
Jak przesyłać pliki za pomocą serwisu WeTransfer 
 

Duże pliki można łatwo i szybko przesyłać do adresata za pomocą darmowego serwisu 
internetowego WeTransfer. Serwis pozwala bez opłat i rejestracji przesyłać każdorazowo pliki  
o wielkości do 2 GB, zatem nie ma potrzeby wysyłać ich pocztą elektroniczną w postaci 
załączników, wystarczy kilka kliknięć na stronie internetowej 
Wetransfer.com 
 

1. Po wejściu na stronę może wyświetlić się okno wyboru wersji: musimy wybrać, czy chcemy 
utworzyć darmowe konto w serwisie („Sign up for free”), zarejestrować płatną wersję PRO 
(„Get WeTransfer Pro”), czy przejść dalej bez rejestracji („No thanks”).  
 

 
 
Wybieramy trzecią opcję, przechodzimy dalej. 
 

https://wetransfer.com/
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2. Następny formularz zawiera miejsca na niezbędne informacje: 

 „Email to” – adres e-mail odbiorcy, 

 „Your email” – nasz poprawny, istniejący adres e-mail, 

 „Message” – treść wiadomości, opis tego, co przesyłamy, komentarz itp, itd.  
Warto wykorzystać to miejsce, żeby dokładnie poinformować odbiorcę o zawartości 
przesyłki. 
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3. Czas na wybór plików do wysłania; klikamy ikonkę z plusem (+) „Add your files”. Otworzy 

się systemowe okno wyboru plików, które należy odnaleźć w zasobach komputera, 

zaznaczyć i kliknąć „Otwórz” lub po prostu przeciągnąć je do okna przeglądarki 

internetowej, na stronę WeTransfer: 
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4. Po wybraniu plików wysyłamy je do adresata - klikamy „Transfer”: 
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5. Tutaj możemy zostać poproszeni o zweryfikowanie poprawności naszego adresu e-mail;  
w tym celu serwis WeTransfer wysyła kod weryfikacyjny na nasz adres.  
 
Należy sprawdzić swoją pocztę elektroniczną (również folder „Spam”) i przepisać przysłany 
kod do formularza w serwisie WeTransfer: 
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6. Po poprawnym zweryfikowaniu adresu nasze pliki zostają przesłane do adresata. 
Czas przesyłania będzie się różnił w zależności od wielkości przesyłanych plików. 
Na zakończenie wyświetli się komunikat potwierdzający poprawnie wykonaną operację. 
 

 
 
Odbiorca otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do ściągnięcia naszych plików.  
Również na nasz adres zostanie przysłane potwierdzenie ich przesłania  
 
Ważne: Link do przesłanych plików jest aktywny przez 7 dni, później zostanie skasowany. 


