
Nazwa 
kwalifikacji: Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.69

Numer zadania: 01

Kod arkusza: AU.69-01-SG-20.06-SG

Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Plan przewozu ładunku na trasie Rzes zów-Toru ń.
Wpisano

R.1.1 Najkrótsza trasa przewozu: Rzeszów-Łód ź-Toruń
R.1.2 Liczba kilometrów w jedną stronę (km): 495
R.1.3 Liczba kilometrów w dwie strony (km): 990
R.2 Rezultat 2: Dobór środka transportu do realizacji dostawy zgodnie z za mówieniem.

Wpisano
R.2.1 masa ładunku: 16150 kg lub 16,16 t lub 16,15 t
R.2.2 długość ładunku (m): 13,6
R.2.3 szerokość ładunku (m): 2,4
R.2.4 wysokość ładunku (m): wartość podana w przedziale od 2,7 do 2,8

R.2.5
ilość europalet w ramach jednej paletowej jednostki ładunkowej - 19 wraz z europaletą stanowiącą 
podstawę pjł.

R.2.6 ilość paletowych jednostek ładunkowych - 34
R.2.7 rodzaj środka transportu: ciągnik siodłowy lub nr rej. RZ00001 oraz liczba: 1 szt.
R.2.8 rodzaj środka transportu: naczepa nr 1 lub RZ00005 lub 24 t oraz liczba: 1 szt.
R.3 Rezultat 3: Harmonogram czasu pracy kierowcy.

Wpisano

R.3.1
data: 23.06.2020 r., czynność kierowcy: uczestnictwo przy załadunku lub załadunek, czas trwania 
czynności: 30 min 

R.3.2
data: 23.06.2020 r., czynność kierowcy: prowadzenie pojazdu lub transport , łączny czas trwania 
czynności: nie więcej niż 4,5 godz.

R.3.3
data: 23.06.2020 r., czynność kierowcy: przerwa lub odpoczynek , łączny czas trwania czynności: 
minimum 45 minut , rezultat uważa się za zrealizowany jeżeli zdający zaplanował odpoczynek po 
łącznym czasie jazdy do 4,5 godz.

R.3.4
data: 23.06.2020 r., czynność kierowcy: prowadzenie pojazdu  lub transport , łączny czas trwania 
czynności: nie więcej niż 4,5 godz., pokonana odległość narastająco: 495 km

R.3.5 data: 23.06.2020 r. i godzina 1230–1300, czynność kierowcy: uczestnictwo przy rozładunku lub 
rozładunek , czas trwania czynności: 30 min 

R.3.6 data: 23.06.2020 r., godzina po 1300, czynność kierowcy: prowadzenie pojazdu lub transport , czas 
trwania czynności: nie więcej niż 1 godz. 45 minut

R.3.7
data: 23.06.2020 r., czynność kierowcy: przerwa lub odpoczynek, rezultat uważa się za zrealizowany 
jeżeli zdający zaplanował dobowy odpoczynek co najmniej 9 godz.

R.3.8 pokonana odległość narastająco łącznie: 990 km
R.4 Rezultat 4: Szkic rozmieszczenia ładunku

Wpisano

R.4.1
Wykonany szkic zgodny z rysunkiem 1 - rzut z boku  lub narysował rozmieszczenie ładunku bez szkicu 
środka transportu

R.4.2 Wykonany szkic zgodny z rysunkiem 2 - rzut z góry.
R.4.3 Na rysunku 1, w kolumnie zaznaczono 19 europalet.
R.4.4 Na rysunku 2, naszkicowano dwa rzędy po 17  paletowych jednostek ładunkowych.
R.5 Rezultat 5: List przewozowy

Wpisano
R.5.1 Nr zamówienia: 22/06/2020

R.5.2

Odbiorca i jego adres: 
„TOR-BUD” sp. z o.o. 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 
87-100 Toruń

R.5.3

Przewoźnik i jego adres: 
„PAL-E” sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 2 
35-210 Rzeszów

R.5.4 Data załadunku: 23.06.2020 r.
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R.5.5

Nadawca i jego adres: 
„PAL-E” sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 2 
35-210 Rzeszów

R.5.6 Imię i nazwisko kierowcy: Tadeusz Nowak
R.5.7 Nr rej. pojazdu: RZ00001/ RZ00005
R.5.8 Ilość: 646
R.5.9 Nazwa przesyłki: europaleta lub EPAL
R.5.10 Ciężar ładunku: 16150 kg lub 16,15 t lub 16,150 t

R.6 Rezultat 6: Faktura VAT sprzeda ży europalet
Wpisano

R.6.1 FAKTURA NR: 22/06/2020

R.6.2

SPRZEDAWCA:  
„PAL-E” sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 2
35-210 Rzeszów
NIP 7331661475

R.6.3

NABYWCA:  
„TOR-BUD” sp. z o.o. 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
87-100 Toruń
NIP 7331661477

R.6.4 Bank, nr konta: ALI BANK 54 2490 0005 0000 4545 2222 4444
R.6.5 Nazwa towaru / usługi: europaleta lub EPAL 
R.6.6 Ilość europalet: 646 
R.6.7 Cena netto:  27,00 zł
R.6.8 Wartość netto: 17 442,00 zł
R.6.9 Kwota VAT: 4 011,66 zł
R.6.10 Wartość z VAT: 21 453,66 zł

Rysunek 1. Szkic rozmieszczenia ładunku na wybranym środku transportowym - rzut z boku

Rysunek 2. Szkic rozmieszczenia ładunku na wybranym środku transportowym - rzut z góry
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