
Nazwa kwalifikacji: Obsługa klienta w jednostkach administracji
Oznaczenie kwalifikacji: A.68. 
Numer zadania: 01
Kod arkusza: A.68-01-14.08

KRYTERIA OCENIANIA
Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1. Zarejestrowany wniosek na formularzu Spi s spraw; 
R.1.1 Rok - 2014
R.1.2 Referent – numer PESEL zdającego
R.1.3 Symbol komórki  - WKT / WKiT
R.1.4 Oznaczenie teczki  - 7130

R.1.5
Tytuł teczki  - Zezwolenie na korzystanie z dróg w sposób szczególny / 
zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

R.1.6
Sprawa  - Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu 
nienormatywnego lub Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

R.1.7 Od kogo wpłynęła  - Krzysztof Jagodziński
R.1.8 Pismo z dnia - 09.10.2014
R.1.9 Data wszczęcia sprawy  – dzień egzaminu 09.10.2014 

R.2
Rezultat 2. Wypełniony formularz - Zezwolenie na przeja zd pojazdu 
nienormatywnego;

R.2.1
Nazwa i adres organu wydającego zezwolenie, miejscowość i data wydania 
zezwolenia  – Starosta Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, Toruń - 
data 09.10.2014 r.

R.2.2
Nagłówek – s kreślenie kat. IV, V i VI, wpisany numer zezwolenia,                                                                                                                            
skreślenie: 6 miesięcy/12miesięcy/24 miesiące, w terminie: od 15 
października 2014 r. do 15 listopada 2014 r. lub 15.10.2014 do 15.11.2014

R.2.3 Na wniosek – Krzysztofa Jagodzińskiego
R.2.4 Z dnia  – 9 października 2014 r. lub 09.10.2014 lub 9.10.2014

R.2.5 Dla – Krzysztof Jagodziński Przedsiębiorstwo Transportowe „Trans-Poz”

R.2.6 Określone w pozycji – 3 

R.2.7
Skreślenie akapitu:  „Z niniejszym zezwoleniem wydano wykaz dróg 
krajowych, po których przejazd pojazdu nienormatywnego może być 
wykonywany.” 

R.2.8

Skreślenie akapitu:  „Podmiot planujący wykonanie przejazdu pojazdem 
nienormatywnym przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe jest 
obowiązany spełnić wymaganie określone w art. 64c ust. 9 ustawy Prawo o 
ruchu drogowym.”

R.2.9
Pouczenie : Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

R.2.10 Podpis i pieczęć organu wydajacego zezwolenie -  nie wypełnione

R.3 Rezultat 3. Zarejestrowane za świadczenie w Rejestrze za świadcze ń

R.3.1 Zamieszczenie wpisu w poz. Lp.  1

R.3.2 Nr zezwolenia zgodny z zapisanym w zezwoleniu 
R.3.3 Kategoria zezwolenia  – III

R.3.4 Data zezwolenia  –  09.10.2014 

R.3.5
Podmiot, na który zezwolenie zostało wydane  – Krzysztof Jagodziński 
Przedsiębiorstwo Transportowe „Trans-Poz” lub Krzysztof Jagodziński

R.3.6 Okres, na który zezwolenie zostało wydane  – miesiąc

R.3.7
Termin, w którym zezwolenie jest ważne  – Od 15 października 2014 do 15 
listopada 2014 roku lub od 15.10.2014 do 15.11.2014 
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