
Konfiguracja konta GMAIL w programie pocztowym

1. Klient poczty Thunderbird 3.X

Po instalacji programu Thunderbird automatycznie pojawi się okno kreatora dodawania 
nowego konta. Należy wpisać swoje imię i nazwisko (nie jest to wymagane, można wpisać 
pseudonim, ale służbowa poczta poważniej wygląda z nazwiskiem). W kolejnej rubryce 
wpisujemy swój adres mailowy w usłudze GoogleMail, jednak zamiast naszej domeny na 
razie należy wpisać gmail.com. Czyli zamiast j.kowalski@moja.domena.pl, wpiszemy 
j.kowalski@gmail.com. W trzeciej rubryce wpisujemy hasło.

W kolejnym oknie wybieramy opcję jak na rysunku – Utwórz konto i edytuj opcje.

W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki Konfiguracja serwera i zmieniamy tylko pole 
Użytkownik. Zamiast gmail.com po znaku @ wpisać należy moja.domena.pl. 

Teraz przechodzimy do zakładki Poczta wychodząca i podobnie jak na rysunku wybieramy 
opcje Edytuj...
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W polu edycji pozostawiamy wszystkie dane zamieniając tylko część nazwy użytkownika. 
Zamiast gmail.com wstawiamy moja.domena.pl.

Potwierdzamy nasze wpisy klikając OK. Podczas pierwszego odbioru poczty trzeba będzie 
zapewne jeszcze raz podać hasło i zaznaczyć aby menedżer haseł je zapamiętał.

2. Outlook Express

Po pierwszym uruchomieniu program wyświetli nam okno kreatora i najpierw wpisujemy 
imię i nazwisko.

W kolejnym oknie wpisujemy nasz adres e-mail j.kowalski@moja.domena.pl i 
przechodzimy do ustawień serwerów poczty.

Outlook Express nie potrafi automatycznie wykryć poczty Google, więc ręcznie wybieramy 
IMAP jako format poczty przychodzącej, serwer imap.googlemail.com oraz jako serwer 
poczty wychodzącej smtp.googlemail.com.
To jeszcze nie jest koniec ustawień ponieważ nadal nie został prawidłowo skonfigurowany 
użytkownik poczty, ani prawidłowe hasło, ani też prawidłowe porty usług. Dlatego też 
klikamy przycisk Dalej i w następnej zakładce podajemy nazwę użytkownika jako 
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j.kowalski@mojadomena.pl oraz prawidłowe hasło do konta. Na tym kreator kończy pracę. 
Niestety to jeszcze nie koniec. Na razie konto jeszcze działać nie będzie.

Z paska górnego wybieramy Narzędzia, potem Konta i w nowym okienku zakładkę Poczta. 
Wybieramy Właściwości, tak jak na rysunku i musimy poprawić ustawienia poczty.

W zakładce Serwery zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia, klikamy 
Ustawienia i sprawdzamy, że jest zaznaczona opcja Użyj tych samych ustawień, co mój  
serwer poczty przychodzącej. Teraz przechodzimy do zakładki Zaawansowane.

Zaznaczamy „ptaszkiem” obydwie opcje bezpiecznego połączenia SSL, jak na rysunku. I 
jeszcze  wpisujemy prawidłowe porty. Dla SMTP to 465, a dla IMAP to 993.

Na koniec jeszcze przechodzimy do zakładki IMAP i odznaczamy opcję Przechowuj  
foldery specjalne na serwerze IMAP. Bez tego poczta działać nie będzie.

W innych programach pocztowych ustawienia będą podobne, należy jedynie pamiętać, ze 
nazwa użytkownika jest taka sama jak adres pocztowy, a serwery poczty to 
imap.googlemail.com na porcie 993 oraz smtp.googlemail com na porcie 465.
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