
Składanie wniosku o dostęp 
do Systemu P1



Krok 1 – Wejdź na stronę rpwdl.csioz.pl, zaloguj 

się za pomocą loginu i hasła wybierając opcję 

Praktyka Zawodowa.
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Krok 2 – Z bocznego menu wybierz opcję 

„Utwórz wniosek praktyka lekarska”.



Krok 3 – Kliknij „Wniosek o założenie konta w P1 

i wygenerowanie certyfikatów”.



Krok 4 – Po otwarciu wniosku wybierz księgę 

rejestrową.



Krok 5 - Uzupełnij dane - podaj adres 

e-mail oraz dane administratora. 



Krok 6 – Kliknij opcję „Pobierz generator 

plików CSR”.



Krok 7 – Po otwarciu okienka pobierania, 

otwórz pobrany plik.



Jeśli pojawi się komunikat o ochronie 

komputera kliknij „Więcej informacji” 

i wybierz „Uruchom mimo to”.



Krok 8 – Po otwarciu programu, wybierz 

opcję „Generuj plik CSR”.



Krok 9 - Nazwa certyfikatu jest wczytana automatycznie. W 

nazwie i haśle nie wpisuj polskich znaków. Hasło musi 

składać cię z co najmniej 6 znaków. Generator 

automatycznie ustawi hasło dla obu certyfikatów. Jeśli 

chcesz, aby hasła były różne odznacz „Zastosuj to samo 

hasło dla certyfikatu TLS”. Kliknij „Generuj pliki”.



Krok 10 - Dla ułatwienia polecamy utworzyć 

na pulpicie folder „certyfikaty”. Zapisz w nim 

plik CSR.

Zminimalizuj Generator CSIOZ. 



Krok 11 - Po zapisaniu pliku wróć do 

wniosku. Następnie kliknij „Wybierz plik”.

Odszukaj folder „certyfikaty” w którym zapisałeś pliki. Wybierz plik WSS CSR i naciśnij „Otwórz”. 



Następnie naciśnij kolejny „Wybierz Plik”. Odszukaj folder „certyfikaty”
w którym zapisałeś pliki. Wybierz plik TLS CSR i naciśnij „Otwórz”. 



Krok 12 – Zaakceptuj warunki i kliknij „Wyślij”.



Krok 13 – Po zaakceptowaniu wniosku 

pojawi się okienko z potwierdzeniem.



Krok 14 - W celu zakończenia procedury 

generowania certyfikatu pobierz certyfikaty 

ze strony.



 Uwaga! Linki do certyfikatów są ważne 30 dni od daty złożenia wniosku. 

 Kliknij „Pobierz certyfikat TLS” i koniecznie zapisuj je w tym samym folderze, 

co poprzednie pliki („certyfikaty”). 

 Kliknij „Pobierz certyfikat WSS” i koniecznie zapisuj je w tym samym folderze, 

co poprzednie pliki („certyfikaty”). 



Krok 15 - Otwórz ponownie Generator 

CSIOZ.



Wybierz środkową opcję „Po złożeniu 

wniosku generuj pliki certyfikatów”.

Kliknij „Wczytaj pliki”.



Krok 16 - Wyszukaj swój folder „certyfikaty” 

i naciśnij „Wybierz”.

Jeżeli pliki zostały zapisane w jednym folderze generator wczyta 

je automatycznie.



Krok 17 - Wpisz hasło dla TLS i WSS i kliknij 

„Generuj pliki certyfikatów”.



Krok 18 - Ponownie wybierz swój folder 

„certyfikaty” i kliknij „Zapisz”.



Krok 19 - Utworzyłeś dwa certyfikaty TLS 

i WSS.

Oba certyfikaty są ważne 2 lata. Będą potrzebne do 

skonfigurowania programu gabinetowego, aby rozpocząć 

wystawianie e-recept. 



Kliknij w obrazek, aby zobaczyć filmik

https://www.youtube.com/watch?v=ojJcqcKJCsw&t
https://www.youtube.com/watch?v=ojJcqcKJCsw&t

