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Instalacja i konfiguracja połączenia VPN dla  

Cisco AnyConnect oraz Client Cisco VPN 

Posiadając wygenerowany certyfikat VPN (.pfx) możemy przejść do wykonania instalacji oraz 

konfiguracji oprogramowania umożliwiającego połączenie VPN do SI CEPiK 2.0 

 

Instalacja i konfiguracja - Cisco AnyConnect: 

 

Instalacja: 

1. Pobieramy oprogramowanie AnyConnect ze strony: 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/anyconnect-win-3.1.14018.zip  

(użytkownik cepik, hasło cepik) lub ze strony producenta aplikacji. 

2. Rozpakowujemy i uruchamiamy plik anyconnect-win-3.1.14018-pre-deploy-k9.msi z prawami 

administratora. 

 

 
 

 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/anyconnect-win-3.1.14018.zip


Strona 2 z 15 

 

 
 

 
 

 
 

3. Po zakończonej instalacji nie ma potrzeby wykonania restartu komputera.  

Są jednak wyjątki i w niektórych przypadkach będzie konieczny restart systemu operacyjnego. 
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4. Następnie pobieramy plik z profilem ze strony 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/Profile_vpnprod_cepik.zip 

(użytkownik cepik, hasło cepik) 

 

5. Po rozpakowaniu pliku zip kopiujemy plik vpnprod_cepik_profile.xml i kopiujemy plik do  

lokalizacji: 

C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Profile 

 

 

 

 

 

Konfiguracja połączenia VPN 

1. Po uruchomieniu aplikacji wybieramy ikonę ustawienia 

 

2. Następnie przechodzimy na zakładkę Preferences i odznaczamy opcję: 

Block connections to untrusted servers i zamykamy okno. 

 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/Profile_vpnprod_cepik.zip
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3. Następnie zaznaczamy opcję Connect. Gdy pojawi się informacja Security Warning, wybieramy 

przycisk Connect Anyway 

 

Uwaga: 

Jeśli w tym oknie nie ma wpisanego adresu to proszę uzupełnić wpisując: 

vpnprod.cepik.gov.pl 

 

 
 

 
 

Przy wykonanym poprawnym połączeniu pojawia się informacja (jak na oknie poniżej) 

 

       
i potwierdzamy przyciskiem Accept. 

Połączenie VPN zostało zestawione. 

      
 



Strona 5 z 15 

 

Instalacja i konfiguracja – Client Cisco VPN: 
 

Instalacja - Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 

 

1. Pobieramy oprogramowanie Client Cisco VPN ze strony: 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/vpnclient_5.0.07_winx32.zip - dla systemu Windows 32 Bit 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/vpnclient_5.0.07_winx64.zip - dla systemu Windows 64 Bit 

lub strony producenta aplikacji. 

2. Rozpakowujemy i uruchamiamy plik vpnclient-win-msi-5.0.07.0410-k9.exe (32 Bit) lub 

vpnclient_setup.msi (64 Bit) z prawami administratora. Następnie zaznaczamy opcję instalacji  

w języku Angielskim i zaznaczamy przycisk OK i Next 

 

 
 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/vpnclient_5.0.07_winx32.zip
http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/vpnclient_5.0.07_winx64.zip
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Podczas instalacji aplikacji może nastąpić chwilowe rozłączenie z siecią internet. 
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3. Po zakończonej instalacji wybieramy opcję Finish 

 
Po wykonanej instalacji prosimy o wykonanie restartu komputera. 

 
 

4. Dla systemu operacyjnego Windows 64 Bit wymagana jest ręczna zmiana wpisu w rejestrze 

systemu (regedit) lub uruchomienie pliku fix VPN.reg dostępnego na stronie pod adresem 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/fix%20VPN.zip 

 

A. Ręczna korekta wpisu: 

Uruchamiamy Start>Uruchom/Wyszukaj programy i pliki >Regedit> 

Ścieżka:  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\CVirtA 

Display Name: 

Poprawna Wartość to:  

Cisco Systems VPN Adapter     – dla systemu Windows 32 Bit 

Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows  – dla systemu Windows 64 Bit 

 

 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/fix%20VPN.zip
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B. Automatyczna korekta wpisu: 

Pobranie pliku fix VPN.zip, rozpakowanie a następnie uruchomienie pliku fix VPN.reg 

 i zatwierdzenie zmiany wpisu 

Instalacja - Windows 10 

1. Przed uruchomieniem instalatora Clienta Cisco VPN należy pobrać dodatek do systemu Windows 

10 umożliwiający zainstalowanie i uruchomienie aplikacji. 

