
Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 

jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji 

pracy. 

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ 

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

Wypełnia zdający 

           Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu 
towarowego 

Oznaczenie kwalifikacji: AU.66 
Wersja arkusza: 01 

Czas trwania egzaminu: 120 minut 
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Zadanie egzaminacyjne 

Obsłuż trzech klientów zgodnie z ich wymaganiami. Wypełnij druki operatora pocztowego oraz sporządź 

dokumenty właściwe dla realizacji zamawianych przez klientów usług. 

Potrzebne druki, blankiety i cenniki znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. Na stanowisku 

egzaminacyjnym do dyspozycji są: datownik, poduszka do tuszu, podkładka gumowa oraz kalkulator. 

Klient 1. 

Pan Sławomir Góral zgłosił się do urzędu pocztowego w Poznaniu, aby nadać polecony, priorytetowy list za 

potwierdzeniem odbioru o masie 0,56 kg i wymiarach 420 mm x 320 mm x 5 mm. Na prośbę klienta 

wypełnij druk ‒ Potwierdzenie nadania przesyłki poleconej i wpisz numer przesyłki poleconej oraz kwotę 

opłaty zgodną z zamieszczonym fragmentem cennika. 

Wypełnij na prośbę klienta druk ‒ Potwierdzenie odbioru przesyłki zagranicznej w miejscu przeznaczonym 

do wypełnienia danych przez nadawcę. Ponadto na druku wpisz: dane wyznaczonego operatora kraju 

pochodzenia, dane adresata przesyłki, rodzaj przesyłki oraz numer przesyłki. W miejscach przeznaczonych 

na datę wpisz dzień egzaminu. 
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Dane wyznaczonego operatora kraju pochodzenia 

 

 

 

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym (fragment) 
 

 

 

 

Urząd nadania 

UP Poznań 66 

ul. Marcelińska 9 

61-734 Poznań 

nr konta bankowego: 
23 9856 5412 3256 5478 7894 3216 
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Klient 2. 

Pan Roman Wróbel jest pracownikiem księgarni i chce nadać za pobraniem paczkę zawierającą książki  

o masie 2,5 kg i wymiarach 20 cm x 25 cm x 4 cm z najkrótszym terminem doręczenia i z usługą „Odbiór  

w punkcie”. Kwota pobrania w wysokości 147,50 zł ma zostać przekazana na konto bankowe księgarni.  

Wypełnij na prośbę klienta druk ‒ Nalepka adresowa Paczka24/Paczka48 w miejscach przeznaczonych do 

wpisania danych przez nadawcę. Ponadto wpisz masę paczki oraz kwotę opłaty zgodną z zamieszczonym 

cennikiem. W miejscu przeznaczonym na datę wpisz dzień egzaminu. 

Nadawca Odbiorca Punkt odbioru 

Księgarnia „Dobre książki” Dominik Musiał Urząd Pocztowy 

ul. Folwarczna 14 ul. Niepołomicka 3/24 ul. Niepołomicka 24 

61-741 Poznań 30-124 Kraków 30-124 Kraków 56 

nr konta bankowego: 
32 2548 6895 7894 0000 0001 5124 

nr konta bankowego: 
66 2489 1245 7845 2265 2112 4557 

 

Nr tel.: 66 543 21 98 Nr tel.: 789 654 123 Nr tel. 32 165 49 87 
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Cennik opłat za świadczenie niepowszechnych usług pocztowych PACZKA24 i PACZKA48  
w obrocie krajowym dla klienta indywidualnego 

ROZDZIAŁ I   

Opłaty za usługę  

1) Opłata za przesyłkę o wymiarach maksymalnych 32 cm x 22 cm x 10 cm  

ROZDZIAŁ II  

Usługi dodatkowe  

POZ. Masa 

PACZKA24 PACZKA48 PACZKA24 PACZKA48 

OPŁATA (zł) OPŁATA (zł) 

z opcją „Odbiór w punkcie” Doręczenie pod adres 

1. paczka do 0,5 kg1) 10,00 8,50 12,50 11,00 

2. do 2 kg 13,50 12,00 16,00 14,50 

3. powyżej 2 kg do 5 kg 15,50 14,00 18,00 16,50 

4. powyżej 5 kg do 10 kg 19,50 18,00 22,00 20,50 

5. powyżej 10 kg do 20 kg 24,50 23,00 27,00 25,50 

POZ. Wyszczególnienie OPŁATA (zł) 

6. Ostrożnie 50% opłaty za usługę 

7. 

