
Instrukcja dostępu do Akademickiej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego 
(ASKUO) 

1. W celu zalogowania się do sieci ASKUO: 
a. potrzebne jest konto studenckie @student.uni.opole.pl, konto pracownicze 

@uni.opole.pl lub konto gościa @guest.uni.opole.pl.  
b. Osoby zamieszkujące domy studenckie, które nie posiadają konta w celu jego założenia 

zmuszone są do osobistego stawienia się w Centrum Informatycznym w D.S. Mrowisko 
pokój 26, lub D.S. Spójnik pokój 71. Do założenia w/w konta, niezbędne jest posiadanie 
przy sobie telefonu komórkowego z aktywnym numerem.    

2. Logowanie do sieci odbywa się przez panel www.uonet.uni.opole.pl, który otwiera się 
automatycznie po podłączeniu komputera do sieci i próbie otwarcie jakiejkolwiek strony spoza 
rozpoczynającej się od http://... Po otwarciu panelu (okna logowania), należy wprowadzić login 
(adres poczty elektronicznej w jednej z domen: @uni.opole.pl, @student.uni.opole.pl lub 
@guest.uni.opole.pl) oraz hasło (takie samo jak do konta pocztowego).  
Kolejnym warunkiem jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie „Regulaminu dostępu do sieci 
ASKUO”. Po spełnieniu wszystkich warunków należy wcisnąć przycisk „ZALOGUJ”.  
Po poprawnym uwierzytelnieniu otworzy się okno statusu połączenia lub wcześniej wybrany 
adres www. Poniżej przedstawiono okno panelu logowania do sieci ASKUO. 

 
Rysunek 1 - Panel logowania do sieci ASKUO. 

 

3. W dowolny momencie korzystania z sieci można sprawdzić status połączenia pod adresem 
www.uonet.uni.opole.pl/status.html . Strona ta również umożliwia wylogowanie się z sieci. 
Poniższy rysunek przedstawia panel statusu. 



 

Rysunek 2 - Panel statusu. 

 

4. W przypadku wylogowania się z sieci, użytkownik ponownie zostanie przekierowany do panelu 
umożliwiającego ponowne zalogowanie się do sieci. 
 
Ważne informacje! 

1. W przypadku problemów z połączeniem do sieci ASKUO należy wykonać zgłoszenie zgodnie z 
procedurą dostępną na tej stronie www.kampus.uni.opole.pl/internet-w-ds/  

2. Nie wolno udostępniać własnych danych logowania innym użytkownikom. 

  



Instructions for access to the Academic Computer Network of the University of Opole 

1. To access University Computer Network user have to login using e-mail account.  
student @student.uni.opole.pl, employee @uni.opole.pl or guest @guest.uni.opole.pl. 

a. If You are a tenant in dormitory and You don’t have an account. Please visit Us in Centrum 
Informatyczne: D.S. Mrowisko room 26 or D.S. Niechcic room 71. To create account the cel 
phone numer is needed.   

2. Login panel is available at www.uonet.uni.opole.pl To login please use your username and 
password. Also You need to read and accept use terms. After that click LOG IN buton. After 
successfully login the connection status site or requested www site will be opened. The login 
screen is shown below. 

 

 

Rysunek 3 Login Screen 

3. To check connection status or logout please use this site www.uonet.uni.opole.pl which also is 
shown below.  

 



 

Rysunek 4 Status site 

 

Important information! 

1. In case of problems with connections please report it following steps from this site 
www.kampus.uni.opole.pl/internet-w-ds/ 

2. Don’t share your username and password. 

 

  



Инструкции по доступу к Академической Сети Опольского Университета (ASKUO) 

1. Для регистрации в сети ASKUO: 

а. необходима учетная запись в домене @student.uni.opole.pl,  @uni.opole.pl или учетная 
запись гостя @guest.uni.opole.pl.  

b. Лица, пребывающие в студенческих общежитиях, не имеющие учетной записи, для того 
чтобы её создать, вынуждены лично присутствовать в Centrum Informatycznym w D.S. 
Mrowisko pokój 26, или D.S. Spójnik pokój 71. Для создания учетной записи необходим номер 
мобильного телефона.  

2. Подключение к сети выполняется через панель www.uonet.uni.opole.pl, которая открывается 
автоматически при подключении компьютера к сети. При открытии веб-панели, необходимо 
указать логин и пароль (такие же, как и для учетной записи электронной почты). Еще одним 
условием является ознакомление и принятие „Регламента доступа к сети ASKUO”. После 
выполнения всех условий необходимо нажать кнопку „ВОЙТИ”. После правильной авторизации 
откроется окно состояния соединения или выбранный ранее адрес www. Ниже показано окно 
панели входа в сеть ASKUO. 

 

 

3. В любой момент в интернете можно проверить состояние подключения по адресу 
www.uonet.uni.opole.pl/status.html . Эта страница также позволяет выйти из сети. На следующем 
рисунке показана панель состояния. 

 



 

 

 

4. В случае выхода из сети пользователь снова будет перемещен в панели для входа в сеть. 

 

Важная информация! 

1. В случае проблем с подключением к сети ASKUO необходимо выполнить заявку в соответствии 
с процедурой, доступной на этой странице www.kampus.uni.opole.pl/internet-w-ds/  

2. Не сообщайте свои учетные данные другим пользователям.



 


