
Nazwa 
kwalifikacji: Wykonywanie zada ń rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i  kurierskich

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.67

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.67-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny                                                            (dopuszcza się inne 

sformułowania poprawne merytorycznie) 

R.1 Rezultat 1:  Kartki wi ązankowe dla przesyłek
uwzględnia:

R.1.1
Wypełniona kartka wiązankowa dla przesyłek rejestrowanych priorytetowych druknr 54:
datownik; WER Komorniki  

R.1.2
Wypełniona kartka wiązankowa dla przesyłek rejestrowanych ekonomicznych druk nr 56:
datownik; WER Komorniki  

R.1.3
Wypełniona kartka wiązankowa dla przesyłeknierejestrowanychpriorytetowych druk nr
413a: datownik; WER Komorniki  

R.1.4
Wypełniona kartka wiązankowa dla przesyłek nierejestrowanych ekonomicznych druk nr
414a: datownik; WER Komorniki  

R.2 Rezultat 2:  Chor ągiewki dla odsyłek
uwzględnia:

R.2.1

Wypełniona chorągiewka do odsyłek listowych priorytetowych z kartą, zawierających
również przesyłki z zadeklarowaną wartością druk nr 421c:datownik, WER Komorniki,
Odpr. II (lub II)  lub datownik, WER Komorniki

R.2.2
Wypełnionachorągiewka do pozostałychodsyłeklistowych ekonomicznychz kartą druk nr
426b: datownik, WER Komorniki, Odpr. II (lub II)    lub datownik, WER Komorniki

R.2.3
Wypełniona chorągiewka do odsyłek bez karty priorytetowych druk nr 421a:datownik, 
WER Komorniki, Odpr. II (lub II)   lub datownik, WER Komorniki

R.2.4
Wypełniona chorągiewka do odsyłek bez karty ekonomicznych druk nr 426a:datownik, 
WER Komorniki, Odpr. II (lub II)  lub datownik, WER Komorniki

R.3 Rezultat 3: Karty odsyłkowe
uwzględnia:

R.3.1
Wypełniony nagłówekkarty odsyłkowej dla przesyłekpriorytetowych:datownik; odpr II; 
Karta odsyłkowa - L PR;  dla WER Komorniki

R.3.2
Wypełniona karta odsyłkowa dla przesyłek priorytetowych :przynajmniej jedna z kolumn
kol 2 - 75  lub  kol 3 - 8  lub  kol 7 - 2   lub kol. 8 - 1

R.3.3 Wypełniona karta odsyłkowa dla przesyłek priorytetowych : kol. 9 - 750,00  lub  750 

R.3.4
Wypełniona karta odsyłkowa dla przesyłek priorytetowych : kol.11 -
00123478901212768789;

R.3.5 Podpis - numer PESEL zdającego 

R.3.6
Wypełniony nagłówek karty odsyłkowej dla przesyłek ekonomicznych: datownik; odpr II; 
Karta odsyłkowa - L EK;  dla WER Komorniki

R.3.7
Wypełniona karta odsyłkowa dla przesyłek ekonomicznych:przynajmniej jedna z kolumn
kol.2 - 156 lub   kol.3 - 6 lub   kol.7 - 8

R.3.8
Podsumowana karta odsyłkowa:przynajmniej jedna z kolumn kol. 2 - 156 lub kol 3 - 6  lub   
kol. 7 - 8 

R.3.9 Podpis - numer PESEL zdającego 
R.4 Rezultat 4: Wykaz ładunku

uwzględnia:

R.4.1 Wypełniony nagłówek wykazu ładunku: datownik; odpr II; dla WER Komorniki

R.4.2 Wypełniony wykaz ładunku : przynajmniej jedna z kolumn  kol. 2 - 2  lub   kol. 5 - 2

R.4.3 Posumowany wykaz ładunku: przynajmniej jedna z kolumn  kol. 2 - 2  lub   kol.  5 - 2 

R.4.4 Podpis - numer PESEL zdającego 
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