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Załącznik nr 1  

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – 9 osób 
Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 

Przedstawiciel Handlowy 

Liczba godzin 
L.p. Bloki tematyczne 

teoretycznych praktycznych 

1. Ogólna charakterystyka zawodu przedstawiciel handlowy 

2. Przygotowanie procesu sprzedaży 

3. Proces sprzedaży 

4. Negocjacje w procesie sprzedaży  

5. 
Organizowanie czasu pracy handlowca  
i tras wizyt u klientów 

6. Wykorzystanie komputera w pracy handlowca 

30 35 

 Razem  65 

 

KIEROWCA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (KAT. B) 

Liczba godzin 

L.p.  Przedmiot/zagadnienie 
Ogółem Wykłady 

Zajęcia 
praktyczne 

 

1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia  
2. Zasady ruchu drogowego. 
3. Warunki techniczne pojazdów i ich wyposażenie. 
4. Technika kierowania pojazdem. 
5. Zagrożenia związane z kierowaniem pojazdem w 

różnych warunkach drogowych 
6. Wpływ zmęczenia, wahań stanu emocjonalnego oraz 

leków i używek na prowadzenie pojazdu. 
7. Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych. 
8. Zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie 

państwowym. 

60 godz./ 

1 osobę 
30 

30 godz./ 

1 osobę 
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9. Zajęcia praktyczne (30 godz. jazdy samochodem 
osobowym na 1 osobę). 

RAZEM 
60 godz./ 

1 osob ę 
30 

30 godz./ 

1 osob ę 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego (teoretycznego 
+ praktycznego) na prawo jazdy kat. B, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. 
Podstawowy zakres programu szkolenia musi być zgodny z programem wskazanym wyżej i 
przepisami zewnętrznymi  
(1 godzina zajęć teoretycznych = 45 min)  
(1 godzina zajęć praktycznych = 60 min). 
 

2. Pracownik hurtowni i magazynu + Kierowca wózków jezdniowych z nap ędem silnikowym - 
8 osób  

Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 
Liczba godzin 

L.p.  Przedmiot/zagadnienie 
Ogółem Wykłady 

Zajęcia 
praktyczne 

Pracownik hurtowni i magazynu  

1.  Towaroznawstwo ogólne 

2.  Handel hurtowy 

3.  Kody kreskowe, zasady znakowania towarów 

4.  
Dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów 
magazynowych 

5.  Zasady inwentaryzacji w magazynie 

6.  
Personel magazynowy – stanowiska, zakres czynności, 
zasady odpowiedzialności materialnej 

7.  

Wspomaganie komputerowe przy prowadzeniu ewidencji 
magazynowej, fakturowaniu oraz inwentaryzacji w 
magazynie i hurtowni 

32 16 16 

Kierowca wózków jezdniowych z nap ędem silnikowym  

8.  Wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego 152 32  
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9.  Ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego  

10.  
Budowa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem 
podnoszenia 

 

11.  
Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych 
gazem (LPG) 

 

12.  
Obsługa i praca wózkiem jezdniowym z mechanicznym 
napędem podnoszenia 

15h / osoba 

13.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze wózków 
jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia 

 

14.  

Procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu 
i nieszczęśliwym wypadku przy pracy wózkiem jezdniowym 
z mechanicznym napędem podnoszenia 

- 

RAZEM 184 48 

16 + 
15 godz. 

jazdy 
wózkiem  
na osob ę 

Uwaga: 15 godzin jazdy wózkiem na 1 osob ę x 8 osób = 120 godzin jazdy wózkiem 
Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu państwowego, którego koszt 
zostanie wliczony w cenę szkolenia. 
Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: 

a) zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dn. 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 
186) oraz zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane 
przez UDT po pozytywnym zaliczeniu egzaminu 


