
Nazwa 
kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodze ń i danin publicznych

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.65

Numer zadania: 01

Kod arkusza: AU.65-01-01_SG_zo

Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza si ę inne sformułowania poprawne meryrorycznie
R.1 Rezultat 1: Umowa o prac ę nr 1/12/2021 dla Michała Łempickiego – wydruk

R.1.1 nazwa i nr dokumentu: Umowa o pracę numer UP/2021/12/1 lub UP 1/12/2021 lub 1/12/2021
R.1.2 data zawarcia umowy: 30.11.2021 
R.1.3 dane pracodawcy: Sklep  KOALA  Marek Drozd  lub Marek Drozd
R.1.4 dane pracownika: Michał Łempicki, zam. Brzeziny, ul. Gimnazjalna 1
R.1.5 rodzaj i czas zawartej umowy: na czas określony od dnia 01.12.2021 do 30.06.2022 lub do 30.06.2022
R.1.6 stanowisko/rodzaj umówionej pracy: Specjalista do spraw sprzedaży
R.1.7 miejsce wykonywania pracy: Kalisz ul. Grodzka 1  lub siedziba firmy
R.1.8 wymiar czasu pracy: 1/1 lub pełen etat

R.1.9
składniki wynagrodzenia: podstawa miesięczna/wynagrodzenie zasadnicze 4 200,00 zł
premia uznaniowa: 50,00 zł

R.1.10 dzień/termin rozpoczęcia pracy: 01.12.2021

R.2
Rezultat 2:  Formularz ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpiecz eń ‒ 
w arkuszu egzaminacyjnym

R.2.1
Dane identyfikacyjne płatnika składek: 
NIP  5831019571 lub/i REGON  143190834  Numer PESEL: 82070501771

R.2.2
Dane identyfikacyjne płatnika składek:
Nazwiskoi imię: Drozd Marek: data urodzenia: 05.07.1982 

R.2.3
Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń: numer PESEL 87070600451
Nazwisko i imię:  Łempicki Michał;  data ur. 06.07.1987 

R.2.4 kod wykonywanego zawodu: 243305
R.2.5 tytuł ubezpieczenia/kod tytułu ubezpieczenia: 01 10 0 0

R.2.6 dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych: data powstania obowiązku ubezpieczeń: 01.12.2021

R.2.7 osoba zgłaszana podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu  (X), rentowym (X) , chorobowemu (X), wypadkowemu   (X)

R.2.8
dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym: data powstania obowiązku 01.12.2021 
kod NFZ 15R   

R.2.9 adres zameldowania na stały pobyt: Gimnazjalna  1 , kod 62-874, miejscowość  Brzeziny
R.2.10 data wypełnienia: 07.12.2021

R.3 Rezultat 3: Lista płac nr 1/12/2021 za grudzie ń 2021 r. dla Michała Łempickiego – wydruk 

R.3.1
nazwa dokumentu i okres płacowy: Lista płac, grudzień 2021
nazwisko i imię pracownika: Łempicki Michał

R.3.2 podstawa/wynagrodzenie zasadnicze: 4 200,00 zł
R.3.3 premia: 50,00 zł

R.3.4

kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego: 
- emerytalne 414,80 zł
- rentowe 63,75 zł,
- chorobowe 104,13 zł

R.3.5 kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne: 284,22 zł i 45,84 zł   lub suma 330,06 zł
R.3.6 koszty uzyskania przychodu: 300,00 zł, ulga podatkowa: 43,76 zł
R.3.7 zaliczka na podatek dochodowy: 244,00 zł
R.3.8 kwota do wypłaty: 3 093,26 zł
R.4 Rezultat 4:   Polecenie przelewu wynagrodzenia za g rudzie ń 2021 r. dla Michała Łempickiego – wydruk     

R.4.1 nazwa odbiorcy:  Łempicki Michał
R.4.2 nr rachunku odbiorcy: 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007
R.4.3 kwota przelewu: 3 093,26 zł lub inna kwota do wypłaty z listy płac sporządzonej przez zdającego
R.4.4 nr rachunku zleceniodawcy: 88 1140 1993 0893 4303 2522 5244
R.4.5 nazwa zleceniodawcy: Marek Drozd lub  Sklep  KOALA  Marek Drozd 
R.4.6 tytułem, np.: wynagrodznie za 12/2021, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę
R.4.7 data przelewu: 31-12-2021
R.5 Rezultat 5:  DW -  Dowód wewn ętrzny nr 1/12/2021 – wydruk

Uwaga: Każdy numer dowodu księgowego może być poprzedzony symbolem dowodu.
R.5.1 data wystawienia dowodu: 31.12.2021; Numer dowodu: 1/12/2021
R.5.2 Nazwa: np.: amortyzacja srodków trwałych za grudzień  2021

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l



R.5.3 Wartość: 350,00 zł
R.5.4 Wystawił: Marek Drozd
R.6 Rezultat 6: Podatkowa ksi ęga przychodów i rozchodów za grudzie ń 2021 r. – wydruk

Uwaga: Każdy numer dowodu księgowego może być poprzedzony symbolem dowodu.

R.6.1
Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 06.12.2021 , Fa 587/2021
Kontrahent: Hurtownia LEO  sp. z o.o., ul. Komandorska 66, 53-343 Wrocław 
Opis zdarzenia gospodarczego: np. zakup towarów

R.6.2
Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 06.12.2021 , np. Faktura 2560/2021
Kontrahent: GONIEC  Paweł Cwał, ul. Wagonowa 4, 53-609 Wrocław
Opis zdarzenia gospodarczego: np. transport zakupionych towarów

R.6.3
Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 20.12.2021 , np. Faktura 1/12/2021
Kontrahent: Przytulisko dla psów s.c., ul. Bankowa 6, 62-800 Kalisz
Opis zdarzenia gospodarczego: np. sprzedaż  towarów

R.6.4
Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 31.12.2021., Lp 1/12/2021 lub 1/12/2021
Opis zdarzenia gospodarczego: np. wynagrodzenie brutto pracownika

R.6.5
Data zdarzenia i numer dowodu księgowego:  31.12.2021, DW 1/12/2021 lub 1/12/2021
Opis zdarzenia gospodarczego: np. amortyzacja środków trwałych za grudzień 2021

R.6.6 Wartość sprzedanych towarów i usług:  3 500,00 zł
R.6.7 Zakup towarów handlowych lub materiałów:  705,00 zł
R.6.8 Koszty uboczne zakupu: 80,00 zł
R.6.9 Wynagrodznie w gotówce lub w naturze: 4 250,00 zł
R.6.10 Pozostałe wydatki: 350,00 zł
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