
HARMONOGRAM SZKOLENIA 
– Magazynier z obsługą kas fiskalnych

Lp.                    Tematyka zajęć Liczba godzin kursu Data

1        Wstęp do gospodarki magazynowej (8)
8 godz. lekcyjnych
Godz. 12.00-19.00

27.02.2020 r.
(czwartek)

2 Wstęp do gospodarki magazynowej (8)
8 godz. lekcyjnych
Godz. 12.00-19.00

28.02.2020 r.
(piątek)

3 Wstęp do gospodarki magazynowej (5)
5 godz. lekcyjnych
Godz. 8.00-12.45

29.02.2020 r.
(sobota)

4
Wstęp do gospodarki magazynowej (4)
Podstawy obsługi komputera (5)

9 godz. lekcyjnych
Godz. 12.00-19.15

02.03.2020 r.
(poniedziałek)

5 Podstawy obsługi komputera (6)
6 godz. lekcyjnych
Godz. 14.00-19.30

03.03.2020 r.
(wtorek)

6

Podstawy obsługi komputera (1)
Prowadzenie księgowości materiałowej i obrotu towarowego
z wykorzystaniem komputera.
Obsługa programów magazynowych. (5)

6 godz. lekcyjnych
Godz. 14.00-19.30

04.03.2020 r.
(środa)

7
Prowadzenie księgowości materiałowej i obrotu towarowego
z wykorzystaniem komputera.
Obsługa programów magazynowych. (6)

6 godz. lekcyjnych
Godz. 14.00-19.30

05.03.2020 r.
(czwartek)

8
Prowadzenie księgowości materiałowej i obrotu towarowego
z wykorzystaniem komputera.
Obsługa programów magazynowych. (6)

6 godz. lekcyjnych
Godz. 14.00-19.30

06.03.2020 r.
(piątek)

9
Prowadzenie księgowości materiałowej i obrotu towarowego
z wykorzystaniem komputera.
Obsługa programów magazynowych. (9)

9 godz. lekcyjnych
Godz. 8.00-15.45

07.03.2020 r.
(sobota)

10
Prowadzenie księgowości materiałowej i obrotu towarowego
z wykorzystaniem komputera.
Obsługa programów magazynowych. (6)

6 godz. lekcyjnych
Godz. 14.00-19.30

09.03.2020 r.
(poniedziałek)

11
Prowadzenie księgowości materiałowej i obrotu towarowego
z wykorzystaniem komputera.
Obsługa programów magazynowych. (6)

6 godz. lekcyjnych
Godz. 14.00-19.30

10.03.2020 r.
(wtorek)

12
Prowadzenie księgowości materiałowej i obrotu towarowego
z wykorzystaniem komputera.
Obsługa programów magazynowych. (6)

6 godz. lekcyjnych
Godz. 14.00-19.30

11.03.2020 r.
(środa)

13
Prowadzenie księgowości materiałowej i obrotu towarowego
z wykorzystaniem komputera.
Obsługa programów magazynowych. (6)

6 godz. lekcyjnych
Godz. 14.00-19.30

13.03.2020 r.
(piątek)

14
Prowadzenie księgowości materiałowej i obrotu towarowego
z wykorzystaniem komputera.
Obsługa programów magazynowych. (8)

8 godz. lekcyjnych
Godz. 8.00-15.00

14.03.2020 r.
(sobota)

15
Prowadzenie księgowości materiałowej i obrotu towarowego
z wykorzystaniem komputera. 
Obsługa programów magazynowych. (6)

6 godz. lekcyjnych
Godz. 14.00-19.30

16.03.2020
(poniedziałek)

16

Prowadzenie księgowości materiałowej i obrotu towarowego
z wykorzystaniem komputera. 
Obsługa programów magazynowych. (1)
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych  (5)

6 godz. lekcyjnych
Godz. 14.00-19.30

17.03.2020
(wtorek)

17

Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych  (3)

Egzamin wewnętrzny  
Zakończenie kursu

3 godz. lekcyjnych
Godz. 14.00-17.15

18.03.2020
(środa)

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN 110 godz.


