
Teams – zaproszenie linkiem w e-mailu 

Czasem chcemy przez chwilę porozmawiać z osobami spoza organizacji albo chcemy zaplanować spotkanie rozsyłając 

link wybranym osobom spoza naszej organizacji (podobnie jak to się odbywa w Zoom). Osoby zaproszone w ten 

sposób nie muszą mieć konta w Office 365, a nawet nie muszą instalować aplikacji klasycznej (lokalnej) MS Teams. 
Choć aplikacja Teams zainstalowana w Windows/Android/Mac/Linux najlepiej wykorzystuje zasoby sprzętowe. Pełną funkcjonalność uzyskuje 

się też w przeglądarkach Google Chrome i Microsoft Edge. 

 

0. Przygotowanie:  

 Warto założyć zespół dla takich spotkań, np. bez żadnych uczestników. Dzięki temu będziesz mógł wrócić do 

historii czatu, plików itd.  

 Od marca 2021 zapraszanie osób spoza organizacji jest jeszcze prostsze – te opcje które trzeba było 

wyszukiwać w menu prawego klawisza myszy są od razu widoczne. 

 Oprócz kopiowania linku można też jako uczestnika wpisywać e-mail osoby spoza organizacji i otrzyma ona 

na ten e-mail wiadomość z linkiem. Jednak trzeba dodawać takie e-maile pojedynczo, podczas gdy link 

można łatwo rozesłać do grupy osób. 

 W najnowszej wersji jest [Szybkie spotkanie] - dawniej [Rozpocznij spotkanie teraz]. 

1. Rozpoczynanie lub planowanie spotkania: 

 Natychmiastowe rozpoczęcie spotkania …  

a. W prawym górnym rogu wybierz 

ikonę kamery - 

[Rozpocznij spotkanie teraz].  

Otworzy się okno spotkania 

wideokonferencyjnego.  
 

b. Teraz kliknij przycisk [Rozpocznij 

spotkanie teraz]. Po kliknięciu na 

ikonę "" (obok "Zaproś kogoś") w 

schowku mamy gotowy link do 

wklejenia do e-maila. 

Po wklejeniu [Ctrl+V] 

 
można rozesłać wiadomość e-mail 

dowolnym odbiorcom. 

 

 … albo planowanie spotkania 

a. W prawym górnym rogu wybierz ikonę kamery - [Zaplanuj spotkanie]. Otworzy się okno kalendarza. Nie 

musisz dodawać uczestników. Warto dodać tytuł. Kliknij [Wyślij] (to jest tylko zapisanie w kalendarzu).  

b. Automatycznie znajdziesz się w czacie 

zespołu, gdzie pojawi się granatowy pas z opisem 

właśnie zaplanowanego spotkania. Klikasz na niego 

i znowu znajdziesz się w kalendarzu, gdzie 

w szczegółach (na dole) jest gotowy do skopiowania fragment zaproszenia, który należy skopiować 

i rozesłać e-mailem do przyszłych uczestników.  

  



2. Działania osoby zaproszonej na spotkanie.  

Tu jest opis dołączania do spotkania zaplanowanego, dołączenie do spotkania natychmiastowego wygląda podobnie. 

 W otrzymanym e-mailu należy kliknąć link do spotkania (wewnątrz linku jest długi ciąg znaków 

rozpoczynający się od https://teams.microsoft.com/...) 

 Pojawi się okno przeglądarki z 

różnymi możliwościami 

dołączenia do spotkania, np. 

"Kontynuuj w przeglądarce". 

 Następnie należy zezwolić na 

używanie mikrofonu i kamery  

 

 

i wpisać swoją nazwę wyświetlaną podczas wideokonferencji: 

 

Na koniec pojawi się komunikat: "Po rozpoczęciu spotkania 

poinformujemy uczestników, że czekasz." 

 

 

 

3. Prowadzenie spotkania przez zapraszającego: 

 Rozpocznij spotkanie – [Dołącz teraz]. 

 Wpuść oczekujących gości. 

 W każdej chwili możesz przekazać prowadzenie spotkania 

do innego uczestnika. 

 

https://teams.microsoft.com/

