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Instrukcja obsługi platformy do spotkań online 

która będzie wykorzystywana na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-
Wyborczym  

TYC AZOTY w dniu 26.03.2021 

 

Zebranie odbędzie się na platformie „Jitsi Meet”, platformę można uruchomić wpisując link do 
spotkania w przeglądarce internetowej. Proszę zalogować się kilka minut przed rozpoczęciem 
zebrania. 

Wymagania sprzętowe: 

- dostęp do Internetu 

- kamera 

- mikrofon 

Link do spotkania: https://meet.jit.si/WalneZebranieSprawozdawczo-WyborczeTYCAzoty2021 

 

Obsługa platformy: 

1. Po wejściu na link należy wpisać swoje imię i nazwisko (nie nick, aby zidentyfikować 
członka klubu) 

2. W lewym dolnym rogu znajdują się ikony 

a. Okienko czatu – do zadawania pytań, formułowania wniosków i głosowania (linki 
do głosowań będą wyświetlane w tym okienku) 

b. Udostępnianie ekranu – proszę nie korzystać z tej funkcji podczas zebrania 

c. Podniesienie i opuszczenie ręki – w celu zasygnalizowania chęci do zabrania głosu 

3. Na dole strony (środek ekranu) 

a. Włączenie/wyłączenie mikrofonu 

b. Zakończenie spotkania (wylogowanie się) 

c. Włączenie/wyłączenie kamery 

4. W prawym dolnym rogu 

a. Przełączanie widoku 

b. Pozostałych trzech przycisków proszę nie używać 

5. Głosowanie 

a. Głosowania tajne będą się odbywały za pomocą platformy Mentimeter 

b. Przed każdym głosowaniem będzie 2-5 minutowa przerwa techniczna mająca na 
celu przygotowanie głosowania 
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c. Po przygotowaniu głosowania w okienku „czat” pojawi się link do głosowania, na 
który trzeba kliknąć, aby uruchomić platformę Mentimeter 

d. Na wyświetlonym ekranie należy zagłosować i nacisnąć niebieski przycisk 
„Submit” znajdujący się pod odpowiedziami 

e. Po oddaniu głosu należy wyjść z platformy Mentimeter (zamknąć w przeglądarce 
tylko kartę platformy, nie wylogowywać się ze spotkania online !!!) 

f. Po zakończonym głosowaniu będzie 2-5 minutowa przerwa techniczna na 
udokumentowanie przebiegu głosowania 

g. Wyniki głosowania będą wyświetlone na platformie Jitsi Meet 


