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Historia zmian 
Wersja dokumentu Data wydania Opis  
01.01 20/10/2005 Wersja pocz�tkowa 
01.02 01/12/2005 Wersja zmodyfikowana zgodnie z 

uwagami zgłoszonymi  przez  P. 
James’a Bishop’a oraz Ministerstwo 
Transportu i Budownictwa 

01.03 05/01/2006 Wersja zmodyfikowana na podstawie 
uwag P. James’a Bishop’a zawartych 
w Zał�czniku 1 „Review Findings” do 
dokumentu:  
G07-TRVA/JB/jb/(2005)D32853,   
z dnia 20 grudnia 2005 r. 
Uwzgl�dniono wszystkie uwagi 
zgłoszone w w/w dokumencie.  
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Zestawienie spełnienia wymaga�: 
 
Polityka ERCA wer.2.0  Polityka PL.-MSA Uwagi 
§5.3.1 §1.2, §1.4  
§5.3.2 §6.2.1, §6.2.3, §6.2.4, §6.4  
§5.3.3 §6.2.1, §9.3.1  
§5.3.4 §6.2.2  
§5.3.5 §6.2.1   
§5.3.6 §6.4  
§5.3.7 §6.4  
§5.3.8 §6.4  
§5.3.9 §6.4  
§5.3.10 §6.4  
§5.3.11 §6.2.7  
§5.3.12 §5.1.1, §7.1, §7.2  
§5.3.13 §3.1.3, §5.1.8.3, §6.2.1, §6.2.3, §7.1, 

§7.2 
 

§5.3.14 §3.1.6, §5.1.8.3, §6.2.3, §7.2.3  
§5.3.15 §6.2.4  
§5.3.16 §5.1.8.3, §6.4, §7.2.3  
§5.3.17 §6.2.5, §7.2.4  
§5.3.18 §6.3  
§5.3.19   
§5.3.20 

Nie dotyczy Brak w Polsce producentów 
czujników ruchu; 
Je�li w przyszło�ci PL-MSA 
zawrze umow� z producentami 
czujników ruchu Polityka PL-
MSA zostanie uaktualniona i 
ponownie przedło�ona ERCA do 
akceptacji.  

§5.3.21 §3.1.4, §6.3  
§5.3.22 Nie dotyczy Brak w Polsce producentów 

tachografów; 
Je�li w przyszło�ci PL-MSA 
zawrze umow� z producentami 
tachografów Polityka PL-MSA 
zostanie uaktualniona i ponownie 
przedło�ona ERCA do 
akceptacji. 

§5.3.23 §3.4.1, §6.3  
§5.3.24 §6.3  
§5.3.25 Nie dotyczy Ma zastosowanie wył�cznie dla 

kart (§6.2.1 )  z uwagi na brak w 
Polsce producentów 
tachografów.  

§5.3.26 §6.1, §6.2.1  
§5.3.27 §6.2  
§5.3.28 §6.2.3  
§5.3.29 §8.1.1  
§5.3.30 §6.2.3, §8.4  
§5.3.31 §8.6, §8.8  
§5.3.32 §8.3  
§5.3.33 §8.3  
§5.3.34 Nie dotyczy Brak w Polsce producentów 

tachografów.  
§5.3.35 §5.1.2, §5.1.8.5  
§5.3.36 §6.2.6  
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Polityka ERCA wer.2.0  Polityka PL.-MSA Uwagi 
§5.3.37 §6.2.1, §6.2.4, §9.6  
§5.3.38 §9.1, §9.2   
§5.3.39 §9.3.1, §9.3.2, §9.3.3, §9.3.4  
§5.3.40 §9.5.1, §9.5.3  
§5.3.41 §10  
§5.3.42 §12  
§5.3.43 §11, §11.2  
§5.3.44 §11.1  
§5.3.45 §11.5  
§5.3.46 §11.4, §11.5  
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1  Wprowadzenie  
Niniejszy dokument zawiera krajow� polityk� bezpiecze�stwa dla systemu tachografów 
cyfrowych w Polsce, zwan� dalej w skrócie „Polityk� PL-MSA”. Polityka PL-MSA b�dzie 
regulowa� funkcjonowanie systemu tachografów cyfrowych (STC) w Polsce.  
 
Dokument opisuje wymagania dotycz�ce w szczególno�ci zarz�dzania kluczami, 
certyfikatami i urz�dzeniami, które wchodz� w skład STC. 
 
Polityka PL-MSA jest zgodna z nast�puj�cymi aktami prawnymi:  

• Rozporz�dzeniem Rady (EWG) nr 3821/85 ………………………  ………………[1] 
• Rozporz�dzeniem Rady (WE) nr 2135/98 (http://europa.eu.int/eur-

lex/pri/en/oj/dat/1998/l_274/l_27419981009en00010021.pdf) ……………………..[2] 
• Rozporz�dzeniem Komisji (WE) nr 1360/2002 (http://europa.eu.int/eur-

lex/pri/en/oj/dat/2002/l_207/l_20720020805en00010252.pdf) ……………………..[3] 
• dokumentem „Guideline and Template National CA 

policy”(http://www.urba2000.com/chrono/public/ts-NCA-
POLICY%20Guideline%20v1.pdf)…………………………………………………..[4] 

• dokumentem „Common Security Guideline” 
(http://www.urba2000.com/chrono/public/CommonSecurityGuideline10.pdf)........ ..[5] 

• dokumentem „The Digital Tachograph European Root Policy v.2.0” 
(http://dtc.jrc.it/ERCAdocs/SPI04131.pdf) …………………………………….........[6] 

• Ustaw� z dnia 28 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. 2005, nr  
180, poz. 1494)…………….........................................................................................[7] 

• Wspólnymi kryteriami. ISO/IEC 15408 (1999): „Technologie informacyjne. Techniki 
bezpiecze�stwa — Kryteria oceny bezpiecze�stwa informacji” (cz��ci 1–
3)”…………………...............................................................................................  .[CC] 

• CEN Workshop Agreement 14167-2: Cryptographic Module for CSP Signing 
Operations – Protection Profile (MCSO-PP)………………………………...…..[CEN] 

• FIPS PUB 140-2 (25 maja 2001 r.): „Security Requirements for Cryptographic 
Modules”. Information Technology Laboratory, National Institute of Standards and 
Technology (NIST)……………………………………………………………....[FIPS] 

 

1.1 Cel  
Zadaniem STC jest wdro�enie ogólnoeuropejskiego planu zwi�kszenia efektywno�ci kontroli 
nad czasem jazdy oraz odpoczynku kierowców ci��arówek i autobusów w celu poprawy 
bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków pracy.  
�rodkiem do realizacji tego celu b�dzie zast�pienie dotychczasowego systemu opartego na 
papierowych dyskach przez cyfrowe urz�dzenia rejestruj�ce. Urz�dzenia te wymagaj� od 
kierowców, organów kontrolnych itp. uwierzytelnienia za pomoc� karty elektronicznej  
i certyfikatu podpisanego elektronicznie. W systemie b�d� wykorzystywane 4 typy kart 
elektronicznych: karta kierowcy, karta warsztatowa, karta przedsi�biorstwa i karta kontrolna. 
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1.2 Instytucje odpowiedzialne 

PL-MSA 
Instytucj� odpowiedzialn� za wdro�enie aktów [1], [2] i [3] w Polsce b�dzie Ministerstwo 
Transportu i Budownictwa, zwane dalej, zgodnie z terminologi� mi�dzynarodow�, PL-MSA. 
Oficjalne dane kontaktowe s� nast�puj�ce:  
Ministerstwo Transportu i Budownictwa 

ul. Chałubi�skiego 4/6, 00-928 Warszawa 
Polska 

Telefon: (+48-22) 630-10-00  

Faks: (+48-22) 630-11-16 
http:// www.mtib.gov.pl   

PL-MSCA 
Podmiotem wyznaczonym zgodnie z Ustaw� z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów 
cyfrowych (Dz.U. nr  180, poz. 1494) jako Centrum Certyfikacji w Polsce (zwanym dalej PL-
MSCA), b�dzie:  
Polska Wytwórnia Papierów Warto�ciowych S.A. (PWPW) 
ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa 
Polska 
Telefon: (+48-22) 332-91-00 
Faks: (+48-22) 332-91-99 

PL-CIA 
Podmiotem wyznaczonym zgodnie z Ustaw� z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów 
cyfrowych (Dz.U. nr  180, poz. 1494) jako Podmiot Wydaj�cy Karty w Polsce (zwanym dalej 
PL-CIA), b�dzie:  
Polska Wytwórnia Papierów Warto�ciowych S.A. (PWPW) 
ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa 
Polska 
Telefon: (+48-22) 332-91-00 
Faks: (+48-22) 332-91-99 

PL-CP 
Centrum Personalizacji w Polsce (zwanym dalej PL-CP) b�dzie:  
Polska Wytwórnia Papierów Warto�ciowych S.A. (PWPW) 
ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa 
Polska 
Telefon: (+48-22) 332-91-00 
Faks: (+48-22) 332-91-99 
 
 
 
PL-MSCA lub PL-CP mog� zleci� cz��ci swoich procesów podwykonawcom. Korzystanie  
z usług podwykonawców nie zwalnia w �adnym stopniu z odpowiedzialno�ci PL-MSCA oraz 
PL-CP za realizacj� zada� im powierzonych. 
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1.3 Zatwierdzenie 
Polityka PL-MSA została zatwierdzona przez: 
Digital Tachagraph Root Certification Authority 
Traceability and Vulnerability Assessment Unit 
European Commission  
Joint Research  Centre, Ispra Establishment (TP.360) 
Via E. Fermi, 1 
I-21020 Ispra (VA) 
w dniu 8 lutego 2006 r. 
 
