
URUCHOMIENIE MITYNGU ON-LINE POPRZEZ APLIKACJĘ DISCORD 
 

1. Czym jest Doscord :  
Discord to darmowy i bezpieczny czat głosowy i tekstowy, działający zarówno na komputerze PC, jak i 

telefonie. Uruchomienie aplikacji jak i korzystanie z niej jest całkowicie darmowe. 

 

2. Wymagania  
a. W celu nawiązania połączenia użytkownicy  powinni mieć poprawny dostęp do 

internetu. W przypadku korzystania z dostępu do internetu za pomocą urządzeń 

mobilnych ( smartfonów itp.) przez operatora- dostawcę internetu mogą zostać 

naliczone opłaty zgodne z aktualnym planem taryfowym użytkownika za transfer 

danych. 

b. Doświadczenia pokazują, że bez względu na to czy korzystamy w aplikacji ze smartfona 

czy komputera, najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie ze słuchawek z mikrofonem. 

Sprzęt ten zapewnia dobrą jakość głosu, jednocześnie izoluje wypowiedzi innych osób 

od naszego otoczenia i osób z zewnątrz które mogły by spotkaniu się przysłuchiwać.  

 

 

3. Założenie mitingu on-line - instalacja Discord oraz założenie konta z komputera 

PC 

 

a. Założenie konta oraz stworzenie mitingu może zostać wykonane z dowolnej platformy 

– komputera PC lub smartfona.  

b. Pobieramy aplikację ze strony producenta - https://discordapp.com/ instalujemy na 

komputerze i uruchamiamy pobrany skrypt.. Na urządzeniach mobilnych jak 

smartfony po wejściu na wskazaną stronę zostaniemy od razu przekierowani do 

Google Play w celu pobrania specjalnej aplikacji dla smartofonów.. 

 

https://discordapp.com/


c. Po uruchomieniu aplikacji zostaniemy poproszeni o zalogowanie się lub 

zarejestrowanie 9 dla nowych użytkowników Discord. 

 
d. Jeżeli nie posiadamy jeszcze konta – lub z różnych powodów nie chcemy łączyć 

działań związanych ze wspólnotą oraz innych – przechodzimy do rejestracji.  

 

 



e. Wypełniamy obowiązkowe pola – adres e-mail, nazwę użytkownika ( pod którą 

będziemy widoczni ) oraz hasło, a następnie możemy zapoznać się z warunkami 

korzystania z usługi oraz polityką prywatności Discorda. Przed utworzeniem konta 

musimy potwierdzić że zapoznaliśmy się z powyższymi dokumentami.  

f. Po akceptacji otrzymamy na nasz adres e-mail link aktywacyjny, którym należy 

potwierdzić że jesteśmy właścicielem konta e-mail które podaliśmy podczas rejestracji.  

Widok okna przed rejestracją :  

 
g. W pierwszej kolejności powinniśmy stworzyć serwer – platformę spotkań i rozmów 

dla naszej grupy. W tym celu używamy funkcji „ dodaj serwer” umieszczonej po lewej 

stronie okna aplikacji , oznaczonego znakiem PLUS ( +)  Otrzymamy możliwość 

wysłania prośby o dołączenie do istniejącego serwera oraz stworzenia serwera 

własnego . Wybieramy opcję stworzenia nowego serwera.

 



h. Wybieramy i wpisujemy nazwę swojego serwera – np. nazwę grupy AA 

 
i. Od razu po stworzeniu serwera otrzymujemy możliwość zapraszania do udziału osób 

poprzez wygenerowany link. Link ten można wygenerować także w dowolnym 

momencie . UWAGA – należy zaznaczyć opcję aby link ten nigdy nie wygasał, w 

przeciwnym wypadku przed każdym spotkaniem będzie konieczność generowania go 

i rozsyłania ponownie.  

 



j. Po utworzeniu serwera jego ikonka pokaże się nam w lewym pasku aplikacji.  

 
k. Po wejściu na swój serwer mamy obecnie dostępny od razu czat tekstowy. Aby 

stworzyć pokój z czatem głosowym wybieramy odpowiednią funkcję z menu 

widocznego po rozwinięciu listy. Wybieramy opcję „Utworzenie kanału”  

 



l. Wybieramy opcję czata głosowego i wpisujemy jego nazwę.  

 
m. W każdej chwili możemy wygenerować link z zaproszeniem do naszego serwera – 

używając funkcji „Zaproś osoby” 

Uwaga : Zalecamy każdorazowe korzystanie z funkcji „ Edytuj link z zaproszeniem” w 

celu określenia – czy link ma wygasać po określonym czasie oraz możemy określić 

dopuszczalną liczbę jego użycia.  Oczywiście sugerujemy używanie bezterminowych 

linków.  

 

n. Aby połączyć się z czatem głosowym naciskamy na nazwę kanału. Zostaniemy 

połączeni z kanałem co zauważymy poprzez podświetloną informację „Połączono z 

czatem głosowym”  

o. Założyciel – administrator posiada wiele możliwości i uprawnień, które może 

przekazywać innym członkom grupy. Należą do nich m. in. możliwość wyłączenia 

mikrofonu lub głośników konkretnym  użytkownikom, w sytuacji gdyby uniemożliwiali 

przeprowadzenie mitingu.  

Korzystanie z aplikacji na urządzeniach mobilnych 
a. Pomimo trochę innego wyglądu aplikacji na urządzeniach mobilnych, na podstawie tej 

instrukcji bez problemu może wykonać wszystkie działania związane z prowadzeniem czy 

utworzeniem mitingu  Obsługa jest intuicyjna i w miarę prosta.  

 



4. Uwagi dotyczące korzystania z Discord 
a. Warunkiem poprawnego funkcjonowania mitingu jest wyciszenie swoich mikrofonów przez 

wszystkich jego uczestników.  

 
b. Uczestnicy włączają swoje mikrofony tylko na czas swoich wypowiedzi i po jej zakończeniu 

wyłączają je. Na zdjęciu powyżej widać lokalizację przycisków : obok nazwy użytkownika w 

dolnej lewej części ekranu od lewej mamy ikonę głośnika, następnie głośnika i ustawień. 

Naciskając na ikonę mikrofonu wyciszamy lub załączamy swój mikrofon. Wyciszony mikrofon 

zostaje przekreślony, dzięki temu każdy uczestnik spotkania wie kto posiada załączony 

mikrofon.  

Na urządzeniach mobilnych interferejs wygląda odrobinę inaczej :  

 

c. Ikony wskazujące na konkretne osoby dodatkowo posiadają obwódki : czerwona oznacza 

wyciszenie mikrofonu, zielona – że osoba ta właśnie się wypowiada, dzięki temu wszyscy 

uczestnicy wiedzą do kogo należy aktualna wypowiedź. Na urządzeniach mobilnych 

interferejs wygląda odrobinę inaczej , jednak funkcjonalności i menu są zachowane.  

d.  

 


