
Internet w akademikach na Ligocie 

Kabel internetowy możemy kupić np. w sklepie Aro, koszt: 5 metrów – 8 zł, 3 metry – 5 zł. 

Konfiguracja sieci przewodowej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego 
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1.Aby aktywować konto w systemie USNET należy: 

- uruchomić dowolną przeglądarkę internetową 

- kliknąć w podany link: 

https://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/aktywacja-konta/aktywacja-kont-

studenckich/ 

- w wyświetlonym formularzu należy podać PESEL lub USOS ID  

(1) ( dla obcokrajowców specjalny nr z systemu rejestracyjnego IRK) i hasło z USOSWEB 

(jeżeli nie masz konta na USOSWEB to hasło pochodzi z systemu IRK) 

(2). Na końcu należy przepisać podane wyrazy z obrazka, który znajduje się powyżej. Na 

koniec klikamy „Przejdź dalej”. 

 

 
W tym momencie konto zostało aktywowane. Na stronie zostały wyświetlone informacje o 

koncie email (1), które będzie służyło wraz z hasłem z IRK do zalogowania się do sieci. 

Zamiast długiej nazwy składającej się z liczb można zapisać alias adresu (2). Na koniec 

klikamy, aby się wylogować. 

https://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/aktywacja-konta/aktywacja-kont-studenckich/
https://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/aktywacja-konta/aktywacja-kont-studenckich/


 

2. Aby uruchomić usługę DOT3SVC należy: 

- nacisnąć na „Menu start” i wybrać „Panel sterowania” 

 

Wybrać z listy „Widok według” duże ikony (Dla systemu Windows Vista należy kliknąć 

„Wygląd klasyczny”). 

 

 

Uruchomić „Narzędzia administracyjne”. 

 

 



Wybrać „Usługi”. 

 

Wybrać „Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej”. 

 

 

Z listy „Tyb uruchomienia” wybrać „Automatyczny” i nacisnąć „Uruchom”. Gdy usługa 

zostanie uruchomiona, należy kliknąć „OK” i pozamykać wszystkie okna. 

 



 

3. Aby zmienić konfigurację uwierzytelniania należy: 

- uruchomić „Panel sterowania” > „Centrum sieci i udostępniania”. 

 

Nacisnąć „Połączenie lokalne”. 

 

Wybrać „Właściwości”. 

 

Wybrać zakładkę „Uwierzytelnianie”(1). Zaznaczyć  „Włącz uwierzytelnianie metodą IEEE 

802 1X”(2).Wybrać z listy metodę uwierzytelniania sieci „Chroniony protokół EAP 

(PEAP)”(3) i na koniec kliknąć na „Ustawienia”(4). 

 

 



1) Tutaj należy zaznaczyć „weryfikuj certyfikat serwera”(1). W „Zaufane główne urzędy 

certyfikacji" zaznaczyć „ADDTrustExternal CA Root”(2). Odznaczyć „Rozłącz, jeśli 

serwer nie przedstawi obiektu TLV powiązania kryptograficznego”(3). Wybrać metodę 

uwierzytelniania „Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2)”(4) i nacisnąć „Konfiguruj…”. 

 

2) Odznaczyć „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła…”. 

3) Pozamykać wszystkie okna. W prawym dolnym rogu ekranu powinna pojawić się 

chmurka z prośbą o dodatkowe dane logowania. Należy ją na razie zignorować. 

 

4. Aby zarejestrować się w systemie należy: 

 

1) Uruchomić dowolną stronę internetową. 

2) Wpisać dowolny adres internetowy (np. www.wp.pl lub www.onet.pl). System 

przekieruje Cię na stronę rejestracyjną. 

 

3) Na stronie rejestracyjnej należy przeczytać i zaakceptować regulamin (1). Z listy 

rozwijanej wybrać „RADIUS”(2). Wprowadzić adres e-mail uzyskany w pierwszym 

kroku instrukcji wraz z hasłem z USOSWEB (Jeżeli nie masz konta na USOSWEB, to 

hasło pochodzi z systemu IRK)(3). Na koniec naciskamy przycisk „Login”. 

 

 
 



 

5. Aby przejść proces weryfikacji należy: 

 

1) Kliknąć we wcześniej ignorowaną chmurkę w prawym dolnym rogu ekranu (jeżeli 

chmurka się nie wyświetla, należy odpiąć i jeszcze raz wpiąć kabel sieciowy, a jeżeli i 

to nie pomogło, proszę przeczytać do załącznik I na ostatniej stronie tej instrukcji). 

 

2) W wyświetlonym oknie należy jeszcze raz wprowadzić adres e-mail wraz z hasłem z 

USOSWEB. 

Na koniec należy uruchomić ponownie komputer. 

Gratuluję! Teraz masz dostęp do Internetu. Jeżeli mimo wszystko strony dalej się nie 

wyświetlają, proszę skontaktować się z administratorem sieci. 

5. Problemy 

Jeżeli po wykonaniu 2 i 3 kroku w prawym dolnym rogu ekranu nie wyświetla się chmurka, 

należy wprowadzić poświadczenie ręcznie. Aby to zrobić trzeba: 

1) Wejść do Panelu sterowania > Centrum sieci i udostępniania > Połączenie lokalne > 

Właściwości > Uwierzytelnianie > Ustawienia dodatkowe… 

 

2) Zaznaczyć „Określ tryb uwierzytelniania”(1). Z listy wybrać „Uwierzytelnianie 

użytkownika”(2). Następnie kliknąć „Zapisz poświadczenie”(3). 

 

 
 

 

3) W oknie, które się pojawi, należy podać e-mail wraz z hasłem do USOSWEB, a na 

końcu kliknąć „OK” i pozamykać wszystkie okna.  

 


