
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalno ści w organizacji

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.35

Numer zadania: 01

Kod arkusza: AU.35-01-01_SG_zo
Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

(Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie)
R.1 Rezultat 1:   Dowód Pw - Przychód wewn ętrzny  – wydruk 

R.1.1
numer (numer może zawierać symbol dokumentu) i data wystawienia: 1/04/2020 lub 
1/04/20 , 2020-04-01

R.1.2

nazwa przyjętych towarów:
- Aksamit biały  
- Prześcieradło frotte  
- Ręcznik szary 50x90  
- Ręcznik biały 70x140  
- Pościel biała 

R.1.3

 ilość i jednostki miary przyjętych towarów:
- Aksamit biały – 900 mb.
- Prześcieradło frotte – 600 szt.
- Ręcznik szary 50x90 – 300 szt.
- Ręcznik biały 70x140 – 200 szt.
- Pościel biała – 500 kpl.

R.1.4

cena jednostkowa w zł:
- Aksamit biały – 36,00
- Prześcieradło frotte – 27,00
- Ręcznik szary 50x90 – 18,00
- Ręcznik biały 70x140 – 30,00
- Pościel biała – 60,00

R.1.5 razem wartość w zł: 90 000,00

R.1.6
podpis wystawcy (w programie OPTIMA podpis przyjmującego towar): Krystyna 
Piotrowska

R.2 Rezultat 2:  Dowód Pz - Przyj ęcie zewn ętrzne  – wydruk

R.2.1
numer (numer może zawierać symbol dokumentu) i data wystawienia: 1/04/2020 lub 
1/04/20 , 2020-04-02

R.2.2
dane dostawcy/sprzedawcy: nazwa, adres
Hostel DOBRY SEN Adam Pol , ul. Jastrz ębia 21 , 41-209 Sosnowiec

R.2.3

nazwa przyjętych towarów:                                                                                                        
  - Aksamit biały  
- Prześcieradło frotte  
- Ręcznik szary 50x90

R.2.4

ilość przyjętych towarów:
- Aksamit biały  – 80
- Prześcieradło frotte  – 20
- Ręcznik szary 50x90  – 40

R.2.5

cena jednostkowa w zł:                                                                                                              
  - Aksamit biały – 36,00
- Prześcieradło frotte – 27,00
- Ręcznik szary 50x90 – 18,00

R.2.6 razem wartość w zł: 4 140,00

R.2.7
podpis wystawcy (w programie OPTIMA podpis przyjmującego towar): Krystyna 
Piotrowska

R.3 Rezultat 3: Faktura sprzeda ży – wydruk

R.3.1
numer (numer może zawierać symbol dokumentu) i data wystawienia: 1/04/2020 lub 
1/04/20 , 2020-04-28

R.3.2
dane sprzedawcy: nazwa, adres, NIP  
Hurtownia AKSAMIT Joanna Rosa, ul. 3 Maja 1, 41-200 Sosnowiec, NIP 4701250967 

R.3.3
dane nabywcy: nazwa, adres, NIP
Hotel BIAŁA MEWA sp. z o.o. , ul. Hutnicza 10 , 41-506 Chorzów , NIP 2342615562

R.3.4
nazwa sprzedanych towarów:                                                                              
- Pościel biała  
- Ręcznik biały 70x140 
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R.3.5
ilość sprzedanych towarów:                                                                                      
- Pościel biała – 10
- Ręcznik biały 70x140  – 30 

R.3.6
cena jednostkowa netto w zł:                                                                                        
- Pościel biała – 100,00
- Ręcznik biały 70x140 – 50,00

R.3.7 kwota podatku VAT w zł: 575,00
R.3.8 wartość brutto w zł: 3 075,00
R.3.9 termin płatności: 40 dni lub 2020-06-07
R.3.10 podpis wystawcy: Krystyna Piotrowska

R.4 Rezultat 4:  Umowa o prac ę – wydruk
R.4.1 nr umowy o pracę: UP/1/04/2020  lub UP 1/04/2020  lub 1/04/2020
R.4.2 data zawarcia umowy: 03.04.2020  r.
R.4.3 dane pracodawcy: Hurtownia AKSAMIT Joanna Rosa  lub Joanna Rosa
R.4.4 dane pracownika: Danuta Makowiecka , zam. Sosnowiec , ul. Partyzantów 12
R.4.5 rodzaj i czas zawartej umowy: na czas nieokre ślony
R.4.6 stanowisko/rodzaj umówionej pracy: Specjalista ds. sprzeda ży
R.4.7 miejsce wykonywania pracy: Sosnowiec , ul. 3 Maja 1  lub siedziba firmy
R.4.8 wymiar czasu pracy: 1/1  lub pełen etat
R.4.9 składniki wynagrodzenia: podstawa miesięczna/wynagrodzenie zasadnicze  3 612,00  zł

R.4.10 dzień/termin rozpoczęcia pracy: 06.04.2020  r.
R.5 Rezultat 5: Lista płac za kwiecie ń 2020 r. – wydruk

R.5.1
okres płacowy: kwiecie ń 2020 r.
nazwisko i imię pracownika: Makowiecka Danuta

R.5.2 podstawa/wynagrodzenie zasadnicze: 3 096,00 zł 

R.5.3
kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego: 
- emerytalne 302,17  zł (lub  76,16 zł i 226,01  zł) 

R.5.4
kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego: 
- rentowe 46,44  zł,

R.5.5
kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego: 
- chorobowe 75,85 zł

R.5.6 kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne: 207,04 zł i 33,40 zł   lub suma 240,44 zł
R.5.7 koszty uzyskania przychodu: 250,00  zł 
R.5.8 ulga podatkowa: 43,76  zł
R.5.9 zaliczka na podatek dochodowy: 161,00  zł
R.5.10 kwota do wypłaty:  2 270,10 zł 

R.6
Rezultat 6:  Analiza rotacji zapasów towarów w dnia ch w latach 2018-2019 – w 
arkuszu egzaminacyjnym

R.6.1 dobrany wskaźnik do obliczenia rotacji zapasów w dniach
R.6.2 obliczony wskaźnik rotacji zapasów w dniach za rok 2018: 16 dni lub 16
R.6.3 obliczony wskaźnik rotacji zapasów w dniach za rok 2019: 20 dni  lub 20

R.6.4

zinterpretowany wskaźnik rotacji zapasów w dniach w roku 2018 na podstawie obliczeń 
zdającego, np. 
w roku 2018 zapasy towarów wymieniano średnio co 16 dni lub w hurtowni 
odnawiano zapasy towarów średnio co 16 dni

R.6.5

zinterpretowany wskaźnik rotacji zapasów w dniach w roku 2019 na podstawie obliczeń 
zdającego, np. 
w roku 2019 zapasy towarów wymieniano średnio co 20 dni lub w hurtowni 
odnawiano zapasy towarów średnio co 20 dni

R.6.6

ocena rotacji w dniach za lata 2018-2019 na podstawie obliczeń zdającego, np. 
W magazynie hurtowni zapasy towarów w roku 2019 był y przechowywane średnio o 
4 dni dłu żej w porównaniu do roku 2018. Zjawisko to nale ży uznać za niekorzystne, 
gdy ż świadczy o wolniejszym przepływie zapasów i wy ższych kosztach 
magazynowania.
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