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Instrukcja konfiguracji kont pocztowych na Wydziale 
Zarządzania UW dla wybranych programów pocztowych. 

 

MICROSOFT OUTLOOK 2010 

 

1. Uruchom program OUTLOOK 

2. Z menu Plik wybierz 

zakładkę Informacje 

3. Naciśnij przycisk Dodaj 

konto 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pojawi się okno 

Dodawanie nowego konta 

e-mail - zaznacz opcję 

Ręcznie konfiguruj 

ustawienia serwera lub 

dodatkowe typy serwerów 

i kliknij przycisk 

Dalej. 

 

 

 

5. W oknie Dodawanie nowego 

konta e-mail które się 

pojawi zaznacz opcję 

Internetowa poczta 

e-mail. 
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6. Uzupełnij pola ja na obrazku poniżej. 

a. Imię nazwisko (np. Jan Kowalski) 

b. Adres email (np. jkowalski@wz.uw.edu.pl) 

c. Typ konta IMAP 

d. Serwer poczty przychodzącej: imap.wz.uw.edu.pl 

e. Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.wz.uw.edu.pl 

f. Nazwa użytkownika (np.: jkowalski) 

g. Hasło – hasło do konta pocztowego GroupWise 

 

 

7. Teraz kliknij 

przycisk 

Więcej 

ustawień. 

 

 

 

 

 

 

8. W oknie, które się pojawi wejdź 

do zakładki Serwer wychodzący i 

tu zazanacz opcję Serwer 

wychodzący (SMTP) wymaga 

uwierzytelnienia i Użyj tych 

samych ustawień, co mój serwer 

poczty przychodzącej. 
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9. Wybierz zakładkę Zaawansowane. 

a. w polu Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybierz 

SSL zmień nr portu dla poczty przychodzącej (IMAP)na: 993 

b. w polu Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu wybierz 

TLS zmień nr portu dla poczty wychodzącej (SMTP) na: 587 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Zatwierdź zmiany klikając przycisk OK. 

11. Konfiguracja została zakończona! 

Od teraz poczta będzie przesyłana poprzez program pocztowy. W 

celu sprawdzenia poprawności konfiguracji konta, kliknij w 

górnym menu przycisk Wyślij i odbierz. Program połączy się z 

serwerem (jeśli nie podano hasła poprosi o autoryzację) i 

odbierze pocztę. 
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THUNDERBIRD 31 

1. Uruchom program THUNDERBIRD, a 

następnie wciśnij lewy ALT by 

wyświetlić pasek Menu. 

2. Z menu Narzędzia wybierz 

Konfiguracja kont… 

3. Naciśnij przycisk Operacje i 

wybierz opcję Dodaj konfigurację 

konta pocztowego… 

 

4. Pojawi się okno Konfiguracja konta 

e-mail 

a. Imię nazwisko (np. Jan Kowalski) 

b. Adres email (np. 

jkowalski@wz.uw.edu.pl) 

c. Hasło – hasło do konta 

pocztowego GroupWise 

5. Naciśnij przycisk Kontynuuj. 

 

6. Nie czekając na 

automatycznie wyszukanie 

konfiguracji, naciśnij 

przycisk Konfiguracja 

zaawansowana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. W kolumnie SSL zmień 

szyfrowanie poczty 

wychodzącej i 

przychodzącej na 

SSL/TLS.  

8. W kolumnie Port zmień 

nr portu na 993 dla 

poczty przychodzącej 

i 587 dla poczty 

wychodzącej 

 

9. Naciśnij przycisk Wykryj ponownie – program sprawdzi czy 

ustawienia są poprawne 

10. Naciśnij przycisk Gotowe 
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INNE PROGRAMY POCZTOWE 

 

Serwer poczty wychodzącej (SMTP) 

Adres: smtp.wz.uw.edu.pl 

Wymóg autoryzacji (należy zaznaczyć): serwer wymaga uwierzytelnienia 

 

Port serwera poczty wychodzącej (SMTP): 587 

Tryb zabezpieczenia: TLS/StartTLS 

 

Serwer poczty przychodzącej (IMAP) 

TYP: IMAP 

lub 

POP3 

Adres serwera: imap.wz.uw.edu.pl pop.wz.uw.edu.pl 

Port serwera poczty przychodzącej : 993 995 

 

Tryb zabezpieczenia: SSL 

Użytkownik: {nazwa-użytkownika w systemie GroupWise} 

Hasło: {hasło do systemu GroupWise} 

 


