
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

zaprasza do udziału w szkoleniu 

PROGRAMY BIUROWE W ADMINISTRACJI 

 
 

SZKOLENIE KOMPUTEROWE 
 

W PROGRAMIE SZKOLENIA M.IN.:  

 Edycja i formatowanie tekstów, praca z szablonami 
 Spisy treści oraz organizacja dokumentu 
 Używanie i edycja stopek, nagłówków oraz przypisów dolnych 

i końcowych 
 Zabezpieczanie dokumentu przy pomocy hasła oraz usuwanie 

blokad 
 Formularze w dokumentach tekstowych 
 Arkusze danych 
 Makropolecenia – tworzenie makropoleceń, uruchamianie 

oraz przypisywanie makra do przycisku 
 Drukowanie – zaawansowane zastosowanie opcji drukowania 
 Import danych, sortowanie i filtrowanie danych 
 Funkcje obliczeniowe. Podatek, upust, rabat, funkcje 

warunkowe 
 Narzędzia kalkulacji i kosztorysowania, scenariusze działań 
 Audytorium i środowisko – rozumienie wpływu środowiska 

przeprowadzenia prezentacji na jej odbiór u słuchaczy 
 Podstawy tworzenia, stosowania efektów i kolorystyki slajdów 

w celu maksymalizacji efektywności przekazu 
 Używanie sformatowanych tekstów, kolorów, wzorców  

i obrazów w slajdach i ich zapis w formatach graficznych 
 Konwersja grafiki na obiekt rysunkowy i formatowanie 

obrazów 
 Stosowanie efektów w pokazach slajdów 
 Edytowanie obiektów graficznych użytych w prezentacji przy 

użyciu dostępnych narzędzi 
 Wykorzystanie wykresów i diagramów w prezentacjach oraz 

ich edycja i formatowanie 
 Zarządzanie prezentacją – kontrolowanie pokazu slajdów 

(chronometraż, przejścia, itp.) 
 Powiązanie prezentacji z arkuszem danych, fragmentem 

tekstu i wyświetlanie ich w formie obiektu w prezentacji 

 
 

 

 
Szkolenie skierowane jest do mieszkańców  

województwa kujawsko-pomorskiego,  
w tym osób powyżej 50 roku życia 
zainteresowanych podnoszeniem  

kompetencji i kwalifikacji  
w obszarze szkoleń komputerowych,  

w szczególności dla pracowników 
biurowych. 

 
Szkolenie organizowane w ramach projektu 

pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA 
KOMPUTEROWE dla osób dorosłych 

 z województwa kujawsko-pomorskiego”. 
 

Szkolenie umożliwi zdobycie certyfikatu 
VCC i uzyskanie kwalifikacji. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szkolenie trwa 80 godzin dydaktycznych (8 dni) 

i realizowane jest w formie wyjazdowej. 
 

Najbliższe szkolenia  
pn. „Programy biurowe w administracji” 

odbędą się w terminach (opcja do wyboru): 
 

 10-14 września 2018 roku, 1-3 października 
2018 roku  
 

 17-20 września 2018 roku, 8-11 października 
2018 roku 
 

 24-28 września 2018 roku, 15-17 października 
2018 roku 

 

 22-25 października 2018 roku, 5-8 listopada 
2018 roku  

 
Koszt szkolenia: tylko 200 zł/osobę za 8 dni 

szkolenia (wszystkie pozostałe koszty szkolenia 
zostaną pokryte w ramach projektu). 

 
Miejsce szkolenia: Pałac Runowo 

www.palacrunowo.pl 
 

Zespół pałacowo-parkowy Pałac Runowo  
znajduje się w doskonałej lokalizacji,  

na obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,  
w otulinie Borów Tucholskich i jedenastu jezior. 

 
Każdy z uczestników szkolenia będzie miał 

zapewniony nocleg w pokoju dwuosobowym, pełne 
wyżywienie i dojazd na szkolenie. 

 

Projekt „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE  
dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

 
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy  

dostępny na stronie internetowej projektu 
www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl 

 
Biuro projektu: 

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń 

tel. 56 699 54 88, 56 699 54 89  

e-mail: szkoleniakomputerowe@tarr.org.pl 

 

http://www.palacrunowo.pl/
http://www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl/

