
 
DOSTĘP DO SIECI EDUROAM 

dla systemu 

 
 

ETAP I  
Instalacja certyfikatów w systemie 

 
Na początku należy pobrać i zapisać na dysku 
poniższy certyfikat:  

http://net.ifj.edu.pl/certyfikaty/ca.der 

 

 

 



Po zapisaniu certyfikatów na dysku kliknij 
prawym klawiszem myszy na jednym z 
pobranych plików certyfikatów, a następnie 
wybieramy polecenie Zainstaluj certyfikat   

 

Po wyborze polecenia Zainstaluj certyfikat  
został uruchomiony Kreator importu 
certyfikatów . 
Certyfikaty należy zainstalować w magazynie: 
Zaufane główne urzędy certyfikacji . 
W celu prawidłowego wyboru magazynu 
postępuj zgodnie z poleceniami 
wyświetlanymi na ekranie: 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ETAP II 
Konfiguracja dostępu do sieci EDUROAM. 

 
Chcąc rozpocząć korzystanie z 
sieci WI-FI  sprawdzamy czy 
znajdujemy się w jej zasięgu: 

 

 

Będąc w zasięgu sieci WI-FI 
eduroam otwieramy centrum 
sieci i udostępniania systemu 
Windows i klikamy link 
Zarządzaj sieciami 
bezprzewodowymi: 

 



W oknie zarządzania sieciami 
bezprzewodowymi jeżeli istnieje 
połączenie eduroam to go 
usuwamy, a następnie klikamy 
przycisk Dodaj: 

 

W oknie W jaki sposób chcesz 
dodać sieć? wybieramy  

Ręcznie utwórz profil sieciowy: 

 

W następnym kroku kreatora w 
pole Nazwa sieci wpisujemy: 
eduroam, typ zabezpieczeń 
wybieramy: WPA2-Enterprise, 
typ szyfrowania wybieramy: AES. 
 

Chcąc automatycznie łączyć się z 
siecią eduroam będąc w jej 
zasięgu zaznaczamy opcję: 
Uruchom to połączenie 
automatycznie.  

Następnie klikamy przycisk Dalej: 

 



W ostatnim kroku kreatora 
wybieramy Zmień ustawienia 
połączenia: 

 

Pojawi się okno Właściwości sieci 
bezprzewodowej, w którym w 
zakładce Zabezpieczenia 
wybieramy metodę 
uwierzytelniania sieci: Microsoft: 
Chroniony protokół EAP 
(PEAP) i klikamy przycisk 
Ustawienia: 

 



 

W oknie Właściwości 
chronionego protokołu EAP 
zaznaczamy opcję: Podczas 
łączenia Weryfikuj certyfikat 
serwera  
i na liście zaufanych głównych 
urzedów certyfikacji zaznaczamy: 
IFJ PAN – CA Root  
wybieramy metodę 
uwierzytelniania: Bezpieczne 
hasło (EAP-MSCHAP v2) i 
klikamy przycisk Konfiguruj : 

 



W oknie Właściwości protokołu 
EAP MSCHAPv2 odznaczamy 
opcję Automatycznie użyj nazwy 
logowania i hasła (oraz domeny, 
jeżeli istnieje) systemu Windows 
i wciskamy przycisk Ok: 

 

W oknie Właściwości sieci 
bezprzewodowej w zakładce 
Zabezpieczenia wciskamy 
przycisk Ustawienia 
zaawansowane: 

 
 
Jeżeli nie ma przycisku 
Ustawienia zaawansowane 
(Windows Vista) to pomijamy ten 
punkt oraz następny, naciskamy 
Ok, Ok i wykonujemy kolejne 
punkty konfiguracji.  

 

W oknie Ustawienia 
zaawansowane wybieramy tryb 
uwierzytelniania na: 
Uwierzytelnianie użytkownika  i 
wciskamy: Ok, Ok i Zamknij:  

 



Podczas łączenia się z siecią 
eduroam niezbędne będzie 
wprowadzenie dodatkowych 
informacji uwierzytelniających: 
Wprowadź poświadczenia 
użytkownika .  

Nazwa użytkownika : Państwa 
adres e-mail, np: 
jan.kowalski@ifj.edu.pl oraz  

Hasło: *** 

(z systemu rejestracji)  

 
 

 

Jeżeli wykonaliśmy wszystkie 
poprzednie czynności zgodnie z 
instrukcją od tej chwili będąc w 
zasięgu sieci eduroam, mamy 
działające połączenie 
bezprzewodowe z siecią 
eduroam: 

 

W przypadku trudności ze skonfigurowaniem dostepu do sieci eduroam prosimy o kontakt 
admin@ifj.edu.pl Tel 8293 – Dział Sieci Komputerowych 

 


