
Konfiguracja konta pocztowego pozwalająca na korzystania z serwera poczty wum.edu.pl - 
zrzuty ekranów obrazują konfigurację ustawień poczty w programie Outlook Express 
 

1. Po wybraniu Narzędzia/Konta naleŜy wybrać drugą zakładkę o nazwie Poczta, po 
czym wcisnąć przycisk po prawej Dodaj  � Poczta 

 

 

2. Następnie proszę wpisać nazwę konta wyświetlaną (najlepiej wpisać imię i nazwisko) i 
wcisnąć przycisk Dalej , w kolejnym okienku  wpisujemy adres email naszego konta 
(informacja ta powinna być podana w mailu od pracownika działu informatyki) i 
wciskamy przycisk Dalej 

 
 
 



 
 

 
3. Następnie naleŜy wpisać nazwy serwerów dla poczty wychodzącej i 

przychodzącej w tym wypadku będzie: mx01.wum.edu.pl 
 

 
 

 



4. Ostatnim krokiem jest wpisanie nazwy konta i hasła uŜytkownika (obydwie te 
informacje powinny być podane w mailu od pracownika działu informatyki). Po 
wpisaniu tych informacji wciskamy przycisk Dalej a potem Zakończ. 

 

 
 

 
5. Wstępną konfigurację konta mamy juŜ za sobą teraz trzeba ustawić szyfrowanie i 

uwierzytelnianie uŜytkownika bez którego nie będziemy w stanie pobierać 
wiadomości e-mail. W tym celu wybieramy Narzędzia z menu na górze potem 
Konta i przechodzimy do drugiej zakładki o nazwie Poczta. Wybieramy nazwę 
naszego konta po czym wciskamy przycisk Właściwości znajdujący się po 
prawej stronie okna. 

 

 
 



6. Po wykonaniu czynności z punktu 5 powinno nam się ukazać nowe okienko w 
którym wybieramy na górze zakładkę Serwery i zaznaczamy opcję Serwer 
wymaga uwierzytelnienia.  

 

 
 

7. Następnym krokiem jest wybranie z zakładek na górze zakładki Zaawansowane. 
Zaznaczamy dwie pierwsze opcje o nazwie: 

      Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL 
      Dodatkowo w okienku Poczta wychodząca (SMTP) trzeba zmienić wartość      
      wyświetlaną na 465 

 



 
8. Ostatnią rzeczą którą musimy wykonać jest przesunięcie do samego końca 

suwaka w sekcji Limity czasu serwera. Po wykonaniu tych wszystkich 
czynności wybieramy przycisk Zastosuj a potem OK. 

 

 
 
Po zamknięciu się okienka konfiguracyjnego na górze w menu wciskamy przycisk 
Wyślij / Odbierz.  
 

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz trudności z ustawieniem klienta poczty prosimy o 
kontakt: Dział Informatyki 5720888. 
 

 

 


