
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.45

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.45-01-17.06
Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1: Przyj ęte do oblicze ń warto ści zmiennych dla ładunku: odpady i złom z 
żeliwa – tabela 1 
Zdający zapisał w pozycji:

R.1.1 Przyjęta do obliczeń odległość przewozu: 540 km  lub 533 km
R.1.2 Opłata podstawowa wynikająca z tabeli: 5291 zł  
R.1.3 Przyjęta do obliczeń masa ładunku: 52 tony 

R.1.4
Współczynnik korygujący: 2,080  lub  wartość  wynikająca z przyjętej przez zdającego masy ładunku 
ocenianej w R.1.3

R.1.5
Obliczona opłata za przewóz: 11 005,30 zł lub 11005,28 zł  lub opłata uwzględniająca przyjęte przez 
zdającego wartości oceniane w kryteriach  R.1.3  i R.1.4 

R.1.6 Opłata za  ważenie wagonu: 57,40 zł
R.1.7 Opłata dodatkowa za dostarczenie wagonu do/z miejsca ważenia: 120,00 zł                                                                    

R.2
Rezultat 2: Przyj ęte do oblicze ń warto ści zmiennych dla ładunku: w ęglowodory 
gazowe – tabela 2
Zdający zapisał w pozycji:

R.2.1 Przyjęta do obliczenia odległość przewozu: 330 km lub 321

R.2.2
Opłata podstawowa wynikająca z tabeli: 3 467,00 zł lub wartość wynikająca z przyjętej przez 
zdającego odległości przewozu ocenianej w R.2.1

R.2.3 Przyjęta do obliczenia masa ładunku: 44 t 

R.2.4
Współczynnik korygujący: 1,760 lub  wartość  wynikająca z przyjętej przez zdającego  masy ładunku 
ocenianej w R.2.3

R.2.5
Obliczona opłata za  przewóz: 6101,90 zł lub 6101,92 zł  lub opłata uwzględniająca przyjęte przez 
zdającego wartości oceniane w kryteriach R.2.1, R.2.3 i R.2.4 

R.2.6
Dodatkowa opłata za przewóz towarów niebezpiecznych: 3661,10 zł  lub  wartość wynikająca z 
uwzględnienia przez zdającego opłaty ocenianej w kryterium R.2.5

R.3
Rezultat 3: Wypełnione listy przewozowe
(Uwaga: w kolumnie tytuł należności i w kolumnie jednostka obliczeniowa dopuszcza się  inne 
sformułowania poprawne merytorycznie) 

Dla listu przewozowego dotyczącego przewozu odpadów złomu i żeliwa zdający zapisał w rubryce 26: 

R.3.1
w kolumnie tytuł należności : przewoźne, w kolumnie jednostka obliczeniowa (nazwa): 
wagon

R.3.2
w kolumnie kwota należności w zł: 11 005,30 zł   lub  wartość wynikająca z wartości 
ocenionej w kryterium  R.1.5

R.3.3
w kolumnie tytuł należności : ważenie, w kolumnie jednostka obliczeniowa (nazwa):  
wagon                                                                                                                                                                        

R.3.4 w kolumnie kwota należności w zł: 57,40 zł                                                                                    

R.3.5
w kolumnie tytuł należnośi: dostarczenie do/z miejsca ważenia, w kolumnie jednostka 
obliczeniowa (nazwa): wagon    

R.3.6 w kolumnie kwota należności w zł: 120,00 zł                                                                    
Dla listu przewozowego dotyczącego przewozu ładunku węglowodory gazowe (towar niebezpieczny 
oznaczenie RID) zdający zapisał w rubryce 26: 

R.3.7 w kolumnie tytuł należności : przewoźne, w kolumnie jednostka obliczeniowa (nazwa): 

R.3.8
w kolumnie kwota należności w zł: 6101,90 zł  lub  wartość wynikająca z uwzględnienia 
przez zdającego opłaty ocenianej w kryterium R.2.5

R.3.9
w kolumnie tytuł należności : opłata za RID, w kolumnie jednostka obliczeniowa (nazwa): 
wagon                                                                                                                                                                   

R.3.10
w kolumnie kwota należności w zł: 3661,10 zł    lub  wartość wynikająca z uwzględnienia 
przez zdającego opłaty ocenianej w kryterium R.2.6
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