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KOMISJA EUROPEJSKA

Informacja dotycząca danych na zaufanych listach państw członkowskich zgłaszanych zgodnie 
z decyzją Komisji 2009/767/WE, zmienioną decyzją 2010/425/UE oraz decyzją wykonawczą 

2013/662/UE, oraz zgłoszonych zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2015/1505

(2016/C 233/01)

Na podstawie art. 2 ust. 4 decyzji Komisji 2009/767/WE (1), zmienionej decyzją 2010/425/UE (2) i decyzją wykonawczą 
2013/662/UE (3), mających zastosowanie do dnia 1 lipca 2016 r., Komisja Europejska udostępnia wszystkim państwom 
członkowskim przez bezpieczny kanał do uwierzytelnionego serwera internetowego informacje zgłoszone przez pań
stwa członkowskie zgodnie z art. 2 ust. 3 decyzji 2009/767/WE ze zmianami w podpisanej postaci przetwarzalnej 
maszynowo.

oraz

Zgodnie z art. 4 ust. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1505 (4) wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 
Komisja Europejska udostępnia do wiadomości publicznej za pośrednictwem bezpiecznego kanału do uwierzytelnionego 
serwera internetowego informacje, o których państwa członkowskie powiadomiły zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 tejże decy
zji w podpisanej lub opatrzonej pieczęcią elektroniczną formie dostosowanej do automatycznego przetwarzania.

Informacja przedstawiona poniżej zastępuje informację opublikowaną w Dz.U. C 435 z 24 grudnia 2015 r., s. 1 na ten 
sam temat.

Informacje zgłoszone przez państwa członkowskie, w podpisanej lub opatrzonej pieczęcią XML formie przetwarzalnej 
maszynowo (zwane dalej „listą zbiorczą”) są dostępne pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/
information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml

Autentyczność i integralność listy zbiorczej zapewnia się za pomocą podpisu elektronicznego (lub w stosownych przy
padkach pieczęci elektronicznej) potwierdzonego (potwierdzonej) jednym z następujących certyfikatów cyfrowych, które 
można uwierzytelnić następującymi informacjami o skrócie:

1. Wartość skrótu w przypadku pierwszego certyfikatu:

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-256 (heksadecymalnie): 59 c8 0d cc 74 29 cc fd 8c 2b 
15 90 fe 88 5f b4 f6 c7 7f 7c 9c bb 4b 82 a6 2c b1 c2 7f f4 e2 46

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-1 (heksadecymalnie): 4b 78 8c 05 93 2d 0c ea 88 f7 a8 
4a 52 ce ca 04 ef 7c 93 73

(1) Decyzja Komisji  2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r.  ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowa
nych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 299 z 14.11.2009, s. 18).

(2) Decyzja Komisji 2010/425/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do tworzenia, prowadzenia 
i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych przez państwa człon
kowskie (Dz.U. L 199 z 31.7.2010, s. 30).

(3) Decyzja wykonawcza Komisji 2013/662/UE z dnia 14 października 2013 r. zmieniająca decyzję 2009/767/WE w odniesieniu do two
rzenia, prowadzenia i publikowania zaufanych list podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne nadzorowanych/akredytowanych 
przez państwa członkowskie (Dz.U. L 306 z 16.11.2013, s. 21).

(4) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1505 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne i formaty dotyczące 
zaufanych list  zgodnie z art.  22 ust.  5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 235 z 9.9.2015, s. 26).
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— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-256 (kodowana algorytmem BASE64):
WcgNzHQpzP2MKxWQ/ohftPbHf3ycu0uCpiyxwn/04kY=

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-1 (kodowana algorytmem BASE64):
S3iMBZMtDOqI96hKUs7KBO98k3M

2. Wartość skrótu w przypadku drugiego certyfikatu:

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-256 (heksadecymalnie): f1 bc dd 11 7b 15 54 17 38 13 
a4 21 83 c5 4d b9 7e 3a 7e 10 9d 0a fa 98 f4 bc d3 26 75 4a 03 51

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-1 (heksadecymalnie): d5 44 56 29 05 70 58 26 fd 1e 
13 32 a3 3c 25 69 88 35 7a 3c

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-256 (kodowana algorytmem BASE64):
8bzdEXsVVBc4E6Qhg8VNuX46fhCdCvqY9LzTJnVKA1E=

