
Instrukcja pierwszego logowania się aplikanta do usługi edukacyjnej 

Microsoft 365 Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu 

 

1. Aby zalogować się do usługi Microsoft 365 dla Edukacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Poznaniu należy w przeglądarce internetowej przejść na stronę https://www.office.com i 

wybrać w prawym górnym rogu strony “Zaloguj”, a następnie wpisać poświadczenia wg 

schematu: 

 

Nazwa użytkownika:  nr_wpisu@poznan.oirp.edu.pl 

Hasło startowe: Oirp-nr_pesel 

 

UWAGA: Hasło startowe składa się z nazwy Oirp (pierwsza litera O jest wielka) z 

myślnikiem, a po nim nr PESEL.  

Jest to hasło startowe, które musi zostać zmienione podczas pierwszego logowania.  

Nowe hasło musi zawierać min. 8 znaków, składać się z dużych i małych liter oraz cyfr. Nie 

może to być hasło zawierające imię, nazwisko, czy też pospolitą nazwę słownikową.  

 

Przykład: 

Nazwa użytkownika: APL-PZ-19666@poznan.oirp.edu.pl 

Hasło: Oirp-80122410223 

 

2. Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła.  
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3. Po wpisaniu hasła na następnej stronie należy wprowadzić niezbędne informacje służące do 

zabezpieczenia konta, a także samoobsługowego resetowania hasła.  

Jest to krok niezbędny, by w przypadku problemów z hasłem można było je samodzielnie 

zresetować – nie ma konieczności dzwonienia w tej sprawie do OIRP. 

 

 
 

Klikając Dalej zostaniemy poproszeni o podanie numeru telefonu komórkowego, na który 

zostanie wysłane 6 cyfrowy kod, który w kolejnym oknie należy wprowadzić. 

 



 
 

4. Po zalogowaniu się pojawi się witryna startowa, na której po lewej stronie znajduje się pasek 

z aplikacjami. 

 

 
 

 

 



5. Aby móc uczestniczyć w kolokwiach należy użyć aplikacji Teams dostępnej po lewej stronie. 

Klikając w ikonę  przejdziemy na stronę aplikacji Teams w wersji webowej.  

 

 
 

Do uczestniczenia w zajęciach/kolokwiach możemy użyć zarówno aplikacji w wersji webowej 

(otwieranej w przeglądarce internetowej), jak i aplikacji instalowanej w systemie. Aby 



zainstalować aplikację należy użyć ikony w lewym dolnym rogu  , a następnie 

po ściągnięciu instalatora programu uruchomić i zainstalować. Po zainstalowaniu programu 

należy się zalogować w aplikacji używając danych do logowania, które użyte były do portalu 

https://office.com  

Dla przypomnienia są to: 

Nazwa użytkownika: nr_wpisu@poznan.oirp.edu.pl 

Hasło: zmienione hasło po pierwszym logowaniu (pkt. 2 instrukcji). 

 

6. Uczestnictwo w kolokwium 

 

W aplikacji Teams w zakładce „Zespoły” w zależności od przydziału pojawi się odpowiednia 

grupa.  

Jeśli nie zostaniemy przydzieleni do żadnej, wtedy też nie będzie ona widoczna. 

Dodatkowe informacje na temat uczestnictwa będą ogłaszane przez OIRP.  

 

 

 

7. Komunikacja z Okręgową Izbą Radców Prawnych 

 

Po zalogowaniu się do panelu Office.com z lewej strony wśród aplikacji dostępny jest również 

program pocztowy Outlook. 

Każdy z aplikantów posiada adres e-mail w formacie nr_wpisu@poznan.oirp.edu.pl 

Na tą skrzynkę pocztową będą również wysyłane zaproszenia do uczestnictwa w kolokwiach. 

 

W przypadku dodania aplikanta do grupy taka informacja również zostanie wysłana na ten 

adres pocztowy.  
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