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Konferencja bezpłatna dla pracowników
instytucji samorządowych

Instrukcja logowania



AKTYWACJA KONTA I LOGOWANIE

Aby aktywować konto na platformie Kongresu 
Zarządzania Administracją Samorządową 
otwórz wiadomość wysłaną z adresu 
info@municipium.com.pl , którą otrzymałeś na 
swój adres e-mail. 

Temat wiadomości: Kongres Zarządzania 
Administracją Samorządową - aktywacja 
konta

Następnie kliknij w Formularz ustawienia hasła 
dostępowego (zaznaczony kolorem niebieskim) 
znajdujący się w wiadomości.

Jeśli strona nie otwiera się poprawnie, skopiuj 
ręcznie cały link i wklej do paska adresu w 
przeglądarce.

W razie pytań napisz na adres 
info@municipium.com.pl

mailto:info@municipium.com.pl
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AKTYWACJA KONTA I LOGOWANIE

W kolejnym kroku wpisz indywidualne, wymyślone przez siebie hasło - powtórz je w wierszu poniżej i kliknij 

przycisk ZATWIERDŹ.



AKTYWACJA KONTA I LOGOWANIE

Po zatwierdzeniu hasła kliknij przycisk na „Zaloguj się w aplikacji”. 



AKTYWACJA KONTA I LOGOWANIE

Następnie wpisz jako swój login adres mailowy - ten sam, na który przyszedł e-mail aktywacyjny, wymyślone 
przez Ciebie hasło oraz kliknij „ZALOGUJ SIĘ”



AKTYWACJA KONTA I LOGOWANIE

Uważnie przeczytaj i zaakceptuj Regulamin Kongresu Zarządzania Administracją Samorządową. Poprzez 

kliknięcie przycisku „AKCEPTUJĘ” zakończysz proces aktywacji konta i pierwszego logowania do Kongresu 

Zarządzania Administracją Samorządową. Ważne! Proces aktywacji konta jest jednorazowy. 



LOGOWANIE

Każde następne logowanie do Kongresu Zarządzania Administracją Samorządową realizować będziesz przez wejście na  
stronę kongresadministracji.municipium.pl poprzez wpisanie adresu e-mail oraz indywidualnego hasła. 

https://kongresadministracji.municipium.pl/


ZAPOMNIAŁEM HASŁA

W sytuacji, gdy nie pamiętamy hasła możemy ponownie je wygenerować korzystając z przycisku Zapomniałeś hasła? 

Następnie postępuj zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami. 



OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

Po zalogowaniu się na stronę kongresaministracji.municipium.pl po prawej stronie ekranu znajdują się OBSZARY 
TEMATYCZNE. Na podstawie zaplanowanych debat i paneli zbuduje się PROGRAM KONGRESU. 

http://www.kongresaministracji.municipium.pl/


UDZIAŁ W PANELU 
dołączenie do debaty/panelu

Przed rozpoczęciem panelu na pasku z opisem pojawi się przycisk DOŁĄCZ . Po kliknięciu w przycisk uzyskasz 
dostęp do transmisji i będziesz mógł oczekiwać na rozpoczęcie konferencji. 
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Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Zespół Obsługi Klientów z sektora JST

Małgorzata Szulowska; M: +48 691 260 476, T: +48 22 242 80 17, E: m.szulowska@municipium.com.pl