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-1 (kodowana algorytmem BASE64):
1URWKQVwWCb9HhMyozwlaYg1ejw=

3. Wartość skrótu w przypadku trzeciego certyfikatu:

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-256 (heksadecymalnie): ff ea 7f 0e d2 9b eb 07 73 ea 
3b 0c 47 29 bb f8 00 a6 c3 90 b6 21 95 cb 27 0f 12 a4 aa 62 f2 84

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-1 (heksadecymalnie): 5e 9f a7 c8 73 6c 86 e3 86 64 ba 
1a f0 d0 42 43 75 ee 5c 3c

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-256 (kodowana algorytmem BASE64):
/+p/DtKb6wdz6jsMRym7+ACmw5C2IZXLJw8SpKpi8oQ=

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-1 (kodowana algorytmem BASE64):
Xp+nyHNshuOGZLoa8NBCQ3XuXDw=

4. Wartość skrótu w przypadku czwartego certyfikatu:

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-256 (heksadecymalnie): f7 bc 0d 16 4d ec 8f 36 70 9a 
be 85 fc 57 02 2f 3b 16 84 70 0a 80 4c 36 8d 34 32 90 04 90 df cb

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-1 (heksadecymalnie): 00 d2 05 3d e4 cb 4e 0e 3c 4a e3 
d6 f4 01 24 95 8c 48 bf 6e

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-256 (kodowana algorytmem BASE64):
97wNFk3sjzZwmr6F/FcCLzsWhHAKgEw2jTQykASQ38s=

— Wartość skrótu otrzymanego przy pomocy funkcji SHA-1 (kodowana algorytmem BASE64):
ANIFPeTLTg48SuPW9AEklYxIv24=

Strony ufające powinny sprawdzić autentyczność i integralność listy zbiorczej przed każdorazowym użyciem. Komisja 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zaufanych list krajowych w powyższych odesłaniach. Odpowiedzialność 
taka spoczywa całkowicie na państwach członkowskich.

Począwszy od daty publikacji niniejszej informacji, lista zbiorcza zawiera adres strony internetowej listy zbiorczej wraz 
z przedstawieniem w formacie PEM powyższych cyfrowych certyfikatów określonych w załączniku (zwane dalej „bez
piecznym odesłaniem do listy zbiorczej”).

Wszelkie przyszłe zmiany bezpiecznego odesłania do listy zbiorczej muszą również znaleźć odzwierciedlenie w publika
cji nowej wersji listy zbiorczej, która to publikacja będzie zawierać nowy URL lub zmodyfikowany zestaw certyfikatów 
cyfrowych dla stron ufających, wykorzystywanych przy uwierzytelnianiu listy zbiorczej.

Licząc od daty wydania listy zbiorczej, kiedy to nowe informacje są publikowane po raz pierwszy, strony ufające 
powinny stosować to bezpieczne odesłanie do listy zbiorczej w celu zlokalizowania i uwierzytelniania listy zbiorczej 
w miejsce wcześniej wydanego bezpiecznego odesłania do listy zbiorczej. Komisja Europejska zagwarantuje również, 
aby uprzednio wydane bezpieczne odesłanie do listy zbiorczej mogło nadal być używane do lokalizowania i uwierzytel
niania listy zbiorczej w terminie do 15 dni po opublikowaniu nowego bezpiecznego odesłania do listy zbiorczej. 
Zapewni to okres przejściowy dla stron ufających do wykorzystania tych nowych informacji w najdogodniejszym dla 
nich momencie podczas tego okresu.

Komisja Europejska może jednak nagle zmienić czas trwania tego okresu przejściowego nową publikacją w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, będącą np. tymczasową reakcją na sytuację kryzysową, która wymaga natychmiastowego 
zastąpienia wszystkich cyfrowych certyfikatów bezpiecznego odesłania do listy zbiorczej.
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Każda wersja listy zbiorczej obejmuje jako pierwszą część informacji dotyczących podstawowego systemu, uporządko
wany w porządku chronologicznym od najnowszego elementu wykaz:

— adresów URL, pod którymi opublikowano ostatnią zarchiwizowaną wersję listy zbiorczej zawierającą nowe bez
pieczne odesłanie do listy zbiorczej, aż do czasu opublikowania i z podaniem

