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Tytuł projektu: „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców 

województwa wielkopolskiego” 

Numer projektu: RPWP.12.05.00-30-0001/18 

HARMONOGRAM gr 6 - pracownik administracyjno-biurowy 

Dzień i godziny 

szkolenia 

Tematyka szkolenia Ilość godzin 

szkolenia 

12.01.2021 

g. 15.30 – 19.35 

Podstawy ekonomii. Podstawowe pojęcia i 
definicje. Marketing i reklama. Instrumenty 
promocji i komunikacji. 

5h 

13.01.2021 

g. 15.30 – 19.35 

Podstawy ekonomii.  Struktury organizacyjne 
przedsiębiorstw. Mechanizmy rynkowe. Podmioty 
gospodarcze. 

 

5h 

14.01.2021 

g. 15.30 – 19.35 

Zasady rachunkowości. System finansowy 
jednostki gospodarczej. Rozliczenie jednostki 
gospodarczej. Prawo finansowe. Inwentaryzacja 
majątku. Statystyka 

 

5h 

15.01.2021 

g. 15.30 – 19.35 

Podstawowe zagadnienia prawne.  Prawo 
gospodarcze. 

5h` 

16.01.2021 

g. 15.00 -19.05 

Podstawowe zagadnienia prawne. Prawo 
administracyjne. Prawo pracy. 

5h 

17.01.2021 

g. 15.00 – 19.05 

Socjologia i psychologia pracy. Elementy 
socjologii. Zasady i metody komunikowania się. 

5h 

18.01.2021 

g. 15.30 – 19.35 

Socjologia i psychologia pracy. Komunikacja 
werbalna i niewerbalna. Etyka. 

5h 

19.01.2021 

g. 15.30 – 19.35 

Organizacja pracy biurowej. Typowe stanowiska 
pracy biurowej. Organizacja stanowiska pracy. 
Ocena pracy własnej. Rodzaje przechowywanie i 
archiwizowanie dokumentów. 

5h 

20.01.2020 

g. 15.30 – 19.35 

Organizacja pracy biurowej. Rodzaje i zasady 
redagowania pism. Zasady sporządzania 
protokołów, sprawozdań  i notatek służbowych. 

5h 

21.01.2021 

g. 15.30 – 19.35 

Rodzaje przechowywanie i archiwizowanie 
dokumentów. Ewidencja i rozliczanie rozmów 
telefonicznych. Operacje pieniężne. Rodzaje akt i 
ich znaczenie. Zasady archiwizowania akt. 

 

5h 

22.01.2021 

 g. 15.30 – 19.35 

Prowadzenie i obsługa korespondencji. Zady 
prowadzenia korespondencji. Obieg 
korespondencji. Korespondencja tajna i poufna. 
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Rodzaje blankietów. Elementy składowe pisma. 
Adresowanie kopert. 

5h 

23.01.2021 

g. 15.00 – 19.05 

Prowadzenie rozmów. Rozmowy telefoniczne – 
zasady prowadzenia rozmów. Znaczenie kultury 
osobistej w kontaktach. Bariery i konflikty. 

 

5h 

24.01.2021 

g. 15.00 – 19.05 

Organizacja i obsługa spotkań. Rodzaje spotkań. 

Spotkania z kontrahentami. Obsługa kontrahentów 

zagranicznych. 

 

5h 

25.01.2021 

g. 15.30 – 19.35 

Dokumenty związane z zatrudnieniem. Rodzaje 

umów o pracę. Formy doskonalenia zawodowego. 

Podejmowanie i prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

 

5h 

26.01.2021 

g. 15.30 -19.35 

Urządzenia i sprzęt biurowy. Zapoznanie się z 

obsługą telefon z automatyczną sekretarką, fax, 

telefon komórkowy, kserokopiarka, drukarka. 

 

5h 

27.01.2021 

g. 15.30 -19.35 

Podsumowanie zdobytej wiedzy. 

Usystematyzowanie zdobytej wiedzy, powtórka 

zdobytych informacji. Przeprowadzenie testu 

podsumowującego zdobytą wiedzę 

 

5h 

 Razem godz. 80h 

 

Miejsce realizacji szkolenia: Poznańska 47, 62-510 Konin, sala wykładowa. 


