
Konfiguracja poczty w Outlook Express 
 

PoniŜej opisany jest proces konfiguracji programu do odbioru poczty z serwera 
poczta.up.lublin.pl. W przykładzie przyjęto Ŝe konfiguracji dokonuje się dla konta 
jan.kowalski@poczta.up.lublin.pl naleŜącego do Jana Kowalskiego. 

Uwaga! W nazwie serwera pocztowego naleŜy wpisać poczta.up.lublin.pl, nie 
moŜna stosować starej nazwy: poczta.ar.lublin.pl 

1. Po uruchomieniu programu wybierz menu Narzędzia i opcję Konta (Rys. 1) 

Rysunek 1 

 

2. Kliknij na Dodaj i wybierz Poczta. (Rys. 2) 



Rysunek 2 

 

3. Wpisz nazwę, która będzie prezentowana w nagłówku kaŜdego wysłanego listu, 
określając od kogo pochodzi przesyłka. Kliknij na Dalej. (Rys. 3) 

Rysunek 3 

 

4. Podaj adres e-mail konta - w tym przypadku jan.kowalski@poczta.up.lublin.pl Kliknij 
na Dalej. (Rys. 4) 



Rysunek 4 

 

5. Zdefiniuj serwery poczty przychodzącej (POP3) i wychodzącej (SMTP) - w obu 
przypadkach jest to serwer poczta.up.lublin.pl Kliknij na Dalej (Rys. 5) 

Rysunek 5 

 



 

6. Jako nazwę konta wpisz człon przed znakiem @ czyli jan.kowalski. Jako hasło podaj 
sekwencję znaków ustaloną podczas rejestracji konta. JeŜeli chcesz, aby wpisane 
przez Ciebie hasło zostało zapamiętane przez program pocztowy - zaznacz opcję 
Zapamiętaj hasło (Rys. 5) 

Rysunek 6 

 

 

7. Naciśnij przycisk Zakończ aby ukończyć proces kreatora (Rys. 7) 

 



Rysunek 7 

 

 

8. Włącz autoryzację serwera SMTP. Aktywacja usługi spowoduje, Ŝe wysyłka poczty przez 
serwer poczta.up.lublin.pl, z Twoim adresem e-mail jako nadawcy, będzie wymagała 
podania hasła. Dzięki temu prawdopodobieństwo podszycia się pod Ciebie będzie 
znacząco mniejsze. Aby uruchomić „antyoszusta”, w programie Outlook Express w 
menu Narzędzia -> Konta -> Właściwości -> zakładka Serwery, w sekcji Serwery poczty 
wychodzącej zaznacz opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia (Rys. 8) 

 



Rysunek 8 

 

 

9. końcowym etapem jest uaktywnienie opcji SSL w programie Outlook Express sprowadza 
się do wejścia w menu Narzędzia -> Konta -> Właściwości -> zakładka Zaawansowane. 
W sekcji Numery portów serwera zaznacz dla POP3 i SMTP opcję Ten serwer wymaga 
bezpiecznego połączenia (SSL). Numery portów powinny przybrać następujące 
wartości: dla POP3 na 995, dla SMTP – 25 (Rys. 9). 

10. Uwaga! W domyślnej konfiguracji program Outlook Express „pobiera” dane z serwera i 
zapisuje na komputerze lokalnym. Jeśli zachodzi potrzeba przetrzymywania wiadomości 
na serwerze zaleca się włączenie opcji „pozostaw kopi na serwerze” Takie ustawienie 
gwarantuje dostępność poczty zarówno z komputera lokalnego jak i przeglądarki 
internetowej. NaleŜy wówczas pamiętać, by ręcznie usuwać stare wiadomości pocztowe 
(logując się na serwer przez www). MoŜna równieŜ ręcznie ustawić czas, po którym stare 
wiadomości zostaną automatycznie usunięte (Rys. 9). 

 



Rysunek 9 

 

 

 


