
Planowanie spotkania w kalendarzu dla 

osób z zewnątrz 
NOWOŚĆ 

Podczas rozpoczętego spotkania możesz udostępnić zaproszenie osobie z zewnątrz: 

A. Wejdź w listę uczestników spotkania, 

B. Kliknij przycisk Udostępnij zaproszenie. 

 



C. Skopiuj link poleceniem Skopiuj link do spotkania lub udostępnij link domyślną pocztą e-

mail  (login do Teams z rozwinięciem office.umcs.pl) do swojego gościa – wymaga wpisania 

dresu e-mail swojego gościa. 

 

 



Planuj spotkanie w zespole lub z dodatkową osobą z Uniwersytetu. 

1. Przejdź do Zespołów po lewej stronie aplikacji i wybierz zespół, dla którego chcesz utworzyć 

spotkanie w kalendarzu. Znajdź przycisk Rozpocznij spotkanie, obok tego przycisku znajduje 

się  kliknij aby rozwinąć dodatkową listę poleceń. Wybierz polecenie Zaplanuj spotkanie. 

 

2. Przejdziesz do edycji planowania zadania w kalendarzu. Musisz wpisać tytuł spotkania, ustawić 

datę oraz godzinę. Dodatkowo możesz w ten sposób zaplanować spotkania cykliczne. 

 



3. Jeżeli planujesz spotkanie dla jednego gościa możesz użyć opcji Dodaj uczestników 

wymaganych. W tym polu wpisz adres mailowy tej osoby, a zaproszenie zostanie wysłane do 

niej automatycznie jak zaplanujesz spotkanie. 

 

4. Po ustawieniu wszystkich parametrów spotkania wybierz przycisk Wyślij. 

 



Uwaga! 

Jeżeli chcesz zachować anonimowość gości skorzystaj z tej funkcji opisanej poniżej. 

5. Znajdź zaplanowane spotkanie w swoim kalendarzu lub wejdź do zespołu, w którym je 

planowałeś. Kliknij na nazwę i wybierz przycisk Edytuj. 

 

 

 

6. W oknie szczegółów spotkania pojawi się link, przycisk służący do kopiowania linku znajduje 

się obok opcji ANULUJ SPOTKANIE.  

 



 

 

7. Aby nie akceptować każdego gościa na spotkaniu w poczekalni przejdź do opcji spotkania, 

które są dostępne w trybie edycji spotkania. 

 

  



8. Opcje spotkania otworzą się w oknie twojej przeglądarki.  Przy pytaniu Kto może ominąć 

poczekalnię rozwiń kliknięciem listę i wybierz polecenie Wszyscy. Wybierając Kto może 

prezentować rozwiniesz listę, kliknij polecenie Tylko ja – dzięki temu nikt nie będzie mógł 

nagrywać spotkania po za tobą jako organizatorem i udostępniać ekranu. Podczas spotkania 

płynnie możesz zmieniać te role. 

 

 


