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1.

Przeznaczenie dokumentu

Regulamin określa politykę certyfikacji w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz zagadnienia związane z wystawianiem, zawieszaniem,
odwieszaniem oraz unieważnianiem certyfikatów.
2.

Słownik

Poprzez poniższe pojęcia rozumie się:
1)

MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

2)

CPD – Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

3)

CA (wystawca) – Centrum Autoryzacji CPD zlokalizowane w siedzibie CPD MSWiA,

4)

lokalizacja paszportowa – Wojewódzki Punkt Paszportowy, Okręgowy Punkt Paszportowy,
Terenowy Punkt Paszportowy, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej lub inna jednostka wydająca
dokumenty paszportowe,

5)

WPP – Wojewódzki Punkt Paszportowy, jednostka wydająca dokumenty paszportowe,

6)

OPP – Okręgowy Punkt Paszportowy, jednostka wydająca dokumenty paszportowe,

7)

TPP – Terenowy Punkt Paszportowy, jednostka wydająca dokumenty paszportowe,

8)

organ wydający — wojewoda ,minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji,
minister właściwy do spraw zagranicznych, konsul

9)

lokalne stanowisko – stanowisko komputerowe opcjonalnie z oprzyrządowaniem do pobierania
danych biometrycznych i urządzeniami peryferyjnymi, wyposażone w aplikację, które służy
do: obsługi obywatela, obsługi wniosków o wydanie dokumentów paszportowych, weryfikacji
poprawności danych biometrycznych w spersonalizowanym mikroprocesorze (w który
wyposażony jest dokument paszportowy) oraz obsługi procesu wydania dokumentu
paszportowego wnioskodawcy,

10) bezpieczna poczta – kanał do przekazywania korespondencji pomiędzy CPD MSWiA,
a lokalizacjami paszportowymi, realizowany w sposób zapewniający ochronę danych
zamieszczonych w tych dokumentach (dotyczy przekazywania kart oraz dokumentów
papierowych),
11) certyfikat – elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane są przyporządkowane
do określonej osoby fizycznej, urządzenia (np. serwera) czy podmiotu (np. Urzędu Certyfikacji).
Certyfikaty wydawane w ramach niniejszej polityki są m.in. wykorzystywane do autoryzacji
dostępu do lokalnych stanowisk, szyfrowania danych i uwierzytelniania wykonywanych operacji
w systemie PSI,
12) CRL – Certificate Revocation List – lista unieważnionych lub zawieszonych certyfikatów,
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13) CUU – aplikacja CA udostępniająca funkcjonalność składania i procesowania wniosków o karty
dostępowe i certyfikaty,
14) karta dostępowa – karta SMART obsługująca infrastrukturę PKI, na której są wydane certyfikaty,
15) klucz prywatny – jeden z pary kluczy kryptograficznych, który odpowiada za odszyfrowanie
informacji przeznaczonej do jego posiadacza oraz złożenie podpisu cyfrowego. Powinien
być szczególnie chroniony przez jego właściciela przed dostępem osób nieuprawnionych,
16) kompromitacja klucza prywatnego – kompromitacja jest rozumiana jako ujawnienie klucza
prywatnego osobom niepowołanym, której skutkiem jest brak zachowania poufności danych
w infrastrukturze PKI,
17) nośnik – elektroniczny nośnik informacji (np. płyty CD, DVD),
18) odbiorca – odbiorcą usług certyfikacyjnych jest organ paszportowy lub osoby przez niego
upoważnione, a także podmioty lub osoby fizyczne upoważnione przez Dyrektora CPD. Odbiorca
składa do CA wniosek w sprawie wydania, zawieszenia, odwieszenia lub unieważnienia
certyfikatu,
19) operator CA – pracownik CPD MSWiA upoważniony do wykonywania czynności związanych
z bieżącą obsługą CA,
20) PKI – (ang. Public Key Infrastructure) infrastruktura klucza publicznego. Ogólne określenie metod
wykorzystania kryptografii opartej na kluczach RSA, w których jeden jest traktowany jako klucz
publiczny a drugi jako klucz prywatny,
21) polityka certyfikacji – dokument określający sposób zarządzania certyfikatami generowanymi
przez Centrum Personalizacji Dokumentów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji w Warszawie,
22) PS2O – aplikacja użytkownika końcowego podsystemu Paszportowy System Obsługi Obywatela
przystosowana do obsługi wniosków o wydanie dokumentów paszportowych,
23) PSI – Paszportowy System Informacyjny. System teleinformatyczny obejmujący: centralną
ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, ewidencje paszportowe
prowadzone przez organy paszportowe, repozytorium produkcyjne oraz urządzenia techniki
informatycznej do przetwarzania i teletransmisji danych, zapewnienia ich poufności,
integralności, dostępności, rozliczalności i autentyczności oraz służące do personalizacji
dokumentów paszportowych,
24) RSA – asymetryczny algorytm kryptograficzny (z kluczem publicznym), który można stosować
zarówno do szyfrowania, jak i do podpisów cyfrowych,
25) technik serwisu – pracownik
utrzymaniowo-serwisowe w PSI,