— adresu URL odpowiedniej najnowszej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej określającej bezpieczne ode
słanie do listy zbiorczej.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. informacje notyfikowane przez państwa członkowskie są również dostępne w postaci czy
telnej dla człowieka pod następującym adresem URL: https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-
list/tl-hr.pdf

Od dnia 1 lipca 2016 r. oraz zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi publikacja będzie zapewnione jedynie 
w postaci przetwarzalnej maszynowo.
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ZAŁĄCZNIK

Przedstawienie w formacie PEM (ang. privacy enhanced mail) cyfrowych certyfikatów używanych 
w celu zapewnienia autentyczności i integralności listy zbiorczej

1. Pierwszy certyfikat:

----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGgDCCBGigAwIBAgIUWH+El24rfQt9YeTtrAZC9UzssuQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgZIxCzAJBgNVBAYTAk5MMSAwHgYDVQQ
KExdRdW9WYWRpcyBUcnVzdGxpbmsgQi5WLjEoMCYGA1UECxMfSXNzdWluZyBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTE3MDUG
A1UEAxMuUXVvVmFkaXMgRVUgSXNzdWluZyBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eSBHMjAeFw0xNTEyMDQxMjA5MzVaFw0xO
DEyMDQxMjA5MjRaMHkxCzAJBgNVBAYTAkJFMRAwDgYDVQQIEwdCcnVzc2VsMRIwEAYDVQQHEwlFdHRlcmJlZWsxHDAaBgNVB
AoTE0V1cm9wZWFuIENvbW1pc3Npb24xEzARBgNVBAsTCkRHIENPTk5FQ1QxETAPBgNVBAMMCEVDX0NORUNUMIIBIjANBgkqhk
iG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAtXQoPmP4DPSZDKuHcecqX6durKKczAuiEimbZAuuOgMQ9P7g2EIWrACuwNLXKxFXikxO
SJWg+nYytJ/ty+1njYa8Nmhp4MYc4UoF3WzQCiz63atK9AuNOMrODBaAGrQNYqXyuEet+i5NaibRYPEtptXzoY0Pif6Zv3qauBlCJnf7kb
GkHq9sh8sEXnMaWGjm0EHna8NTh1LjnzCb6N2capQDt+RRrUiBee3YMST3Fo3kKQTKaBvvcYAJ4Mgs/9+Dvwm52dIaMc1vaP1MN2d
UW45EWDKtaRfV9flkAy0iT8P8qvUkyGn1XBXnM/gyohOq9cSaP09vPMX6ArmFPlQSiwIDAQABo4IB5DCCAeAwWAYDVR0gBFEwTz
AIBgYEAIswAQIwQwYKKwYBBAG+WAGDEDA1MDMGCCsGAQUFBwIBFidodHRwOi8vd3d3LnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLm5sL2RvY3
VtZW50ZW4wJAYIKwYBBQUHAQMEGDAWMAoGCCsGAQUFBwsCMAgGBgQAjkYBATB0BggrBgEFBQcBAQRoMGYwKgYIKwYBBQ
UHMAGGHmh0dHA6Ly9vY3NwLnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNvbTA4BggrBgEFBQcwAoYsaHR0cDovL3RydXN0LnF1b3ZhZGlzZ2xvY
mFsLmNvbS9xdmV1Y2FnMi5jcnQwRgYKKoZIhvcvAQEJAQQ4MDYCAQGGMWh0dHA6Ly90c2EwMS5xdW92YWRpc2dsb2JhbC5jb2
0vVFNTL0h0dHBUc3BTZXJ2ZXIwEwYKKoZIhvcvAQEJAgQFMAMCAQEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMB8GA1UdIwQYMBaAFOD4
DvnUtfJ/SSO2w3nHozUfhnqIMDsGA1UdHwQ0MDIwMKAuoCyGKmh0dHA6Ly9jcmwucXVvdmFkaXNnbG9iYWwuY29tL3F2ZXVjYW
cyLmNybDAdBgNVHQ4EFgQUQX94XsDFzQFNiSGpboQqB53MiyAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBAJfRbSpp2RTfVtyu4G1TDVXE6
RgoIQ5XrUASAmhDWktT5PJReSg5INMFxi3jSPAO7p29bEU32wllZGPVN+A9b2SZmhHyYx9ZoBTMekKlx0qHkU4FfcicIznXo9EVplMtg
jplqRltiLqxwXU5uIxKJ2R6BJwjokUWcpei1ifs14SgAve8firXwiG1kFcoClfLjyj4SuDFxT+0e/dhfGfQMfvVBp4xa5tOGYDS7kzf7xvftYlPHW
1AbEzjuPmViGgen8ZD/WkuqzdygizOocFQNshGH/mFnQxT4ILAubWJX5gcvmjaZ9N/Lxh041Ra2s8YK5l1DHBcZzz6y2j9OhxPgCvzz3/
71DsiGVaK/TO5HxJNcjKlkBblXE4dgy3wqjpUzqkVltC+Xli23Ljny4tenz0QNOx3SQBA1R/hZE5QKD0L0wOc4Np1VxGZbCWGFqta8KK
hEA19KlW03Yix9aqe86iNKoJm3n/4BBgdYGu5c+DnqKWj3D7NnxCVZwuLOKzWSCEisl2kHdgnZ3Qix5Vc5QYWexSHeQfCuJAARCDv
hdnOidUyiZRnQ6R4VHt0GgNQcYKrmz+UdEroSeQCuSvXIh+LIEJpayWSo9vxi3OgO2IRSi+7Kh5h7LAfWcIwpVY8u0BpRoNJg5xMjvF4
9GDJc1QeKdlqCBm05N4c2d5t5/aa

