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ZZDDZZ  KKUURRSSYY  OONNLLIINNEE  
 

Przedstawiamy Państwu naszą listę szkoleń online. 
 
 
Szkolenia te mogą być finansowane ze środków  
Podmiotowego system finansowania usług 
rozwojowych (BUR)  - wsparcie dla MŚP na 
szkolenia pracowników. 
 
 
W wymienionych szkoleniach mogą uczestniczyć nieodpłatnie 
uczestnicy  realizowanych przez nas projektów unijnych. 
Zapraszamy: 
-  osoby mieszkające w mieście Białystok, powiecie białostockim lub 
sokólskim, które: 

 są bierne zawodowo, niepracujące i nie uczące się w trybie 
dziennym lub 

 są pracujące, których wynagrodzenie nie przekracza 
minimalnego wynagrodzenia (w 2020 roku - 2600,00 zł). 

 
 
informacje i zapisy 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 
15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 77 
tel. 85 675 25 17, 85 675 13 89, 85 675 24 91 
bialystok@zdz.bialystok.pl 
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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń ONLINE 
 

 
 
 
Kadry i płace ……………………………………………………………………………….……….. 
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Prowadzenie sklepu internetowego ……………………………………………………. 4 
 

Grafik komputerowy – Adobe PHOTOSHOP…………………………………….. 5 
 

Marketing w sieci ………………………………………..……........................... 6 
 

ECDL Base ……………………………………………………….……………..................... 7 
 

ECDL Advanced……………………………………………........................... 8 
 

Pracownik administracyjno – biurowy. Obsługa sekretariatu….……… 9 

 

 
Wszystkie wymienione kursy są opublikowane w Bazie Usług Rozwojowych.  
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Nauczysz się: 
- Zakładać i prowadzić teczki akt osobowych, 
- Tworzyć dokumenty zatrudnieniowe: umowy o pracę, świadectwa pracy, wypowiedzenia 
umów, itp. 
- Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania 
podstaw wymiaru składek,    
- Zasad zawierania umów cywilnoprawnych, 
- Wyliczać wynagrodzenia, 
- Rozliczać się z ZUS i Urzędem Skarbowym, 
- Obsługi programów kadrowo-płacowych 
 
Zakres szkolenia: 
Zajęcia teoretyczne - 75 godz.  
- Prawo pracy i kadry, 
- Umowa o pracę i czynniki zmieniające, 
- Przepisy wewnątrzzakładowe w organizacji, 
- Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, 
- Deklaracje ZUS, 
- Umowy cywilnoprawne - rozliczanie umów.  
Zajęcia komputerowe - 45 godz. 
- Obsługa programu Płatnik, 
- Obsługa programu Optima, w tym: 
- świadczenia i wydajność pracy, 
- wynagrodzenia i elementy składowe, 
- zaliczki na podatek dochodowy, 
- wskaźniki wynagrodzeń. 

KADRY I PŁACE – 120 godz. 
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Nauczysz się: 
 
- jak otworzyć sklep internetowy  
- szerokiego zakresu konfiguracji własnego sklepu internetowego 
- optymalizacji sprzedaży i lepszego dotarcia do klientów 
- przygotowywać i zamieszczać opisy produktów 
- połączyć swój Sklep www z aukcjami Allegro 
 
 
Zakres szkolenia: 
 
- Sprzedaż internetowa, 
- Zakładanie sklepu internetowego na platformie Shoper, 
- Podstawowa konfiguracja sklepu, 
- Najważniejsze elementy sklepu internetowego, 
- Realizacja zamówienia, kanały kontaktu z klientem, 
- Współpraca z programami magazynowymi ,  
- Tworzenie i dodawanie asortymentu sklepu, 
- Zarządzanie zamówieniami, 
- Konfiguracja opcji wysyłki i płatności, 
- Powiązanie sklepu z aukcjami Allegro, 
  

  

PROWADZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO – 50 godzin 
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Nauczysz się: 
- solidnych podstaw w programie Photoshop 
- najlepszych technik pracy  
- szerokiego spektrum możliwości jakie daje Adobe Photoshop  
 

Zakres szkolenia: 

1. Wprowadzenie do programu. Konfiguracja ustawień programu. Zagadnienia 
bezpieczeństwa danych w sieci  
2. Korygowanie obrazu i poprawa jakości zdjęć cyfrowych. Retusz i stylizowanie 
fotografii 
3. Praca z warstwami i "obiektami inteligentnymi" ("Smart Objects"). 
Wykorzystanie funkcji "Kompozycja warstw" 
4. Wprowadzanie i edycja tekstu 
5. Narzędzia rysunkowe i malarskie 
6. Praca z kanałami obrazu (zarządzanie barwą i profilami kolorystycznymi) 
7. Zastosowanie programu Photoshop w reklamie 
8. Tworzenie fotomontaży i panoram 