firmy

świadczącej

na

rzecz

CPD

MSWiA

usługi

26) subskrybent – subskrybentem jest osoba fizyczna, której zostaje wydany stosowny certyfikat,
karta dostępowa. W przypadku certyfikatu dla urządzenia subskrybentem jest odbiorca,
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27) usługi certyfikacyjne – usługi świadczone przez CPD na rzecz odbiorców i subskrybentów
polegające na wydawaniu, zawieszaniu, odwieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz kart
dostępowych,
28) recertyfikacja kart dostępowych – ponowne wykorzystanie karty dostępowej na której wcześniej
był już nagrany certyfikat. Recertyfikacja karty jest poprzedzona wyczyszczeniem wcześniej
nagranych certyfikatów oraz nagraniem nowych. W przypadku gdy recertyfikacja karty będzie
zastosowana dla innego użytkownika dane osobowe poprzedniego subskrybenta zostaną
zanonimizowane.
3.

Odpłatność

Certyfikaty i karty dostępowe wydawane są nieodpłatnie. W przypadku rażącego nieprzestrzegania
postanowień regulaminu lub polityki certyfikacji przez odbiorcę usług certyfikacyjnych, wystawca
zastrzega sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług certyfikacyjnych.
4.

Publikacja informacji

Informacje związane z funkcjonowaniem CA są
http://www.cpd.gov.pl pod następującymi adresami:

dostępne

w

Internecie

1)

polityka certyfikacji:

2)

https://www.cpd.gov.pl/dla_urzedow/informacje/ regulamin certyfikacji:

na

stronie

https://www.cpd.gov.pl/dla_urzedow/informacje/ wzór umowy o świadczenie usług
certyfikacyjnych: https://www.cpd.gov.pl/dla_urzedow/informacje/
3)

wzór wniosku o wydanie/odnowienie certyfikatu:
https://www.cpd.gov.pl/dla_urzedow/informacje/

4)

wzór wniosku o wydanie/odnowienie certyfikatu dla urządzenia lub podmiotu:
https://www.cpd.gov.pl/dla_urzedow/informacje/

5)

wzór wniosku o unieważnienie/ zawieszenie certyfikatu:
https://www.cpd.gov.pl/dla_urzedow/informacje/

5.

Listy CRL

Listy CRL są udostępniane w infrastrukturze sieciowej PSI pod adresami:
•

http://prod-cuu-ca-subca/repozytorium/CRL_CPD-User_CA_2017.crl

•

http://prod-cuu-ca-subca/repozytorium/CRL_CPD-Root_CA_2017.crl

W lokalizacjach paszportowych listy CRL są udostępniane na serwerach PS2O. Domyślna lokalizacja
list CRL to: /Nazwa_serwera/opt/update/ps2o.
6.

Okres ważności list CRL
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Okres ważności list CRL wynosi 14 dni. Okres ważności list CRL może być zmieniany. W przypadku
zmiany okresu ważności list CRL, stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej
o której mowa w ust. 4.
7.

Zasady generacji list CRL

Lista CRL jest generowana automatycznie:
1) jednorazowo, w przypadku unieważnienia, zawieszenia lub odwieszenia certyfikatu,
2) okresowo z częstotliwością co 10 minut.
Okresowość generacji listy CRL może być zmieniana. W przypadku zmiany częstotliwości informacja
ta zostanie opublikowana na stronie internetowej o której mowa w ust.4.
8.