----END CERTIFICATE------

2. Drugi certyfikat:

----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGgTCCBGmgAwIBAgIUeaHFHm5f58zYv20JfspVJ3hossYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgZIxCzAJBgNVBAYTAk5MMSAwHgYDVQQ
KExdRdW9WYWRpcyBUcnVzdGxpbmsgQi5WLjEoMCYGA1UECxMfSXNzdWluZyBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTE3MDUG
A1UEAxMuUXVvVmFkaXMgRVUgSXNzdWluZyBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eSBHMjAeFw0xMzEwMzAxMjI3MTFaFw0xNj
EwMzAxMjI3MTFaMHoxCzAJBgNVBAYTAkJFMRAwDgYDVQQIEwdCcnVzc2VsMRIwEAYDVQQHEwlFdHRlcmJlZWsxHDAaBgNVBAo
TE0V1cm9wZWFuIENvbW1pc3Npb24xFDASBgNVBAsTC0luZm9ybWF0aWNzMREwDwYDVQQDDAhFQ19ESUdJVDCCASIwDQYJK
oZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJgkkqvJmZaknQC7c6H6LEr3dGtQ5IfOB3HAZZxOZbb8tdM1KMTO3sAifJC5HNFeIWd07
27uZj+V5kBrUv36zEs+VxiN1yJBmcJznX4J2TCyPfLk2NRELGu65VwrK2Whp8cLLANc+6pQn/5wKh23ehZm21mLXcicZ8whksUGb/h8
p6NDe1cElD6veNc9CwwK2QT0G0mQiEYchqjJkqyY8HEak8t+CbIC4Rrhyxh3HI1fCK0WKS9JjbPQFbvGmfpBZuLPYZYzP4UXIqfBVYcty
odcSAnSfmy6tySMqpVSRhjRn4KP0EfHlq7Ec+H3nwuqxd0M4vTJlZm+XwYJBzEFzFsCAwEAAaOCAeQwggHgMFgGA1UdIARRME8wC
AYGBACLMAECMEMGCisGAQQBvlgBgxAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5xdW92YWRpc2dsb2JhbC5ubC9kb2N1bW
VudGVuMCQGCCsGAQUFBwEDBBgwFjAKBggrBgEFBQcLAjAIBgYEAI5GAQEwdAYIKwYBBQUHAQEEaDBmMCoGCCsGAQUFBzABh
h5odHRwOi8vb2NzcC5xdW92YWRpc2dsb2JhbC5jb20wOAYIKwYBBQUHMAKGLGh0dHA6Ly90cnVzdC5xdW92YWRpc2dsb2JhbC5
jb20vcXZldWNhZzIuY3J0MEYGCiqGSIb3LwEBCQEEODA2AgEBhjFodHRwOi8vdHNhMDEucXVvdmFkaXNnbG9iYWwuY29tL1RTUy9
IdHRwVHNwU2VydmVyMBMGCiqGSIb3LwEBCQIEBTADAgEBMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAfBgNVHSMEGDAWgBTg+A751LXyf
0kjtsN5x6M1H4Z6iDA7BgNVHR8ENDAyMDCgLqAshipodHRwOi8vY3JsLnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNvbS9xdmV1Y2FnMi5jcmwwH
QYDVR0OBBYEFDc3hgIFJTDamDEeQczI7Lot4uaVMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4ICAQAZ8EZ48RgPimWY6s4LjZf0M2MfVJmNh06J
zmf6fzwYtDtQLKzIDk8ZtosqYpNNBoZIFICMZguGRAP3kuxWvwANmrb5HqyCzXThZVPJTmKEzZNhsDtKu1almYBszqX1UV7IgZp+jB
Z7FyXzXrXyF1tzXQxHGobDV3AEE8vdzEZtwDGpZJPnEPCBzifdY+lrrL2rDBjbv0VeildgOP1SIlL7dh1O9f0T6T4ioS6uSdMt6b/OWjqHads
SpKry0A6pqfOqJWAhDiueqgVB7vus6o6sSmfG4SW9EWW+BEZ510HjlQU/JL3PPmf+Xs8s00sm77LJ/T/1hMUuGp6TtDsJe+pPBpCYvpm
6xu9GL20CsArFWUeQ2MSnE1jsrb00UniCKslcM63pU7I0VcnWMJQSNY28OmnFESPK6s6zqoN0ZMLhwCVnahi6pouBwTb10M9/Anla
9xOT42qxiLr14S2lHy18aLiBSQ4zJKNLqKvIrkjewSfW+00VLBYbPTmtrHpZUWiCGiRS2SviuEmPVbdWvsBUaq7OMLIfBD4nin1FlmYna
G9TVmWkwVYDsFmQepwPDqjPs4efAxzkgUFHWn0gQFbqxRocKrCsOvCDHOHORA97UWcThmgvr0Jl7ipvP4Px//tRp08blfy4GMzYls5
WF8f6JaMrNGmpfPasd9NbpBNp7A==

