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Grupy 
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1. Wybierz zakładkę Grupy. 

 

 

 

Grupa to zbiór elementów powiązanych z konkretnym tematem lub projektem. Właściciel 
grupy (osoba tworząca grupę) określa cel grupy, czyli w jaki sposób grupa będzie używana. 

W zależności od pełnionej roli możesz mieć dodatkowe uprawnienia umożliwiające 
tworzenie zasobów i ich udostępnianie, tworzenie grup i przyłączanie się do nich, publikację 
warstw internetowych oraz pomaganie w zarządzaniu zasobami w instytucji. Role przydziela 
Administrator. 

 

 

 

2. Utwórz grupę. 

 

Kliknij , następnie uzupełnij pola podając dane grupy. Poniżej 
zamieszczono przykład: 
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W ustawieniach „Kto może wyświetlać tę grupę?” wybierz jedną z następujących opcji: 

 Tylko członkowie grupy — grupę mogą wyszukiwać i wyświetlać tylko jej członkowie. 
Aby przyłączyć się do grupy, członkowie muszą otrzymać zaproszenie od Właściciela 
grupy. 

 Osoby w instytucji — grupę mogą wyszukiwać i wyświetlać tylko członkowie 
instytucji. Członkowie mogą być zapraszani do grupy lub wnioskować o przyłączenie 
do grupy. 

 Wszyscy (publiczne) — każdy może znaleźć i wyświetlić grupę, nawet jeśli nie jest 
członkiem danej instytucji. Jest to opcja domyślna. 

 

W ustawieniach „Kto może dołączyć do tej grupy?” wybierz jedną z następujących opcji: 

 Te osoby, które zawnioskują o członkostwo i zostaną zatwierdzone przez menedżera 
grupy - do grupy mogą dołączyć tylko członkowie, którzy złożą prośbę o dołączenie do 
grupy  
i prośba ta zostanie zatwierdzona przez właściciela lub menedżera grupy. 
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 Tylko te osoby, które zostaną zaproszone przez menedżera grupy - do grupy mogą 
dołączyć tylko członkowie, którzy zostali zaproszeni przez właściciela lub menedżera 
grupy. 

 Każda osoba - do grupy może dołączyć dowolny członek instytucji bez konieczności 
jego zapraszania ani zatwierdzania. 

 

W ustawieniach „Kto może dodawać zasoby do tej grupy?” wybierz jedną z następujących 
opcji: 

 Członkowie grupy - wszyscy członkowie grupy mogą dodawać zasoby do grupy. 
 Tylko menadżerowie i właściciel grupy - tylko właściciel grupy, menedżerowie grupy i 

administratorzy w instytucji mogą dodawać zasoby do grupy. Jeśli wybierzesz tę 
opcję, członkowie będą mieli dostęp do Twoich elementów, ale nie będą mogli 
udostępniać w grupie własnych. 

 

Po wpisaniu danych grupy oraz jej parametrów kliknij . Jako właściciel grupy 

możesz zaprosić użytkowników, klikając na  i wpisując nazwę lub słowo 
kluczowe, aby znaleźć użytkowników według profili. Możesz również udostępnić grupę, 

klikając na  i kopiując łącze do grupy, aby udostępnić na Facebook’u lub 
Twitterze.  

 

Więcej na temat tworzenia i zarządzania grupami: https://doc.arcgis.com/pl/arcgis-
online/get-started/get-started-with-groups.htm 
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Instytucja 
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1. Wybierz zakładkę Instytucja. 

 

 

 

2. Przejdź do zakładki Przegląd. 

 

 
 

1 – Nazwa Twojej Instytucji (Szkoły) 

2 – Tu znajdziesz informację o Administratorze/Administratorach Instytucji 

3 – Lista nowych członków w Instytucji 

 

3. Przejdź do zakładki Członkowie. 

 

 

 

1 – Lista osób należących do Twojej Instytucji 

2 – Rola pełniona przez członka Instytucji (Typy użytkowników i ich role zamieszczono na 
poniższych stronach) 

1  

2  

3  

4  

1  2  
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Typy użytkowników i ich role 

Uprawnienia 
Rola domyślna 

Viewer 
Edytor 
danych Użytkownik Publikujący Administrator 

Używanie warstw, map, scen i aplikacji           

Korzystanie z geowyszukiwania           

Korzystanie z geokodowania           

Korzystanie z danych demograficznych           

Korzystanie z analizy wysokościowej           
Korzystanie ze wskazówek dojazdu i wyznaczania tras (analiza 
sieciowa)           

Dołączanie do grup bez możliwości aktualizacji elementów           

Edycja obiektów           

Dołączanie do grup z możliwością aktualizacji elementów           

Korzystanie z zasobów subskrybenta           

Korzystanie z analizy przestrzennej           

Korzystanie z wzbogacania danych przestrzennych           

Tworzenie zasobów           

Udostępnianie map, scen i aplikacji           

Tworzenie grup           

Publikowanie hostowanych warstw internetowych           

Wykonywanie analiz           

Włącz Open Data           

Zapraszanie użytkowników do instytucji           

Zarządzanie wszystkimi członkami, zasobami i grupami           

Zarządzanie licencjami i aplikacjami           

Wyświetlanie raportów o stanie subskrypcji i dzienników aktywności           

Konfigurowanie witryny i zabezpieczeń           

Tworzenie i modyfikowanie ról niestandardowych           
Dostawca witryny ArcGIS Marketplace (wymaga autoryzacji 
instytucji) 
 

          

Konfigurowanie kooperacji           
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Typy użytkowników i ich role 

Uprawnienia 
Rola domyślna 

Viewer Edytor 
danych Użytkownik Publikujący Administrator 

Konfiguracja loginów korporacyjnych 
          

Wyłączanie uwierzytelniania wielopoziomowego na kontach 
członków           

Włączanie i wyłączanie funkcji dostępu Esri na kontach członków 
          

Zarządzaj kredytami 
          

Zmiana ról członków 
          

Wyłączanie i usuwanie członków 
          

Udostępnianie zasobów instytucji wszystkim użytkownikom, gdy 
ustawienia witryny nie zezwalają członkom na udostępnianie poza 
instytucję 

          
Tworzenie i posiadanie grup, które zezwalają członkom na 
aktualizację wszystkich elementów w grupie           

 

Jeśli jesteś nauczycielem, proponujemy rolę administratora, dla uczniów zaś rolę 
publikującego. 
 
 
 



ArcGIS Online 
 

55 
 

 
Więcej GIS 
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1. Zachęcamy do skorzystania ze scenariuszy lekcji w ArcGIS Online. Scenariusze wraz 
z instrukcjami są publikowane i aktualizowane na stronie www.edu.esri.pl 

 

   

 

2. Przykład lekcji "Prądy morskie na świecie". 

 

Większość scenariuszy lekcji na stronie edu.esri.pl została opracowana dla użytkowników 
rozpoczynających pracę w serwisie ArcGIS Online. Scenariusze zawierają dokładny opis 
czynności w aplikacji, zrzuty ekranowe, pytania i zadania dla uczniów oraz ciekawostki. 
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Pytanie: Na mapie zaprezentowane są prądy morskie w podziale na temperaturę wód niesionych 
przez te prądy. Jaki inny podział prądów morskich jest Ci znany? 

 

3. Polub stronę edu.esri.pl na Facebook'u. 

 

 

 

 

4. Zapraszamy na stronę www.arcanagis.pl, na której użytkownicy oprogramowania 

ArcGIS publikują artykuły o zastosowaniach GIS . 


