
INSTRUKCJA DOŁĄCZANIA DO ZESPOŁU W MS TEAMS Z WYKORZYSTANIEM LINKU DO 

SPOTKANIA. 

1. W przypadku otrzymania linka do spotkania należy w niego kliknąć 

 

2. Otworzy się przeglądarka internetowa oraz okno wyboru sposobu otwarcia spotkania 

 

a. W przypadku kiedy na komputerze zainstalowano aplikację MS Teams i chcemy z niej 

skorzystać do otwarcia spotkania należy wybrać „Wybierz aplikację”. 

b. W przeciwnym przypadku należy wybrać opcję „Anuluj” – pozwoli to na otwarcie 

spotkania w przeglądarce. 

3. W przypadku kiedy aplikacja MS Teams nie jest zainstalowana na komputerze pojawia się 

okno wyboru: 

a. „Pobierz aplikację systemu Windows” – wybór tej opcji spowoduje pobrania i 

zainstalowanie aplikacji MS Teams. W tym przypadku należy powtórzyć procedurę z 

pkt. 2. 

b. „Korzystaj z Teams w przeglądarce Edge” – spowoduje otwarcie spotkania 

bezpośrednio w przeglądarce internetowej – nie ma w tym przypadku konieczności 

instalowania aplikacji. 



 

4. Po wybraniu sposobu otwarcia spotkania na komputerze pojawi się ekran opcji spotkania 

 

Strzałka 1 – włączanie/wyłączanie kamery 

Strzałka 2 - włączanie/wyłączanie mikrofonu 

Strzałka 3 – po wybraniu konfiguracji udziału w spotkaniu należy wybrać „Dołącz teraz”. 

Spotkanie zostanie uruchomione.  



5. Na ekranie pojawi się komunikat 

 

 

Należy oczekiwać na wpuszczenie na spotkanie przez organizatora.  



INSTRUKCJA DOŁĄCZANIA DO ZESPOŁU W MS TEAMS Z WYKORZYSTANIEM KODU. 

 

1. Do portalu Office365 należy zalogować się wpisując w przeglądarce portal.office.com 

lub office365 w przeglądarce internetowej. 

2. Po zalogowaniu z menu po lewej stronie należy wybrać ikonę MS Teams – ikona z 

inicjałem „T”. 

3. W aplikacji MS Teams z menu po lewej stronie należy wybrać opcję „Zespoły”, a 

następnie „Dołącz do zespołu lub utwórz nowy” jak na załączonej poniżej grafice 

 

6.  

7.  

4. W kolejnym widoku należy wpisać kod zespołu podany przez prowadzącego zajęcia. 



 

5. Po wpisaniu kodu kalendarz aplikacji MS Teams (zakładka po lewej stronie) zostanie 

zaktualizowany o wydarzenia (wykłady i ćwiczenia) zaplanowane przez prowadzącego 

w terminach zgodnych z planem zajęć. 