----END CERTIFICATE------
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3. Trzeci certyfikat:

----BEGIN CERTIFICATE-----

MIID/DCCAuSgAwIBAgIQEAAAAAAAWgS4SGkJJUcHdzANBgkqhkiG9w0BAQUFADAzMQswCQYDVQQGEwJCRTETMBEGA1UEAx
MKQ2l0aXplbiBDQTEPMA0GA1UEBRMGMjAxMzA2MB4XDTEzMDcxNzE3NDQwOFoXDTE4MDcxMzIzNTk1OVowbjELMAkGA1UE
BhMCQkUxITAfBgNVBAMTGFBpZXJyZSBEYW1hcyAoU2lnbmF0dXJlKTEOMAwGA1UEBBMFRGFtYXMxFjAUBgNVBCoMDVBpZXJyZ
SBBbmRyw6kxFDASBgNVBAUTCzYwMDIxMjExOTE5MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCMv+7DvhzLwG3prirUD
GaYRS2+jBZtN2cYXuloKSqAc5Q58FEmk0gsZRF+/4dkt8hgCvbBcpmG6FcvTfNxQbxPX88yYwpBYsWnJ3aD5P4QrN2+fZxwxfXxRRcX+
t30IBpr+WYFv/GhJhoFo0LWUehC4eyvnMfP4J/MR4TGlQRrcwIDAQABo4IBUzCCAU8wHwYDVR0jBBgwFoAUww/Dck0/3rI43jkuR2R
Q//KP88cwbgYIKwYBBQUHAQEEYjBgMDYGCCsGAQUFBzAChipodHRwOi8vY2VydHMuZWlkLmJlbGdpdW0uYmUvYmVsZ2l1bXJzM
i5jcnQwJgYIKwYBBQUHMAGGGmh0dHA6Ly9vY3NwLmVpZC5iZWxnaXVtLmJlMEQGA1UdIAQ9MDswOQYHYDgJAQECATAuMCw
GCCsGAQUFBwIBFiBodHRwOi8vcmVwb3NpdG9yeS5laWQuYmVsZ2l1bS5iZTA5BgNVHR8EMjAwMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLm
VpZC5iZWxnaXVtLmJlL2VpZGMyMDEzMDYuY3JsMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBSAwGAYIKwYBB
QUHAQMEDDAKMAgGBgQAjkYBATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAEE3KGmLX5XXqArQwIZQmQEE6orKSu3a1z8ey1txsZC4r
Mk1vpvC6MtsfDaU4N6ooprhcM/WAlcIGOPCNhvxV+xcY7gUBwa6myiClnK0CMSiGYHqWcJG8ns13B9f0 + 5PJqsoziPoksXb2A9VXkr5
aEdEmBYLjh7wG7GwAuDgDT0v87qtphN02/MAlJcNqT3JUUAotD7yfEybmK245jKo+pTYeCHGh7r1HzVWhbUDcQ/e1PpQXjVqBmr4k
1ACtuu4H19t6K1P5kf7ta5JFEJPFgy3Hxt6YqzoY07WTVEpS4gJqtleIdX1Fhse7jq83ltcCzlfysBRqY/okUzipo1rbQw==

