
Instrukcja obsługi systemu exchange: 
Funkcja – Kalendarze (MS Outloock)  
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1. Tworzenie kalendarzy 
Nowy kalendarz tworzymy wybierając po lewej stronie ikonkę KALENDARZ. 

 

 

Rysunek 1.1. Tworzenie nowego kalendarza 

Wybieramy pole z lewej strony 

KALENDARZ 



 

Rysunek 1.2. Zakładanie nowej nazwy. 

  

2. Organizacja terminów z innymi użytkownikami. 
 

  

Rysunek 1.3. Definiowanie nowego spotkania. 

Wyświetlone wyżej okno umożliwia wprowadzenie tematu spotkania, wybór lokalizacji, czas 

rozpoczęcia i zakończenia spotkania. Zaznaczenia opcji „Wydarzenie całodzienne” dodaje informacje 

o rezerwacji całego dnia.  

 

Tworzymy nazwę KALENDARZA 

Wybór nowego spotkania 

Wybór opcji z listą kontaktów, którzy 

zostaną zaproszeni na spotkanie 



 

Rysunek 1.4. Wybór uczestników spotkania 

Wybór uczestników spotkania 



3. Tworzenie spotkań, cyklicznych wydarzeń. 

 

Rysunek 1.5. Definiowanie cyklu terminu spotkania. 

Użytkownik może ustawić cykl wprowadzanego terminu wybierając ikonę „CYKL”.  Ustawienie na 
powyższym screenie zapewnia, że termin spotkania będzie powtarzany co tydzień w każdy wtorek 
bez daty końcowej. 

Użytkownik może sam ustawić cykl  

wprowadzonego terminu                    

czyli np. co tydzień we wtorek             

(jak na screenie). 



 

Rysunek 1.6. Wysyłanie informacji o spotkaniu 

Po wskazaniu listy uczestników spotkania  organizator spotkania wybiera przycisk Wyślij.  

Zainteresowane osoby zostaną poinformowane e-meilowo o danym spotkaniu,  informacja pojawi się 

również w ich osobistym kalendarzu. Outlook powiadomi uczestników w razie konwiktów 

planowanego spotkania z innymi już zaplanowanymi w ich kalendarzach.  

 

Rysunek 1.7. Decyzja odnośnie spotkania. 

Osoba zaproszona będzie miała możliwość zaakceptowania spotkania bądź jego odrzucenia. Jeśli 

organizator wyrazi zgodę osoby zapraszane będą mogły zgłosić inny termin spotkania . 

 Organizator spotkania ma możliwość sprawdzenia kto z zaproszonych osób zaproszenie 

zaakceptował kto odrzucił , a kto zaproponował inny dogodny termin. 

 

 

 

Na końcu wybieramy opcje wyślij 

Informacje o spotkaniu pojawi się w 

naszym osobistym kalendarzu. 

Dostaniemy również informacje w       

e-meilu o nowym spotkaniu. 

 

Możliwość wyboru opcji spośród wyżej 

wymienionych. 

 



4. Udostępnienie kalendarzy 
 

Program Microsoft Exchange umożliwia  nadawanie pełnomocnictwa. Dana osoba może tworzyć 

kopię programu Microsoft Outloock do zarządzania kalendarzem innej osoby. Przykładowo 

podwładny, sekretarka mogą zarządzać Kalendarzem swojego Kierownika Katedry. Gdy Kierownik  

Katedry wyznacza taką osobę na swojego pełnomocnika. Może ona wówczas : tworzyć, przenosić i 

usuwać  terminy oraz organizować spotkania. Informacje z kalendarza można udostępnić inny osobą 

na kilka sposobów. 

 

Rysunek 1.8. Udostępnianie kalendarza. 

Chcąc udostępnić swój kalendarz innej osobie należy zaznaczyć kalendarz a następnie wybrać opcje 

Udostępnij mój Kalendarz (Rysunek 1.8). W nowym oknie, które się wyświetli w polu „Do…” należy 

podać konto osoby, której chcemy nasz kalendarz udostępnić i wybrać opcje Wyślij.   

Aby osoba, która korzysta z naszego kalendarza mogła nanosić poprawki dodawać bądź usuwać 

zdarzenia należy zaznaczyć opcje „Adresat może dodawać, edytować, usuwać elementy w tym 

obiekcie kalendarz”. Jeśli opcja nie została wybrana, adresat będzie miał możliwość przeglądania 

Kalendarza.  



5. Dodawanie kalendarza udostępnionego do własnej listy 

kalendarzy. 
 

Chcąc dodać do własnej listy kalendarz udostępniony przez inną osobę, należy wybrać opcje „Otwórz 

kalendarz udostępniony”. Następnie w dostępnym polu należy wskazać nazwisko osoby, której 

kalendarz chcemy dodać  do naszej listy.  

6. Uprawnienia do kalendarzy. 
 

Uprawnienia do udostępnionego kalendarza można modyfikować klikając prawym klawiszem na 

wybrany kalendarz , a następnie wybierając opcje „Właściwości” oraz zakładkę „Uprawnienia”. 

 

Rysunek 1.9. Modyfikacja uprawnień 



W kartotece uprawnień mamy zapisane predefiniowane typy uprawnień. Podstawowe z nich to: 

 Właściciel  - posiada pełne uprawnienia, 

 Redaktor  – ma możliwość odczytu, tworzenia i zapisu elementów, 

 Autor – ma możliwość odczytu wszystkich informacji w kalendarzu, ale może jedynie 

edytować i  usuwać wpisy,  

 Przeglądający – ma możliwość wyłącznie przeglądania wpisów w kalendarzu. 

7. Prywatne terminy w kalendarzu. 
 

 

Rysunek 1.10. Wybór terminu prywatnego.  

Aby dodać termin prywatny należy zaznaczyć opcje „Prywatne”, która znajduje się  w oknie 

dialogowym. Gdy wybierzemy tą opcje termin będzie oznaczony jako „Termin Prywatny”, a osoby, 

którym udostępniamy Kalendarz nie będą miały możliwości podglądu wspomnianej zawartości. 

 

Rysunek 1.11. Widok kalendarza prywatnego z dodanym terminem prywatnym. 

Wybór opcji prywatny.  

Termin prywatny 

poznamy po kłódeczce.  


