
ROZPRAWY ONLINE
PODSTAWOWE NARZĘDZIA I DOBRE PRAKTYKI
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AGENDA

• Microsoft Teams

• Jitsi Meet

• Avaya Scopia

• Dobre praktyki



PRZED POŁĄCZENIEM DO ROZPRAWY ONLINE

• Do rozpraw online niezbędne są: kamera, głośniki, mikrofon.

• Warto sprawdzić przed rozprawą siłę sygnału wi-fi, aby głos i wizja były 

wyraźne.

• Warto wyciszyć telefon i wyłączyć powiadomienia w komputerze (Windows 

Focus assist).

• Przekreślone ikony kamery i mikrofonu w trakcie połączenia oznaczają, że te 

funkcje są wyłączone. Aby je włączyć należy w nie kliknąć.



PRZED POŁĄCZENIEM DO ROZPRAWY ONLINE

• Link do rozprawy może zostać przekazany w formie tradycyjnej korespondencji lub 

w wersji elektronicznej przez portal informacyjny sądu oraz mailowo.

• Warto sprawdzić chwilę przed rozprawą, czy link działa i czy nasz klient również 

nie ma problemu z połączeniem.

• Łącząc się kilka minut przed czasem może się okazać, że trzeba będzie poczekać na 

wpuszczenie na rozprawę przez tzw. hosta.

• Oczekujemy z wyłączonym mikrofonem i wyłączoną kamerą.



MICROSOFT TEAMS

• Spotkanie Microsoft Teams można uruchomić w przeglądarce Microsoft Edge 

lub Google Chrome. 

• Zalecane jest użycie trybu prywatnego przeglądarki.

• Spotkanie Microsoft Teams można również uruchomić w dedykowanej aplikacji 

na komputerze i urządzeniu mobilnym.



Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge w trybie prywatnym



Otworzy się ciemne okno Microsoft Edge z informacją o prywatnym trybie



Wpisz link z zawiadomienia w pasku adresu lub skopiuj go z systemu 

sądowego i wklej w pasku adresu



Zezwól na otwieranie linków z Microsof Teams w aplikacji, jeśli masz ją 

zainstalowaną i kliknij „Open” lub…



… kliknij „Cancel” i wybierz opcję kontynuowania w tej przeglądarce



Zezwól na używanie mikrofonu i kamery. Bez tego nie uda Ci się połączyć



Wpisz swoje imię i nazwisko – ta nazwa będzie wyświetlana wszystkim 

uczestnikom rozprawy



Jeśli łączysz się wcześniej, możesz zacząć z wyłączoną kamerą i mikrofonem i 

włączyć je dopiero, jak rozprawa się rozpocznie



Po ustawieniu tych rzeczy możesz się połączyć



W rozprawach zarządzanych przez hosta, trzeba poczekać, aż wpuści on Cię 

na rozprawę



Gdy rozprawa się rozpocznie włącz kamerę. Z włączeniem mikrofonu poczekaj, 

aż będziesz przemawiał



Klikając przycisk z symbolem dłoni poprosisz prowadzącego rozprawę o 

udzielenie głosu



Jeśli będziesz się wypowiadać, pamiętaj o włączeniu mikrofonu



Aby się rozłączyć po zakończonej rozprawie, kliknij czerwony przycisk ze 

słuchawką



Jeśli zakończyłeś połączenie niechcący, a rozprawa nadal trwa, to masz 

możliwość ponownie się połączyć



JITSI MEET

• Spotkanie Jitsi Meet można uruchomić w przeglądarce Mozilla Firefox lub 

Google Chrome. 

• Zalecane jest użycie trybu prywatnego przeglądarki.

• Spotkanie Jitsi Meet można również uruchomić w dedykowanej aplikacji na 

urządzeniu mobilnym.



Otwórz przeglądarkę Mozilla Firefox w trybie prywatnym



Otworzy się ciemne okno Mozilla Firefox z informacją o prywatnym trybie



Po wklejeniu linku w pasku adresu pojawi się prośba o udostępnienie kamery i 

mikrofonu



Wpisz swoje imię i nazwisko – ta nazwa będzie wyświetlana wszystkim 

uczestnikom rozprawy



Jeśli łączysz się wcześniej, możesz zacząć z wyłączoną kamerą i mikrofonem

i włączyć je dopiero, jak rozprawa się rozpocznie



Po ustawieniu tych rzeczy możesz się połączyć



Gdy rozprawa się rozpocznie włącz kamerę. Z włączeniem mikrofonu poczekaj, 

aż będziesz przemawiać



Klikając przycisk z symbolem dłoni poprosisz prowadzącego rozprawę

o udzielenie głosu.



