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2 WSTĘP 

Niniejszy dokument jest instrukcją wypełniania formularza dla wniosku o wydanie certyfikatu 

dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji 

z ePUAP. 

Celem niniejszego dokumentu jest zapoznanie użytkowników (podmioty publiczne)  

z formularzem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu do integracji z ePUAP. 

Podmiot publiczny w pierwszym kroku wysyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji.  

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres e-mail wskazany we wniosku, wysyłana jest 

informacja zawierająca dalszą instrukcję postępowania. Instrukcja zawiera link z unikalnym 

kodem prowadzącym do witryny PWPW. Po przejściu na witrynę należy wypełnić znajdujący 

się tam formularz. Dane wypełnione w formularzu muszą być identyczne jak dane wskazane 

we wniosku, przesłanym do Ministerstwa Cyfryzacji. 
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3 OPIS PÓL DOSTĘPNYCH W FORMULARZU 

Po przejściu do adresu witryny z instrukcji zawartej w liście e-mail, użytkownik (podmiot publiczny) 

wypełnia formularz przedstawiony na Rysunku 1. 

 

Rysunek 1 Formularz dla wniosku o certyfikat do integracji z ePUAP 

 

W formularzu dostępne są następujące pola, pozwalające na uzyskanie certyfikatu: 

Imię – imię osoby upoważnionej do odbioru nośników kluczy kryptograficznych (pole obowiązkowe), 

Nazwisko – nazwisko osoby upoważnionej do odbioru nośników kluczy kryptograficznych (pole 

obowiązkowe), 

Nazwa powszechna – adres domeny lub stały numer IP systemu, który będzie uzyskiwał dostęp do 

ePUAP (pole obowiązkowe), 

Organizacja – nazwa podmiotu publicznego (pole obowiązkowe), 

Nazwa systemu – nazwa systemu teleinformatycznego, który będzie uzyskiwał dostęp do ePUAP 

(pole obowiązkowe), 

Numer sprawy – numer sprawy z tematu wiadomości e-mail otrzymanej z Ministerstwa Cyfryzacji 

(pole obowiązkowe),  

Jednostka organizacyjna – dodatkowa nazwa jednostki organizacyjnej (pole nieobowiązkowe),  

Kraj – nazwa kraju (pole obowiązkowe),  
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Adres e-mail – adres e-mail osoby upoważnionej do odbioru nośników kluczy kryptograficznych (pole 

obowiązkowe),  

Województwo – nazwa województwa (pole obowiązkowe),  

Miasto – nazwa miejscowości (pole obowiązkowe),  

Ulica – nazwa ulicy (pole nieobowiązkowe), 

Kod pocztowy – pole nieobowiązkowe, 

Alternatywna nazwa podmiotu 1 – alternatywna nazwa domeny lub stały numer IP systemu, który 

będzie uzyskiwał dostęp do ePUAP (pole nieobowiązkowe), 

Alternatywna nazwa podmiotu 2 – alternatywna nazwa domeny lub stały numer IP systemu, który 

będzie uzyskiwał dostęp do ePUAP (pole nieobowiązkowe), 

Alternatywna nazwa podmiotu 3 – alternatywna nazwa domeny lub stały numer IP systemu, który 

będzie uzyskiwał dostęp do ePUAP (pole nieobowiązkowe) 

Hasło do unieważniania certyfikatu * – hasło powinno zawierać co najmniej: 8 znaków, 1 znak 

specjalny, 1 małą literę, 1 dużą literę, 1 cyfrę (pole obowiązkowe), 

Powtórz hasło do unieważniania certyfikatu * – należy powtórzyć hasło wpisane powyżej (pole 

obowiązkowe), 

Hasło do zabezpieczenia pliku p12 * – hasło powinno zawierać co najmniej: 8 znaków, 1 znak 

specjalny, 1 małą literę, 1 dużą literę, 1 cyfrę (pole obowiązkowe), 

Powtórz hasło do zabezpieczenia pliku p12 * – należy powtórzyć hasło wpisane powyżej (pole 

obowiązkowe). 

Po uzupełnieniu co najmniej pól obowiązkowych użytkownik zatwierdza formularz przyciskiem 

ekranowym Zatwierdź i wyślij formularz. Wyświetlony zostaje ekran jak na Rysunku 2. 

Wprowadzony wniosek zostaje skierowany do Punktu rejestracji, gdzie wygenerowany zostaje 

certyfikat. Następnie certyfikat zostaje wysłany listem e-mail do wnioskującego użytkownika 

(podmiotu publicznego) na adres wskazany we wniosku oraz formularzu dla wniosku o certyfikat do 

integracji z ePUAP. 

 

 

Rysunek 2 Potwierdzenie wprowadzenia formularza 


