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Drogi Boże, odsuń ode mnie wszystko to, co myślę, że 
wiem na temat mnie samego, co myślę, że wiem na 
temat mojej choroby, co myślę, że wiem na temat 

Wielkiej Księgi, co myślę, że wiem na temat Programu 
Dwunastu Kroków, co myślę, że wiem na temat 

Wspólnoty i ludzi we Wspólnocie, co myślę, że wiem 
na temat duchowości, a w szczególności co myślę, że 

wiem na temat Ciebie Boże, tak abym mógł mieć 
otwarty umysł i nowe doświadczenie na wszystkie te 

aspekty. Proszę, pomóż mi zobaczyć Prawdę.



W jaki sposób 
zabezpieczyć 
konta Zoom - 

wytyczne BSK.
grupamlodosc.pl



1. Administratorzy oraz osoby które 
tworzą spotkanie (hosty) nie powinni być 
na urządzeniu mobilnym (telefon, tablet) 

podczas spotkania. Powinni używać 
komputera lub laptopa.



2. Jako administrator zawsze staraj 
zalogować się co najmniej 15 minut 

przed rozpoczęciem, aby pomóc 
uczestnikom w przyłączeniu się. 

Wyznacz prowadzącego spotkania i 
osobę gospodarza, który będzie 

monitorował poczekalnię i uczestników 
Zoom w trakcie mityngu.



3. Zabezpiecz swoje konto 
Zoom. Aby to zrobić, 
zaloguj się poprzez 

przeglądarkę internetową 
na swoje konto i z lewej 

strony w swoich 
ustawieniach (SETTINGS) 

odnajdź poniższe hasła:



3.1. W głównej części ekranu znajdź 
sekcję MEETING, a następnie wykonaj 

czynności:



3.1.1. Włącz Video Host i Participant



3.1.2. Wyłącz ustawienie JOIN BEFORE 
HOST



3.1.3. Wyłącz ustawienie USE 
PERSONAL MEETING ID (PMI)



3.1.4. Włącz ustawienie WAITING 
ROOM



3.1.5. Włącz ustawienie MUTE 
PARTICIPANTS TO JOIN ANYTIME



3.2. Poniżej w sekcji IN MEETING 
(BASIC) ustaw:

3.2.1. Włącz REQUIRE ENCRYPTION 
FOR THIRD PARTY ENDPOINTS



3.2.2. Wyłącz FILE TRANSFER – 
przesyłanie plików, zdjęć lub filmów w 

trakcie spotkania
3.2.3. Wyłącz FEEDBACK TO 
ZOOM, informacje zwrotne do 

Zoom



3.2.4. Włącz funkcję CO-HOST



3.2.5. Wyłącz SCREEN SHARING, 
udostępnianie ekranów

3.2.6. Włącz DISABLE DESKTOP 
SCREEN SHARE FOR USERS, to jest 
uruchomienie blokady udostępniania 

ekranu przez użytkowników



3.2.7. Wyłącz ANNOTATION, 
WHITEBOARD, REMOTE CONTROL



3.2.8. Wyłącz ALLOW REMOVED PARTICIPANTS 
TO REJOIN, osoby usunięte ze spotkania nie będą 

mogły ponownie się przyłączyć

3.2.9. Wyłącz ALLOW PARTICIPANTS TO 
RENAME THEMSELVES, uczestnicy nie 
będą mogli zmieniać nazw swoich kont



3.2.10. Włącz HIDE PARTICIPANT 
PROFILE PICTURES IN A MEETING, 

wszystkie zdjęcia profilowe zostaną 
ukryte, a na ekranie wideo będzie tylko 

wyświetlana nazwa uczestnika.



3.3. W kolejnej sekcji poniżej IN MEETING – 
ADVANCED, Włącz REPORT TO ZOOM



3.3.1. Wyłącz VIRTUAL 
BACKGROUND



3.4. Musimy wrócić na samą górę 
przeglądanych ustawień i przejść do sekcji 

RECORDING, sprawdź następnie 
ustawienia:



3.4.1. Wyłącz LOCAL RECORDING
3.4.2. Wyłącz CLOUD RECORDING

3.4.3. Wyłącz AUTOMATIC RECORDING



3.5. W następnej zakładce 
TELEPHONE, ustaw:



3.5.1. Włącz MASK PHONE NUMBER IN 
PARTICIPANT LIST



4. Rozpoczynając spotkanie skontroluj 
jeszcze raz:

- czy poczekalnia jest 
włączona (ENABLE 
WAITING ROOM)
- w dolnej sekcji wyłączone 
są opcje do udostępniania 
ekranu (SHARE SCREEN: 
ALWAYS OFF) 
- zmiany nazw (RENAME 
THEMSELVES: ALWAYS 
OFF) 
- czy czat jest 
dostępny tylko 
dla hosta 
(CHAT: HOST ONLY)



5. Zawsze możesz, a nawet 
zachęcamy do zgłoszenia 

przypadków zakłócania twoich 
spotkań do administratorów 

platformy Zoom.



Co robić w sytuacji 
Zoom-bombingu w 

trakcie mityngu?
grupamlodosc.pl



- Włącz poczekalnię - “Enable Waiting Room”. Osoby 
chcące dołączyć do spotkania muszą być “wpuszczane” 
przez hosta/co-hosta (administratora).

- Odznacz opcję “Rename Themselves” i “Unmute 
Themselves”. Uczestnicy nie będą mogli włączać kamer i 
mikrofonów.
 
- Opcja ostateczna - Suspend Participant Actions 
uniemożliwi nieproszonym gościom wykonywanie 
jakichkolwiek akcji i pozwoli szybko unormować sytuację.

- Wyłącz możliwość z korzystania czatu ogólnego 
zaznaczając opcję “Participants Can Chat With: Host Only”



Jak można zgłaszać się do zabrania 
głosu gdy wyłączona jest 

możliwość włączania mikrofonu? 
Opcja “raise hand”.



1. Kliknij w ekran 
żeby zobaczyć menu 
i wybierz “More”

Na komputerze:

Alternatywnie - skrót 
klawiszowy Alt + Y

1. 1. Wybierz “Participants” na dolnym pasku:

2. Kliknij “Raise Hand”:

Na telefonie:

2. Wybierz 
“Raise Hand”