Dost�pno�� i dane kontaktowe 
Dost�pno�� publiczna: 
Po zatwierdzeniu, Polityka PL-MSA b�dzie publicznie dost�pna pod adresem: 
http://www.mtib.gov.pl 
Pytania dotycz�ce niniejszej Polityki PL-MSA nale�y kierowa� do: 
Ministerstwo Transportu i Budownictwa 
Departament Dróg i Transportu Drogowego 

ul. Chałubi�skiego 4/6, 00-928 Warszawa 
Polska 

Telefon: (+48-22) 630-12-51 lub 630 12 53  

Faks: (+48-22) 630-12-72  
 
Dane kontaktowe dotycz�ce niniejszej Polityki PL-MSA: 
Nazwa niniejszego dokumentu: Polityka Organu Pa�stwa Członkowskiego – Polska dla 
Systemu Tachografów Cyfrowych. 
Identyfikator niniejszego dokumentu:  
PLMSAPolicy_Polish.pdf — wersja polska  
PLMSAPolicy_English.pdf — wersja angielska 

2 Zakres obowi�zywania 
 
Polityka PL-MSA dotyczy wył�cznie STC w Polsce.  
Usługi szyfrowania i wydawania certyfikatów �wiadczone przez PL-MSCA s� przeznaczone 
tylko dla STC. 
Karty wydawane przez PL-CP s� przeznaczone wył�cznie do u�ytku w STC.  
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Na powy�szym rysunku została przedstawiona infrastruktura logiczna STC. Obszar 
obowi�zywania Polityki PL-MSA jest zaznaczony liniami pogrubionymi. 
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3 Postanowienia ogólne 

3.1 Zobowi�zania 
 
Niniejszy podrozdział zawiera postanowienia dotycz�ce zobowi�za� nast�puj�cych 
podmiotów w zakresie Polityki PL-MSA: 

• PL-MSA; 
• PL-CIA; 
• PL-MSCA; 
• PL-CP; 
• U�ytkownicy STC - posiadacze kart. 

3.1.1 Zobowi�zania PL-MSA 
Instytucja PL-MSA jest zobowi�zana do: 

• Aktualizowania Polityki PL-MSA; 

• Wyznaczenia podmiotów PL-MSCA, PL-CIA i PL-CP;  

• Kontroli wyznaczonych podmiotów PL-MSCA, PL-CIA i PL-CP; 

• Zatwierdzania Deklaracji Praktyk (PS) dla PL-MSCA i PL-CP; 

• Informowania wyznaczonych podmiotów o Polityce PL-MSA; 

• Przedstawiania Polityki PL-MSA do zatwierdzenia przez ERCA.  

3.1.2 Zobowi�zania PL-CIA  
Podmiot wyznaczony jako PL-CIA jest zobowi�zany do: 

• Przestrzegania Polityki PL-MSA; 

• Publikowania PL-CP PS zgodnych z Polityk� PL-MSA;  

• Zapewnienia, by poprawne informacje z wniosków aplikacyjnych były przekazywane 
do PL-CP; 

• Informowania u�ytkowników STC o zawartych w Polityce PL-MSA wymaganiach 
dotycz�cych korzystania z STC; 

• Utrzymywania wystarczaj�cych zasobów organizacyjnych i finansowych, aby spełnia� 
wymagania przedstawione w Polityce PL-MSA. 

 

3.1.3 Zobowi�zania PL-MSCA 
Podmiot wyznaczony jako PL-MSCA jest zobowi�zany do: 

• Przestrzegania Polityki PL-MSA; 

• Publikowania PL-MSCA PS zgodnych z Polityk� PL-MSA; 

• Utrzymywania wystarczaj�cych zasobów organizacyjnych i finansowych, aby spełnia� 
wymagania przedstawione w Polityce PL-MSA, zwłaszcza w odniesieniu do 
odszkodowa�; 
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• Zapewnienia wdro�enie wszystkich wymaga� ci���cych na PL-MSCA, które s� 
wyszczególnione w Polityce PL-MSA. 

PL-MSCA ponosi odpowiedzialno�� za zgodno�� z procedurami opisanymi w Polityce PL-
MSA, nawet je�li funkcje PL-MSCA s� realizowane przez podwykonawców. PL-MSCA 
ponosi odpowiedzialno�� za zapewnienie, by wszyscy podwykonawcy �wiadczyli usługi 
zgodnie z PL-MSCA PS i Polityk� PL-MSA. 

3.1.4 Zobowi�zania PL-CP 
Podmiot wyznaczony jako PL-CP jest zobowi�zany do: 

• Przestrzegania Polityki PL-MSA; 

• Utrzymywania wystarczaj�cych zasobów organizacyjnych i finansowych, aby spełnia� 
wymagania przedstawione w Polityce PL-MSA, zwłaszcza w odniesieniu do 
odszkodowa�. 

PL-CP zapewni wdro�enie wszystkich ci���cych na nim wymaga�, które s� wyszczególnione 
w Polityce PL-MSA. 
PL-CP ponosi pełn� odpowiedzialno�� za realizacje wymaga� opisanych w Polityce PL-MSA, 
nawet, je�li funkcje PL-CP s� realizowane przez podwykonawców. 

3.1.5 Zobowi�zania posiadaczy kart 
PL-CIA b�dzie wymaga� od posiadacza karty lub instytucji go reprezentuj�cej wywi�zywania 
si� ze zobowi�za� wynikaj�cych z warunków korzystania z kart. 
 

3.2 Odpowiedzialno�� 
PL-MSCA i PL-CP ponosz� odpowiedzialno�� za wła�ciwe wykonywanie swoich zada� tak�e 
w przypadku, gdy zlecaj� je w cało�ci lub w cz��ci podwykonawcom. Je�li PL-MSCA lub PL-
CP zamierza zleci� swoje zadania innym podmiotom, poinformuje o tym z wyprzedzeniem 
PL-MSA. Ponadto PL-MSCA lub PL-CP udost�pni PL-MSA dodatkowe zasoby niezb�dne 
dla realizacji zobowi�za� PL-MSA. 
PL-MSCA i PL-CP nie ponosz� odpowiedzialno�ci wobec u�ytkowników STC, jedynie 
wobec PL-MSA i PL-CIA. 
Wszelk� odpowiedzialno�� wobec u�ytkowników STC ponosz� PL-MSA/PL-CIA. 
 
Certyfikaty wydane przez PL-MSCA lub ERCA s� przeznaczone wył�cznie do u�ytku w STC. 
Inne certyfikaty znajduj�ce si� na kartach stanowi� naruszenie Polityki PL-MSA, w zwi�zku  
z czym PL-MSA, PL-CIA, PL-MSCA i PL-CP nie ponosz� �adnej odpowiedzialno�ci za 
u�ytkowanie urz�dze� z nieautoryzowanymi certyfikatami. 

Odpowiedzialno�� PL-MSA i PL-CIA wobec u�ytkowników STC  
PL-MSA i PL-CIA ponosz� odpowiedzialno�� za szkody b�d�ce wynikiem niewypełnienia 
ich zobowi�za� tylko wówczas, gdy działały niedbale. Je�li PL-MSA i PL-CIA działały 
zgodnie z Polityk� PL-MSA lub innym dokumentem reguluj�cym ich post�powanie, to nie 
mo�na tego uzna� za zaniedbanie. 

Odpowiedzialno�� PL-MSCA i PL-CP wobec PL-MSA i PL-CIA 
Podmiot PL-MSCA lub PL-CP ponosi odpowiedzialno�� za szkody b�d�ce wynikiem 
niewypełnienia jego zobowi�za� tylko wówczas, gdy działał niedbale. Je�li podmiot działał 
zgodnie z Polityk� PL-MSA lub odpowiedni� PS, to nie mo�na tego uzna� za zaniedbanie.  
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3.3 Interpretacja i wykonanie zobowi�za� prawnych 

3.3.1 Obowi�zuj�ce ustawodawstwo 
Wszelkie kontrowersje wynikłe w czasie wdra�ania Polityki PL-MSA b�d� interpretowane 
zgodnie z prawem polskim.  

3.4 Poufno�� 
W celu zapewnienia poufno�ci i ochrony osób prywatnych, przetwarzanie danych osobowych 
i przenoszenie takich danych s� ograniczone zgodnie z Dyrektyw� 95/46/EC oraz 
obowi�zuj�c� polsk� Ustaw� o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926,  
wraz z pó�niejszymi zmianami (http://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/473.doc)  

3.4.1 Informacje, które nale�y traktowa� jako poufne 
Wszelkie dane o osobach prywatnych b�d� przedsi�biorstwach b�d�ce w posiadaniu PL-
MSCA, PL-CP lub ich podwykonawców, które nie figuruj� na wydawanych kartach uznaje si� 
za poufne. Nie mog� by� one udost�pniane bez wcze�niejszej zgody osoby, której dotycz� lub, 
(je�li ma to zastosowanie) pracodawcy lub jej przedstawiciela, chyba, �e obowi�zuj�ce prawo 
stanowi inaczej.  
Nale�y zachowa� poufno�� wszystkich prywatnych kluczy RSA, kluczy kryptograficznych 
wykorzystywanych w ramach PL-MSCA/PL-CP zgodnie z niniejsz� Polityk� PL-MSA. 
Logi i dzienniki kontroli nie mog� by� udost�pniane jako cało�� chyba, �e prawo tego 
wymaga.  
 

3.4.2 Informacje, które nie s� traktowane jako poufne 
Certyfikaty nie s� uznawane za poufne. 
Informacje identyfikacyjne lub inne informacje o osobach prywatnych b�d� 
przedsi�biorstwach figuruj�ce na kartach i w certyfikatach nie s� uznawane za poufne, o ile 
nie nakazuj� tego ustawy lub inne formalne zobowi�zania. 

