
Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa klienta w jednostkach administracji

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.68

Numer zadania:  01

Kod arkusza: A.68- 01-01_zo

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny                                                                            

Uwaga: do puszcza si ę stosowanie innych sformułowa ń poprawnych merytorycznie.                                      

R.1 Rezultat 1:  Spis spraw 

R.1.1 wpisany rok: 2016
R.1.2 symbol komórki organizacyjnej: WKiTD
R.1.3 oznaczenie teczki: 7130
R.1.4 tytuł teczki: Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny

R.1.5
sprawa: wniosek  o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu 
nienormatywnego

R.1.6
od kogo wpłynęło pismo: Tadeusz Jaraczewski lub TRANS-MID Tadeusz 
Jaraczewski

R.1.7 pismo z dnia: 11.10.2016 lub 11 października 2016 lub 2016-10-11
R.1.8 data wszczęcia sprawy: 11.10.2016 lub 11 października 2016  lub 2016-10-11

R.1.9
data ostatecznego załatwienia sprawy:  11.10.2016 lub 11 października 2016 lub 
2016-10-11

R.2 Rezultat 2: Zezwolenie na przejazd pojazdu nieno rmatywnego

R.2.1 nazwa organu wydającego zezwolenie: Starosta Miński
R.2.2 adres organu wydającego zezwolenie: ul. Kościuszki 3; 05-300 Mińsk Mazowiecki

R.2.3
miejscowość i data wydania zezwolenia: Mińsk Mazowiecki, 11 października 2016 
r. lub 11.10.2016 r. lub 11-10-2016 r.

R.2.4
nagłówek – skreślenie kat. IV, V i VI, nr 1/2016 lub 1.2016                                                                                                                            
skreślenie: 6 miesięcy/12miesięcy/24 miesiące, w terminie: od 20 października 2016 
r. do 20 listopada 2016 r. lub 20.10.2016 do 20.11.2016

R.2.5 na wniosek: Tadeusza Jaraczewskiego lub TRANS-MID Tadeusz Jaraczewski
R.2.6 z dnia: 11 października 2016 r. Lub 11.10.2016r.

R.2.7 dla: TRANS-MID Tadeusz Jaraczewski

R.2.8 określone w pozycji:  3 

R.2.9 pouczenie o odwołaniu: zgodne z obowiązującym trybem odwoławczym

R.2.10 podpis i pieczęć organu wydającego zezwolenie: niewypełnione
R.3 Rezultat 3: Rejestr zezwole ń 

R.3.1 zamieszczenie wpisu w poz. Lp. 1
R.3.2 nr zezwolenia: 1/2016 lub 1.2016

R.3.3 data zezwolenia: 11.10.2016      

R.3.4 kategoria zezwolenia: III                                                                                    
R.3.5 podmiot, na który zezwolenie zostało wydane: TRANS-MID Tadeusz Jaraczewski 
R.3.6 okres, na który zezwolenie zostało wydane: miesiąc

R.3.7
termin, w którym zezwolenie jest ważne:  Od 20 października 2016 do 20 listopada 
2016 roku lub od 20.10.2016 do 20.11.2016 

R.3.8
pojazd lub zespół pojazdów (jeżeli zostały określone w zezwoleniu): pole 
niewypełnione

R.4 Rezultat 4: Metryka sprawy

R.4.1
oznaczenie sprawy: WKiTD.7130.1.2016  lub 11.10.2016 lub 11 października 2016 
lub 2016-10-11

R.4.2
tytuł sprawy: Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego lub zezwolenie 
kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego
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R.4.3

data podjętej czynności: 11.10.2016 lub 11 października 2016 lub 2016-10-11;            
oznaczenie osoby podejmującej daną czynność: PESEL zdającego ;                           
określenie podejmowanej czynności: rejestracja wniosku ;                                          
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana 
czynność: WKiTD.7130.1.2016  lub 11.10.2016 lub 11 października 2016 lub 2016-
10-11

R.4.4

data podjętej czynności: 11.10.2016 lub 11 października 2016 lub 2016-10-11;                
oznaczenie osoby podejmującej daną czynność: PESEL zdającego;                           
określenie podejmowanej czynności: sporządzenie zezwolenia lub wydanie 
zezwolenia lub wydanie decyzji
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana 
czynność: WKiTD.7130.1.2016  lub 11.10.2016 lub 11 października 2016 lub 2016-
10-11

R.4.5

data podjętych czynności: 11.10.2016 lub 11 października 2016 lub 2016-10-11               
oznaczenie osoby podejmującej daną czynność: PESEL zdającego;                            
określenie podejmowanej czynności: rejestracja zezwolenia;                                            
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana 
czynność: WKiTD.7130.1.2016  lub 11.10.2016 lub 11 października 2016 lub 2016-
10-11
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