Plik dodatku pobieramy ze strony:  

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/dneupdate.msi - dla systemu Windows 32 Bit 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/dneupdate64.msi - dla systemu Windows 64 Bit 

lub strony producenta Citrix. Po pobraniu instalujemy dodatek z prawami administratora 

 

 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/dneupdate.msi
http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/dneupdate64.msi


Strona 10 z 15 

 

 
Podczas instalacji aplikacji może nastąpić chwilowe rozłączenie z siecią internet. 

 

 
 

Po zakończonej instalacji należy wykonać restart systemu komputera 

 

 
 

2. Po zainstalowaniu dodatku DNEUpdate i restarcie systemu operacyjnego pobieramy 

oprogramowanie Client Cisco VPN ze strony: 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/vpnclient_5.0.07_winx32.zip - dla systemu Windows 32 Bit 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/vpnclient_5.0.07_winx64.zip - dla systemu Windows 64 Bit 

lub strony producenta aplikacji. 

 

3. Rozpakowujemy i uruchamiamy plik vpnclient-win-msi-5.0.07.0410-k9.exe (32 Bit) lub 

vpnclient_setup.msi (64 Bit) z prawami administratora. Następnie zaznaczamy opcję instalacji  

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/vpnclient_5.0.07_winx32.zip
http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/vpnclient_5.0.07_winx64.zip
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w języku Angielskim i zaznaczamy przycisk OK i Next oraz Install. Podczas instalacji aplikacji może 

nastąpić chwilowe rozłączenie z siecią internet. 

 

4. Dla systemu operacyjnego Windows 64 Bit wymagana jest ręczna zmiana wpisu w rejestrze 

systemu (regedit) lub uruchomienie pliku fix VPN dostępnego na stronie pod adresem 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/fix%20VPN.zip 

A. Ręczna korekta wpisu: 

Start>Uruchom/Wyszukaj programy i pliki >Regedit> 

Ścieżka:  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\CVirtA 

Display Name: 

Poprawna Wartość to: Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows 

 

 
B.  Automatyczna korekta wpisu: 

Pobranie pliku fix VPN.zip, rozpakowanie a następnie uruchomienie pliku fix VPN.reg i 

zatwierdzenie zmiany wpisu 

 

Konfiguracja połączenia VPN 

1. Po uruchomieniu aplikacji zaznaczamy opcję Certificates a następnie Import… 

 

2. Zaznaczamy opcję Import from File a następnie Browse i wskazujemy lokalizację i pliku  

z certyfikatem VPN (.pfx) i zatwierdzamy wybór przyciskiem Otwórz 

 

http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/VPN/fix%20VPN.zip
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3. W pole Import Password Użytkownik wprowadza swoje hasło nadane do pliku  

z certyfikatem VPN 

 
 

Ważne:  

Nazwę pliku oraz hasło nadawane jest przez Użytkownika który generował plik z certyfikatem 

VPN (plik .pfx). Nie ma możliwości zablokowania hasła, a także jego przypomnienia 

 



Strona 13 z 15 

 

Po poprawnym zaimportowaniu certyfikatu pojawi się poniższy komunikat. 

 
 

4. Następnie należy utworzyć nowe połączenie wybierając przycisk NEW 

 
 

W poniższe wartości należy wpisać: 

 

Connection Entry:   CEPiK 2.0 

Host:    vpn.cepik.gov.pl 

Certificate Authentication:  wskazujemy właściwy certyfikat w nawiasie (CISCO) 

 

 
 

W zakładce Transport należy pozostawić domyślne opcje i zatwierdzamy przyciskiem Save. 
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5. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji Connect. 

 
 

Po nawiązanym poprawnie połączeniu pojawi się informacja Connected to „CEPiK 2.0” 

Nazwa w cudzysłowie jest pobierana z pola Connection Entry.  
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Jeśli powyższa instrukcja nie rozwiązała Państwa problemu prosimy o kontakt: 

 

Zespół Service Desk CEPiK 
tel. (42) 253 54 99 wew 1>1 

e-mail: service_desk_portal@coi.gov.pl 
 

Centralny Ośrodek Informatyki 

mailto:service_desk_portal@coi.gov.pl

