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Agenda

CEPiK –
 

uwarunkowania jakości danych

Planowane zmiany prawne wspierające 
poprawę

 
jakości danych

 
CEPiK

Nowe elementy jakości w projekcie 
systemu CEPiK
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CEPiK 
Dane a rzeczywistość

DOKUMENT

DANE

Czynność
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InformacjaInformacjaQ0

Q1

Q2

Dynamiczna jakość
 

danych
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Specyfika CEPiK

Poli
 cjaUFG

Poli
 cja
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PrzyjętePrzyjęte

ZidentyfikowaneZidentyfikowane

NiezidentyfikowaneNiezidentyfikowane

EwidencyjneEwidencyjne

ZablokowaneZablokowane

UdostępnianeUdostępniane

NiedostępneNiedostępne

Weryfikacja i integracja Interfejs

Dane 
Przekazane ?=?

 
Udostępniane

PrzekazanePrzekazane

OdrzuconeOdrzucone

Utworzenie

Podmiot CEPiK
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Jakość
 

danych CEP i CEK 
Zarządzanie

Zatwierdzenie założeń
 

oceny jakości 
CEP i CEK -

 
08.2007 r.

Miary jakości danych
Monitorowanie procesów
Identyfikacja i obsługa problemów
Działania
– legislacyjne, strategiczne, operacyjne
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Przekazywanie prawidłowych danych
 -

 
aktualizacja 

-
 

współpraca dot. poprawnie przekazywanych danych

Poprawne dane identyfikacyjne pojazdu i kierowcy
Ogólna prawidłowość danych
Dostęp do ewidencji dla podmiotów aktualizujących w zakresie 
niezbędnym do przekazania danych

Art. 9.
 

Podmioty, określone w art. 7 i 8, przekazując dane do 
ewidencji pojazdów każdorazowo podają

 
dane niezbędne do 

prawidłowej identyfikacji pojazdu, którego przekazywane dane 
dotyczą.

Art. 13. 1 …
 

współdziałanie podmiotów w zakresie poprawności 
danych przekazanych do ewidencji

Planowane zmiany prawne
 Ustawa o CEP i CEK
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Centralny identyfikator pojazdu
 -

 
nadawanie

 -
 

gromadzenie w CEP
 -

 
aktualizacja 

-
 

komunikacja
 

przy udostępnianiu i wyjaśnianiu

Poprawna identyfikacja pojazdu (stopniowo)
Identyfikator - jednoznaczny w skali kraju i niezmienny 
przez cały czas życia pojazdu

Art. 5.
 

W ewidencji gromadzi się: […]
1 lit. m centralny identyfikator pojazdu

Planowane zmiany prawne
 Ustawa o CEP i CEK
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Weryfikacja danych
 -

 
procesy i udostępnianie wyników weryfikacji CEPiK

Podnoszenie jakości danych
Ogólna prawidłowość danych
Dostęp do ewidencji dla podmiotów aktualizujących w 
zakresie niezbędnym do przekazania danych

Art. 27.

 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić

 

określony zakres 
danych zgromadzonych w ewidencji […] w trybie weryfikacji

 

za pomocą

 

urządzeń

 
teletransmisji

 

danych.
Art. 28. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może dokonać

 

weryfikacji zgodności 
danych powierzonych […] z danymi zgromadzonymi w

 

ewidencji

 

pojazdów lub 
ewidencji kierowców i:

1) udostępnić

 

wynik weryfikacji

 

zawierający informację

 

o zgodności lub rozbieżności 
danych powierzonych z danymi zgromadzonymi w ewidencji pojazdów lub ewidencji 
kierowców, albo

2) uzupełnić

 

dane

 

posiadane przez podmiot powierzający w oparciu o dane 
zgromadzone w ewidencji pojazdów lub ewidencji kierowców, […]

Planowane zmiany prawne
 Ustawa o CEP i CEK
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Bezpośrednie przekazywanie danych z SKP

Podnoszenie jakości danych – aktualność, kompletność
Weryfikacja danych, dokumentów i rzeczywistości
Weryfikacja zgodności danych od wszystkich podmiotów 
aktualizujących

Rozporządzenie MSWIA 
zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

§

 

2. 1.Stacje kontroli pojazdów przekazują

 

do ewidencji w drodze teletransmisji dane 
gromadzone we własnym systemie informatycznym wytworzone po dniu wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia. Rozpoczęcie przekazywania danych do ewidencji 
w drodze teletransmisji nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do systemu 
teleinformatycznego ewidencji, nie później niż

 

w ciągu 8 miesięcy od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.
2. Do czasu rozpoczęcia przekazywania przez stacje kontroli pojazdów danych w 
sposób określony w ust. 1 przekazywanie tych danych odbywa się

 

na zasadach 
obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Planowane zmiany prawne
 Rozporządzenie w sprawie CEP
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Wiarygodność
 

przekazywanych danych
 -

 
organy rejestrujące pojazdy i wydające prawa 

jazdy przekazując dane podpisują
 

je certyfikatem 
wydanym przez Centrum Certyfikacji CEPiK

 -
 

organy rejestrujące pojazdy pobierają
 

dane z CEP 
i weryfikują

 
je

Podnoszenie jakości danych
Zwiększenie odpowiedzialności przy wprowadzaniu danych
Podnoszenie zaufania do danych
Dostęp do ewidencji dla ww. organów
Dane tak podpisane są wystarczające w procesie 
przerejestrowania (pilotaż ADSxP)
Zapewnienie pełniej zgodności między danymi 
wprowadzanymi a gromadzonymi w CEP (pilotaż ADSxP)

Projekt SI CEPiK –
 

nowości
 Podpis i weryfikacja danych w organach
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Pytania
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