Zasady dystrybucji list CRL

Listy CRL w ramach infrastruktury PSI MSWiA są dystrybuowane do serwerów PS2O automatycznie
z częstotliwością co najmniej 1 raz dziennie.
9.

Okres ważności certyfikatów

Certyfikaty są wydawane na okres 5 lat.
10. Umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych
Wzór umowy zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.
Za prawidłowe wypełnienie pól informacyjnych w częściach przeznaczonych dla subskrybenta
i odbiorcy odpowiada odbiorca usług certyfikacyjnych. Prawidłowość danych w umowie potwierdzają
swoimi podpisami subskrybent i odbiorca.
Umowa jest sporządzana w 3 egz., po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy (wystawcy,
odbiorcy i subskrybenta).
Wystawca po podpisaniu umowy, odsyła do odbiorcy 2 egz. umowy. Odbiorca jest zobowiązany
do przekazania 1 egz. subskrybentowi.
Umowa jest zawierana pomiędzy wystawcą a subskrybentem. Strony są związane umową przez cały
czas posiadania przez subskrybenta aktywnych certyfikatów.
11. Wniosek o wydanie/ certyfikatów
Wzór wniosku zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.
Część A wniosku wypełnia odbiorca. Odbiorca zaświadcza prawidłowość wpisanych danych poprzez
złożenie swojego podpisu oraz pieczęci odbiorcy usług certyfikacyjnych.
Część B wniosku wypełnia subskrybent. Subskrybent składa w części B oświadczenie o znajomości
polityki certyfikacji i regulaminu, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, poprzez złożenie
swojego podpisu.
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Wniosek jest sporządzany w 1 egz. dla wystawcy.
12. Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu dla urządzenia lub podmiotu
Wzór wniosku zawiera załącznik nr 3 do regulaminu.
Wniosek wypełnia odbiorca. Odbiorca zaświadcza prawidłowość wpisanych danych poprzez złożenie
swojego podpisu oraz pieczęci odbiorcy usług certyfikacyjnych.
Wniosek jest sporządzany w 1 egz. dla wystawcy.
13. Wniosek o unieważnienie lub zawieszenie certyfikatu
Wzór wniosku zawiera załącznik nr 4 do regulaminu.
Wniosek wypełnia odbiorca. Odbiorca zaświadcza prawidłowość wpisanych danych poprzez złożenie
swojego podpisu oraz pieczęci odbiorcy usług certyfikacyjnych.
Wniosek jest sporządzany w 1 egz. dla wystawcy.
14. Weryfikacja wniosków o wydanie /odnowienie/zawieszenie/unieważnienie certyfikatu
Wnioski papierowe są weryfikowane przez operatorów CA pod względem kompletności informacji
wymaganych we wniosku. Wszystkie pola informacyjne we wniosku muszą być wypełnione.
W przypadku niekompletnych informacji, wniosek jest odrzucany.
Wnioski elektroniczne złożone za pośrednictwem aplikacji CUU nie są weryfikowane pod względem
kompletności danych. Kompletność danych we wniosku kontrolowana jest przez aplikację CUU.
Niekompletny wniosek zarejestrowany w aplikacji CUU, nie będzie mógł być zrealizowany w CA.
15. Uwierzytelnianie uprawnień
Uprawnienia osób składających wniosek w imieniu odbiorcy są weryfikowane w oparciu o przesłane
do Wystawcy stosowne upoważnienia.
Uprawnienia operatorów CA są weryfikowane w oparciu o wystawione upoważnienia dyrektora CPD.
Za weryfikację uprawnień subskrybentów odpowiada osoba wnioskująca w imieniu odbiorcy usług
certyfikacyjnych.
Załączniki:
Zał. 1 - Wzór wniosku o wydanie certyfikatów.
Zał. 2 - Wzór umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych.
Zał. 3 - Wzór wniosku o wydanie/odnowienie certyfikatów dla urządzenia lub podmiotu.
Zał. 4 - Wzór wniosku o unieważnienie lub zawieszenie certyfikatów.
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