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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ 

atramentem. 
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś 

odpowiedź „A”: 
 
 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, 
otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI      
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

Arkusz zawiera informacje prawnie 

chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1.  

Zestawienie ofert 

Kryteria wyboru Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta 4 

Stawka za 1 tkm 0,17 zł 0,18 zł 0,22 zł 0,18 zł 

Termin realizacji przewozu 40 godzin 2 dni 58 godzin 3 dni 

Wskaźnik terminowo zrealizowanych przewozów 0,9 0,9 0,9 0,9 

 

Na podstawie przedstawionego zestawienia złożonych ofert, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria, wskaż 

która z ofert jest najkorzystniejsza z punktu widzenia zlecającego przewóz ładunku? 

A. Oferta 1 

B. Oferta 2 

C. Oferta 3 

D. Oferta 4 

 
Zadanie 2. 

 
Informacje dotyczące stawek oferowanych przez firmy transportowe 

Kryteria  
Firma transportowa 

I 
Firma transportowa 

II 
Firma transportowa 

III 
Firma transportowa 

IV 

Cena przewozu  1,20 zł/km 1,50 zł/km 1,30 zł/km 2,00 zł/km 

Koszt załadunku jednej pjł 
na środek transportu 

10 zł  8 zł 9 zł 5 zł 

 

Która z firm transportowych przedstawia najkorzystniejsze warunki przewozu 33 paletowych jednostek 

ładunkowych na odcinku 230 km wraz z ich załadunkiem do środka transportu? 

A. Firma transportowa I 

B. Firma transportowa II 

C. Firma transportowa III 

D. Firma transportowa IV 
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Zadanie 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Której informacji nie zawiera przedstawiona oferta? 

A. Terminu realizacji usługi. 

B. Ceny za realizację przewozu ładunku. 

C. Daty sporządzenia i numeru zapytania ofertowego. 

D. Informacji o środkach transportu którymi zostanie zrealizowana usługa. 

  

Kalisz, 02.01.2021  
(miejscowość i data) 

SPEED – TRANS 

ul. Wojska Polskiego 13 

62-801 Kalisz 
(nazwa i adres spedytora) 

 

 

 

MUCHOMOREK sp. z o. o. 

ul. Polna 1 

62-800 Kalisz 
(nazwa i adres zleceniodawcy) 

 

 

OFERTA REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWO SPEDYCYJNYCH 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.12.2020 r. nr 333/2020 oferujemy realizację 

zleconych czynności w zakresie przygotowania ładunku do przewozu w cenie 300 zł, sporządzenia 

dokumentacji i wytyczenia drogi przewozu w cenie 180 zł, ubezpieczenia ładunku na czas transportu                     

w cenie 200 zł oraz realizację przewozu ładunku własnymi samochodami ciężarowymi. 

Czas realizacji zlecenia do 3 dni od dnia nadania ładunku do przewozu. 

  

 

 

Z poważaniem, 

Stefan Kwiecień 
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Zadanie 4.  
 

Oferta przewozowa Universal Cargo 
 

 
Rodzaj  
użytego 
środka 

transportu 
 

Wagony  
o ładowności do 25 t 

Wagony  
o ładowności 
powyżej 25 t 

Statki morskie 

Pojazdy 
drogowe 

o ładowności 
do 12 t 

Pojazdy drogowe  
o ładowności powyżej 

12 t 

Cennik 
przewozu 

 
do 300 km – 1 200 zł 
od 301 do 500 km – 
1 800 zł 
powyżej 501 km – 
2 800 zł 

 
Stawki jak dla 
wagonów do 25 t 
powiększone  
o współczynnik 
korygujący 

 
Za każda tonę 
nadanego 
ładunku 300 zł 
na odległość 
do 500 km 
 

 
Za każdy 
kilometr  
3,8 zł 

 
do 150 km – 700 zł 
od 151 do 300 km –  
1 100 zł 
powyżej 301 km –  
1 800 zł 

Według zamieszczonego fragmentu oferty, brytyjska firma Universal Cargo nie oferuje przewozu ładunków 

transportem 

A. morskim. 

B. lotniczym. 

C. drogowym. 

D. kolejowym. 

 
Zadanie 5.   

W jakim celu, przedsiębiorstwo spedycyjne, wystawia fakturę „pro forma”? 

A. Zaksięgowania przychodu. 

B. Opłacenia podatku za zrealizowane usługi. 

C. Zaewidencjonowania należności w księgach rachunkowych.  

D. Poinformowania jak będzie wyglądać rzeczywista faktura i jakie będą koszty zrealizowanej transakcji. 

 
Zadanie 6.   

Który element pisma umieszczany jest z lewej strony pod treścią pisma przedstawiającego ofertę? 

A. Sprawa. 

B. Nagłówek. 

C. Numer pisma. 

D. Wykaz załączników. 

 
Zadanie 7. 