4 Deklaracja Praktyk (PS)  
PL-MSCA i PL-CP musz� mie� instrukcje dokumentuj�ce ich czynno�ci i procedury 
wykorzystywane do spełnienia wszystkich wymaga� okre�lonych w Polityce PL-MSA, zwane 
Deklaracj� Praktyk (PS). PS musi zosta� zatwierdzona przez PL-MSA. 
W szczególno�ci: 

• PS b�dzie okre�la� zobowi�zania wszystkich podmiotów zewn�trznych 
wspomagaj�cych PL-MSCA i PL-CP w wykonywaniu usług, wł�cznie ze stosownymi 
politykami i procedurami; 

• Zawarto�� PS zostanie udost�pniona PL-MSA, u�ytkownikom STC  
i zainteresowanym stronom (np. organom kontrolnym), chocia� PL-MSCA/PL-CP nie 
s� generalnie zobowi�zane do udost�pniania wszystkich szczegółów swojej 
działalno�ci publicznie oraz u�ytkownikom STC; 

• Kierownictwo PL-MSCA/PL-CP ponosi odpowiedzialno�� za to, by PS była 
wła�ciwie wdra�ana; 

• PL-MSCA/PL-CP musi zdefiniowa� proces przegl�du PS;  

• PL-MSCA/PL-CP b�dzie z odpowiednim wyprzedzeniem informowa� o zmianach, 
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które zamierza wprowadzi� w PS, a tak�e, po zatwierdzeniu tych zmian przez PL-
MSA, natychmiast udost�pnia� zmodyfikowan� wersj� PS.  

5 Zarz�dzanie urz�dzeniami STC   
 
Jako urz�dzenia STC definiuje si�: 

• Karty elektroniczne; 
• Tachografy cyfrowe (VU);  
• Czujniki ruchu. 
Urz�dzenia s� obsługiwane lub zarz�dzane przez: 
• PL-MSA; 
• PL-CIA; 
• PL-MSCA; 
• PL-CP; 
• Producentów VU; 
• Producentów czujników ruchu. 

PL-MSA realizuje nast�puj�ce funkcje: 
• Nadzór nad jako�ci� procesów STC w Polsce; 
• Zatwierdzanie PS; 
• Monitorowanie bezpiecze�stwa PL-MSCA. PL-MSA wdro�y odpowiedni system 

monitorowania zapewniaj�cy poprawno�� procesu generowania certyfikatów przez 
PL-MSCA i bezpiecznego udost�pniania kluczy kryptograficznych zgodnie  
z wymaganiami aktów [2], [3]. 

PL-CIA realizuje nast�puj�ce funkcje: 
• Rejestrowanie i przetwarzanie wniosków zwi�zanych z wydawaniem, wznawianiem  

i wymian� zgubionych, skradzionych i uszkodzonych kart dla kierowców, 
przedsi�biorstw, warsztatów i organów kontrolnych; 

• Wydawanie kart. PL-CIA zapewni, by wydawanie nowych, wznowionych  
i wymienionych kart było dokonane tylko w przypadku spełnienia warunków 
okre�lonych w [2], [3] przy zachowaniu obowi�zuj�cych terminów;  

• Wymienianie informacji z innymi Pa�stwami Członkowskimi; 
• Przechowywanie danych dotycz�cych zarejestrowanych kart oraz udost�pnianie 

informacji o ich statusie. 

PL-CP realizuje nast�puj�ce funkcje: 
• Przesyłanie wniosków o certyfikaty do PL-MSCA; 
• Umieszczanie klucza i certyfikatu na karcie; 
• Personalizacja karty 

a) Nanoszenie danych wnioskodawcy na kart�; 
b) Kontrola formatu i kompletno�ci danych. 

• Generowanie kodu PIN dla karty warsztatowej; 
• Przygotowanie spersonalizowanych kart do wysłania do wnioskodawcy; 
• Anulowanie kart, które nie zostały odebrane przez wnioskodawc�; 
• Anulowanie uniewa�nionych kart. 



System Tachografów Cyfrowych             Polityka Organu Pa�stwa Członkowskiego - Polska 
v 01.03 

 

 16

PL-MSCA wykonuje nast�puj�ce funkcje: 
• Generowanie kluczy PL-MSCA dla Polski i zarz�dzanie interfejsem obsługuj�cym 

proces certyfikacji kluczy PL-MSCA przez ERCA;  

5.1 Karty 

5.1.1 Kontrola jako�ci — funkcja PL-MSCA/PL-CP 
PL-MSCA/PL-CP musi zapewni�, �e tylko karty posiadaj�ce �wiadectwo homologacji typu 
b�d� personalizowane i wydawane do u�ytku zgodnie z [3].  

5.1.2 Wniosek o wydanie karty 
Wnioskodawca chc�cy otrzyma� kart� dostarcza wniosek do PL-CIA w formacie okre�lonym 
przez PL-MSA. Wniosek wraz z odpowiednimi zał�cznikami powinien zawiera� dane 
pozwalaj�ce na prawidłow� identyfikacj� wnioskodawcy o wydanie karty kierowcy, 
przedsi�biorstwa, warsztatowej lub kontrolnej oraz prawidłow� identyfikacj� osoby prawnej,  
w imieniu, której wniosek jest składany. 
PL-CIA informuje wnioskodawc� o warunkach dotycz�cych u�ywania karty. Informacje te 
b�d� dost�pne po polsku, a w razie potrzeby równie� po angielsku. 
Wnioskodawca, składaj�c wniosek o wydanie karty i potwierdzaj�c jej otrzymanie, akceptuje 
obowi�zuj�ce warunki. 

5.1.2.1  Umowy 
Składaj�c wniosek o wydanie karty i potwierdzaj�c jej otrzymanie, wnioskodawca zawiera  
z PL-CIA umow� z nast�puj�cymi zobowi�zaniami: 

• Wnioskodawca zgadza si� na warunki stosowania i u�ytkowania karty; 
• Wnioskodawca zgadza si� i o�wiadcza, �e od chwili otrzymania karty i przez cały 

okres jej eksploatacji: 
a) Nie b�dzie udost�pnia� karty ani zezwala� na korzystanie z niej w sposób 

niedozwolony; 
b) Wszystkie informacje podane przez wnioskodawc� PL-CIA s� prawdziwe 

według stanu obowi�zuj�cego w chwili zło�enia wniosku.  

5.1.2.2 Warunki zatwierdzenia przez PL-CIA dotycz�ce karty kierowcy 
 
Karty kierowcy b�d� wydawane osobom maj�cym miejsce stałego pobytu w Polsce.  
PL-CIA podejmie nale�yte starania, aby sprawdzi�, czy wnioskodawca nie posiada innej 
wa�nej karty kierowcy wydanej w Polsce lub innym Pa�stwie Członkowskim. 
PL-CIA podejmie nale�yte starania, aby sprawdzi�, czy wnioskodawca składaj�cy wniosek  
o wydanie karty kierowcy posiada wa�ne prawo jazdy odpowiedniej kategorii (B lub wy�szej) 
i podlega przepisom rozporz�dzenia (EWG) 3820/85. 

5.1.3 Okresy wa�no�ci kart 
Karty kierowcy s� wa�ne przez maksymalnie pi�� lat, przy czym okres ten nie mo�e by� 
dłu�szy ni� okres wa�no�ci prawa jazdy. 
Karty warsztatowe s� wa�ne przez maksymalnie jeden rok. 
Karty przedsi�biorstwa s� wa�ne przez maksymalnie pi�� lat, przy czym okres ten nie mo�e 
by� dłu�szy ni� okres wa�no�ci licencji lub za�wiadczenia potwierdzaj�cego zgłoszenie przez 
przedsi�biorc� prowadzenia przewozów drogowych jako działalno�ci pomocniczej  
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w stosunku do jego podstawowej działalno�ci. 
Karty kontrolne s� wa�ne przez maksymalnie pi�� lat. 

5.1.4 Wznawianie kart przez PL-CIA 

5.1.4.1 Upływ terminu wa�no�ci karty 
PL-CIA wyda now� kart� przed upływem wa�no�ci karty bie��cej pod warunkiem, �e 
wniosek o wznowienie karty zostanie zło�ony przynajmniej 15 dni przed upływem daty 
wa�no�ci karty bie��cej.  
PL-CIA wdro�y procedury przypominania posiadaczom kart o zbli�aj�cym si� upływie 
wa�no�ci karty.  
Procedura w przypadku wniosku o wznowienie karty jest taka sama jak w przypadku wniosku 
o wydanie nowej karty. 

5.1.4.2 Zmiana danych osobowych i administracyjnych 
Zmiana nazwiska kierowcy lub technika, zmiana miejsca pracy technika lub zmiana innych 
danych istotnych dla identyfikacji posiadacza karty uzasadniaj� potrzeb� wymiany karty, w 
celu uaktualnienia danych, na podstawie formularza wniosku o wznowienie karty, je�li 
poprzednia karta była wydana w Polsce.  

5.1.5 Zmiana karty przez PL-CIA 

5.1.5.1 Zmiana kraju zamieszkania 
Posiadacz karty, wydanej przez inne Pa�stwo Członkowskie UE mo�e zło�y� wniosek o now� 
kart� kierowcy lub za��da� wymiany karty, o ile udowodni, �e stale zamieszkuje w Polsce 
przez co najmniej 185 dni w roku. 
Po zaakceptowaniu wniosku o zmian� karty, poprzednia karta zostaje zwrócona PL-CIA. PL-
CIA przekazuje t� kart� odpowiedniemu organowi w innym Pa�stwie Członkowskim, który 
wydał kart�.   

5.1.6 Wymiana utraconych, skradzionych, uszkodzonych lub wadliwie 
działaj�cych kart przez PL-CIA 

5.1.6.1 Wymiana skradzionych kart 
Je�li karta została skradziona, posiadacz karty powinien zgłosi� kradzie� organowi 
kontrolnemu upowa�nionemu do wykonywania kontroli transportu drogowego lub w 
najbli�szej jednostce Policji i otrzyma� potwierdzenie zgłoszenia.  
Kradzie� karty musi równie� zosta� zgłoszona PL-CIA. PL-CIA rejestruje zgłoszenie  
o skradzionej karcie. 
Składaj�c do PL-CIA wniosek o wymian� skradzionej karty, posiadacz karty zał�cza do 
wniosku kopi� zgłoszenia kradzie�y. 
Numer skradzionej karty jest wpisywany na tzw. „czarn� list�” dost�pn� dla upowa�nionych 
organów w innych Pa�stwach Członkowskich. 

