
 

HARMONOGRAM SZKOLENIA 
 Projekt „Prosta droga do sukcesu!” (RPSL.07.01.03-24-0268/19) 

  

Nazwa szkolenia 

„Pracownik biurowy z obsługą komputera oraz  

z elementami sprzedaży ubezpieczeń” 

 

Nazwa instytucji szkoleniowej TSL Szkolenia Monika Kaptur 

Czas trwania szkolenia od 10.08.2021 do 30.08.2021 

Miejsce realizacji szkolenia 
(dokładny adres) 

szkolenie realizowane w trybie zdalnym (online) 

 
TERMINY ZAJĘĆ 

DATA 
GODZINY  

OD DO 
ILOŚĆ 
GODZ. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 
TRENER 

PROWADZĄCY 
SZKOLENIE 

10.08.2021 8:30-16:30 10 

Historia ubezpieczeń  
Rynek ubezpieczeń  
Zagadnienia prawne 
Rodzaje ubezpieczeń 
Ubezpieczenia komunikacyjne 

Tomasz Smolak 

11.08.2021 
8:30-16:30 10 

Ubezpieczenia komunikacyjne 
Ubezpieczenia majątkowe 

Tomasz Smolak 

12.08.2021 
8:30-16:30 10 

Ubezpieczenia majątkowe 
Ubezpieczenia dla firm 
Ubezpieczenia na życie 

Tomasz Smolak 

13.08.2021 

8:30-16:30 10 

Ubezpieczenia na życie 
Likwidacja szkód 
- ubezpieczenia komunikacyjne 
- ubezpieczenia majątkowe 
- ubezpieczenia życiowe 
Gwarancja ubezpieczeniowa 

Tomasz Smolak 

16.08.2021 
8:30-16:30 10 Organizacja i funkcjonowanie biura. Beata Smolak 

17.08.2021 

8:30-16:30 10 

Prowadzenie dokumentacji biurowej - sporządzanie 
umów, dokumentacji spraw kancelaryjno – biurowych, 
pracowniczej oraz finansowej związanej z działalnością 
jednostki gospodarczej. 

Beata Smolak 

18.08.2021 

8:30-16:30 10 

Prowadzenie dokumentacji biurowej - sporządzanie 
umów, dokumentacji spraw kancelaryjno – biurowych, 
pracowniczej oraz finansowej związanej z działalnością 
jednostki gospodarczej. 

Beata Smolak 

19.08.2021 
8:30-16:30 10 

Organizowanie spotkań służbowych, z kontrahentami, 
pracownikami i klientami oraz innych prac związanych 
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. 

Beata Smolak 

20.08.2021 

8:30-16:30 10 

Organizowanie spotkań służbowych, z kontrahentami, 
pracownikami i klientami oraz innych prac związanych 
z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. 
Obsługa urządzeń biurowych. 

Beata Smolak 



 

DATA 
GODZINY  

OD DO 
ILOŚĆ 
GODZ. 

TEMAT- TREŚĆ ZAJĘCIA 
TRENER 

PROWADZĄCY 
SZKOLENIE 

23.08.2021 

8:30-16:30 10 

Podstawy pracy z komputerem. 
Przetwarzanie tekstów - sposoby edycji 

i formatowania tekstu, tworzenie pism, wstawianie do 

dokumentu tabeli i elementów graficznych,  

tworzenie dokumentów korespondencji seryjnej 

i drukowanie kopert, drukowanie dokumentów. 

Beata Smolak 

24.08.2021 

8:30-16:30 10 

Przetwarzanie tekstów - sposoby edycji 

i formatowania tekstu, tworzenie pism, wstawianie do 

dokumentu tabeli i elementów graficznych,  

tworzenie dokumentów korespondencji seryjnej 

i drukowanie kopert, drukowanie dokumentów. 

Beata Smolak 

25.08.2021 

8:30-16:30 10 

Przetwarzanie tekstów - sposoby edycji 

i formatowania tekstu, tworzenie pism, wstawianie do 

dokumentu tabeli i elementów graficznych,  

tworzenie dokumentów korespondencji seryjnej 

i drukowanie kopert, drukowanie dokumentów. 

Arkusze kalkulacyjne - Tworzenie i formatowanie 

arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzanie formuł 

obliczeniowych, praktyczne wykorzystywanie licznych 

funkcji Excela. 

Beata Smolak 

26.08.2021 

8:30-16:30 10 

Arkusze kalkulacyjne - Tworzenie i formatowanie 

arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzanie formuł 

obliczeniowych, praktyczne wykorzystywanie licznych 

funkcji Excela. 

Beata Smolak 

27.08.2021 

8:30-16:30 10 

Arkusze kalkulacyjne - Tworzenie i formatowanie 

arkusza kalkulacyjnego.  Wprowadzanie formuł 

obliczeniowych, praktyczne wykorzystywanie licznych 

funkcji Excela. 

Beata Smolak 

30.08.2021 

8:30-16:30 10 

 Arkusze kalkulacyjne - Tworzenie i formatowanie 

arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzanie formuł 

obliczeniowych, praktyczne wykorzystywanie licznych 

funkcji Excela.  

Podstawy pracy w sieci- Poruszanie się po Internecie, 
Poszukiwanie interesujących informacji na stronach 
WWW, korzystanie z poczty elektronicznej. 
Wykorzystanie poczty elektronicznej do przesyłania 
korespondencji biurowej. 

Beata Smolak 

 Razem: 150 h   

 

 

TERMIN EGZAMINU: 

DATA 
GODZINY  

OD DO 

ILOŚĆ 
GODZ. 

30.08.2021 16:30 – 17:30 1 

 


