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Instrukcja dla uczestników spotkania 
w systemie wzuw.zoom.us 

 
 

Instalacja programu Zoom Client for Meetings 
Aby uczestniczyć w wykładzie korzystając. Z systemu wzuw.zoom.us wymagana jest 

instalacja programu Zoom Client for Meetings, w tym celu należy: 
 

• Wejść na stronę https://wzuw.zoom.us/download 
• Kliknąć przycisk DOWNLOAD znajdujący się w sekcji „Zoom Client for Meetings”. 
• Zapisać program na komputerze lokalnym i uruchomić instalator. 
• Postępować zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie. Zależnie od urządzenia, 

którego będą Państwo używać, proces instalacji programu może wyglądać inaczej. W 
trakcie instalacji mogą pojawiać się dodatkowe pytania o zezwolenie na wprowadzanie 
zmian na urządzeniu (należy zezwolić na zmiany). 

 
UWAGA! W trakcie używania programu mogą pojawić się komunikaty z prośbą o zezwolenie na 
używanie przez program dodatkowych zasobów komputera (np kamery i mikrofonu). Należy 
zezwolić programowi na korzystanie z tych zasobów. 

 
Powyższa procedura instalacji jest jednorazowa. Aby uruchomić program w przyszłości należy: 
 

a) W przypadku komputerów z systemem Windows: odnaleźć go w Menu Start, 
b) W przypadku komputerów z systemem MacOS: nacisnąć LauchPad lub uruchomić 

Finder i wybrać zakładkę Aplikacje. 
 
 

Podłączenie do wykładu 
Podłączenie do wykładu na komputerze z zainstalowanym programem Zoom Client for 

Meetings jest możliwe na dwa sposoby: 
 

a) Poprzez wejście na stronę:  https://wzuw.zoom.us - naciśnięcie Join - podanie 
„Meeting ID” i hasła ("Meeting Password”). 

b) Kliknięcie linku otrzymanego od wykładowcy w mailu przed danym wykładem. 
 
 

UWAGA! wykładowca może ograniczyć dostęp do spotkania (wykładu) tylko dla osób 
posiadających konto w systemie ZOOM WZUW.  

 
Aby przyłączyć się do spotkania z ograniczonym dostępem dla adresów @wz.uw.edu.pl 
(spotkania wymagającego konta w systemie ZOOM WZUW) należy: 
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1. założyć darmowe konto korzystając ze strony: https://wzuw.zoom.us  wybrać opcję 
Sign In, a następnie Sing Up Free. 

 
1a. Należy podać datę urodzenia, 
1b. Należy podać adres e-mail w domenie @wz.uw.edu.pl. 
 

UWAGA!!! należy podać adres e-mail w domenie WZUW czyli <nr_indeksu>@wz.uw.edu.pl. 
 

2. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem założenia 
konta.  Aby dokończyć proces zakładania konta należy: 

a.  kliknąć w link znajdujący się w wiadomości: „Consolidate into Account” 
b. podać Imię, Nazwisko oraz dwukrotnie wpisać hasło i nacisnąć „Continue” 
c. następny krok można pominąć („skip this step”) 

 
Po założeniu konta do programu Zoom Client for Meetings należy logować się używając adresu 
e-mail i utworzonego wcześniej hasła. 
 

W czasie wykładu 

• Podczas wykładu, wykładowca może kontaktować się ze słuchaczami używając 
swojego mikrofonu i kamery oraz udostępnić dodatkowe materiały np. prezentację w 
Power Point, 

• W zakładce czat można pisemnie porozumiewać się z wykładowcą i innymi 
uczestnikami wykładu (jeśli prowadzący spotkanie na to pozwoli). 

• Jeśli wykładowca włączy możliwość używania mikrofonów przez uczestników 
spotkania, będzie możliwość zabierania przez nich głosu (będą mogli rozmawiać z 
wykładowcą i będą słyszani przez pozostałych słuchaczy). 

• W trakcie spotkania najlepiej jest korzystać ze słuchawek z mikrofonem (np. od 
telefonu). 

 


