
Podłączenie komputera z Windows 10 do Azure Active Directory (możliwość logowania się do 

komputera kontem Office 365 dla wszystkich uczniów i nauczycieli w szkole) 

Office 365 w połączeniu z Windows 10 co najmniej Pro (Education, Enterprise) ma możliwość zarządzania dostępem 

użytkowników do systemu operacyjnego. Jednym słowem mówiąc, jeżeli mamy Windows 10 (co najmniej Pro) to mamy 

możliwość personalizowania logowania za pomocą kont uczniów i nauczycieli z Office 365. Nie trzeba żadnego serwera, 

wszystko organizuje Azure Active Directory, który jest dostępny w planie licencyjnym A1 bezpłatnie. 

Niniejsza instrukcja pokazuje, jak dodać taki komputer do Azure Active Directory na dwa sposoby, dla nowo kupionego i 

uruchamianego komputera oraz takiego, który już pracuje, a uczniowie i nauczyciele logują się do niego lokalnie. 

1. Podłączenie nowego komputera (nowo kupionego) do Azure Active Directory. 

a. Podczas pierwszego uruchomienia komputera następuje jego wstępna konfiguracja, a co za tym idzie 

padnie pytanie, jak mamy się do niego zalogować 

 
b. Podajemy wtedy nazwę użytkownika naszego office 365, najlepiej stworzyć sobie jedno konto, za 

pomocą którego będziemy dodawać komputery do Azure Active Directory. Konto to będzie 

administratorem komputera. Po podaniu nazwy użytkownika musimy podać hasło oraz odpowiadać na 

komunikaty pojawiające się  przy pierwszym uruchomieniu komputera do momentu, aż pojawi nam się 

pulpit. 

c. W momencie pojawienia się pulpitu wybieramy przycisk Start (lewy dolny róg ekranu), następnie 

ustawienia, a wśród ustawień wybieramy przycisk konta. W opcji konta po lewej stronie wybieramy z 

menu Twoje informacje widzimy, kto jest zalogowany do komputera (użytkownik Office 365). 



 
d. Po wybraniu opcji Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki widzimy, że jesteśmy podłączeni do usługi 

Azure Active Directory 

 
2. Podłączenie działającego już komputera do Azure Active Directory 

a. Po zalogowaniu się na konto administratora lokalnego komputera należy wybrać przycisk Start (lewy 

dolny róg ekranu), następnie ustawienia, a wśród ustawień wybieramy przycisk konta. 



 
b. Po wybraniu opcji Konta z menu po lewej stronie wybieramy opcję Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub 

nauki, a następnie opcję Połącz. 

 
c. Po wybraniu opcji Połącz w nowym oknie należy nie podawać adresu e-mail, ale wybrać opcje w dole 

okna o nazwie Dołącz to urządzenie do usługi Azure Active Directory. 



 
d. W kolejnym krokach podajemy swoje dane do logowania (analogicznie jak w punkcie 1b), hasło, które 

nas zautoryzuje i czekamy, aż pojawi się komunikat mówiący o tym, że komputer chcemy przyłączyć do 

organizacji. Wtedy wybieramy Przyłącz i znów czekamy. 

 
e. Na zakończenie powinien pojawić się komunikat, że wszystko zostało przygotowane i jest gotowe do 

użycia. 

 
f. Od tej chwili wszyscy użytkownicy mający konto Office 365 w danej organizacji mogą zalogować się do 

tego komputera. 