5.1.6.2 Wymiana utraconej karty 
Utrat� karty nale�y zgłosi� do PL-CIA. PL-CIA rejestruje zgłoszenie o utracie karty. 
Posiadacz utraconej karty składa w PL-CIA wniosek o wymian� karty. 
Numer utraconej karty jest wpisywany na tzw. „czarn� list�” dost�pn� dla upowa�nionych 
organów w innych Pa�stwach Członkowskich. 
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5.1.6.3 Wymiana uszkodzonej lub wadliwie działaj�cej karty 
Karty uszkodzone i wadliwie działaj�ce nale�y dostarczy� do PL-CIA. Je�li uszkodzona lub 
wadliwie działaj�ca karta zostanie zwrócona do PL-CIA, jej numer jest wpisywany na tzw. 
„czarn� list�”, natomiast karta jest uniewa�niana wizualnie i elektronicznie, a nast�pnie 
niszczona. 
 
Je�li karta została utracona, skradziona, uszkodzona lub działa wadliwie, posiadacz karty 
powinien zło�y� wniosek o jej wymian� w ci�gu 7 dni kalendarzowych.  
Je�li posiadacz karty spełni powy�sze wymagania, PL-CIA wydaje kart� zast�pcz� z nowymi 
kluczami i certyfikatem w ci�gu 5 dni roboczych od daty otrzymania wypełnionego wniosku. 
Karta zast�pcza zachowuje okres wa�no�ci karty oryginalnej. Je�li do ko�ca okresu wa�no�ci 
karty zast�pczej zostało mniej ni� 2 miesi�ce, PL-CIA wznowi kart�.   

5.1.7 Rejestrowanie przyj�tych wniosków  
PL-CIA rejestruje wszystkie wnioski w bazie danych i wykorzystuje te informacje jako dane 
wej�ciowe dla podsystemów generowania certyfikatów i personalizacji kart. 

5.1.8 Personalizacja kart 
PL-CP personalizuje karty zarówno wizualnie, jak i elektronicznie.  

5.1.8.1 Personalizacja wizualna 
Karty s� personalizowane wizualnie zgodnie z Aneksem do Rozporz�dzenia 1B [3],  
a w szczególno�ci: 

• Na karcie kierowcy musi by� umieszczone zdj�cie wnioskodawcy, 
• Na karcie warsztatowej musi by� umieszczone zdj�cie technika warsztatu, 
• Na karcie kontrolnej mo�e by� umieszczone zdj�cie kontrolera, 
• Na karcie przedsi�biorstwa zdj�cie nie jest wymagane. 

5.1.8.2 Wprowadzanie danych o wniskodawcy 
Dane na karcie powinny by� rozmieszczone zgodnie ze struktur� okre�lon� w Rozporz�dzeniu 
1360/2002, Aneks 1B, dodatek 2 [3], reguły TCS_403, TCS_408, TCS_413 i TCS_418,  
w zale�no�ci od typu karty. 

5.1.8.3 Zapisywanie kluczy na karcie 
Klucz prywatny musi by� zapisywany na karcie w �rodowisku, w którym został 
wygenerowany. �rodowisko to musi by� tak zabezpieczone, aby nikt nie mógł w jakikolwiek 
sposób dokona� niemonitorowanych czynno�ci dotycz�cych kluczy prywatnych. W miar� 
mo�liwo�ci klucze powinny by� generowane na karcie lub wewn�trz HSM. 

5.1.8.4 Zapisywanie certyfikatu na karcie 
Certyfikat karty jest zapisywany na karcie przed jej wysłaniem do wnioskodawcy. 
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5.1.8.5 Kontrola jako�ci 
Przyj�ta zostanie udokumentowana procedura sprawdzania, czy informacje wizualne na 
wydawanej karcie i informacje elektroniczne s� zgodne z danymi wej�ciowymi. Procedury 
powinny zosta� opisane w PL-CP PS. 

5.1.8.6 Uniewa�nienie i zniszczenie niewysłanych kart 
Wszystkie karty, które zostały uszkodzone podczas personalizacji (b�d� z innych powodów 
nie zostały do ko�ca wyprodukowane i nie wysłane) s� niszczone, a PL-CIA prowadzi rejestr 
zniszczonych kart. 

5.1.8.7 Uniewa�nienie i zniszczenie zwróconych kart 
Wszystkie karty, które zostały zwrócone PL-CIA, z wyjatkiem kart, które zostały wydane 
przez inne pa�stwo członkowskie s� niszczone, a PL-CIA  prowadzi dokładny rejestr 
zniszczonych kart.  
W przypadku zwrotu do PL-CIA karty wydanej w innym Pa�stwie Członkowskim, karta ta 
zostanie zwrócona organowi w innym Pa�stwie Członkowskim, który wydał kart�.  

5.1.9 Rejestracja kart i przechowywanie danych przez PL-CP i PL-CIA 
PL-CP jest zobowi�zany rejestrowa� typy i numery kart wydawane poszczególnym 
wnioskodawcom. Dane te b�d� przesyłane z PL-CP do rejestru PL-CIA. PL-CIA b�dzie 
równie� prowadzi� aktualny rejestr statusów kart.  
PL-CIA prowadzi ewidencj� kart wydanych, wznowionych, wymienionych, skradzionych, 
utraconych i uszkodzonych przez okres co najmniej równy okresowi ich wa�no�ci 
administracyjnej. 

5.1.10 Wysyłanie karty wnioskodawcy  
PL-CIA jest zobowi�zany do wysyłania kart wnioskodawcom. PL-CIA zapewni, by: 

• Personalizacja była tak zorganizowana, aby maksymalnie skróci� czas, przez który 
spersonalizowana karta musi by� przechowywana w bezpiecznym miejscu przed 
dostarczeniem wnioskodawcy. W nocy karty mog� by� przechowywane wył�cznie w 
bezpiecznym �rodowisku. Wdro�one zostan� formalne procedury dla sytuacji 
wyj�tkowych, w tym zakłóce� w procesie produkcyjnym, niedostarczenia karty 
wnioskodawcy, jej utraty lub uszkodzenia. 

• Spersonalizowane karty były przesyłane do odpowiedniego miejsca, sk�d zostan� 
dostarczone lub wysłane wnioskodawcy; 

• Spersonalizowane karty musz� by� zawsze oddzielone od niespersonalizowanych. 
 

5.1.11 Kody uwierzytelnienia (PIN)  
PL-CP jest zobowi�zany do wygenerowania osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) do 
ka�dej karty warsztatowej.  

5.1.11.1 Generowanie kodów PIN 
Kody PIN s� co najmniej 4-cyfrowe (Aneks 1B, Dodatek 10: Cele bezpiecze�stwa dla VU 
4.1.2 [3]), generowane w bezpiecznym systemie i przesyłane w bezpieczny sposób do 
wnioskodawców kart warsztatowych.  
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5.1.11.2 Dystrybucja kodów PIN 
Kody PIN i karty warsztatowe nie mog� by� wysyłane w tej samej kopercie. PL-CP b�dzie 
wysyła� poczt� kody PIN technikom warsztatowym.  
Karty warsztatowe b�d� wysyłane wnioskodawcom kart warsztatowych poczt�.  

5.1.12 Dezaktywacja karty  
W przypadku zwrotu karty do PL-CIA, informacja o tym zostanie przekazana – w razie 
potrzeby – CIA w innym Pa�stwie Członkowskim. 
W przypadku zwrotu do PL-CIA karty wydanej w innym Pa�stwie Członkowskim, karta ta 
zostanie zwrócona organowi w innym Pa�stwie Członkowskim, który wydał kart� wraz z 
odpowiedni� informacj� o powodach zwrotu karty. 

6 Zarz�dzanie kluczami: klucz publiczny ERCA, klucze PL-
MSCA, klucze czujników ruchu i klucze transportowe 

Postanowienia dotycz�ce zarz�dzania nast�puj�cymi kluczami: 
• Klucz publiczny ERCA; 
• Klucze PL-MSCA; 
• Klucze czujników ruchu; 
• Klucze transportowe (słu��cymi do transportu mi�dzy ERCA i PL-MSCA). 

 
Klucz publiczny ERCA jest u�ywany do weryfikacji kluczy publicznych PL-MSCA. Klucz 
prywatny ERCA nie jest omawiany w niniejszym dokumencie, poniewa� nigdy nie opuszcza 
ERCA.  
Klucze PL-MSCA s� kluczami słu��cymi do podpisywania certyfikatów urz�dze�. 
Klucze czujników ruchu to klucze symetryczne, które s� zapisywane na karcie warsztatowej 
i w VU. PL-MSCA otrzymuje klucze czujników ruchu od ERCA, przechowuje je i przekazuje 
producentom. 
Klucze transportowe słu�� do zapewnienia bezpiecze�stwa wymiany informacji mi�dzy 
ERCA i PL-MSCA. 
Je�li PL-MSCA potrzebuje innych kluczy kryptograficznych oprócz powy�szych, nie b�d� 
one traktowane jako cz��� STC i nie podlegaj� Polityce PL-MSA. 

6.1 Klucz publiczny ERCA 
PL-CP oraz PL-MSCA zawsze przechowuj� klucz publiczny ERCA (EUR.PK) w sposób 
gwarantuj�cy utrzymanie jego integralno�ci i dost�pno�ci. PL-CP zapewnia, by certyfikat 
klucza EUR.PK był zapisywany na wszystkich kartach.  

6.2 Klucze PL-MSCA 
Para kluczy Pa�stwa Członkowskiego składa si� z klucza publicznego (MS.PK) i prywatnego 
(MS.SK).  
W Polsce kluczami Pa�stwa Członkowskiego s� klucze PL-MSCA, którymi s� podpisywane 
wszystkie certyfikaty urz�dze�.  
Klucze publiczne PL-MSCA musz� zosta� certyfikowane przez ERCA, ale s� generowane 
zawsze przez PL-MSCA.  
Klucze PL-MSCA nie mog� by� u�ywane do �adnych innych celów ni� podpisywanie 
certyfikatów do urz�dze� i generowania KCR (Key Certification Request). 
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6.2.1 Generowanie kluczy PL-MSCA 
Para kluczy PL-MSCA jest generowana w urz�dzeniu HSM (Hardware Security Module),  
które:  

• Spełnia wymagania okre�lone w standardzie FIPS 140-2 (lub 140-1) na poziomie 3 lub 
wy�szym [FIPS]; 

• Spełnia wymagania okre�lone w dokumencie CEN Workshop Agreement 14167-2 
[CEN]; 

• Jest systemem z certyfikatem kategorii EAL 4 lub wy�szej zgodnie z norm� ISO 
15408 [CC], E3 lub wy�szej według kryteriów ITSEC lub spełnia równowa�ne 
kryteria bezpiecze�stwa. Jest to docelowy poziom zabezpieczenia lub profil ochrony, 
który spełnia wymagania niniejszego dokumentu oparty na  analizie ryzyka oraz 
zabezpieczeniach fizycznych i innych zabezpieczeniach nietechnicznych. 

