
Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalno ści w organizacji 

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.35

Numer zadania: 01

Kod arkusza: AU.35_01-22.06-SG

Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Dowód Pz - Przyjęcie zewnętrzne  – wydruk   

R.1.1
numer (numer może zawierać symbol dokumentu) i data dowodu: 1/05/2022 lub 1/05/22,
2022-05-04

R.1.2
dane dostawcy: nazwa, adres
Zakład Produkcyjny ANATOL sp. z o.o.,  ul. Niepodległo ści 3, 64-100 Leszno

R.1.3
nazwa i ilość przyjętych materiałów w metrach bieżących:
- Tkanina obiciowa ENDO – 100
- Welur tapicerski – 30

R.1.4
cena jednostkowa w zł:
- Tkanina obiciowa ENDO – 26,00
- Welur tapicerski – 20,00

R.1.5 razem wartość w zł: 3 200,00
R.1.6 podpis wystawcy (w programie OPTIMA podpis przyjmującego towar): Andrzej Dec
R.2 Rezultat 2: Polecenie przelewu – wydruk  

R.2.1 nazwa odbiorcy: Zakład Produkcyjny ANATOL sp. z o.o.

R.2.2 numer rachunku odbiorcy: 83 1140 2004 0000 3702 7924 5521

R.2.3 kwota: 3 936,00 zł

R.2.4 numer rachunku zleceniodawcy: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

R.2.5 nazwa zleceniodawcy:  Pracownia Tapicerska SZEZLONG  Damian Grodzki  

R.2.6 tytułem np.: zapłata za faktur ę 168/2022

R.3 Rezultat 3: Faktura sprzeda ży – wydruk

R.3.1
numer (numer może zawierać symbol dokumentu) i data dowodu: 1/05/2022 lub 1/05/22,
2022-05-12

R.3.2

dane sprzedawcy: nazwa, adres, NIP
Pracownia Tapicerska SZEZLONG Damian Grodzki  
ul. Słowia ńska 26, 64-100 Leszno
NIP 5272670993

R.3.3

dane nabywcy: nazwa, adres, NIP
Centrum Kongresowe sp. z o.o.
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
NIP 6342883572

R.3.4

nazwa i ilość sprzedanych usług w szt.:
- tapicerowanie fotela – 6 
- tapicerowanie krzesła – 20 
- tapicerowanie sofy – 2 

R.3.5

cena jednostkowa netto w zł:                                                                      
- tapicerowanie fotela – 600,00
- tapicerowanie krzesła – 80,00
- tapicerowanie sofy – 1 200,00

R.3.6 kwota podatku VAT w zł: 1 748,00  i wartość brutto w zł: 9 348,00
R.3.7 termin płatności: 7 dni lub 2022-05-19
R.4 Rezultat 4: Zamówienie do dostawcy – wydruk

R.4.1 Miejsce wystawienia: Leszno;  data wystawienia: 2022-05-13

R.4.2
Sprzedawca: Zakład Produkcyjny ANATOL sp. z o.o., ul. Niepodległo ści 3, 
64-100 Leszno

R.4.3
Klient: Pracownia Tapicerska  SZEZLONG  Damian Grodzki  
ul. Słowia ńska 26, 64-100 Leszno

R.4.4
nazwa i ilość  mteriałów  w metrach bieżących:                                                                   
- Tkanina obiciowa ENDO – 50 
-  Welur  tapicerski – 30                                                  
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R.4.5
cena jednostkowa w zł:         
- Tkanina obiciowa ENDO – 26,00
- Welur  tapicerski – 20,00                                                           

R.4.6 Wartość brutto razem w zł: 2 337,00

R.4.7 Termin realizacji: 2022-06-01

R.5
Rezultat 5: ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdr owotnego – w arkuszu egzaminacyjnym

R.5.1 zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego: X (tak)
R.5.2 dane identyfikacyjne płatnika składek: NIP 5272670993 i/lub REGON  145907897

R.5.3 PESEL: 82010259012; nazwisko i imię płatnika składek: Grodzki  Damian 

R.5.4
dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia: PESEL 71012079450
nazwisko i imię: Kozakiewicz Mikołaj

R.5.5 kod tytułu ubezpieczenia: 04 11 0 0 
R.5.6 kod wykonywanego zawodu: 753402
R.5.7 data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego: 16.05.2022
R.5.8 Kod oddziału NFZ: 15R
R.5.9 Adres zameldowania: 64-100 Leszno, ul. Choinkowa 3

R.5.10 data wypełnienia: 16.05.2022 r.
R.6 Rezultat 6: Analiza wydajno ści pracy w latach 2020-2021 – w arkuszu egzaminacyj nym

R.6.1
dobór wskaźnika: wska źnik wydajno ści pracy = przychody ze sprzedaży / przeciętny stan 
zatrudnienia

R.6.2 obliczony wskaźnik wydajności pracy za 2020 r.: 9 000,00 zł/os.

R.6.3 obliczony wskaźnik wydajności pracy za 2021 r.: 10 000,00 zł/os.

R.6.4
interpretacja wskaźnika wydajności pracy w 2020 r. obliczonego przez zdającego, np.: 
przychody ze sprzeda ży  przypadaj ące na jednego zatrudnionego wynosiły 9 000,00 zł 

R.6.5
interpretacja wskaźnika wydajności pracy w 2021 r.obliczonego przez zdającego, np.: przychody ze 
sprzeda ży przypadaj ące na jednego zatrudnionego wynosiły 10 000,00 zł

R.6.6

ocena wydajności pracy na podstawie obliczeń zdającego, np.: wydajno ść pracy w zakładzie  w 
roku 2020 wynosiła 9 000,00 zł/pracownika, natomias t w roku 2021 wynosiła 10 000,00 
zł/pracownika, czyli indywidualna wydajno ść pracy pracowników wzrosła.  Jest to zjawisko 
pozytywne świadcz ące o wzro ście efektywno ści pracy i lepszej organizacji.
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