
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i inf ormacji w jednostkach organizacyjnych

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.32

Numer 
zadania: 01

Kod 
arkusza: A.32_2022_01_01_SG_zo

Wersja 
arkusza: zo

Uwaga! Dopuszcza si ę inne poprawnie merytorycznie rozwi ązania

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1:  Zestawienie rodzajów i liczby pojemnik ów do selektywnej zbiórki odpadów na osiedlu 
Piastowskim
zdający wpisał:

R.1.1 ilość odpadów z plastiku i metali wytwarzanych w ciągu dwóch tygodni [m3]: 11,52
R.1.2 ilość odpadów ze szkła wytwarzanych w ciągu dwóch tygodni [m3]: 24,48
R.1.3 ilość odpadów z papieru wytwarzanych w ciągu dwóch tygodni [m3]: 28,80

R.1.4
liczbę pojemników niezbędnych na odpady z plastiku i metali wytwarzane w ciągu dwóch tygodni [szt.]: 3 lub inną 
liczbę wynikającą z ilorazu ilości odpadów obliczonych przez zdającego w R.1.1 i 5 (wynik zapisany jako liczba 
całkowita zaokrąglona w górę)

R.1.5
liczbę pojemników niezbędnych na odpady ze szkła wytwarzane w ciągu dwóch tygodni [szt.]: 5 lub inną liczbę 
wynikającą z ilorazu ilości odpadów obliczonych przez zdającego w R.1.2 i 5 (wynik zapisany jako liczba całkowita 
zaokrąglona w górę)

R.1.6
liczbę pojemników niezbędnych na odpady z papieru wytwarzane w ciągu dwóch tygodni [szt.]: 6 lub inną liczbę 
wynikającą z ilorazu ilości odpadów obliczonych przez zdającego w R.1.3 i 5 (wynik zapisany jako liczba całkowita 
zaokrąglona w górę)

R.2 Rezultat 2: Wybór dostawcy pojemników na odpady
zdający wpisał:

R.2.1 średnią ważoną PP OPAX: 3,2
R.2.2 średnią ważoną PP METAMAT: 2,8
R.2.3 średnią ważoną PP POJEMNIK: 2,4
R.2.4 średnią ważoną PP OPAKOWANIE: 3,4 

R.2.5
wybór dostawcy pojemników: OPAKOWANIE lub inny dostawca, który według obliczeń zdającego w R.2.1 - R.2.4 
uzyskał najwyższą średnią ważoną 

R.3 Rezultat 3: Zamówienie na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na osiedlu Piastowskim
zdający wpisał:

R.3.1 miejscowość: Gniezno i datę: 10.01.2022
R.3.2 zamówienie nr: 13/2022

R.3.3
zamawiający (pełna nazwa, adres z kodem pocztowym, NIP): EKO ŚWIAT, ul. Mickiewicza 7 , 62-200 Gniezno , 
NIP 784-004-22-77

R.3.4
przyjmujący zamówienie (pełna nazwa, adres z kodem pocztowym, NIP): Przedsiębiorstwo Produkcyjne 
OPAKOWANIE , ul. Batorego 6 , 62-300 Września , NIP 691-220-17-18 lub dane dostawcy wybranego przez 
zdającego w R.2.5

R.3.5 liczbę pojemników na plastik i metal 5 m3 [szt.]: 3 lub inną liczbę wynikającą z obliczeń zdającego w R.1.4
R.3.6 liczbę pojemników na szkło 5 m3 [szt.]: 5 lub inną liczbę wynikającą z obliczeń zdającego w R.1.5
R.3.7 liczbę pojemników na papier 5 m3 [szt.]: 6 lub inną liczbę wynikającą z obliczeń zdającego w R.1.6

R.3.8
jednostkową cenę zakupu netto dla pojemnika na plastik i metal 5 m3 i pojemnika na szkło 5 m3 i pojemnika na 
papier 5 m3 [zł]: 1 330,00 lub inną cenę wynikającą z dokonanego przez zdającego wyboru dostawcy w R.2.5

R.3.9 termin dostawy: 25.01.2022
R.3.10 miejsce dostawy (adres): ul. Mickiewicza 7 , 62-200 Gniezno

R.4
Rezultat 4: Zestawienie miesi ęcznych przychodów Urz ędu Miejskiego w Gnie źnie z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selekt ywny
zdający wpisał:

R.4.1 przychody z gospodarstw jednoosobowych [zł]: 41 030,00
R.4.2 przychody z gospodarstw dwuosobowych [zł]: 46 640,00
R.4.3 przychody z gospodarstw trzyosobowych [zł]: 104 544,00

R.5
Rezultat 5: Fragment sprawozdania podmiotu odbieraj ącego odpady komunalne od wła ścicieli 
nieruchomo ści w Gnie źnie
zdający wpisał:

R.5.1 okres, którego sprawozdanie dotyczy: za II półrocze 2021 roku

R.5.2
dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: numer rejestrowy nadany przez
prezydenta miasta: 13/OŚ/2021, numer rejestrowy nadany przez marszałka województwa: 21/378/2021

R.5.3
oznaczenie siedziby i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne: województwo wielkopolskie , miejscowość 
Gniezno , kod pocztowy 62-200, ulica Mickiewicza , nr budynku 7
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R.5.4
informacje o odpadach o kodzie 20 03 01: masę odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 z obszarów miejskich 
[Mg]: 39,5 

R.5.5
informacje o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji: kod odebranych odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji: 20 01 08 i masę odebranych odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji [Mg] dla kodu 20 01 08: 28,4

R.5.6

informacje o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi z odpadów odebranych przez podmiot w danym okresie sprawozdawczym: rodzaj odpadów 
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi: opakowania z papieru i tektury , opakowania ze 
szkła

R.5.7

informacje o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi z odpadów odebranych przez podmiot w danym okresie sprawozdawczym: masę odpadów 
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi [Mg]: 9,8 dla opakowań z papieru i tektury i 26,7 
dla opakowań ze szkła

R.5.8 liczbę właścicieli nieruchomości w II półroczu (stan na 31 grudnia): 16 340

R.5.9
dane osoby wypełniającej sprawozdanie: imię: Dagmara , nazwisko: Nowak , numer telefonu służbowego: 61 426 00 
11, e-mail służbowy: ekonowak@wp.pl

R.5.10 datę sporządzenia sprawozdania: 10.01.2022
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