 
Urz�dzenie do generowania kluczy powinno by� urz�dzeniem wolnostoj�cym. Opis 
wymogów urz�dzenia powinien by� zawarty w PL-MSCA PS. Generowanie kluczy PL-
MSCA musi odbywa� si� w �rodowisku o du�ym poziomie bezpiecze�stwa fizycznego. 
Proces generowania kluczy PL-MSCA powinien odbywa� si� w obecno�ci co najmniej dwóch 
osób przy czym przynajmniej jedna z nich musi pełni�  rol� CAA lub PA (patrz 9.3.1).  
Klucze musz� by� generowane z u�yciem algorytmu RSA , a długo�� klucza n = 1024 bity.  
PL-MSCA musi mie� co najmniej 2 i nie wi�cej ni� 6 kluczy Pl-MSCA jednocze�nie, aby 
zapewni� wła�ciwy poziom ci�gło�ci działania procesu certyfikacji (proces certyfikacji kluczy 
PL-MSCA zabiera du�o czasu).  

6.2.2 Okres wa�no�ci kluczy PL-MSCA 
Okres wa�no�ci klucza prywatnego PL-MSCA nie mo�e by� dłu�szy ni� 2 lata od daty 
wydania jego certyfikatu przez ERCA. Po upływie tego okresu klucz nie mo�ne by� u�ywany.  
Odpowiedni klucz publiczny jest wa�ny bezterminowo. 
Certyfikaty wydawane przez ERCA maj� wa�no�� 7 lat.  

6.2.3 Przechowywanie kluczy prywatnych PL-MSCA 
Klucze prywatne PL-MSCA s� przechowywane i eksploatowane wewn�trz bezpiecznego 
urz�dzenia, które: 

• Spełnia wymagania okre�lone w standardzie FIPS 140-2 (lub 140-1) na poziomie 3 
lub wy�szym [FIPS]; 

• Spełnia wymagania okre�lone w dokumencie CEN Workshop Agreement 14167-2 
[CEN]; 

• Jest systemem z certyfikatem kategorii EAL 4 lub wy�szej zgodnie z norm� ISO 
15408 [CC], E3 lub wy�szej według kryteriów ITSEC lub spełnia równowa�ne 
kryteria bezpiecze�stwa. Jest to docelowy poziom zabezpieczenia lub profil 
ochrony, który spełnia wymagania niniejszego dokumentu oparty na  analizie 
ryzyka oraz zabezpieczeniach fizycznych i innych zabezpieczeniach 
nietechnicznych. 

Dost�p do prywatnych kluczy PL-MSCA wymaga jednoczesnej obecno�ci co najmniej dwóch 
osób. W �adnym wypadku pojedyncza osoba nie mo�e mie� dost�pu do tych kluczy.   

6.2.4 Kopia zapasowa klucza prywatnego PL-MSCA 
Kopie zapasowe kluczy prywatnych PL-MSCA mo�na wykonywa� przy u�yciu procedury 
backupowania wymagaj�cej obecno�ci przynajmniej dwóch osób. Procedura jest opisana w 
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PL-MSCA PS.  

6.2.5 Deponowanie klucza prywatnego PL-MSCA 
Klucze prywatne PL-MSCA nie mog� by� deponowane. 

6.2.6 Naruszenie bezpiecze�stwa kluczy PL-MSCA 
Musi istnie� pisemna instrukcja, zawarta w PL-MSCA PS, okre�laj�ca �rodki, które powinny 
by� zastosowane przez osoby odpowiedzialne za bezpiecze�stwo w PL-MSCA, gdy klucze 
prywatne PL-MSCA zostan� ujawnione lub przypuszcza si�, �e mogły zosta� przechwycone. 
W takim przypadku PL-MSCA musi bezzwłocznie poinformowa� PL-MSA, ERCA i 
wszystkie MSCA Pa�stw  Członkowskich. 
 

6.2.7 Wycofanie z u�ytku kluczy PL-MSCA 
PL-MSCA wdro�y procesy gwarantuj�ce ci�gł� dost�pno�� wa�nych, certyfikowanych przez 
ERCA pary kluczy PL-MSCA. 
Po zako�czeniu korzystania z kluczy PL-MSCA, jego klucz publiczny zostanie 
zarchiwizowany, a klucz prywatny b�dzie zniszczony w taki sposób, aby nie mo�na go było 
odtworzy�.  

 

6.3 Klucze czujników ruchu 
ERCA b�dzie wydawa� klucze czujników ruchu Km, KmVU i KmWC na wniosek PL-MSCA, 
zgodnie z zapotrzebowaniem (Aneks 1B, dod. 11; 3.1.3 do Rozporz�dzenia [3]. 
PL-MSCA przekazuje klucz warsztatowy KmWC do PL-CP w celu zapisania go na kartach 
warsztatowych.  
PL-CP zapewni, aby na wszystkich wydawanych kartach warsztatowych był zapisany klucz 
warsztatowy KmWC (Aneks 1B, dod. 11; 3.1.3 do Rozporz�dzenia [3]). 
PL-MSCA i PL-CP chroni przechowywane klucze czujników ruchu z zastosowaniem 
skutecznych logicznych i fizycznych zabezpiecze�. Klucze s� przechowywane  
i eksploatowane wewn�trz modułu HSM (Hardware Security Module), który:  

• Spełnia wymagania okre�lone w standardzie FIPS 140-2 (lub 140-1) na poziomie 3 lub 
wy�szym [FIPS]; 

• Jest systemem z certyfikatem kategorii EAL 4 lub wy�szej zgodnie z norm� ISO 
15408 [CC], E3 lub wy�szej według kryteriów ITSEC lub spełnia równowa�ne 
kryteria bezpiecze�stwa. Jest to docelowy poziom zabezpieczenia lub profil ochrony, 
który spełnia wymagania niniejszego dokumentu oparty na analizie ryzyka oraz 
zabezpieczeniach fizycznych i innych zabezpieczeniach nietechnicznych. 

  

6.4 Transport kluczy 
Dla bezpiecznej komunikacji pomi�dzy ERCA a PL-MSCA musz� by� wygenerowane klucze 
RSA w urz�dzeniu, które: 

• Spełnia wymagania okre�lone w standardzie FIPS 140-2 (lub 140-1) na poziomie 3 lub 
wy�szym [FIPS]; 

• Jest systemem z certyfikatem kategorii EAL 4 lub wy�szej zgodnie z norm� ISO 
15408 [CC], E3 lub wy�szej według kryteriów ITSEC lub spełnia równowa�ne 
kryteria bezpiecze�stwa. Jest to docelowy poziom zabezpieczenia lub profil ochrony, 



System Tachografów Cyfrowych             Polityka Organu Pa�stwa Członkowskiego - Polska 
v 01.03 

 

 23

który spełnia wymagania niniejszego dokumentu zgodnie z analiz� ryzyka oraz 
zabezpieczenia fizyczne i inne zabezpieczenia nietechniczne. 

 
Do transportu kluczy mi�dzy PL-MSCA a ERCA musz� by� zawsze wykorzystywane �rodki, 
media, no�niki i protokoły okre�lone przez Polityk� ERCA. Je�li do transportu kluczy s� 
wykorzystywane no�niki fizyczne, PL-MSA wyznacza upowa�nion� osob� do przenoszenia 
no�nika. 
PL-MSCA wnioskuje o  certyfikacj� klucza przy u�yciu protokołu KCR okre�lonego  
w Polityce ERCA, Aneks A. 
PL-MSCA akceptuje klucz publiczny ERCA w formacie opisanym w Polityce ERCA, Aneks 
B.  
Identyfikator KID i moduł kluczy przesłanych do ERCA w celu certyfikacji i dystrybucji 
kluczy czujników ruchu musz� by� unikalne w ramach domeny PL-MSCA. 
PL-MSCA wnioskuje o klucz czujnika ruchu do ERCA przy u�yciu protokołu KDR 
okre�lonego w Polityce ERCA, Aneks D. 

7 Klucze urz�dzenia (asymetryczne) 
Klucze urz�dzenia to asymetryczne klucze wygenerowane przez producenta urz�dzenia, PL-
MSCA lub PL-CP i certyfikowane przez PL-MSCA dla nast�puj�cych urz�dze�: 

• Kart, 
• VU. 

Zasady te nie dotycz� symetrycznych kluczy czujnika ruchu. 
 

7.1 Aspekty ogólne dotycz�ce  PL-CP/PL-MSCA  
Inicjowanie kart, ładowanie kluczy i personalizacja odbywaj� si� w fizycznie zabezpieczonym 
i kontrolowanym �rodowisku. Wst�p do tego obszaru jest �ci�le regulowany, kontrolowany na 
poziomie personalnym, a obsługa systemu wymaga obecno�ci przynajmniej dwóch osób. Jest 
prowadzony dziennik wej�� i czynno�ci wykonywanych w tych systemach.  
	adne poufne informacje zawarte w systemach generowania kluczy nie mog� ich opu�ci�  
w sposób naruszaj�cy Polityk� PL-MSA.  
 
	adne poufne informacje zawarte w systemach personalizacji kart nie mog� ich opu�ci�  
w sposób naruszaj�cy Polityk� PL-MSA.  
 
Dziennik systemu personalizacji zawiera odniesienie do wniosku z zamówieniem wraz z list� 
odpowiednich certyfikatów i numerów urz�dze�. Dzienniki s� dost�pne na ��danie PL-MSA. 

