
UWAGA: PROGRAM TEAMS DYNAMICZNIE SIĘ ZMIENIENIA I TA INSTRUKCJA JEST JUŻ 
CZEŚCIOWO NIEAKTULANA – BRAK MOŻLIWOŚCI BEZPŁATNEGO ZAKŁADANIA KONTA DLA OSOBY 
PRYWATNEJ. ZAMIAST TEAMS MICROFOFT REKOMENDUJE PROGRAM SKYPE DO KTÓREGO 
ZOSTAŁY DODANE NOWE FUNKCJE SPOTKAŃ ONLINE. 
MOŻNA SKORZYSTAĆ TEŻ Z PROGRAMU ZOOM. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI MICROSOFT TEAMS DLA KOMUNIKACJI W KRĘGU/DIAKONII (DLA 

ORGANIZATORA SPOTKANIA/ZESPOŁU) :  

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO 

UWAGA: Spotkania online nie zastąpią nam spotkań rzeczywistych. To forma niewystarczająca, ale być może 

jedyna możliwa w czasie pandemii koronowirusa. 

1. Wchodzimy na stronę: https://teams.microsoft.com/ (jeśli nie chcesz instalować aplikacji to otwórz 

stronę w obsługiwanych przez Teams przeglądarkach: Chrome, Edge). 

2. Logujemy się na konto Microsoft i przechodzimy do punktu 3. lub klikamy Utwórz je i wykonujemy 

działania a-f (poniżej): 

 

https://teams.microsoft.com/


a. Tworzymy konto Microsoft wybierając jedną z opcji np. używając swojego emaila: 

 
b. Podajemy hasło: 

 



c. Oraz kraj i datę urodzenia 

 
d. Na skrzynkę zostanie wysłany mail weryfikacyjny z kodem: 

 



e. Przepisujemy kod: 

 
f. Jeśli pojawi się prośba o przepisanie znaków to przepisujemy je 

 

  



3. Po zalogowaniu do konta Microsoft pojawi się poniższy ekran. Jeśli masz przeglądarkę Chrome lub 

Edge możesz korzystać z Teams z poziomu tej przeglądarki – wtedy wystarczy kliknąć w opcję 

zaznaczoną na rysunku czerwoną pętlą. Jeśli korzystasz z innej przeglądarki (np. Firefox)  będziesz 

musiał ściągnąć i zainstalować aplikację na swoim komputerze/smartfonie/tablecie.  Dalej w instrukcji 

pokazujemy jak wygląda proces dla opcji zaznaczonej czerwoną pętlą.

  
4. Klikamy Zarejestruj w aplikacji Teams 

 
5. Klikamy  Bezpłatnie utwórz konto. Ten przycisk jest już niedostępny. Zamiast udostępniać Teams-y 

bezpłatnie wszystkim użytkownikom Microsoft przeniósł część funkcji do Skype i ten program 

rekomenduje do prywatnych spotkań online. Na stronie pojawia się link:  



Potrzebujesz tylko połączeń wideo do użytku osobistego? Kliknij tutaj >  

 
6. Podajemy dane i klikamy Skonfiguruj usługę Teams: 

 



7. Teraz trzeba cierpliwie poczekać. Proces zająć może kilka minut: 

 
8. Otwiera się strona zespołu z otwartym okienkiem Zapraszanie osób. Zaprosić osoby do zespołu 

możemy bądź przez skopiowanie wyświetlonego linku i wysłanie go do nich, bądź w przedstawiony 

niżej sposób (pkt 9-10).  

 
9. By dodać członków z poziomu programu, zamykamy okno Zapraszanie osób. Po lewej stronie w 

kolumnie Zespoły powinna się nam wyświetlić nazwa naszego zespołu, nadana przez nas na etapie 

konfiguracji Teams. Gdy klikniemy na trzy kropki po jej prawej stronie, pojawi się podmenu, z którego 



wybieramy pozycję Dodaj członka (a kilka pozycji poniżej jest link zespołu): 

 
10. Wpisujemy adres e-mail i klikamy Dodaj. Zdarza się, że w tym momencie występują błędy. Nie należy 

się tym przejmować. W przypadku błędu należy użytkownika usunąć i dodać jeszcze raz. 

 
11. Po dodaniu wszystkich użytkowników zamykamy okienko Dodawanie członków. Dodane osoby 

dostaną maila  z linkiem (jeśli nie dostały niech sprawdzą SPAM). Od ich strony proces jest dużo 

prostszy. Wymagania są takie same – smartfon lub tablet lub komputer z kamerką i systemem 

Windows lub z przeglądarką Chrome lub Edge. Mail w chwili obecnej przychodzi w języku angielskim 

(jak na poniższym rysunku). Należy kliknąć przycisk Join Teams. 



 
12. Lista wszystkich zaproszonych do zespołu osób wyświetla się po kliknięciu w prawym górnym rogu na 

ikonkę  (jak na zaznaczeniu poniżej). 

 



13. Aby rozpocząć spotkanie, klikamy ikonkę kamerki na dole ekranu: 

 
14. I w wyskakującym okienku zezwalamy na korzystanie z kamerki i mikrofonu: 

 
15. Wybieramy temat spotkania np. Marzec 2020 i klikamy Rozpocznij spotkanie teraz. Pozostali 

członkowie grupy mogą już dołączać do spotkania online. Możemy też im to ułatwić klikając ikonkę 



uczestników i zapraszając ich w okienku po prawej: 

 
 

 

Na pasku z ikonkami mamy (od lewej w kolejności): 

 
1. Włączenie lub wyłączenie naszej kamery 

2. Włączenie lub wyłączenie mikrofonu 

3. Udostępnianie (np. można na chwilę wszystkim pokazać tekst z modlitwą z dowolnej  strony www) 

4. Więcej działań – o tym za chwilę więcej  

5. Chat 

6. Uczestnicy 

7. Zakończenie połączenia 

W przypadku problemów z kamerą lub dźwiękiem lepiej, gdy w spotkaniu uczestniczą co najmniej trzy osoby.  

Gdy np. osoba A nie słyszy osoby B a osoba C słyszy osobę B to wiemy że problem jest z dźwiękiem u osoby A. 

Gdy osoba A nie słyszy osoby B i osoba C nie słyszy osoby B a osoby A i C słyszą się nawzajem to problem jest z 

mikrofonem u osoby B 

W przypadku problemów pomocny może być przycisk Więcej działań. Jedna z opcji jakie się pod nim kryją to 

Ustawienia urządzenia, pozwalające zorientować się, jakie mamy urządzenia (głośniki, mikrofony, kamery np. 

w grupie Głośnik możemy mieć do wyboru 1. słuchawki 2.głośnik wewnętrzny/zewnętrzny).  Warto korzystać z 

słuchawek bo w ten sposób eliminujemy sprzężenia (dźwięk z głośników trafia do mikrofonu), które pogarszają 

jakość dźwięku. Jeśli jednak nie możemy skorzystać z słuchawek to warto wyłączać mikrofon gdy nic nie 



mówimy (druga od lewej ikona), trzeba jednak pamiętać żeby go włączyć gdy już chcemy coś powiedzieć. 

 

W przypadku problemów należy zweryfikować czy do połączenia używamy właściwych urządzeń. Pomocne 

może być także zweryfikowanie ustawień dźwięku w Windows. 

 

 

 


