
KORZYSTANIE Z ZOOM NA TELEFONIE 
Jak skorzystać z Zoom w smartfonie, aby 
zdalnie wziąć udział w rozprawie sądowej 

PRZEJDŹ DO SKLEPU APP 

W telefonach iPhone zwany jest App Store. 
W telefonach Android zwany jest Google Play. 

POBIERZ APLIKACJĘ ZOOM 
Wyszukaj aplikację Zoom Cloud Meetings w pasku wyszukiwania i 
pobierz BEZPŁATNĄ aplikację „ZOOM Cloud Meetings“ (Spotkania w 
chmurze ZOOM). 

OTWÓRZ APLIKACJĘ ZOOM 
Można otworzyć aplikację Zoom natychmiast po pobraniu, klikając 
przycisk „Open“ (Otwórz) w Sklepie App lub można otworzyć aplikację 
Zoom, która znajduje się w telefonie. 

KLIKNIJ „JOIN A MEETING“ (DOŁĄCZ DO SPOTKANIA) 
Aby dołączyć do spotkania nie jest wymagana rejestracja, ani logowanie. 

WPISZ SWOJE INFORMACJE I KLIKNIJ 
„JOIN“ (DOŁĄCZ) 
Wpisz podany przez sąd numer ID spotkania w polu oznaczonym A. 
Wpisz pełne imię i nazwisko w polu oznaczonym B. 

WPISZ HASŁO SPOTKANIA ZOOM 
Wpisz podane przez sąd hasło spotkania Zoom w polu oznaczonym C i 
kliknij „Continue“ (Kontynuuj). 

KLIKNIJ „JOIN WITH VIDEO“ (DOŁĄCZ Z WIDEO) 
Pojawi się automatyczne zapytanie o podłączenie do wideo. Jeśli 
taki komunikat nie pojawi się, znajdź ikonę kamery i kliknij „Start 
Video“ (Rozpocznij wideo).  

KLIKNIJ „CALL OVER INTERNET“ (POŁĄCZENIE PRZEZ  
INTERNET) 
Pojawi się automatyczne zapytanie o  podłączenie do audio. Jeśli taki komunikat nie 
pojawi się, znajdź ikonę słuchawek i kliknij „Join Audio“ (Podłącz audio) i wybierz „Call 
Over Internet“. „Dial in“ (Połączenie telefoniczne) wymaga numeru telefonu podanego 
przez sąd.  

Instrukcje i wskazówki dotyczące komputera podane są na odwrocie karty 
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KORZYSTANIE Z ZOOM NA KOMPUTERZE 
Jak skorzystać z Zoom w komputerze lub laptopie (z 

kamerą), aby zdalnie wziąć udział w rozprawie sądowej 

PRZEJDŹ DO zoom.us/join 
Jeśli sąd podał link, kliknij link i posłuż się instrukcjami. 

WPISZ SWOJE INFORMACJE I KLIKNIJ „JOIN“ (DOŁĄCZ) 
Wpisz podany przez sąd numer ID spotkania w polu oznaczonym A i kliknij 
„Join“ (Dołącz). 

KLIKNIJ „OPEN ZOOM MEETINGS“ (OTWÓRZ 
SPOTKANIA ZOOM) 
Jeśli w komputerze nie zainstalowano Zoom, kliknij „download and 
run Zoom“ (pobierz i uruchom Zoom) i otwórz plik .exe, aby 
zainstalować Zoom. 

WPISZ SWOJE INFORMACJE I KLIKNIJ „JOIN 
MEETING“ (DOŁĄCZ DO SPOTKANIA) 

Wpisz podany przez sąd numer ID spotkania w polu oznaczonym B. 
Wpisz pełne imię i nazwisko w polu oznaczonym C.  

WPISZ HASŁO SPOTKANIA ZOOM 
Wpisz podane przez sąd hasło spotkania Zoom w polu oznaczonym D 
i kliknij „Join Meeting“ (Dołącz do spotkania). 

KLIKNIJ „JOIN WITH VIDEO“ (DOŁĄCZ Z WIDEO) 
Zobaczysz podgląd wideo przed dołączeniem z użyciem wideo. Jeśli 
nie chcesz pojawić się na wideo, kliknij „Join without Video“ (Dołącz 
bez wideo). 

KLIKNIJ „JOIN WITH COMPUTER AUDIO“ 
(DOŁĄCZ Z AUDIO KOMPUTERA) 
Można przetestować swoje głośniki i mikrofon klikając napis pod „Join 
with Computer Audio“. 

Przygotowanie się do zdalnej rozprawy sądowej: 
• Sprawdź połączenie internetowe lub

telefoniczne.
• Doładuj swój komputer lub telefon. Upewnij się,

że masz dostateczną ilość minut.
• Jeśli możesz, użyj słuchawek dousznych lub

nausznych. Ułatwi to słyszenie swojego głosu.
• Znajdź ikonę mikrofonu, żeby wyciszyć swój

mikrofon lub wyłączyć wyciszenie.

• Użyj pustego, cichego, pomieszczenia, w którym nie
będzie zakłóceń i hałasu w tle.

• Ustaw kamerę na poziomie oczu. Jeśli korzystasz z
telefonu, podeprzyj go tak, aby mieć wolne ręce.

• Zrób pauzę przed mówieniem na wypadek opóźnienia
dźwięku/wideo.

• Nawet jeśli jesteś w domu, pamiętaj, że zdalna rozprawa
jest nadal oficjalną rozprawą sądową i należy mieć
odpowiedni strój i odpowiednio się zachowywać.

Instrukcje dotyczące telefonu podane są na odwrocie strony 
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