7.2 Generowanie kluczy urz�dze� 
Klucze s� generowane przez producenta urz�dzenia, PL-MSCA lub PL-CP. Podmiot 
generuj�cy klucze musi zadba� o bezpiecze�stwo sposobu generowania kluczy i utrzymanie 
poufno�ci klucza prywatnego urz�dzenia. 
Generowanie kluczy odbywa si� w bezpiecznym urz�dzeniu, które: 

• Spełnia wymagania okre�lone w standardzie FIPS 140-2 (lub 140-1) na poziomie 3 lub 
wy�szym [FIPS]; 

• Spełnia wymagania okre�lone w dokumencie CEN Workshop Agreement 14167-2 
[CEN]; 

• Jest systemem z certyfikatem kategorii EAL 4 lub wy�szej zgodnie z norm� ISO 
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15408 [CC], E3 lub wy�szej według kryteriów ITSEC lub spełnia równowa�ne 
kryteria bezpiecze�stwa. Jest to docelowy poziom zabezpieczenia lub profil ochrony, 
który spełnia wymagania niniejszego dokumentu oparty na analizie ryzyka oraz 
zabezpieczeniach fizycznych i innych zabezpieczeniach nietechnicznych 

Klucze s� generowane przy u�yciu algorytmu RSA o długo�ci klucza n = 1024 bity. (Aneks 
1B, [3]).  
Sposób przechowywania i generowania prywatnych kluczy musi gwarantowa�, �e klucze 
prywatne nigdy nie pojawi� si� jawnie poza systemem, który je wygenerował.  Ponadto klucze 
prywatne powinny by� zniszczone od razu po wprowadzeniu ich do urz�dze�.  
Podmiot generuj�cy klucze musi, stosuj�c odpowiednie �rodki, zapewni� unikalno�� klucza 
publicznego we własnej domenie (nale�y w tym celu zapewni�, by system generowania 
kluczy działał w sposób losowy, w zwi�zku z czym prawdopodobie�stwo wygenerowania 
identycznych kluczy byłoby bliskie zeru). 
 

7.2.1 Wsadowe generowanie kluczy 
Generowanie kluczy kryptograficznych mo�e by� wykonywane wsadowo lub bezpo�rednio  
w odpowiedzi na ��danie certyfikatu.  
Przetwarzanie wsadowe musi by� wykonywane w wydzielonym urz�dzeniu. Integralno�� 
kluczy musi by� chroniona do momentu wydania certyfikatu.  
 

7.2.2 Wa�no�� klucza urz�dzenia 

7.2.2.1 Klucze na kartach 
U�ytkowanie klucza prywatnego urz�dzenia w poł�czeniu z certyfikatami wydanymi zgodnie 
z Polityk� PL-MSA nie powinno nigdy wykracza� poza dat� wa�no�ci certyfikatu.  
 

7.2.3 Ochrona i przechowywanie  kluczy prywatnych  karty 
PL-CP i PL-CIA zapewniaj�, aby klucz prywatny karty był chroniony przez kart�, która 
została dostarczona wnioskodawcy zgodnie z procedurami okre�lonymi w Polityce PL-MSA.  
Kopie klucza prywatnego nie mog� by� przechowywane gdziekolwiek poza kart� chyba,   
�e jest to wymagane podczas generowania klucza i personalizacji urz�dzenia. 
W �adnym przypadku klucz prywatny karty nie mo�e zosta� ujawniony ani by� 
przechowywany poza kart�. 

7.2.4 Deponowanie i archiwizacja kluczy prywatnych urz�dzenia 
Kluczy prywatnych urz�dzenia nie mo�na deponowa� ani archiwizowa�. 

7.2.5 Archiwizacja klucza publicznego urz�dzenia 
Wszystkie certyfikowane klucze publiczne s� archiwizowane przez PL-MSCA,  lub przez PL-
CIA. 

7.2.6 Wycofanie z u�ytku kluczy urz�dzenia 
Po zako�czeniu korzystania z karty klucz publiczny jest zarchiwizowany, a klucz prywatny 
jest: 

• Niszczony w taki sposób, aby nie mo�na go było odtworzy�; 
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• Zachowany w taki sposób, aby nie mo�na było z niego ponownie korzysta�. 
 

 

8 Zarz�dzanie certyfikatami urz�dze� 
W tym rozdziale opisano cykl �ycia certyfikatu, który obejmuje funkcj� rejestracji, 
wystawienie certyfikatu, dystrybucj�, u�ytkowanie, anulowanie (je�li ma zastosowanie) oraz 
wycofanie z u�ytku.  
 

8.1 Wprowadzanie danych 

8.1.1 Karty 
Posiadacze kart nie składaj� wniosków o certyfikaty. Certyfikaty s� wystawiane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o wydanie karty.  
PL-CP zapewnia, aby dane wej�ciowe zawierały informacje sprawiaj�ce, �e identyfikator 
posiadacza karty (CHR, Certificate Holder Reference) jest unikalny. Podmiot PL-MSCA 
weryfikuje unikalno�� ka�dego identyfikatora CHR w swojej domenie.  

8.2 Certyfikaty kart 
Certyfikaty kart kierowcy, warsztatowych, kontrolnych i przedsi�biorstwa s� wystawiane 
dopiero po zatwierdzeniu przez PL-CIA wniosku o wydanie karty. 

8.3 Okres wa�no�ci certyfikatu urz�dzenia 
 
Okres wa�no�ci certyfikatów nie mo�e by� dłu�szy ni� okres wa�no�ci  urz�dzenia: 

• Okres wa�no�ci certyfikatów karty kierowcy nie mo�e by� dłu�szy ni� 5 lat; 
• Okres wa�no�ci certyfikatów karty warsztatowej nie mo�e by� dłu�szy ni� 1 rok; 
• Okres wa�no�ci certyfikatów karty kontrolnej nie mo�e by� dłu�szy ni� 5 lat; 
• Okres wa�no�ci certyfikatów karty przedsi�biorstwa nie mo�e by� dłu�szy ni� 5 lat; 

8.4 Wystawianie certyfikatu urz�dzenia 
Wystawianie certyfikatów przez PL-MSCA odbywa si� w sposób pozwalaj�cy na utrzymanie 
ich autentyczno�ci i integralno�ci. Zawarto�� certyfikatu jest okre�lona w [3], Aneks1B, 
Dodatek 11.  
Sposób przekazywania danych pomi�dzy PL-MSCA i PL-CP w celu generowania 
certyfikatów musi zapewnia� zachowanie oryginalno�ci tych danych o ile nie b�dzie 
przekazywany klucz prywatny RSA do PL-MSCA do sprawdzenia jego zgodno�ci z 
odpowiadaj�cym mu kluczem publicznym.  
 

8.5 Wznawianie i aktualizacja certyfikatu urz�dzenia 
Patrz rozdział dotycz�cy zarz�dzania urz�dzeniami. Poniewa� okres wa�no�ci certyfikatów  
i kart jest taki sam, s� one omawiane ł�cznie.  

8.6 Rozpowszechnianie informacji i certyfikatów urz�dzenia 
PL-CIA zapewnia w miar� potrzeb dost�pno�� informacji o certyfikatach dla posiadaczy kart  
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i odpowiednich podmiotów. 

8.7 U�ytkowanie certyfikatu urz�dzenia 
Certyfikaty systemu tachografów cyfrowych s� przeznaczone do u�ytku wył�cznie w tym 
systemie. 

8.8 Anulowanie certyfikatu urz�dzenia 
Mimo i� Polityka PL-MSA nie okre�la �adnych zasad dotycz�cych anulowania certyfikatów 
kart, to PL-CIA rejestruje szczegóły dotycz�ce kart, które zostały utracone, zgłoszone jako 
skradzione, zniszczone lub z innych przyczyn nie s� ju� w u�ytku. Informacje z tego rejestru 
b�d� udost�pniane odpowiednim podmiotom i innym Pa�stwom Członkowskim na ��danie.  

9 Zarz�dzanie bezpiecze�stwem informacji PL-MSCA i PL-
CP 

 
W niniejszym rozdziale opisano wymagania dotycz�ce zabezpieczenia informacji wymagane 
przez Polityk� PL-MSA.  

9.1 Zarz�dzanie bezpiecze�stwem informacji  PL-MSCA i PL-CP 
PL-MSCA/PL-CP stosuje adekwatne i zgodne z powszechnie przyj�tymi standardami 
procedury administracji i zarz�dzania bezpiecze�stwem informacji. 
PL-MSCA/PL-CP ponosi odpowiedzialno�� za wszystkie aspekty �wiadczenia usług 
certyfikacji kart, nawet je�li cz��� tych funkcji zleca podwykonawcom. PL-MSCA/PL-CP 
wyra�nie okre�la zakres odpowiedzialno�ci stron trzecich i podejmuje nale�yte starania, aby 
strony trzecie były zobowi�zane do wdro�enia wszelkich mechanizmów kontroli wymaganych 
przez PL-MSCA/PL-CP. PL-MSCA/PL-CP jest zobowi�zany do ujawnienia odpowiednich 
PS wszystkim zainteresowanym. 
PL-MSCA/PL-CP przez cały czas utrzymuje infrastruktur� bezpiecze�stwa informacji 
niezb�dn� do zarz�dzania bezpiecze�stwem w PL-MSCA/PL-CP. Wszelkie zmiany 
wpływaj�ce na poziom bezpiecze�stwa s� zatwierdzane przez PL-MSA. 
PL-MSCA/PL-CP powinny posiada� system zarz�dzania bezpiecze�stwem równowa�ny 
normie ISO-17799. Formalna certyfikacja tego systemu nie jest wymagana. 