Jeśli będziesz się wypowiadać, pamiętaj o włączeniu mikrofonu



Aby się rozłączyć po zakończonej rozprawie, kliknij czerwony przycisk ze 

słuchawką



AVAYA SCOPIA

• Spotkanie online należy uruchomić w aplikacji Avaya Scopia na komputerze 

(Windows) lub w aplikacji mobilnej (iOS, Android). 

• Szczegółową instrukcję instalacji oraz link do pobrania aplikacji na komputer 

można znaleźć na stronie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod adresem: 

https://wroclaw.sa.gov.pl/wideokonferencje,m,mg,385

• Aplikacje na urządzenia mobilne należy pobrać z dedykowanych sklepów z 

aplikacjami.

https://wroclaw.sa.gov.pl/wideokonferencje,m,mg,385


Otwórz przeglądarkę Google Chrome i wejdź na stronę

https://vc.wroclaw.sa.gov.pl/



Klikając w ikonę mikrofonu i kamery otworzysz ustawienia komputera



Sprawdź, czy masz wybraną opcję użycia komputera na potrzeby dźwięku

i wideo



Jeśli klikniesz w ikonę zębatki, to otworzą się ustawienia urządzeń audio

i wideo



W zakładce „Audio” można wybrać urządzenie lub zaznaczyć wybór 

automatyczny. Tutaj również można przeprowadzić test audio



W zakładce „Video” można wybrać, której kamery będziesz używać oraz 

sprawdzić podgląd obrazu



Aby zapisać ustawienia należy kliknąć OK



Aby dołączyć do rozprawy online należy podać swoją nazwę, która będzie 

widoczna dla wszystkich uczestników oraz identyfikator spotkania.



Jeśli masz już zainstalowaną aplikację Avaya Scopia, otwórz ją

Możesz zaznaczyć, by strona Sądu zawsze otwierała linki w aplikacji



Po kliknięciu „Weź udział teraz” otworzy się aplikacja

Jeśli spotkanie jest zabezpieczone, należy podać numer PIN



Pojawi się komunikat o dołączaniu do spotkania



W tym miejscu możesz włączać i wyłączać mikrofon, głośnik i kamerę swojego 

komputera - wystarczy w nie kliknąć



Paskami przy mikrofonie i głośniku możesz ustawić ich głośność



Jeśli funkcja „Podnieś rękę” jest aktywna, to możesz za jej pomocą poprosić 

prowadzącego rozprawę o udzielenie głosu



Po zakończeniu spotkania możesz z niego wyjść klikając „Wyjdź”



Aplikacja poprosi o potwierdzenie decyzji o opuszczeniu spotkania



DOBRE PRAKTYKI

Czy na rozprawie online obowiązują takie same zasady, jak na zwykłej 

rozprawie?

Tak. Zachowujmy się zgodnie z procedurami obowiązującymi na sali sądowej.

Dopilnujmy, aby klienci również zachowali powagę w stosunku do sądu.



STRÓJ

• Na rozprawie prawnik powinien być ubrany przepisowo, czyli w todze.

• Warto dopilnować, aby klient również był ubrany tak, jakby rozprawa 

odbywała się na sali sądowej.



CO WIDAĆ W KAMERZE?

• W kamerze powinno być widać nas wyraźnie i nie ucinać np. głowy.

• Warto zadbać o porządek w swoim miejscu pracy.

• Tło za plecami nie może rozpraszać uczestników rozprawy czy obrażać sądu.

• Nie pijemy kawy, herbaty i innych napojów, ponieważ nie robilibyśmy tego na 

sali sądowej.

• Można skorzystać z filtrów lub wspomóc się tłami z aplikacji, ale należy 

korzystać z tego z rozwagą.



PROSZĘ WSTAĆ, SĄD IDZIE

Temat wstawania podczas ogłaszania wyroku w trakcie rozprawy online nie 

został formalnie uregulowany. Dlatego:

• Można zapytać na początku rozprawy, czy należy wstać.

• Możliwe, że taka informacja zostanie podana na początku rozprawy.

• Jeśli trzeba będzie wstać, należy zmienić ustawienie kamery tak, aby 

widoczna była przede wszystkim górna część naszego ciała.



CZY MNIE SŁYCHAĆ?

• Najlepiej, aby uczestnicy rozprawy online byli wyposażeni w słuchawki z 

mikrofonem.

• Podczas rozprawy online, uczestnicy powinni mieć wyciszone mikrofony, aby 

nie było słychać niepotrzebnych szumów pochodzących z otoczenia.

• Uczestnicy powinni włączać mikrofon tylko na czas swojej wypowiedzi.
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