9. Efekty specjalne z wykorzystaniem filtrów 

GRAFIK KOMPUTEROWY – ADOBE PHOTOSHOP – 80 godz. 
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Nauczysz się: 
 
- planowania kampanii reklamowej w sieci 
- SEM (Search Engine Marketing) - budowa i wdrażanie kampanii reklamowych w 
wyszukiwarce Google 
- prowadzenia i optymalizacji kampanii reklamowej w mediach 
społecznościowych 
 
Zakres szkolenia: 
 
1. Podstawowe zasady prowadzenia kampanii reklamowej 
2. Ograniczenia prawne i etyczne 
3. Zasięgi i targety 
4. Google Ads 
5. Facebook Ads 
6. Konstruowanie przekazu reklamowego 
7. Budowanie relacji, zaangażowania klientów w sieci 
8. Projektowanie kampanii reklamowej 
9. Badanie efektywności kampanii 
 
 

 

MARKETING W SIECI – 36 godz. 
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Uzyskasz podstawowy Certyfikat umiejętności komputerowych w zakresie 
czterech modułów: 
- podstawy pracy z komputerem, 
- podstawy pracy w sieci,  
- przetwarzanie tekstów, 
- arkusze kalkulacyjne. 
 

Zakres szkolenia: 
1. tworzenie dokumentu,  
2. formatowanie tekstu,  3. formatowanie strony,  
4. szablony i style, 
5. drukowanie dokumentu,   6. tabele, 
7. wstawianie i formatowanie obiektów, 
8. korespondencja seryjna, 
9. arkusz kalkulacyjny, 
10.tworzenie skoroszytu i formatowanie komórek, 
11.praca z danymi: sortowanie, filtrowanie, 
12.adresowanie bezwzględne i względne komórek 
13.podstawowe formuły    14.wykresy, 
15.grafika prezentacyjna –tworzenie prezentacji 
16. Usługi w sieciach informatycznych  
17. poczta elektroniczna,  
18. nawigacja w sieci,  19. bezpieczeństwo w sieci. 

ECDL – BASE – 80 godz. 
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Certyfikat ECDL ADVANCED zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane 
kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem. 
Zakres szkolenia i zdawane egzaminy dotyczą czterech obszarów realizowanych 
na poziomie zaawansowanym: 
- przetwarzanie tekstów,  
- arkusze kalkulacyjne,  
- użytkowanie baz danych,  
- grafika menedżerska i prezentacyjna. 
 

Zakres szkolenia: 
1. Przetwarzanie tekstów: formatowanie, odwołania, obróbka dokumentu 
2. Arkusze kalkulacyjne: zaawansowane formatowanie, formuły i funkcje, wykresy, 
analiza, sprawdzanie i inspekcja 
3. Bazy danych: podstawy tworzenia, tabela i relacje, kwerendy, formularze, raporty 
4. Grafika menadżerska i prezentacyjna: założenia projektowe, szabliny i wzorce slajdów, 
obiekty graficzne, wykresy i diagramy, multimedia, zarządzanie prezentacją   

  
 
 
 
 

9 

ECDL – ADVANCED – 80 godz. 
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Nauczysz sie: 
- konstruowania pism 
- organizacji pracy biurowej i segregowania dokumentów 
- podstaw komunikacji biznesowej 
- zasad autoprezentacji 
- obsługi komputera w zakresie Internetu, maili, Excela i Worda. 
 
Zakres programowy: 
1. Prowadzenie korespondencji 
2.  Archiwizacja dokumentacji 
3.  Organizacja czasu i miejsca pracy 
4. Organizacja narad, spotkań 
5. Kontakty z klientami i partnerami firmy 
6. Podstawy komunikacji w organizacji oraz komunikacja z klientem 
7. Kreowanie wizerunku, zasady dress-code 
8. Współpraca w grupie i z przełożonymi 
9. Obsługa urządzeń biurowych 
10. Podstawy obsługi komputera 
- Internet i poczta elektroniczna   
- Edytor tekstu (MS Word) 
- Arkusze kalkulacyjne (MS Excel) 

 

PRACOWNIK ADMIN. – BIUROWY. OBSŁUGA SEKRETARIATU 80 – godz. 
80 
 