9.2 Zarz�dzanie zasobami  PL-MSCA/PL-CP i ich klasyfikacja 
PL-MSCA/PL-CP zapewnia odpowiedni poziom ochrony swoich zasobów i informacji. 
W szczególno�ci: 

• PL-MSCA/PL-CP przeprowadza ocen� ryzyka w celu oszacowania elementów ryzyka 
i okre�lenia niezb�dnych wymaga� w zakresie bezpiecze�stwa i procedur 
operacyjnych; 

• PL-MSCA/PL-CP prowadzi rejestr zasobów informacji i klasyfikuje je na potrzeby 
wymaga� w zakresie ochrony zgodnie z analiz� ryzyka. 
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9.3 Mechanizmy zabezpiecze� zwi�zane z personelem PL-
MSCA/CP 

9.3.1 Zaufane role 
PL-MSCA i PL-CP, realizuj�c Polityk� PL-MSA, powinny rozró�nia� trzy role opisane 
poni�ej. Dopuszczalny jest inny podział obowi�zków, pod warunkiem, �e ochrona przed 
atakiem od wewn�trz jest przynajmniej równie silna jak w zalecanym poni�ej modelu oraz, �e 
role s� opisane w PL-MSCA/PL-CP PS.  
Aby nikt, działaj�c w pojedynk�, nie mógł samodzielnie obej�� zabezpiecze�, zadania  
w systemach PL-MSCA/PL-CP musz� by� wykonywane przez wiele osób. Ka�de konto  
w systemach ma ograniczone mo�liwo�ci, wła�ciwe dla roli posiadacza konta.  
Role s� nast�puj�ce:  

• Administrator Centrum Certyfikacji lub Administrator Personalizacji (CAA/PA), 
• Administrator Systemu (SA), 
• Kierownik ds. Bezpiecze�stwa Systemów Informacyjnych (ISSO). 

Rola CAA/PA obejmuje nast�puj�ce zadania: 
• Generowanie kluczy PL-MSCA; 
• Nadzór nad generowaniem certyfikatów;  
• Funkcje administracyjne zwi�zane z utrzymaniem bazy danych PL-MSCA/PL-CP oraz 

pomoc przy dochodzeniach w sprawie narusze�. 
Rola SA obejmuje nast�puj�ce zadania: 

• Pocz�tkowa konfiguracja systemu, wł�cznie z bezpiecznym uruchomieniem  
i wył�czeniem systemu; 

• Pocz�tkowe tworzenie wszystkich nowych kont; 
• Ustawienie pocz�tkowej konfiguracji sieci; 
• Utworzenie no�nika awaryjnego restartu systemu umo�liwiaj�cego odzyskanie 

sprawno�ci operacyjnej po powa�nej awarii systemu; 
• Tworzenie kopii zapasowych systemu, aktualizacja i odtwarzanie oprogramowania,  

w tym bezpieczne przechowywanie i dystrybucja kopii zapasowych do lokalizacji poza 
siedzib� przedsi�biorstwa.   

Rola ISSO obejmuje nast�puj�ce zadania: 
• Przypisywanie uprawnie� bezpiecze�stwa i praw dost�pu CAA/PA; 
• Archiwizowanie wymaganych danych systemowych; 
• Przegl�danie dziennika kontroli w celu przestrzegania polityki bezpiecze�stwa 

systemu przez CAA/PA; dziennik kontroli jest przegl�dany przynajmniej raz na 
tydzie�; 

• Osobiste przeprowadzanie lub nadzorowanie corocznej inwentaryzacji danych PL-
MSCA/PL-CP; 

• Uczestnictwo w generowaniu kluczy PL-MSCA. 
ISSO, który mimo, �e nie jest bezpo�rednio zaanga�owany w wystawianie certyfikatów, pełni 
funkcj� kontroln�, badaj�c dane systemowe i dzienniki kontroli w celu sprawdzenia, czy inne 
osoby działaj� w ramach swoich kompetencji. 

9.3.2 Podział ról 
W przypadku PL-MSCA/PL-CP ka�d� z trzech opisanych powy�ej ról powinny pełni� inne 
osoby, a do ka�dego zadania powinna by� przypisana przynajmniej jedna osoba. 
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9.3.3 Wymagania dotycz�ce wykształcenia, kwalifikacji, do�wiadczenia  
i prawa dost�pu do informacji niejawnych 

Znaczenie krytyczne ma stanowisko CAA/PA, do którego nale�� zadania zwi�zane  
z tworzeniem certyfikatów oraz zarz�dzaniem certyfikatami i informacjami o kluczach. Osoba 
przyjmuj�ca rol� CAA/PA powinna odznacza� si� niekwestionowan� lojalno�ci�  
i wiarygodno�ci�, a tak�e wykazywa� si� sumienno�ci� i odpowiedzialno�ci� w kwestiach 
bezpiecze�stwa w wykonywaniu swoich codziennych obowi�zków. 
Wszyscy pracownicy PL-MSCA/PL-CP zajmuj�cy newralgiczne stanowiska, w tym 
przynajmniej role CAA/PA i ISSO:  

• Nie mog� mie� przydzielanych innych obowi�zków, które byłyby sprzeczne z ich 
obowi�zkami i odpowiedzialno�ci� jako CAA/PA i ISSO; 

• Posiadaj� nienagann� opini� z poprzednich miejsc pracy, w których pełnili podobne 
role;  

• S� odpowiednio przeszkoleni;  

• S� niekarani.  

9.3.4 Wymagania dotycz�ce szkole� 
Personel powinien by� przeszkolony odpowiednio do swojej roli i stanowiska. 

9.4 Mechanizmy zabezpiecze� systemu  PL-MSCA i PL-CP 
PL-MSCA/PL-CP zapewnia bezpiecze�stwo systemów i prawidłow� ich eksploatacj� przy jak 
najmniejszym ryzyku awarii. 
W szczególno�ci: 

• Integralno�� systemów i informacji jest chroniona przed wirusami oraz 
szkodliwymi i nieautoryzowanymi programami; 

• Zakres szkód wyrz�dzanych przez incydenty i wadliwe działanie jest 
minimalizowany przez raportowanie incydentów i procedury interwencyjne. 

9.5 Procedury audytu bezpiecze�stwa 
Opisane w tym podrozdziale procedury audytu bezpiecze�stwa dotycz� wszystkich 
komputerów i komponentów systemowych, które s� zwi�zane z procesami wydawania 
urz�dze�, certyfikatów i kluczy. 

9.5.1 Typy rejestrowanych zdarze� 
Funkcje audytu bezpiecze�stwa zwi�zane z systemem/komputerami PL-MSCA/PL-CP 
rejestruj�, na potrzeby audytu, przynajmniej nast�puj�ce informacje:  

• Tworzenie kont (z uprawnieniami lub bez); 
• 	�dania transakcji wł�cznie z zapisem konta ��daj�cego, typu ��dania, wskazaniem, 

czy transakcja została zrealizowana czy nie oraz ewentualn� przyczyn� 
niezrealizowania transakcji; 

• Instalacja nowego oprogramowania lub aktualizacji oprogramowania; 
• Data i godzina oraz inne informacje opisowe o tworzeniu kopii zapasowych; 
• Zamkni�cia i restarty systemu; 
• Data i godzina wszystkich modernizacji sprz�tu.  
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9.5.2 Czas przechowywania dziennika kontroli 
Dziennik kontroli jest przechowywany przynajmniej przez 7 lat. 

9.5.3 Ochrona dziennika kontroli 
Integralno�� dzienników kontroli musi by� odpowiednio chroniona.  
Dzienniki kontroli s� weryfikowane i konsolidowane przynajmniej raz na miesi�c. Przy takiej 
weryfikacji i konsolidacji powinny by� obecne przynajmniej dwie osoby pełni�ce role SA lub 
ISSO. 

9.5.4 Procedury tworzenia kopii zapasowej dziennika kontroli 
Dwie kopie skonsolidowanego dziennika s� przechowywane w osobnych, zabezpieczonych 
lokalizacjach fizycznych. 
Dziennik kontroli jest przechowywany w sposób umo�liwiaj�cy analiz� w trakcie jego czasu 
przechowywania. 
Dziennik kontroli jest chroniony przed dost�pem bez uprawnie�. 

9.6 Planowanie ci�gło�ci PL-MSCA/PL-CP 
PL-MSCA/PL-CP musi mie� plan ci�gło�ci operacyjnej. Plan ten musi w szczególno�ci 
obejmowa� nast�puj�ce zdarzenia: 

• Przechwycenie kluczy; 
• Katastrofalna utrata danych wskutek np. kradzie�y, po�aru, awarii sprz�tu lub 

oprogramowania;  
• Awarie systemowe innych rodzajów. 

 

9.6.1 Przechwycenie kluczy PL-MSCA 
Post�powanie w przypadku przechwycenia kluczy PL-MSCA musi by� zgodne z Polityk� 
ERCA. 

9.7 Fizyczne mechanizmy zabezpiecze� PL-MSCA i PL-CP 
W celu kontroli dost�pu do sprz�tu i oprogramowania PL-MSCA lub PL-CP wdra�ane s� 
fizyczne mechanizmy zabezpiecze�. Obejmuj� one stacje robocze i inne elementy 
infrastruktury sprz�towej personalizacji i PL-MSCA oraz kart� lub moduł dowolnego 
zewn�trznego urz�dzenia szyfruj�cego.   
Klucze PL-MSCA do podpisywania certyfikatów s� fizycznie i logicznie chronione w sposób 
opisany w PS.  
W o�rodku PL-MSCA/PL-CP jest równie� miejsce na przechowywanie kopii zapasowych  
i no�ników dystrybucyjnych w sposób zapobiegaj�cy utracie przechowywanych informacji, 
manipulowaniu nimi lub ich wykorzystaniu bez zezwolenia. Kopie zapasowe s� 
przechowywane zarówno na potrzeby odtwarzania danych, jak i archiwizacji wa�nych 
informacji.  

9.7.1 Dost�p fizyczny 
Dost�p do pomieszcze� PL-MSCA/PL-CP maj� wył�cznie osoby pełni�ce jedn� z powy�ej 
opisanych ról. Dost�p jest kontrolowany przez zastosowanie listy kontroli dost�pu do 
pomieszczenia z ich systemami.  
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10 Rozwi�zanie PL-MSCA lub PL-CP 

10.1 Ostateczne rozwi�zanie — zobowi�zania PL-MSA 
Rozwi�zanie PL-MSCA lub PL-CP nast�puje, gdy wszystkie usługi zwi�zane z podmiotem 
logicznym zostaj� trwale zako�czone. PL-MSA zapewnia wówczas wykonanie zada� 
okre�lonych poni�ej.  

