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1. Logowanie i panel główny. 
 
Użytkownicy do systemu mają dostęp za pomocą strony app.wza24.pl  

Po wejściu na stronę lub uruchomieniu aplikacji pojawi się okno logowania, gdzie należy wprowadzić dane do 
systemu uzyskane od operatora systemu WZA24. 

 
Po zalogowaniu na ekranie urządzenia pojawi się lista dostępnych posiedzeń. 
 

 
Alternatywnie aplikację można też pobrać bezpośrednio z naszego serwera. Należy uruchomić przeglądarkę i 
wprowadzić adres: http://wza24.pl/aplikacja.apk. Spowoduje to pobranie pliku instalacyjnego WZA24. Po 
jego uruchomieniu aplikacja zostanie zainstalowana na urządzeniu. 
 
UWAGA! W niektórych przypadkach instalacja aplikacji z naszego serwera może być niemożliwa przy 
domyślnych ustawieniach systemu Android, gdyż urządzenia mogą blokować instalację aplikacji spoza 
sklepu Google Play. W takim przypadku w Ustawieniach urządzenia, w sekcji Zabezpieczenia, należy 
chwilowo umożliwić instalację z nieznanych źródeł. Po instalacji dla bezpieczeństwa, należy przywrócić to 
ustawienie. 
 

https://app.wza24.pl/
https://app.wza24.pl/
http://wza24.pl/aplikacja.apk


2. Przyciski w panelu głównym. 

Przyciski funkcyjne znajdujące się na dole ekranu: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 - przycisk, który wywołuje aktywne głosowania 

- Rączka - zgłasza chęć wzięcia udziału w Dyskusji (funkcja dyskusji działa jako 

sygnalizator, w momencie kiedy ktoś chce zabrać głos np. na wideokonferencji. – widzi to 

Administrator). 

- Dymek chatu - otwiera okienko z chatem tekstowym, który jest dostępny w 

posiedzeniu. 

- Wyjście - powoduję wylogowanie z aplikacji. 

- Trybik - powoduję przejście do ustawień aplikacji. 

- Lista posiedzeń - w przypadku gdy posiedzeń będzie więcej to 

odpowiednie wybieramy z listy przy pomocy strzałki w dół. 

- Globus - w prawnym górnym rogu ekranu znajduję się ikonka, do zmiany języka na 

język angielski. 

- Pełnomocnik – w przypadku logowania 

pełnomocnika ma on możliwość wyboru 

użytkownika z listy w lewym górnym rogu 

ekranu i oddania głosu za każdego z nich. 



3. Głosowanie w aplikacji Użytkownika. 
 
Po uruchomieniu głosowania przez operatora systemu na ekranie urządzenia użytkownika przyciski do 
głosowania pojawią się automatycznie. 
   

 
Następnie trzeba zaznaczyć swój głos i potwierdzić to przyciskiem „POTWIERDŹ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na samym końcu weryfikacja dwuetapowa pozwala nam upewnić się czy oddaliśmy poprawny głos. Kiedy 
mamy pewność wciskamy przycisk „WYŚLIJ GŁOS”.  

 
Po zakończeniu głosowania pojawi się tablica wyników. Kiedy zapoznamy się z wynikami głosowania należy 
ją zamknąć przyciskiem „ZAMKNIJ WYNIK GŁOSOWANIA”. 

 

4. Otwieranie załączników. 
 
Załączniki dodane do posiedzenie będą podświetlać się na niebiesko. Kiedy będziemy chcieli je otworzyć 
wystarczy kliknąć w nie lewym klawiszem myszy. 


