
WZD PodlZBS 2021 – KOMUNIKAT 
 

I. Zarząd PodlZBS na wideospotkaniu w dn. 27 marca 2021 przyjął formułę WZD PodlZBS 2021 w trybie „on line”. 
Do obsługi zjazdu przewidziana jest platforma Google Meet, do obsługi głosowania usluga Google Formularze 
W spotkaniu uczestniczyło 7 członków Zarządu oraz 1 przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. 
 

II. Informacje dla uczestników WZD PodlZBS 2021 w formie „on line” 
1. Wymagane zasoby sprzętowo-programowe: 

• Komputer (alternatywnie komórka klasy smartfon/iphone) 

• Przeglądarka internetowa (zalecana Google Chrome) 

• Poczta e-mail w wygodnej dla siebie formie 

• Działająca kamera internetowa oraz mikrofon i głośnik 

• Konto Google założone na własne imię i nazwisko 

• Stabilne łącze internetowe 

• Podstawowa znajomość platformy Google Meet 

• Telefon pod ręką w razie problemów z komputerem 
2. Obsługa platformy Google Meet 

• Dołączanie do spotkania 
Na początku spotkania na podany adres e-mail wszyscy delegaci otrzymają link służący do dołączenia 
do spotkania, wystarczy kliknąć na otrzymany link, po czym ukaże się ekran: 

 
Naciskamy „Chcę dołączyć”, po czym czekamy klika sekund aż administrator spotkania zatwierdzi nasze 
uczestnictwo. 

 

Możliwe również, że przeglądarka poprosi o udzielenie dostępu do mikrofonu i kamery, będzie 
to wyglądało: 

 
Aby wszystko działało poprawnie musimy oczywiście zezwolić na korzystanie przez przeglądarkę 
z kamery i mikrofonu. 

  



• Wyciszanie mikrofonu 
Prośba, aby dołączając do spotkania wyciszyć mikrofon. Aby to wykonać należy kliknąć na ikonę 
mikrofonu w interfejsie Google Meet: 

 
Jeśli ikona jest biała, tak jak na obrazku powyżej, oznacza że mikrofon nie jest wyciszony, natomiast 
jeśli czerwona: 

 
Mikrofon jest wyciszony. Oczywiście w momencie kiedy chcemy zabrać głos należy wyłączyć 
wyciszenie. 



• Domyślna przeglądarka 
Zalecane jest ustawienie przeglądarki Google Chrome jako domyślną (chociaż nie jest to obowiązkowe, 
w pozostałych przeglądarkach internetowych spotkanie także powinno działać poprawnie), można to 
zrobić w następujący sposób: 

a. Otwieramy Google Chrome 
b. Z menu w prawym górnym rogu otwieramy ustawienia 

 
c. W menu z lewej strony wybieramy sekcję „Domyślna przeglądarka” 

 
W sekcji „Domyślna przeglądarka” klikamy Ustaw jako domyślną. Jeśli ten przycisk jest niewidoczny, 
Google Chrome jest już domyślną przeglądarką. 

3. Głosowanie 
Wszystkie glosowania (jawne i tajne) będą odbywały się przy zastosowaniu usługi Google Formularze. 
Do każdego glosowania zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom spotkania link na platformie Google 
Meet w okienku Czat. Po naciśnięciu linka ukaże się karta do glosowania. 

 

Dla sprawnego przeprowadzenia zjazdu przewidziane jest przetestowanie działania platformy internetowej 
ze wszystkimi zgłoszonymi kandydatami, w uzgodnionym terminie. 
 
Białystok, dn. 29 marca 2021 r. 
       
         Zarząd PodlZBS 


