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Instrukcja generowania certyfikatów do systemu P1  
 

Krok 1 – utwórz folder (katalog) gdzie będą wygenerowane certyfikaty 

Utwórz na komputerze nowy folder o nazwie np.: CERTYFIKATY np. na Pulpicie. W tym folderze będą 

znajdować się certyfikaty oraz wszystkie pliki potrzebne do ich utworzenia. 

 

  

Krok 2 – Zaloguj się na platformie RPWDL na stronie: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/User/Login 

 

 

Wybierz Rodzaj podmiotu, wprowadź Login i Hasło. Kliknij przycisk: Zaloguj się. 
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Krok 2 – utwórz wniosek o wygenerowanie certyfikatów 

Z lewego panelu wybierz przycisk: Utwórz wniosek, a następnie: Wniosek o założenie konta w P1 i 

wygenerowanie certyfikatów. 

 

 

Wypełnij dane podmiotu: 

 

Następnie pozostałe dane: 
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Krok 3 – pobierz i uruchom Generator certyfikatów plików CSR 

Przewiń ekran i z dolnej części pobierz Genrator certyfikatów plików CSR klikając na link: 

 

UWAGA: Nie zamykaj tego okna przeglądarki ze stroną RPWDL, gdyż jeszcze będzie ono nam 

potrzebne w dalszych krokach (możesz je zminimalizować tak, aby był dostęp do Pulpitu, gdzie 

mamy folder: CERTYFIKATY). 

W zależności od ustawień przeglądarki internetowej plik generatora zostanie zapisany w folderze: 

Pobrane komputera lub we wskazanej podczas pobierania lokalizacji.  

Plik Generatora jest spakowany ZIP: 

 

 

Pobrany plik: GeneratorCSIOZ.zip  skopiuj do utworzonego w Kroku 1 folderu (w naszym przykładzie: 

skopiuj plik Generatora do folderu CERTYFIKATY znajdujący się na Pulpicie). 
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Rozpakuj plik: GeneratorCSIOZ.zip (w Win10 możesz kliknąć prawym przyciskiem myszki na tym pliku 

i wykonać polecenie: Wyodrębnij wszystkie … 

 

 

 

Wyodrębnij plik generatora do folderu: CERTYFIKATY. 
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Po tej operacji utworzony zostanie nowy folder zawierający GenteratorCSIOZ: 

 

 

Teraz wejdź do folderu: GeneratorCSIOZ i uruchom plik generatora: GeneratorCSIOZ.exe 
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Krok 4: wygeneruj pliki CSR 

Wybierz przycisk: Generuj pliki CSR: 
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Wypełnij pola Hasło i Powtórz hasło oraz kliknij przycisk: Generuj pliki CSR 

 

 

Wybierz folder zapisu plików CSR do naszego katalogu: CERTYFIKATY na Pulpicie: 
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Wybierz przycisk: Zapisz: 

 

 

 

Po tej operacji w naszym przykładowym folderze: CERTYFIKATY na Pulpicie zostaną umieszczone pliki: 
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Zamykamy GeneratorCSIOZ: 
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Krok 5 – pobierz pliki PEM ze strony RPWDL 

Wróć do wyświetlanego okna przeglądarki z portalem RPWDL i kliknij pole: Przeglądaj, aby dodać 

wygenerowane pliki CSR (znajdują się one w folderze: CERTYFIKATY) dla certyfikatu WSS oraz TLS: 

 

 

 

UWAGA: zwróć szczególną uwagę na wybranie dobrych plików CSR pasujących do sekcji WSS i TLS. 

Po wybraniu odpowiednich plików CSR ekran będzie wyglądał następująco: 
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Zaakceptuj zgody i kliknij przycisk: Wyślij: 

 

 

 

Zostanie wyświetlony komunikat. Kliknij przycisk: OK: 

 

 

 

Przewiń w dół ekran i pobierz pliki certyfikatów PEM: TLS oraz WSS: 
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Po wybraniu OK plik zostanie pobrany i zapisany w folderze zapisu dla przeglądarki (zwykle w katalogu: 

Pobrane). 

Czynność należy powtórzyć dla drugiego pliku PEM: 
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Oba pliki PEM zostaną zapisane w folderze przypisanym do pobierania plików w przeglądarce 

internetowej, zwykle jest to katalog: Pobrane. 

Skopiuj te dwa pliki PEM do folderu CERTYFIKATY znajdującym się na Pulpicie. 

Po tej czynności zawartość folderu CERTYFIKATY na Pulpicie prezentuje się następująco: 
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Krok 6 – wygeneruj certyfikaty dla programu Gabinet lekarski oraz E-recepta/E-skierowanie 

 

Pobierz program generowania certyfikatów firmy PL-SOFT ze strony: 

https://www.plsoft.pl/pobierz/getFile.php?file=gencert 

Zapisz pobrany plik w folderze Certyfikaty na Pulpicie. 
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Uruchom plik: gencert.exe 

 

Wprowadź hasło (to samo, co w kroku 4 przy generowaniu plików CSR).  

Następnie wybierz TLS – Plik JKS z folderu CERTYFIKATY: 
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Analogicznie postępuj przy wyborze plików: TLS – Plik PEM, WSS – Plik JKS, WSS – Plik PEM. 

Po wybraniu wszystkich plików ekran będzie wyglądał następująco: 

 

 

Kliknij przycisk: Generuj certyfikaty. 
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W folderze (skąd uruchomiony został program generowania certyfikatów firmy PL-SOFT) – w naszym 

przypadku: CERTYFIKATY zostaną utworzone dwa pliki certyfikatów: plsoft_TLS.pfx oraz 

plsoft_WSS.pfx 

 

 

Oba wygenerowane certyfikaty należy podłączyć do programu:  

• E-recepta (w edycji profilu, zakładka Certyfikaty): 

 

www.plsoft.pl


PL-SOFT Sp . z o.o.     www.plsoft.pl 
 

To samo wykonaj dla certyfikatu plsoft_WSS.pfx i kliknij przycisk: Zapisz. 

 

• i/lub do programu Gabinet lekarski (w konfiguracji stanowiska, zakładka Zdarzenia Medyczne): 
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