Dokumenty zwrotne: 
 
– jako PACZKA24 
 
 
– jako PACZKA48 

 
 

jak opłata za usługę PACZKA24 do 2 kg   
z doręczeniem pod adres 

 
jak opłata za usługę PACZKA48 do 2 kg 

z doręczeniem pod adres 

8. Sprawdzenie zawartości 6,15 

9. 

Potwierdzenie odbioru: 
 
– jako przesyłka listowa nierejestrowana 
priorytetowa 
 
– jako PACZKA24 
 
 
– jako PACZKA48 

 
 

2,46 
 
 

jak opłata za usługę PACZKA24 do 2 kg  
z doręczeniem pod adres 

 
jak opłata za usługę PACZKA48 do 2 kg 

z doręczeniem pod adres 

10. Doręczenie do rąk własnych 18,45 

11. Przesyłka niestandardowa 100% opłaty za usługę z poz. 1 - 5 

12. 

Pobranie: 
 
– przekazanie kwoty pobrania na rachunek 
bankowy 
– przekazanie kwoty pobrania na adres 
przekazem pocztowym 

 
   

4,00 
 

7,20 

UWAGA: 
Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 20 000,00 zł   
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Klient 3.  

Właściciel Przedsiębiorstwa PPHU Zygmunt Nowak chce kupić 100 szt. znaczków pocztowych  

po 5,20 zł/szt. oraz 75 szt. kopert A4 po cenie netto 0,20 zł/szt. i 25 szt. kopert A5 po cenie netto 0,10 zł/szt. 

Sprzedaż znaczków zwolniona jest z podatku VAT, zaś koperty objęte są 23% stawką VAT. Dowodem 

zakupu ma być faktura płatna przelewem. Wystaw fakturę na zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym 

druku, nadając jej  numer 1/06/2018. Za datę wystawienia oraz sprzedaży przyjmij datę egzaminu, a w 

miejscu przeznaczonym na podpis wystawcy faktury wpisz swój numer PESEL. 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 

 Potwierdzenie nadania przesyłki poleconej,  

 Potwierdzenie odbioru przesyłki zagranicznej,  

 Nalepka adresowa Paczka24/Paczka48, 

 Faktura. 

Wystawiający fakturę Klient 

UP Poznań 66 PPHU Zygmunt Nowak 

ul. Marcelińska 9 ul. M. Konopnickiej 6 

61-734 Poznań 61-741 Poznań 

nr rachunku bankowego: 
23 9856  5412 3256 5478 7894 3216 

nr rachunku bankowego: 
32 6595 7894 5487 1111 0011 5124 

NIP: 321-45-56-369 NIP: 321-65-49-873 
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Druk 

Potwierdzenie nadania przesyłki poleconej 
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Druk 

Potwierdzenie odbioru przesyłki zagranicznej 
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Druk 

Nalepka adresowa Paczka24/Paczka48 
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Druk 

Faktura 

FAKTURA 

NR 

  
  

……………..……………………………………………                               ………………………………… 
                                         Miejscowość                                                                                   Data wystawienia 

  
  

……………………………………………………………………….. 
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 

  
…………………… 
Środek transportu 

Sprzedawca 
Adres: 
  
  
  
  
 
 
  
NIP: 
  
Nr rachunku bankowego: 
  
  
  

Nabywca 
Adres: 
  
  
  
  
 
 
  
NIP: 
  
Nr rachunku bankowego: 
  
  

Lp. Nazwa towaru lub usługi J.m. Ilość 

Cena 
jednostkowa 
bez podatku 

Wartość towaru 
bez podatku 

Podatek VAT Wartość towaru 
(usługi) 

z podatkiem Stawka 
% 

Kwota 

zł gr zł gr zł gr zł gr 

 
  

  

 

 

                      

  
  
 
 

                      

  
  
 
 

                      

  
  
 
 

                      

  
Sposób zapłaty: 
  
Do zapłaty: 
  
Słownie: 
  
  
  

RAZEM 
 
 

  
  x         

Zestawienie 
sprzedaży 

według stawek 
podatku 

 
 

  
  23         

 
 

  
  8         

 
 

  
  5         

 
 

  
  0        

 
 

  
  zw.        

  
 
 
Podpis osoby wystawiającej 
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