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Instrukcja konfiguracji komputera oraz sposobu 

dołączenia do spotkania na platformie Cisco Webex 

 
Poniższa instrukcja ma na celu przygotowanie komputera i przeglądarki internetowej www do obsługi 
spotkania na platformie Cisco Webex oraz sposobu dołączenia do takiego spotkania.  

W punkcie 1 instrukcji opisany został sposób instalacji wtyczki do przeglądarki www, potrzebnej do 
uruchomienia spotkania na platformie Cisco Webex. Dotyczy to przeglądarek www zainstalowanych 
na komputerze, w których nigdy wcześniej nie było uruchamiane spotkanie na tej platformie. 

Natomiast w punkcie 2 instrukcji opisany został sposób dołączenia do spotkania na platformie Cisco 
Webex, po przeprowadzeniu opisanej w punkcie 1 instrukcji konfiguracji komputera (w wymaganych 
przypadkach). 

1. Konfiguracja komputera do obsługi Cisco Webex 
Przed dołączeniem do spotkania należy skonfigurować przeglądarkę – zainstalować odpowiednią 
wtyczkę. Jest to działanie jednorazowe – jeśli ktoś już wcześniej korzystał z Cisco Webexa, to ten krok 
należy pominąć. 

W celu instalacji wtyczki należy (przykład jest przygotowany przy wykorzystaniu przeglądarki Chrome, 
dla każdej innej proces wygląda tak samo): 

1) Należy kliknąć lub wprowadzić do okna przeglądarki link do spotkania (podany na stronie 
głównej www PW).  
 

2)  Pojawi się okno instalacji wtyczki. Należy kliknąć w „Add Webex to Chrome”: 
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3) Zostaniemy przeniesieni do katalogu wtyczek do przeglądarki. Należy kliknąć „Dodaj do 
Chrome”. 

 

 

 

4) Następnie należy kliknąć „Dodaj rozszerzenie”. 

 

 

 

5) Zostanie ściągnięta wtyczka – należy ją zainstalować (plik pojawi się w lewym, dolnym rogu). 
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6) Komputer jest już skonfigurowany. Aby dołączyć do spotkania należy kliknąć „Join Event” 
(w przypadku spotkania bez hasła; natomiast, gdy hasło jest niezbędne do dołączenia należy 
połączyć się ze spotkaniem (część druga instrukcji). 
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2. Dołączenie do spotkania (w przypadku uprzednio 
skonfigurowanego komputera) 
 

1) Należy kliknąć w link podany na stronie głównej www PW. 
 
Hasło do spotkania zostanie podane na stronie głównej www PW (hasło przyda się podczas 
logowania do systemu). 
 

2) Nastąpi przekierowanie na stronę spotkania: 

 

 
3) Aby dołączyć do spotkania należy podać imię, nazwisko, adres email na który otrzymaliśmy 

zaproszenie na spotkanie oraz podać hasło udostępnione na stronie głównej www PW. A 
następnie wcisnąć przycisk „Submit”. 
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4) Po tym kroku pojawi nam się informacja o możliwości dołączenia do spotkania (w momencie 
gdy spotkanie zostanie uruchomione przycisk będzie koloru niebieskiego – w tej chwili jest 
szary gdyż spotkanie jeszcze się nie rozpoczęło). 

 
 

5) Możliwość dołączenia do spotkania pojawi się na 5 minut przed jego rozpoczęciem. Aby 
dołączyć należy kliknąć przycisk „Join” . 
 

6) W przypadku, gdy nie mamy zainstalowanej wtyczki w przeglądarce, pojawi się informacja o 
instalacji dodatku Cisco Webex dla danej przeglądarki, trzeba go zainstalować. 
 

7) Po zainstalowaniu pojawi się okno informujące o spotkaniu: 

 

8) Należy kliknąć na „Join Event”, zostanie uruchomione okno programu Cisco Webex Events. 
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