
 
 

Załącznik 1 – do umowy (odpowiednio dla części) 

 

Część I – stosowanie środków ochrony roślin 

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Jedno szkolenie – 14 godz., podczas 

2 spotkań, liczba uczestników 25,  

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia. Zaświadczenie zachowuje 

ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i uprawnia użytkowników do 

wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Program szkolenia powinien 

obejmować: wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, charakterystyka i 

stosowanie środków ochrony roślin, integrowana ochrona roślin, technika wykonywania 

zabiegów w ochronie roślin, zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin 

na środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin. 

 

 

Część II – Kurs obsługi kasy fiskalnej  

Kurs obsługi kasy fiskalnej. Jedno szkolenie – 8 godz. liczba spotkań 2, liczba uczestników 

21. 

Uczestnik powinien nabyć umiejętności w posługiwaniu jednostanowiskowym zestawem 

(kasa fiskalną, czytnik kodów, waga) oraz programem magazynowo - fakturującym  WF-Mag 

dla Windows, przyswoić wiedzę zarówno z zakresu obowiązujących przepisów fiskalnych, 

praktycznej umiejętności prowadzenia sprzedaży w oparciu o kasę fiskalną, jak i 

prawidłowego stosowania obowiązków użytkownika kasy fiskalnej. Kurs powinien otworzyć 

możliwości pracy w zawodach kasjer, sprzedawca, barman, kelner, pracownik biurowy 

(sprzedaż i obsługa klienta), umożliwić także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające 

samodzielnie prowadzić sprzedaż z zastosowaniem kasy fiskalnej. Powinien posiadać również 

podstawową umiejętność obsługi programu WF Mag. Uczestnik powinien otrzymać dyplom i 

zaświadczenie MEN. Egzamin wewnętrzny. 

 

Część III – kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy 

Kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy. Przewóz rzeczy liczba godz. 1 kursu 280, czas 

realizacji 3 miesiące, liczba uczniów 4. Uczestnik otrzyma certyfikat. Egzamin państwowy 

przed komisją powołaną przez Wojewodę Małopolskiego. 

Uczeń otrzyma świadectwo kwalifikacyjne zawodowe. Uzyskanie świadectwa oraz wpis na 

jego podstawie kodu 95 do prawa jazdy upoważnia do wykonywania zawodu Kierowcy. 

Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego 

wykorzystania, charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących 

bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego 

zużycia i zapobiegania awariom, uwarunkowań społecznych dotyczących transportu 

drogowego i rządzących nim zasad, uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na 

drodze i w pracy, umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych 

imigrantów, umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym, świadomość znaczenia 

predyspozycji fizycznych i psychicznych Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z 

anatomiczną i psychofizyczną rolą kierowcy w procesie przewozu, bezpieczeństwa i porządku 

w ruchu drogowym, umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach 

krytycznych, umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika. 

Część specjalistyczna obejmująca następujące bloki programów: umiejętność załadowania 

pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania 

pojazdu, umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, 



 
poznanie przepisów regulujących przewóz towarów, poznanie uwarunkowań ekonomicznych 

dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku. 

 

Część IV – Kurs prawa jazdy kat. B + E 

Kurs prawa jazdy kat. B + E, liczba godzin 1 kursu min. 15 godzin, liczba spotkań min. 6, 

liczba uczestników 10. Uczestnik uzyska uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów 

składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, 

której rmc nie przekracza rmc pojazdu ciągnącego. 

 


