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Konfiguracja programów pocztowych dla
studenckiej poczty elektronicznej

1 Informacje ogóle
Dla wszystkich studentów Politechniki Warszawskiej jest udostępniona poczta elektroniczna

w  domenie  pw.edu.pl  za  pośrednictwem  serwisu  pocztowego  Office  365.  Adres  mailowy  to
nr_albumu@pw.edu.pl 

 Pocztę można obsługiwać przez WWW pod adresem URL: 

https://portal.office.com/

Serwis studencki ma udostępnione protokoły pocztowe  IMAP , POP3  oraz  SMTP umożliwiając
konfigurację preferowanych programów pocztowych tj. Mozilla Thunderbird, Evolution, Claws,
Sylpheed, Microsoft Outlook i innych. Dodatkowo jest możliwość skonfigurowania studenckiej
skrzynki pocztowej za pomocą programów pocztowych w urządzeniach mobilnych tj. smartphone-
y oraz tablety    tj.  Gmail, MailWise, Aqua Mail, K-9 Mail i innych.  Instrukcja do pierwszego
logowania znajduję się na stronie zajęć PTI w zakładce „Wiadomości wstępne”.

2 Podstawowe parametry serwera pocztowego

2.1 Konfiguracja poczty przychodzącej przez IMAP
Serwer poczty przychodzącej – outlook.office365.com
Port serwera poczty przychodzącej – 993 / TCP
Tryb zabezpieczenia – SSL

2.2 Konfiguracja poczty przychodzącej przez POP3
Serwer poczty przychodzącej – outlook.office365.com

Port serwera poczty przychodzącej – 995 / TCP
Tryb zabezpieczenia – SSL

2.3 Konfiguracja poczty wychodzącej przez SMTP
Serwer poczty wychodzącej – smtp.office365.com
Port serwera poczty wychodzącej – 587 / TCP
Tryb zabezpieczenia – TLS 
Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP
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https://portal.office.com/


3 Przykłady konfiguracji programów pocztowych

3.1 Instrukcja konfiguracji programu pocztowego Mozilla 
Thunderbird – wersja komputerowa Windows/Linux

1. Uruchomić program do obsługi poczty Mozilla Thunderbird

2. Kliknąć przycisk Menu, a następnie wybrać pozycję Options

3. Wybrać pozycję Account Settings  

4. Wybierz opcję operację → Add Mail Account

5. Po wyświetleniu okna "Mail Account Setup" podać "Imię i nazwisko", "adres email"  w
w postaci nr_albumu@pw.edu.pl oraz "hasło". Następnie kliknąć przycisk Continue 

6. Przejść do ustawień ręcznych – klawisz „Manual config” wpisując parametry serwera 
pocztowego podanych w rozdziale 2. Przykład konfiguracji dostępu IMAP, POP3 i SMTP 
znajdują się odpowiednio  Ilustracji 1. i 2.

7. Za zakończenie nacisnąć klawisz Done
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Ilustracja 1: Konfiguracja skrzynki pocztowej w domenie pw.edu.pl przez IMAP/SMTP
w Mozilla Thunderbird 



3.2 Instrukcja konfiguracji podstawowej aplikacji pocztowej 
Gmail na urządzenia mobilne – system Android 6.0.1

1. W telefonie lub tablecie uruchomić aplikacje Gmail 

2. Wybrać opcje Dodaj konto

3. Na ekranie „Konfiguracja konta e-mail” wybrać opcję „Inne”

4. Na ekranie „Wpisz adres e-mail” należy wprowadzić adres e-mail w postaci 
nr_albumu@pw.edu.pl oraz wybrać opcję konfigurację ręczną 

5. W kolejnym ekranie trzeba wybrać rodzaj dostępu do konta Osobiste(POP3), Osobiste 
(IMAP) oraz Exchange i nacisnąć klawisz Dalej. Potem podać hasło i nacisnąć klawisz 
Dalej. Dla serwisu Office 365 możliwe są protokoły IMAP i POP opisane w rozdziale 2.

6. W następnych krokach przechodzimy do ekranu „Ustawienia serwera poczty 
przychodzącej”. Konfigurację serwisu Office 356 należy ustawić zgodnie z Ilustracją 3. 

7. Kolejnym ekranem będzie „Ustawienia serwera poczty wychodzącej” przedstawionym na 
Ilustracji 4. Po wpisaniu parametrów SMTP kończy się konfiguracja skrzynki pocztowej 
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Ilustracja 2: Konfiguracja skrzynki pocztowej w domenie pw.edu.pl przez POP3/SMTP
w Mozilla Thunderbird 
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Ilustracja 3: Ustawienia poczty  
przychodzącej IMAP w aplikacji 
Gmail/Android dla poczty w 
domenie pw.edu.pl

Ilustracja 4: Ustawienia poczty 
wychodzącej SMTP w aplikacji 
Gmail/Android dla poczty w 
domenie pw.edu.pl
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