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Instrukcja logowania do „Rozprawy administracyjnej…” 
w programie ZOOM 

 
Otwieramy stronę „Rozprawa administracyjna – online” w dziale „Ochrona środowiska”  
w BIP Sędziszów. Link: https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2436 

Następnie klikamy w linka, który jest pokazany na poniższym obrazku. 

 
 

Po kliknięciu pobierze się plik do instalacji programu ZOOM. Należy kliknąć na niego i zainstalować. 

 

Jeśli posiadamy już zainstalowany program ZOOM należy kliknąć w okienko „Otwórz” pokazane na 
zdjęciu powyżej 

 

 

 

Należy kliknąć w ten link 

Jeśli mamy program ZOOM, 
klikamy tutaj 

Pobrany plik do instalacji 
programu ZOOM 

https://bip.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2436
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Po kliknięciu następuje instalacja. Jak zniknie okienko instalacji, program się zainstalował. 

 

 

 

Po zainstalowaniu programu ZOOM należy kliknąć w ikonkę na stronie „Launch Meeting” pokazany 
poniżej. 

 

Następnie pojawi się okienko, które jest zaprezentowane poniżej. Należy kliknąć „Otwórz” 

 

 

Program ZOOM instaluje się 

Otwarcie „Rozprawy…” 



 Urząd Miejski w Sędziszowie 

Instrukcja logowania do „Rozprawy administracyjnej…” w programie ZOOM 
 

3 

Następnie należy podać maila oraz pełne imię i nazwisko. Potem klikamy w niebieskie okienko  
z napisem „Join Webinar” 

 

 

Jeśli „Rozprawa…” jeszcze się nie rozpoczęła ukaże się poniższe okienko 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tutaj wpisujemy maila 

2. Tutaj wpisujemy imię i nazwisko 

3. Na końcu klikamy w ten przycisk 
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Jeśli spotkanie się rozpoczęło potwierdzamy usługę oraz politykę prywatności programu ZOOM 
klikając w przycisk „I Agree” 

 

 

Po podłączeniu się do „Rozprawy…” ukaże się poniższe okno na którym będą widoczne osoby,  
które uczestniczą rozprawie oraz osoby, którym zostanie udzielony głos. 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzamy tutaj 

Tu będą widoczne osoby 

Ustawienie 
dźwięku, mikrofonu 

i kamery 

Tutaj włączamy czat,  
który jest po prawej stronie widoczny 

Tutaj piszemy na czacie 

Tutaj będą widoczne 
pytania i inne 
wypowiedzi 

publikowane na 
czacie 
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By mieć pewność, że będziemy słyszeć, że będziemy słyszani przez innych po udzieleniu głosu należy 
kliknąć w pole „Audio Settings” i ustawić/przetestować głośniki i mikrofon i przejść do zakładki 

„Audio”. Okno poniżej: 

 

Jeśli chcemy ustawić kamerę należy przejść do zakładki „Video” i ustawić kamerę. Osoby które będą 
chciały być widoczne video prosimy o poinformowanie nas na czacie. Okno poniżej: 

 

Po ustawieniu/przetestowaniu dźwięku/obrazu należy zamknąć okno. 

 

 

 

Test głośników 

Test mikrofonu 

Wybór głośników 

Poziom głośności 

Wybór mikrofonu 

Poziom dźwięku mikrofonu 

Widok z kamery 

Wybór kamery 
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By zabrać głos należy „podnieść rękę”. Klikamy w łapkę z napisem „Raise Hand” 

 

 

 

 

By „opuścić rękę” należy kliknąć „Lower Hand” 

 

 

 

 

Podniesienie ręki 

Opuszczenie ręki 
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Osobom którym został udzielony głos „wyskoczy” okienko. By zatwierdzić chęć wypowiedzi, należy 
kliknąć przycisk „Unmute”. 

 

Wyjaśnienie innych ikon, które się mogą się pojawić. 

 

 

 

 

  
 

Opracował Krzysztof Malec – Starszy Informatyk UM Sędziszów 

Potwierdzenie załączenia 
mikrofonu w celu wypowiedzi 

Opuszczenie spotkania Włączony mikrofon 

By wyłączyć mikrofon należy kliknąć w ikonkę włączonego mikrofonu. 
Jeśli mikrofon jest przekreślony, znaczy to, że jest wyłączony 


