
Przygotowali: informatyk@stopaborcji.pl; rafal@stopaborcji.pl

Instrukcja używania
poczty e-mail
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Webmail – poczta przez przeglądarkę
ADRES: https://fundacjapro.ovh/webmail
LOGIN: pełny adres email
HASŁO: hasło do skrzynki (domyślnie prywatny adres e-mail)

Uwaga – jeśli w przeglądarkach pojawią się ostrzeżenia o niezaufanym połączeniu to 
proszę to zaakceptować, dodać wyjątki dla tej strony, zaimportować certyfikat czy co 
tam będzie możliwe w zależności od przeglądarki. Inaczej zareaguje Firefox a inaczej 
Chrome czy Edge/Internet Explorer.

To są po prostu przerażające komunikaty zdefiniowane sztywno w przeglądarce.

WEBMAIL – LOGOWANIE SIĘ DO SKRZYNKI @STOPABORCJI.PL
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Proszę się nie przejmować tymi złowrogo brzmiącymi komunikatami: połączenie jest 
bezpieczne i certyfikat SSL jest dobry tylko że sami sobie go poświadczyliśmy jako 
Fundacja (samopodpisany certyfikat).

https://fundacjapro.ovh/webmail


Przykładowo w Chrome klikamy ZAAWANSOWANE a następnie
„Otwórz stronę fundacjapro.ovh (niebezpieczną)”
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W Firefoksie klikamy „Zaawansowane” i „Dodaj wyjątek” a następnie „Potwierdź wyjątek 
bezpieczeństwa”
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Zmiana hasła na własne



Adres Webmaila do logowania się 
https://fundacjapro.ovh:2096/
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Wygląd nowego Webmaila
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Zmiana hasła w nowym Webmailu na swoje hasło 
Password & Security
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Wylogowujemy się i logujemy ponownie używając zmienionego już hasła
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Ustalenie reguł dostarczania poczty (filtrów) 



Wygląd nowego Webmaila
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Pozycja Filtry poczty e-mail
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Wybieramy „Utwórz nowy filtr”
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W formularzu ustalamy reguły filtrowania. Zatwierdzamy przyciskiem „Utwórz”



Dane konfiguracyjne dla klientów pocztowych:

Korzystamy z szyfrowania SSL/TSL
Serwer SMTP / POP3 / IMAP = mail.stopaborcji.pl
Port IMAP: 993
Port POP3: 995
Port SMTP: 465

Usługi IMAP, POP3 i SMTP wymagają uwierzytelniania hasła.
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Wsparcie i pomoc

poczta@stopaborcji.pl
tel. 501768193
Proszę opisać dokładnie w czym problem, jaki login, pod jakim adresem w przeglądarce jest 
problem (skopiować go). Pomocny czas wystąpienia i zrzuty ekranu.
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