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Zebranie online  
– platforma i logowanie 
 

• Zebranie odbędzie się na platformie Zoom.us 
• Udział w zebraniu wezmą wybrani w głosowaniu delegaci. 
• Link do zebrania zostanie rozesłany na adresy mailowe delegatów. 
• Dla zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i bezproblemowej 

transmisji Zarząd Aeroklubu, Komisja Rewizyjna, Komisja 
Skrutacyjna, Komisja Uchwał i Wniosków oraz Przewodniczący 
Zebrania, Sekretarz i Sprawozdawcy obradować będą w studiu 
transmisyjnym, z którego prowadzone będzie Walne Zebranie. 

• Prosimy rejestrować się za pomocą swoich imion i nazwisk oraz 
adresów e-mail znanych Aeroklubowi. 

• Link do spotkania: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvdemoqTgqGNH1
xvqT1476kuXAcTMWKxAG 

• Spotkanie na Zoomie zostanie uruchomione od 9:30. 
• Meeting ID, do ręcznego wpisania w aplikacji: 872 2007 3025. 
• Hasło PIN: WalneAW. 
• Użytkownicy muszą się zarejestrować, czyli podać imię i nazwisko 

oraz adres email, ale nie wymagamy zakładania konta w Zoom'ie. 
• Waiting room oznacza, że prowadzący "wpuszcza" osoby na 

spotkanie. 
 
 
Głosowanie 
– aplikacja na telefonie lub www 
 

• Głosowanie będzie się odbywać za pośrednictwem platformy 
WZA24.pl. 

• Hasła i loginy do platformy, umożliwiające głosowanie podczas 
Walnego Zebrania, zostaną przesłane delegatom na ich numery 
telefonów, za pomocą wiadomości sms lub e-mail. 

• Platforma Zoom oraz platforma WZA24 działają niezależnie. 
Podczas trwania Walnego Zebrania konieczne będzie korzystanie  
z obu jednocześnie. Sugerujemy korzystanie z dwóch osobnych 
okien  
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w przeglądarce internetowej lub zainstalowanie aplikacji mobilnej  
do głosowania WZA24 na telefonie komórkowym. 

• Aplikacja mobilna działa tylko na telefonach lub tabletach  
z systemem operacyjnym Android lub Windows Mobile. Nie 
współpracuje z systemem IOS na iPhone’ach. 

• Aplikację należy pobrać i zainstalować, koniecznie zgodnie  
z instrukcją, którą roześlemy do delegatów mailem. Jest dostępna 
także na stronie www.aeroklub.waw.pl w zakładce Dla Członków, 
wśród dokumentów na Walne. 

• Aplikację sugerujemy zainstalować odpowiednio wcześniej,  
aby w dniu Zebrania była sprawna i gotowa do użycia. 
 

Kontakt w trakcie trwania Walnego Zebrania 
 
– w przypadku problemów technicznych z Zoom 
Maciej Wojciechowski – tel. +48 602 396 499 
 
– w przypadku problemów technicznych z WZA24 
Rafał Kochaniak – tel. +48 501 661 448  
 
 
 
 

 
 


