
Krok 1.  

Przywracamy dostęp do platformy Office 365 (Teams, Word, Excel, Outlook, …) 

1. W przeglądarce internetowej wpisujemy  address: 

2. https://portal.office.com  

3. W oknie użytkownik Janek Kowalski wpisujemy adres np.:    

jkowalski2@365.zsourzedow.pl (bo taki e-mail nadał mu system Office365) 

4. Podajemy hasło: domyślne będzie Student.123 ( jeśli jest to pierwsze logowanie, lub 

inne hasło podane przez nauczyciela) 

5. Następnie pojawi się okno do zmiany hasła  

https://portal.office.com/
mailto:jkowalski2@365.zsourzedow.pl


 

6. Podajemy jeszcze raz hasło:  Student.123 (lub inne podane przez nauczyciela)  
7. Następnie podajemy nowe hasło 

8. W kolejnym wierszu podajemy jeszcze raz ponownie hasło.  Klikamy Zaloguj. 

9. Otrzymamy okno postaci  

 
10. Klikamy ikonę  

  
11. Otrzymamy okno postaci  



 
12.  Tu jest koniec kroku 1. Do tej  (służbowej)poczty odbiorczej przyjdzie żądanie zmiany hasła z 

platformy Dziennik UonetPlus, co jest efektem zastosowania kroku 2.  

 

 

Krok 2.  

Odzyskanie dostępu do Dziennika elektronicznego  

1.  W drugim oknie/w nowej zakładce przeglądarki internetowej wpisujemy adres: 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaurzedow 

2. Klikamy przycisk  

 
3. Wybieramy łącze „Przywróć dostęp” 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaurzedow


 

4. Podajemy nasz adres np.: jkowalski2@365.zsourzedow.pl i zaznaczamy, nie 

jestem robotem. 

5. Wybieramy przycisk  

 

 
6. Pojawi się okno: 

 

7. W pierwszym oknie, tam gdzie jest otwarty Outlook wybieramy  e-mail pn. „Rejestr Użytkowników” 

mailto:jkowalski2@365.zsourzedow.pl


 

8. Pojawi się okno z informacją od UONETPLUS 

 

9. Klikamy link http://cufs....... 

http://cufs/


10. Pojawi się okno

 
11. Podajemy hasło dostępu do dziennika, i potwierdzamy to hasło w drugim wierszu, zaznaczamy : Nie 

jestem robotem”, klikamy ustaw nowe hasło. 

12.  Pojawi się okno z informacją o zmianie hasła.

 
13. Ponownie w oknie przeglądarki internetowwej podajemy adres  

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaurzedow 

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaurzedow


14.  Wybieramy przycisk Zaloguj, podajemy nasz login i hasło. 

15. Pojawi się okno:  

 

16. Na dole tego okna Jest informacja „Do zmiany hasła zostało 30 dni. 

17. Teraz możemy pracować z dziennikiem elektronicznym. 

 

 

Krok 3. 

Aktualizacja hasła do Uonetplus. 

Gdy zbliża się koniec okresu ważności hasła to powinniśmy przedłużyć je na kolejny okres. 

1. Ponownie w oknie przeglądarki internetowwej podajemy adres  

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaurzedow 

 

1.  Wybieramy przycisk Zaloguj, 

2. Pojawi się okno w którym wybieramy link „Zmień hasło” 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaurzedow


 

3. Kolejne kroki powinny być już zrozumiałe. 


