
 

Zestaw  
sprawdzonych przeze mnie 

narzędzi do tworzenia i 
publikacji szkoleń i kursów 

online  
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1. PREZENTACJE I DOKUMENTY  

• Apple : Pages, Keynote, Numbers 

• Windows : Pakiet Microsoft Office  

• Opcja bezpłatna : Pakiet Open Office  https://
www.openoffice.org/pl/ 

Online warto rozważyć pracę bezpośrednio w 
dokumentach Googl-a, które umożliwiają dostęp w 
chmurze online, a przy okazji są praktycznie kopią 
programów w pakiecie Microsoft Office    

• https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/ 
Dostęp masz z dowolnego urządzenia przez internet 
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2. ANKIETY / TESTY WIEDZY 

Wykorzystuję w większości przypadków możliwości 
budowania ankiet i testów wiedzy ( np. przy egzaminach 
trenerskich w kursie Master Teacher) przez Google 
formularze.  
Jest to opcja warta korzystania i przy okazji jest bezpłatna   

• https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/ 

• Drugie narzędzie z którego korzystam, to tworzący 
ładniejsze ankiety TYPEFORM https://typeform.co 
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3. PRZECHOWYWANIE PLIKÓW  

• 1. Podstawowy magazyn, to Google Drive 
  https://www.google.com/drive/  

• 2. Drugi z którego korzystam do udostępniania np. 
multimediów, to rozbudowany wirtualny dysk Amazon 
S3 https://aws.amazon.com/s3 

• 3. Trzeci, to dyski na DropBox , który ma też tę opcję 
( często przydatną), że można wykorzystać tzw. 
wygasające linki - czyli Twój odbiorca nie pobierze np. 
pliku po określonej przez Ciebie dacie  

https://www.dropbox.com/home 
Przetrzymywanie i udostępnianie komercyjnie plików 
wideo  

• 4. https://vimeo.com   ( plan PLUS i wyższe) 
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4. ZARZĄDZANIE LISTAMI 
MAILINGOWYMI  

W tej chwili korzystam z platform:  
 5. GetResponse  
 6. MailerLite 

• https://www.getresponse.pl/ 

• https://mailerlite.com 

Są to aktualnie najlepsze rozwiązania na początek w 
Polsce. Koszty bardzo akceptowalne.  

Wyższy poziom i potężne możliwości daje Active 7. 
Campaigne lub  8. Convert Kit  
 Ale to już przy dużych listach mailowych i wtedy, gdy 
wdrażasz skomplikowane lejki sprzedażowe  

• https://www.activecampaign.com/ 
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5. TWORZENIE STRON WWW, STRON 
ZAPISÓW, STRON Z OFERTAMI KURSÓW 

Podstawowy system to oczywiście platforma CMS 
 9. Wordpress  https://wordpress.com 
Używane gotowe formatki dla Wordpress-a 

• Avada https://avada.theme-fusion.com/demos/ 

• Kallyas https://demo.kallyas.net/ 

Oraz podstawowy dla mnie kombajn - nakładka do 
budowania stron i całych systemów kursów 

• 20. OptimizePress  http://optimizepress.com/ 
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6. SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
PŁATNOŚCIAMI ZA USŁUGI I KURSY  

• 11. www.DotPay.pl 

• 12. www.paypal.com 

• 13. www.payU.pl ( to główny u mnie procesor obsługi 
płatności online) 

(PayPal ma dobrze i stabilnie działającą funkcję płatności 
subskrypcyjnych 

7. OBSŁUGA FAKTUR I WSPARCIE 
KSIĘGOWOŚCI  

• 14. www.fakturowania.pl  
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8. NAGRYWANIE DŹWIĘKU DO WIDEO I 
DO  PODCASTÓW ( OPROGRAMOWANIE) 

• 15. Systemowy GarageBand ( aplikacja dla sprzętu 
Apple)  

• 16. Hindenburg  https://hindenburg.com/ 

• 17. Bezpłatny program Audacity 

9. SPRZĘT DO NAGRYWANIA AUDIO  
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• 18.Mikrofon krawatowy mikrofon - boya by-m1 mikrofon 
krawatowy 

• 19. Recorder Audio Zoom h2N 

• 20.Interfejs Audio  Behringer  

10. NAGRYWANIE WIDEO 
(OPROGRAMOWANIE)  

• 21.Kupiony kiedyś bardzo dobry program montażowy 
CamtasiaStudio  

• 22. LOOM - szybko program do video feedbacku 

• 23.  Screen-cast-o-matic  - program, którym nagrywam i 
montuję lekcje wideo oparte na nagraniu wykładu z 
prezentacją i tutoriali w których koniecznie jest 
pokazanie np. działających w tym momencie programów 
na moim komputerze 

https://screencast-o-matic.com/refer/cbQO2Ciyf1 
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• 24.Program umożliwiający podgląd obrazu z tylnej 
kamery telefonu  na ekranie komputera Reflector 3  
www.airsquirrels.com/reflector 

