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Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu 

Windows na czas instalowania programów Optivum 

Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem sys-
temu Windows. W systemach Windows 10/ 8/ 7/ VISTA konto administratora ma domyślnie włączoną 
kontrolę, która powoduje, że instalowanie programów na komputerze jest możliwe dopiero po zastoso-
waniu polecenia Uruchom jako administrator.  

Wprowadzenie opisanych poniżej ustawień usprawni przeprowadzenie rejestracji i instalacji programów 
Optivum.  

Po zainstalowaniu programu można z powrotem włączyć kontrolę konta administratora.  
 

Zdejmowanie kontroli konta administratora w systemie Windows 10 

Zdejmowanie kontroli konta administratora w systemie Windows 8 

Zdejmowanie kontroli konta administratora w systemie Windows 7 

Zdejmowanie kontroli konta administratora w systemie Windows VISTA 

 

Zdejmowanie kontroli konta administratora w systemie Windows 10 

1. Zaloguj się do systemu Windows jako administrator. 

2. N a pasku zadań kliknij ikonę  i wpisz kontrola konta. 

3. Z listy wyszukanych pozycji wybierz pozycję Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika (w 

Panelu sterowania). 

 

Problemy techniczne 
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4. W oknie Ustawienia kontroli konta użytkownika ustaw suwak w dolnej pozycji, czyli ustaw opcję Nie po-

wiadamiaj nigdy, co oznacza, że użytkownik nie będzie powiadamiany, gdy:  

- aplikacje będą próbowały instalować oprogramowanie lub wprowadzać zmiany na komputerze,  

- użytkownik będzie wprowadzał zmiany w ustawieniach systemu Windows. 

 

5. Zaakceptuj ustawienia przyciskiem OK. 

6. Aby ustawienie było aktywne, ponownie uruchom komputer. 

Zdejmowanie kontroli konta administratora w systemie Windows 8 

1. Zaloguj się do systemu Windows jako administrator. 

2. Uruchom Panel sterowania. 

3. W polu wyszukiwania (w prawym górnym rogu okna) wpisz tekst kontrola konta. 

4. Na wyświetlonej liście kliknij pozycję Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika. 
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5. W oknie Ustawienia kontroli konta użytkownika ustaw suwak w dolnej pozycji, czyli ustaw opcję Nie po-

wiadamiaj nigdy, co oznacza, że użytkownik nie będzie powiadamiany, gdy:  

- aplikacje będą próbowały instalować oprogramowanie lub wprowadzać zmiany na komputerze,  

- użytkownik będzie wprowadzał zmiany w ustawieniach systemu Windows. 

 

6. Zaakceptuj ustawienia przyciskiem OK. 

7. Aby ustawienie było aktywne, ponownie uruchom komputer. 

Włączanie konta administratora1 

Z uwagi na to, że w systemie Windows 8 konto administratora domyślnie jest wyłączone, należy po zre-
startowaniu komputera je włączyć. 

1. Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Ten komputer i w rozwiniętym menu wybierz po-
lecenie Zarządzaj.  

 

                                                           
1 Opisane poniżej czynności wykonujemy w bardziej rozbudowanych edycjach systemu Windows 8 (np. w edycji 
Windows 8 Enterprise). 
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2. W oknie Zarządzanie komputerem wybierz gałąź Użytkownicy i grupy lokalne/ Użytkownicy. 

3. Przywołaj menu podręczne na koncie Administrator i wybierz polecenie Właściwości. 

4. W oknie Właściwości: Administrator, na karcie Ogólne usuń znacznik przed pozycją Konto jest wyłączone. 

 

5. Zaakceptuj zmianę przyciskiem Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK. 

6. Zamknij okno Zarządzanie komputerem. 

Zdejmowanie kontroli konta administratora w systemie Windows 7 

1. Zaloguj się do systemu Windows jako administrator. 

2. Uruchom Panel sterowania i w polu wyszukiwania wpisz kontrola konta – wyświetli się strona Wpro-

wadź zmiany w koncie użytkownika. 

3. Kliknij odsyłacz Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika. 
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4. W oknie Ustawienia kontroli konta użytkownika ustaw suwak na dole, tj. na poziomie Nie powiadamiaj ni-

gdy i kliknij przycisk OK.  

 

5. Uruchom ponownie komputer.  

Po wykonaniu tych czynności administrator systemu operacyjnego będzie mógł wprowadzać zmiany 
na komputerze, m. in. instalować programy. 
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Zdejmowanie kontroli konta administratora w systemie Windows VISTA 

1. Zaloguj się do systemu Windows jako administrator. 

2. Uruchom Panel sterowania i w polu wyszukiwania wpisz kontrola konta. 

3. Na wyświetlonej stronie kliknij odsyłacz Włącz lub wyłącz kontrolę konta użytkownika. 

 

4. Odznacz opcję Użyj funkcji Kontrola konta użytkownika, aby pomóc w ochronie komputera i kliknij przycisk OK.  

 

5. Uruchom ponownie komputer.  

Po wykonaniu tych czynności administrator systemu operacyjnego będzie mógł wprowadzać zmiany 
na komputerze, m. in. instalować programy. 


