
Instalacja	pakietu	Office	365	ProPlus 
wersja	stand-alone/offline 

 

1. Pobranie oprogramowania 
Aby pozyskać pakiet Office 2016 w wersji stacjonarnej (offline, do zainstalowania na swoich 

komputerach) należy zalogować się do portalu Office 365: https://portal.office.com/ 

z wykorzystaniem konta poczty wat:  

• Studenci: imie.nazwisko@student.wat.edu.pl 

• Pracownicy i doktoranci: imie.nazwisko@wat.edu.pl  

oraz hasło takie samo jak do logowania do poczty WAT. 

UWAGA 1: Zanim zainstalujesz nową wersję pakietu Office, odinstaluj poprzednią wersję. 

Nowa wersja instaluje się obok starej wersji. Można więc używać obu, jednak tego nie 

zalecamy. Odinstalowanie starej wersji po zainstalowaniu nowej wersji spowoduje odpięcie 

skojarzeń między plikami  a oprogramowaniem Office. 

W przypadku problemów z należy skontaktować się z Pomocą WAT (pomoc@wat.edu.pl) 

UWAGA 2: Aktualizację pakietu Office na komputerach służbowych niedopiętych do 

domeny WAT prosimy przeprowadzać w porozumieniu z administratorami wydziałowymi, 

a pracownicy administracji centralnej z Działem Informatyki. 

Ekran przed wpisaniem adresu email użytkownika: 

 



Ekran po wpisaniu adresu email użytkownika: 

 

 

a) Instalacja studenci, doktoranci i pracownicy – komputery domowe i służbowe 

niepodpięte do domeny WAT 

 

Po zalogowaniu się powinna pokazać się strona jak na poniższym zdjęciu z wykazem 

dostępnych aplikacji z portalu Office 365: 

 

 

Wariant 1: 

Jeśli po otwarciu strony z wykazem dostępnych aplikacji z portalu Office 365 (jak na 

powyższym zdjęciu) pojawia się przycisk Zainstaluj oprogramowanie, to w przypadku jego 

użycia pobrany zostanie plik instalatora pakietu Office 2016 w wersji 32-bitowej. W przypadku 

Wariant 1 

Wariant 2 



chęci zainstalowania wersji 64-bitowej (Czy system spełnia wymagania dla wersji 64-bitowej: 

patrz punkt 3) lub innych aplikacji należy kliknąć przycisk Inne aplikacje (pod przyciskiem 

Zainstaluj oprogramowanie) – wówczas pojawi się okno jak na zdjęciu w Wariant 2 punkt 5. 

W przypadku gdy mamy zainstalowane inne produkty Microsoft w innej wersji 32/64-bitowej 

instalator może wskazać niezgodność: 

 

W takiej sytuacji należy wybrać odpowiednią wersję do instalacji i uruchomić instalator. 

 

Wariant 2: 

1. W przypadku, gdy nie pojawi się przycisk Zainstaluj oprogramowanie należy kliknąć na 

ikonę  w prawym górnym rogu ekranu obok imienia i nazwiska. 

Po kliknięciu w nią powinno ukazać się wysuwane menu, jak na zdjęciu poniżej: 

 

2. Następnie należy wybrać opcję: Wyświetl konto, po wybraniu której ukaże się poniższy 

ekran i wybrać opcję: Stan instalacji: 



 

3. Po wybraniu zakładki Stan instalacji pojawi się poniższy ekran, na którym należy 

wybrać opcję: Zainstaluj aplikacje klasyczne. 

 

4. Po wybraniu tej opcji pojawi się ekran z dostępnym Oprogramowaniem, (domyślnie na 

zakładce Office): 

 

5. Domyślnie instalator pakietu Office 2016 jest w wersji 32-bitowej, ale po kliknięciu 

opcji Zaawansowane pojawia się możliwość wyboru wersji instalatora: 32-bitowej lub 

64-bitowej, jak na zdjęciu poniżej (wybór wersji zależy od możliwości systemu, wersję 

64-bitową można zainstalować tylko i wyłącznie na komputerach z zainstalowanym 



systemem 64-bitowym. (Jak sprawdzić wersję systemu - patrz punkt 3 lub kliknij w 

opcję: Która wersja systemu jest dla mnie odpowiednia). 

 

 

Po wybraniu odpowiedniej wersji instalatora należy wybrać przycisk Zainstaluj.  Po kliknięciu 

rozpocznie się pobieranie pliku instalatora. Po jego pobraniu należy go uruchomić.  

(Na poniższym zdjęciu widok pobranego pliku w przeglądarce Chrome) 

 

 

  



b) Instalacja pracownicy i doktoranci – komputery służbowe podpięte do 

domeny WAT 

 

Z menu start wybieramy program Software Center: 

 

Z dostępnych aplikacji wybieramy Microsoft Office 365 i klikamy Instaluj: 

 



W tym trybie instalator odinstaluje wszystkie poprzednie wersje pakietu Office. Prosimy 

postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kolejnych komunikatach. 

 

2. Instalacja pakietu Office 2016 
1. Po uruchomieniu instalatora należy poczekać na zakończenie procesu instalacji. 

 

 

2. Po zainstalowaniu się pakietu, należy uruchomić jedną z aplikacji: Word/Excel/Power 

Point i wybrać Pusty dokument/Pusty skoroszyt/Pustą prezentację, aby zalogować się 

na swoje konto poczty WAT (jak do portalu Office 365 – patrz punkt 1) by zarejestrować 

pakiet i móc z niego korzystać offline. 

 

3. Na poniższym zdjęciu pokazano zdjęcie z aplikacji Word, w której należy wybrać Pusty 

dokument. 



 

4. Po uruchomieniu aplikacji może pojawić się okno wyboru domyślnego formatu 

obsługiwanych plików. Zalecamy wybranie formatu XML: 

 

5. Po uruchomieniu się pustego dokumentu należy kliknąć w opcję Zaloguj się. 

 

6. Po wybraniu przycisku Zaloguj się pojawi się menu logowania, w którym należy 

zalogować się za pomocą danych logowania konta poczty WAT. (Tak jak w punkcie 1, 

podczas logowania się do portalu Office 365). 



 

7. Po poprawnym zalogowaniu się można korzystać z pakietu Office 2016 w wersji 

lokalnej (offline). 

8. Informację o zainstalowanym oprogramowaniu uzyska się w menu Konto: 

 

 

  



3. Sprawdzenie wersji systemu operacyjnego Windows 
Aby sprawdzić wersję swojego systemu operacyjnego należy w przypadku systemu Windows 

uruchomić Panel Sterowania:  

Pasek zadań -> Ikona Windows/Start -> Wpisać/Znaleźć aplikację Panel Sterowania -> System 

jak na poniższym zdjęciu: 

 

Na poniższym zdjęciu zaznaczono informację o wersji systemu Windows. 

 