• Poinformowanie wszystkich u�ytkowników i podmiotów, z którymi PL-MSCA i PL-
CP miały zawarte umowy lub inn� form� relacji; 

• Publiczne udost�pnienie informacji o rozwi�zaniu z wyprzedzeniem przynajmniej  
6-miesi�cznym; 

• PL-MSCA i PL-CP utrzymuj� i zapewniaj� ci�gły dost�p do danych archiwalnych, 
przekazuj�c je PL-MSA. 

10.2 Przeniesienie odpowiedzialno�ci PL-MSCA lub PL-CP 
Przeniesienie odpowiedzialno�ci PL-MSCA lub PL-CP nast�puje, gdy PL-MSA zadecyduje  
o wyborze nowego MSCA lub CP zamiast dawnego podmiotu. 
 
PL-MSA zapewnia przeniesienie obowi�zków i zasobów w sposób uporz�dkowany. 
Poprzedni PL-MSCA przenosi wszystkie klucze PL-MSCA do nowego MSCA w sposób 
ustalony przez PL-MSA. 
Poprzedni PL-MSCA niszczy wszystkie kopie kluczy, które nie zostały przeniesione. 

11 Audyt 
PL-MSA jest zobowi�zany do przeprowadzania audytów PL-MSCA i PL-CP. 

11.1 Cz�stotliwo�� audytu zgodno�ci 
PL-MSCA/PL-CP działaj�cy w ramach Polityki PL-MSA jest przynajmniej raz na 12 
miesi�cy poddawany audytowi sprawdzaj�cemu zgodno�� jego działania z Polityk� PL-MSA. 

11.2 Zakres audytu 
Audyt obejmuje PL-MSCA/PL-CP PS w zakresie ustalonym przez ERCA Policy [6], §5.3. 
Audyt obejmuje przestrzeganie Polityki PL-MSA przez PL-MSCA/PL-CP. 
Audyt uwzgl�dnia równie� działania ewentualnych podwykonawców. 

11.3 Podmiot prowadz�cy audyt 
PL-MSA mo�e skonsultowa� zatwierdzenie PL-MSCA/PL-CP PS z zewn�trzn� instytucj� 
certyfikuj�c� lub akredytacyjn�, aby wdro�enie było bardziej wiarygodne dla 
zainteresowanych stron.  

11.4 Działania podejmowane w przypadku nieprawidłowo�ci 
Je�li w wyniku audytu zostan� wykryte nieprawidłowo�ci, PL-MSA podejmuje odpowiednie 
działania w zale�no�ci od elementów ryzyka i ich istotno�ci. Raporty z audytów wysyłane do 
ERCA powinny zawiera� opis działa� naprawczych i harmonogram ich wdro�enia.  
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11.5 Przesyłanie wyników 
Wyniki audytów stanu bezpiecze�stwa (w j�z. angielskim) s� przesyłane do ERCA. 

12 Procedury zmian Polityki PL-MSA 

12.1 Elementy, które mo�na zmienia� bez powiadomienia 
Bez powiadomienia mo�na w Polityce PL-MSA i wprowadza� wył�cznie nast�puj�ce zmiany:  

• Poprawki redaktorskie lub drukarskie; 

• Zmiany danych kontaktowych. 

12.2 Zmiany wymagaj�ce powiadomienia 

12.2.1 Okres wyprzedzenia 
Ka�dy element w Polityce PL-MSA mo�na zmieni�, powiadamiaj�c o tym z wyprzedzeniem 
90 dni.  
O zmianach elementów, które w opinii instytucji odpowiedzialnej za Polityk� PL-MSA nie 
b�d� miały istotnego wpływu na znacz�c� liczb� u�ytkowników lub podmiotów 
korzystaj�cych z Polityki PL-MSA , mo�na powiadamia� z wyprzedzeniem 30 dni. 

12.2.2 Okres zgłaszania uwag 
U�ytkownicy, których dotyczy zmiana, mog� zgłasza� uwagi instytucji zarz�dzaj�cej Polityk� 
PL-MSA w ci�gu 15 dni od pierwszego powiadomienia. 

12.2.3 Powiadamiane podmioty 
Informacje o zmianach wprowadzanych w Polityce PL-MSA s� wysyłane do: 

• ERCA; 
• PL-MSCA, PL-CIA i PL-CP.  

12.2.4 Okres poprzedzaj�cy wej�cie zmian w �ycie 
Je�li proponowana zmiana zostanie zmodyfikowana w wyniku zgłaszanych uwag, o 
zmodyfikowanej proponowanej zmianie nale�y powiadomi� na co najmniej 30 dni przed 
ostatecznym wej�ciem zmiany w �ycie. 

12.3 Zmiany wymagaj�ce zatwierdzenia nowej Polityki PL-MSA 
Je�li PL-MSA uzna, �e zmiana Polityki PL-MSA ma istotny wpływ na znaczn� liczb� 
u�ytkowników STC, PL-MSA przesyła zmienion� Polityk� PL-MSA do zatwierdzenia przez 
ERCA. 
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13 Definicje i skróty 

13.1 Definicje 
Polityka MSA: zbiór reguł, które okre�laj� zakres stosowania kluczy, certyfikatów  
i urz�dze� dla danej grupy u�ytkowników stosowania ujednoliconych wymaga�  
w zakresie bezpiecze�stwa. 
Karta: karta wyposa�ona w procesor. 
Posiadacz karty: osoba lub instytucja, która jest posiadaczem lub u�ytkownikiem karty. 
Posiadaczami kart mog� by� kierowcy, przedsi�biorstwa transportowe, warsztaty i 
technicy  warsztatów, organy kontrolne lub ich funkcjonariusze. 
Certyfikat: w kontek�cie ogólnym certyfikat to struktura komunikatu zawieraj�ca 
wi���cy podpis wystawcy, który potwierdza, �e informacje zawarte w certyfikacie s� 
prawdziwe oraz �e posiadacz certyfikowanego klucza publicznego mo�e udowodni� 
posiadanie odpowiedniego klucza prywatnego. 
Centrum Certyfikacji: Organizacja, w której wystawiane s� certyfikaty przez podpisanie 
danych u�ytkownika kluczem prywatnym, którym podpisuje si� Centrum Certyfikacji.  
Urz�dzenie: w systemie STC stosuje si� nast�puj�ce urz�dzenia: karty, VU i czujniki 
ruchu. 
Producent/producent urz�dze�: producenci VU lub czujników ruchu.  
Klucz czujnika ruchu: klucz symetryczny u�ywany w czujniku ruchu i VU, który 
umo�liwia wzajemn� autentykacj� tych urz�dze�. 
Deklaracja Praktyk: deklaracja, �e w procesach STC przestrzegane s� wymogi 
bezpiecze�stwa okre�lone w polityce. Deklaracja Praktyk jest porównywalna  
ze standardowym dokumentem CPS PKI. 
Klucz prywatny: prywatna cz��� asymetrycznej pary kluczy wykorzystywana przez 
techniki szyfrowania kluczem publicznym. Klucz prywatny słu�y zazwyczaj do 
podpisywania certyfikatów cyfrowych lub odszyfrowywania wiadomo�ci. 
Klucz publiczny: publiczna cz��� asymetrycznej pary kluczy wykorzystywana przez 
techniki szyfrowania kluczem publicznym. Klucz publiczny słu�y zazwyczaj do 
weryfikowania podpisów cyfrowych lub szyfrowania wiadomo�ci dla posiadacza klucza 
prywatnego. 
Klucze RSA: Algorytm szyfrowania wykorzystywany w przypadku kluczy 
asymetrycznych w STC. 
Typy kart: cztery typy kart wykorzystywanych w STC: karta kierowcy, karta 
przedsi�biorstwa, karta warsztatowa, karta kontrolna. 
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13.2 Lista skrótów 
 
CA   Certification Authority (Centrum Certyfikacji) 
CAA/PA Certification Authority Administrator/ Personalization Administrator 

(Administrator Centrum Certyfikacji lub Administrator Personalizacji) 
CAS   Certification Authority System (Centrum Certyfikacji) 
CIA   Card Issuing Authority (Podmiot Wydaj�cy Karty) 
CC   Common Criteria (Wspólne Kryteria Bezpiecze�stwa) 
CP   Card Personalisation Centre (Centrum Personalizacji Kart) 
CPS   Certification Practice Statement (Deklaracja Praktyk ) 
DTS   Digital Tachograph System (System Tachografów Cyfrowych) 
ERCA European Root Certification Authority (Główne Europejskie Centrum 

Certyfikacji) 
ISSO Information System Security Officer (Kierownik ds. Bezpiecze�stwa 

Systemów Informacyjnych) 
ITSEC Information Technology Security Evaluation Criteria (Kryteria oceny 

bezpiecze�stwa technologii informatycznej) 
KG   Key Generation (Generowanie kluczy) 
MS   Member State (Pa�stwo Członkowskie) 
MSA Member State Authority (Instytucja Wdra�aj�ca STC w Pa�stwie 

Członkowskim) 
MSCA Member State Certification Authority (Centrum Certyfikacji Pa�stwa 

Członkowskiego) 
PIN   Personal Identification Number (osobisty numer identyfikacyjny) 
PKI   Public Key Infrastructure (infrastruktura klucza publicznego) 
PL-CIA  Polish Card Issuing Authority (Polski Podmiot Wydaj�cy Karty) 
PL-CP Polish Card Personalisation Centre (Polskie Centrum Personalizacji 

Kart) 
PL-MSCA Polish Member State Certification Authority (Polskie Centrum 

Certyfikacji ) 
PL-MSA Policy Polish Member State Authority Policy (Polityka MSA) 
RSA   Konkretny algorytm klucza publicznego 
SA   System Administrator (Administrator Systemu) 
PS   Practice Statement (Deklaracja Praktyk) 
VU   Vehicle Unit (tachograf cyfrowy) 
 
 
 