• 25. Inne - wykorzystanie smartofona jako kamery 
webowej apka Epocam, apka Camo,  

 

11. PROGRAMY DO PROJEKTOWANIA 
REKLAM I INNYCH FORM 

GRAFICZNYCH  

• 26. canva.com , crello.com, snappa.com - to doskonałe 
programy do tworzenia wszystkich grafik, jakie będą Ci 
niezbędne w kursie i podczas promocji 

• 27. Różne programy z pakietu Adobe w wersjach online 
https://www.adobe.com/pl/creativecloud.html 

Jacek Wolniewicz.pl �  z �10 19

http://www.airsquirrels.com/reflector
http://canva.com
http://crell.com
http://snappa.com
https://www.adobe.com/pl/creativecloud.html


• 28. online-owa wersja uproszczonego programu 
opartego na Adobe Photoshop https://pixlr.com/ 

• 29.Ciekawa alternatywa do Photoshopa : GRAVIT  
https://designer.gravit.io 

12. KOMPRESJA PLIKÓW WIDEO  
 

30. Bardzo dobry i konfigurowany program HandBrake  

• http://handbrake.fr/ 
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13. KOMPRESJA OBRAZKÓW  
 

• 31. https://tinypng.com/ 

• 32.https://imageengine.io/ 

• 33.dla Mac - ImageOptim 

14. OŚWIETLENIE DO WIDEO 

Baza:  

Zestaw oświetleniowy oparty na świetle żarowym 

• 34 https://www.vidaxl.pl/e/8718475821106/zestaw-do-

studio-biale-tlo-3-lampy-swiatla-ciaglego-i-blenda 
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15. SPRZĘT DO NAGRYWANIA WIDEO  

• 35.Dodatkowo aplikacje zamieniające smartfony w 
kamery  

• 36. Epocam, Camo,  
37. Do nagrań filmów wideo  

• Nikon D5100 + obiektyw Nikkor 1,8 50mm 

• Sony A7 

• Iphone XR i Iphone 13 
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16. PLATFORMA DO PUBLIKACJI 
KURSÓW ONLINE  

 

38. Aktualnie, po wielu testach rozwiązań lepionych z różnych 
półproduktów - gotowa platforma WebToLearn   
• www.webtolearn.pl    ( ale powiedz, że jesteś ode mnie) 

17. PROWADZENIE WEBINARÓW I LIVE-
ÓW 

39. W przypadku live-ów na Facebook-u korzystam z aplikacji 
belive.tv  ( wywiady) i Ecamm (live z udostępnianiem prezentacji 
lub grafik)  

W przypadku webinarów korzystam z dedykowanych do tego 
dwóch systemów : 
• Clickmeeting   www.clickmeeting.pl 
• Pakiet webinarów zawarty w progrmaie do mailngu Getresponse 
• EasyWebinar  www.easywebinar.com (już nie) 
• Live Webinar - program można mieć w pakiecie WebtoLearn 
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Jeżeli chcesz wejść głębiej w proces 
tworzenia, prowadzenia  i publikowania 
płatnych kursów i szkoleń online to tutaj 
możemy się spotkać  

Jacek Wolniewicz 

• E- szkoła trenerów sprzedaży 
 https://akademiatrenera.online 
• E-szkoła twórców kursów online 
 https://kursyonline.guru 
• Grupa o Kursach online 
https://www.facebook.com/groups/kursyonline/ 
• Fanpage  
https://facebook.com/jacekwolniewiczmasterteacher/ 

kontakt: szkolenia@jacekwolniewicz.pl 
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DODATKI DLA 
CIEBIE  



Jacek Wolniewicz.pl �  z �17 19

ZOBACZ #KURSOEBOOK

Specjalny #kursoebook

https://jacekwolniewicz.pl/new_kursoebook-jak-stworzyc-pierwszy-kurs-online-i/
https://jacekwolniewicz.pl/new_kursoebook-jak-stworzyc-pierwszy-kurs-online-i/
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Pełny kurs video uczący krok 
po kroku tworzenia kursów 

online 

ZOBACZ  

https://jacekwolniewicz.pl/masterclass-online-zapisy-na-edycje-listopad-2020-v2/
https://jacekwolniewicz.pl/masterclass-online-zapisy-na-edycje-listopad-2020-v2/


 

 

OBEJRZYJ PORADNIKI 
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Dwa video z webinarów 
technicznych w których 

omawiam sprawy techniki i 
publikowania 

https://jacekwolniewicz.pl/vod-laboratorium-kursow-i-szkolen-online-warsztaty-nagraj-i-opublikuj/
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