarze formalno-prawnm, zarządzania projektem,
ezpieczeńtwa, architektur rozwiązania, jakości oprogramowania oraz integracji z podmiotami
zewnętrznmi. Okazało ię, że uruchomienie az CPiK 2.0 nie jet możliwe w zakładanm terminie 1
tcznia 2017 r.
Konekwencje nieudanego wdrożenia temu ł katatrofalne i oznaczał niemal paraliż pańtwa.
Itniało realne rzko, że urzędnic nie mogli rejetrować amochodów, diagności prowadzić przeglądów
pojazdów, a kanddaci na kierowców zdawać egzaminów na prawo jazd. Należ pamiętać, że każdego dnia
z wkorztaniem CPiK wdawanch jet ok. 16 t. dowodów rejetracjnch i ok. 4 t. praw jazd, a
tem oługuje w umie ok. 100 t. operacji.
Utalenie przez Radę Minitrów terminu uruchomienia CPiK 2.0 na 4 czerwca 2018 r. umożliwia
Centralnemu Ośrodkowi Informatki, któr jet wkonawcą az centralnej CPiK, zakończenie prac nad
planem naprawczm zawierającm zczegółow harmonogram wdrożenia. COI przedtawi również
Minitrowi Cfrzacji komplekow raport ze tanu projektu.
Niezależnie od tego już od 1 tcznia 2017 r. zotanie wprowadzona itotna zmiana w funkcjonowaniu
temu CPiK. Dane w temie CPiK przetaną ć narażone na „rudzenie” w proceie rejetracji
pojazdów. Od tego owiem dnia informacje o rejetrowanch pojazdach ędą werfikowane w oparciu o
łowniki homologacjne Inttutu Tranportu amochodowego. Zawierają one prawidłowo zapiane marki
pojazdów, ale też dane techniczne, np. dopuzczalną ładowność danego modelu amochodu. W praktce
użcie łowników homologacjnch IT oznaczać ędzie kokową poprawę jakości danch wprowadzanch
do az CPiK. Itotnie ułatwi to oraz zmniejz kozt migracji tch danch do docelowej az.
Ramow harmonogram udow CPiK w werji 2.0 zakłada podział programu na kilka etapów, w którch
ędą uruchamiane pozczególne funkcjonalności i e-uługi. Jet to zgodne z najlepzmi metodkami
realizacji projektów informatcznch i pozwala zminimalizować rzko wtępujące prz jednoczenm
uruchomieniu całego temu tej kali.
Każd z etapów kłada ię z działań prowadzonch w ramach pięciu trumieni projektowch:
•

trumień legilacji

•

trumień architektur izneowej oraz proceów

•

trumień rozwoju temu

•

trumień zkoleń, tetów oraz migracji danch

•

trumień komunikacji

Uruchomienie nowej truktur programu planowane jet na grudzień 2016 r. truktura ta zapewniać ędzie
aktwną komunikację międz minitertwami, tarotwami powiatowmi, policją oraz Wojewódzkimi
https://mc.gov.pl/aktualnosci/noweotwarcieprojektucepik20
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Ośrodkami Ruchu Drogowego, co jet kluczowm warunkiem efektwnego wdrożenia temu.
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