
Instrukcja logowania do Webinarium HEAL Polska: Czy jesteśmy skazani na emisje 
zanieczyszczeń powietrza? Zagrożenia i korzyści zdrowotne poszczególnych źródeł energii. 
21 czerwca, godz. 14.30 – 16.00 

 
Proszę kliknąć w link, który zostanie przesłany w osobnym mailu w dniu webinarium (o godz. 10.00). 
Pojawi się okno logowania (program obsługiwany jest w języku angielskim): 

 

Proszę wpisać swoje imię i nazwisko, a także instytucję, którą Państwo reprezentują. Następnie kliknąć 
„Enter Room”. Zostaniecie Państwo przeniesieni do okna logowania (należy chwilę poczekać, aż program się 
uruchomi): 

 

 
Chwilę później na pasku programów na dole pojawi się ikonka, świadcząca o prawidłowym uruchomieniu 
programu: 

 

 

 

 

 

 



 
Na ekranie głównym zobaczą Państwo okno webinarium. Po lewej stronie wyświetlane będą prezentacje. 
W prawym górnym rogu widoczny będzie obraz z kamery prelegenta (opcjonalne). Po prawej stronie 
wyświetlona będzie także lista prelegentów oraz uczestników (na której znajdą Państwo swoje imię i 
nazwisko). Poniżej znajduje się okno czatu, w którym można zadawać pytania (procedura zadawania pytań 
zostanie wyjaśniona na początku webinarium) oraz zgłaszać problemy techniczne. Należy wpisać tekst w 
aktywnym okienku czatu, a następnie kliknąć chmurkę po prawej stronie. Wszystkie wiadomości czatu 
zostaną wyświetlone w oknie czatu. 

 

 
W lewym górnym rogu okna czatu znajdują się przycisku ustawień głośności (audio) oraz przycisk 
poniesienia ręki („Raise Hand” - zgłoszenie chęci zadania pytania w trakcie trwania prezentacji).  
W rozwijanej liście znajdują się także inne przyciski, z których nie będziemy korzystać podczas naszego 
webinarium. 

 



 
Podczas dyskusji głos będzie kolejno udzielany osobom, które zgłosiły chęć zadania pytania. Zadając 
pytanie prosimy jasno zaznaczyć, do którego prelegenta jest ono kierowane. 
  
Uwaga: ze względu na możliwy pogłos z czasie trwania webinarium bardzo prosimy o wyłączenie mikrofonu, 
gdy nie zadają Państwo pytań i nie uczestniczą w dyskusji (ikonka ustawień głośności). 
 
Po zakończeniu webinarium należy kliknąć przycisk „Meeting” w lewym górnym rogu okna webinarium, a 
następnie „Exit Adobe Connect”. Nastąpi wylogowanie z programu. 
 

 

 
 
Bardzo prosimy sprawdzić ustawienia techniczne 30 minut przed rozpoczęciem webinarium. Gdyby 
pojawiły się jakiekolwiek pytania dotyczące funkcjonowania programu, proszę o informację na adres email: 
marlena@env-health.org lub pod nr telefonu: + 48 724 179 231 
 
Zgłoszenia na webinarium bardzo proszę przesyłać na marlena@env-health.org. 

 
Dziękuję i  do zobaczenia (wirtualnie) podczas webinarium. 

 
Weronika Piestrzyńska 
HEAL Polska 
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