----END CERTIFICATE------

4. Czwarty certyfikat:

----BEGIN CERTIFICATE-----

MIID/TCCAuWgAwIBAgIQEAAAAAAAWcxEUPr16SDrtzANBgkqhkiG9w0BAQUFADAzMQswCQYDVQQGEwJCRTETMBEGA1UEAx
MKQ2l0aXplbiBDQTEPMA0GA1UEBRMGMjAxMzExMB4XDTEzMDcyNDAxNDUzMVoXDTE4MDcxODIzNTk1OVowbzELMAkGA1UE
BhMCQkUxIjAgBgNVBAMTGU1hYXJ0ZW4gT3R0b3kgKFNpZ25hdHVyZSkxDjAMBgNVBAQTBU90dG95MRYwFAYDVQQqEw1NYW
FydGVuIEpvcmlzMRQwEgYDVQQFEws4MzEyMTQyNDEwMjCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAjbr1T8USYkuh4X+Y
i+coykq7mbF8PjgyjWQ28uODqRCkynuqJz468tCIYxsM/+/QdqEFq4Z5Z1YDbBYb5KsxfBmkzr9D+Gt49iWVt9Ig+FhngbOexwCW108t6
Q/+NAo6gwl6IKkzv2wpEJIwtc51VFzvM+WkE1mNmclphYRTL5UCAwEAAaOCAVMwggFPMB8GA1UdIwQYMBaAFLws1Y0dT3YXfAz
va5To9R51FmNhMG4GCCsGAQUFBwEBBGIwYDA2BggrBgEFBQcwAoYqaHR0cDovL2NlcnRzLmVpZC5iZWxnaXVtLmJlL2JlbGdpdW
1yczIuY3J0MCYGCCsGAQUFBzABhhpodHRwOi8vb2NzcC5laWQuYmVsZ2l1bS5iZTBEBgNVHSAEPTA7MDkGB2A4CQEBAgEwLjAsB
ggrBgEFBQcCARYgaHR0cDovL3JlcG9zaXRvcnkuZWlkLmJlbGdpdW0uYmUwOQYDVR0fBDIwMDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5la
WQuYmVsZ2l1bS5iZS9laWRjMjAxMzExLmNybDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgUgMBgGCCsGAQUFB
wEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAHNRipzOD4aXB7Oo4FgfBbWgPkmUGTqkz2jK9U2tEWUbyQrhirgq
hxK6YMAHBvzL+7BHouMEAuxycZG3ozAfEDRZiznFWyqS8QlnHUe0ThaAvs8v5wYOUO7lJ6vnaNLLvQj7W3L5kCnEva5h0Jh9wMytl
Np89dd02l7MD4BsidXoMN21AE8su39tBmNayLF6YrFLe3Zob4fQCuIEbx/pj3kYIVC4WM7uuDx+QpEJdNBtB41o2q2JJFqusRP7W0phkx
X7sPtYkot6RXLdgaZNoB4YIRwGozIvcegydRVqpcYrvFSoppNHQqd8ZNzswjGzqBhlWYPsxdjjsxJiUyk7T1c=

----END CERTIFICATE------
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