
Szkolenia on-line charter.edu.pl

Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 
(koronawirus) i mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników szkoleń oraz obowiązujące w Polsce
restrykcje (https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-
zwiazku-z-koronawirusem), przekazujemy dostęp do zajęć dla naszych kursantów on-line.

Aby móc uczestniczyć w zajęciach wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu i 
głośnik. Kamera internetowa i mikrofon nie są obowiązkowe.

Przed szkoleniem będziemy wysyłać do Państwa link, za pomocą którego będzie można połączyć 
się z wybranym szkoleniem. W zajęciach można uczestniczyć z wykorzystaniem strony 
internetowej zoom.us jednak program lepiej działa, kiedy jest zainstalowany na komputerze.

Instrukcja instalacji:
Program Zoom można pobrać postępując zgodnie z poniższą instrukcją, lub korzystając z linku:
https://zoom.us/support/download

1. Należy wejść na stronę internetową: https://www.charter.edu.pl/kursy-i-szkolenia/kursy-on-
line/szkolenia-on-line/  lub wpisać w wyszukiwarce „charter.edu.pl”. W dziale „Kursy i szkolenia” 
należy wybrać „Kursy ON-LINE”.



2. Po przejściu na odpowiednią stronę w sekcji „Dodatkowe informacje/uwagi” znajduje się link do 
pobrania instalatora programu zoom.

3. Po kliknięciu „Link do instalacji programu zoom na komputerze” wyskoczy nam ikonka do 
zapisania klienta instalacji pliku:



4. Na nasz komputer zostanie ściągnięty program „ZoomInstaler”. Należy go uruchomić:

5. Możliwe, że wyskoczy nam okno, na którym trzeba kliknąć „uruchom”:

6. Po otwarciu programu pojawi nam się okno pozwalające na dołączenie do spotkania bez 
logowania, oraz na zalogowanie się:



7. Po wybraniu drugiej opcji pojawi się nam okno z możliwością dołączenia przez konto na 
facebooku czy google, lub utworzenia darmowego konta, jeśli takowego jeszcze nie posiadamy 
(opcja „Sign Up Free”,gdzie zostaniemy przekierowani na stronę internetową producenta 

8. Po zalogowaniu otworzy nam się program „Zoom”:



Uruchamianie programu i łączenie się ze szkoleniem

1. Przed zajęciami otrzymają Państwo od nas maila z zaproszeniem na zajęcia, w którym podany 
będzie numer szkolenia, hasło oraz linki do szkolenia:

2. Po kliknięciu linku zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową, pojawi się pytanie o to 
czy chcemy otworzyć aplikację zoom. Należy wyrazić zgodęi szkolenie powinno się uruchomić:

4. Po uruchomieniu pojawi nam się nowe okno, gdzie musimy wybrać dołączenie z dźwiękiem z 
komputera (po dołączeniu można wyciszyć swój mikrofon, jeśli posiadamy). Mikrofon nie jest 
wymagany do uczestniczenia w zajęciach:

5. Program uruchomi się i dalej będzie można słuchać poleceń, czy też wykładu instruktora.



6. Jeśli nie mamy kamery i mikrofonu możemy zadać pytanie instruktorowi poprzez czat, dostępny 




