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1 Program pocztowy Mozilla Thunderbird 
Mozzila Thunderbird jest bardzo popularnym programem pocztowym. Plik instalacyjny jest 

dostępny pod adresem: http://pl.www.mozillamessaging.com/pl/thunderbird/ . Dokument 

przedstawia przykładową konfigurację, która pozwoli na korzystanie ze skrzynek pocztowych 

WTvK. 

2 Konfiguracja programu 

2.1 Dodawanie nowej skrzynki pocztowej 

Po uruchomieniu oprogramowania, należy z menu „Narzędzia” wybrad opcję „Konfiguracja 

kont”. 
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W oknie, które się pojawiło wybieramy klikamy przycisk „Operacje”, a następnie „Dodaj 

konto pocztowe”. 

 

 

W oknie, które się pojawiło wprowadzamy swoje imię, nazwisko, adres email (ważne aby 

podad dokładnie taki adres jaki wybrano podczas rejestracji skrzynki) oraz swoje hasło. Jeżeli 

zostanie wprowadzony błędny adres e-mail wysyłanie wiadomości stanie się niemożliwe! 
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Po kliknięciu w przycisk „Kontynuuj” program będzie próbował dokonad automatycznej 

konfiguracji. Należy przerwad ten proces klikając przycisk „zatrzymaj”: 

 

Gdy proces autokonfiguracji zostanie zatrzymany, należy wprowadzid odpowiednie dane, 

takie jak na rysunku poniżej. Proszę pamiętad o wprowadzeniu własnej nazwy użytkownika! 

 

Zatwierdzamy klikając przycisk „Utwórz konto i edytuj jego ustawienia”. Jeżeli podczas 

odbierania/wysyłania wiadomości pojawi się komunikat o niezaufanym certyfikacie należy 

zaznaczyd opcję „Potwierdź wyjątek bezpieczeostwa na stałe” i kliknąd przycisk „Potwierdź 

wyjątek bezpieczeostwa”. 

Jeżeli NIE korzystasz z antywirusowego oprogramowania AVAST to konfiguracja skrzynki 

pocztowej została zakooczona. W przeciwnym przypadku przejdź do kolejnego kroku. 
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2.2 Konfiguracja programu antywirusowego AVAST. 

UWAGA: ten krok wykonują tylko użytkownicy korzystający z oprogramowania 

antywirusowego AVAST. 

Jeżeli używasz AVAST’a w wersji nowszej niż 5.0 należy zmienid opcję „Bezpieczeostwo 

połączenia”  z „STARTTLS” na „Bez szyfrowania” dla poczty przychodzącej POP3 i 

wychodzącej SMTP gdyż to program antywirusowy sam utworzy bezpieczne połączenie. Jeżeli 

AVAST jest w wersji starszej należy całkowicie wyłączyd sprawdzanie poczty wychodzącej 

SMTP w programie antywirusowym. 