Przedsiębiorca, który chce udzielić odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe, powinien sporządzić 

A. reklamację. 

B. zamówienie. 

C. ofertę handlową. 

D. potwierdzenie zamówienia. 
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Zadanie 8.  

Do systemów kancelaryjnych zalicza się system 

A.  księgowy. 

B.  metryczny. 

C.  dziennikowy. 

D.  bezgotówkowy. 

 
Zadanie 9. 

 

Przedstawionym dokumentem jest 

A. PZ 

B. ZW 

C. RW 

D. MM 

 
Zadanie 10.  

Zawiadomienie o wysyłce ładunku (awizo) kierowane jest  

A. od dostawcy do odbiorcy. 

B. od kierowcy do nadawcy.  

C. od odbiorcy do dostawcy. 

D. od kierowcy do spedytora. 
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Zadanie 11. 

DANE PODMIOTÓW 

Zleceniodawca usługi: 

Grupa Producentów POLSKIE ŚLIWKI 

ul. Sadowa 10 

05-600 Grójec 

NIP: 797-71-60-678 

Zleceniobiorca usługi: 

Przedsiębiorstwo Transportowe TRANSTIR 

ul. Dolna 3 

05-600 Grójec 

NIP: 797-43-24-504 

Odbiorca ładunku 1 

DCT Gdańsk SA 

ul. Kontenerowa 7 

80-601 Gdańsk 

NIP: 581-10-11-969 

Odbiorca ładunku 2 

BTK Szczecin 

ul. Polna 1 

70-456 Szczecin 

NIP: 851-17-020-32 

Odbiorca ładunku 3 

Terminal przeładunkowy 

ul. Sztormowa 22 

80-611 Gdańsk 

NIP: 583-30-13-363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Który z podmiotów zostanie wpisany w miejscu „sprzedawca” w przedstawionej fakturze? 

A. BTK Szczecin, ul. Polna 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-17-020-32 

B. DCT Gdańsk SA, ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, NIP: 581-10-11-969 

C. Terminal przeładunkowy, ul. Sztormowa 22, 80-611 Gdańsk, NIP: 583-30-13-363 

D. Przedsiębiorstwo Transportowe TRANSTIR, ul. Dolna 3, 05-600 Grójec, NIP: 797-43-24-504 

 
Zadanie 12.  

Według INCOTERMS 2020 koszty oznakowania i przygotowania towaru do transportu spoczywają na firmie 

A. spedycyjnej. 

B. przewozowej. 

C. kupującej towar. 

D. sprzedającej towar. 

 
  

P
ie

cz
ąt

k
a 

 
Faktura  

 

Nr  12/2021 
 

Miejscowość: Grójec 

 

Data wystawienia faktury: 6.01.2021 

S
P

R
Z

E
D

A
W

C
A

 Firma (imię i nazwisko), adres:  

 

 

 

NIP:  

N
A

B
Y

W
C

A
 

Firma (imię i nazwisko), adres:   

Grupa Producentów POLSKIE ŚLIWKI 

ul. Sadowa 10  

05-600 Grójec 

NIP: 797-71-60-678 

Lp. 

Nazwa towaru / usługi 

 

 

Ilość J. m. 

Cena jednostkowa 

bez podatku 

netto 

Wartość towaru 

(usługi)  

bez podatku 

netto 

Stawka 

VAT 
Kwota podatku 

Wartość towaru 

(usługi) wraz 

z podatkiem 

brutto 

zł gr zł gr % zł gr zł gr 

1. 
Usługa transportowa z Grójca do 

Gdańska 
1 szt. 2 500 00 2 500 00 23 575 00 3 075 00 

             

             

 

Sposób zapłaty: przelew          Termin zapłaty: 14 dni 

 

W Banku: mBank 

 

Nr konta:  88 1111 0000 2525 2626 2624 4545 

Z
es

ta
w

ie
n

ie
 s

p
rz

ed
aż

y
  

  
  
  
  

  

w
g

  
st

aw
ek

 p
o

d
at

k
u

: 

2 500 00 23 575 00 3 075 00 

 

 
 8     

 

 

 
5 

    

 

 

 
0 

    

Do zapłaty słownie:  trzy tysiące siedemdziesiąt pięć  zł 00/100  

 

 
zw. 

    

RAZEM: 2 500 00 X 575 00 3 075 00 

 

Adnotacje: brak 

 

 

Podpis wystawcy faktury:  Piotr Maj 
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Zadanie 13. 

Zgodnie z którą formułą INCOTERMS 2020 do obowiązków sprzedającego należy dostarczenie towaru na 

statek, zawarcie umowy przewozu transportem wodnym i pokrycie kosztów dostarczenia towaru do portu 

przeznaczenia, a na kupującym ciąży obowiązek przejęcia odpowiedzialności za przesyłkę od momentu gdy 

zajdzie się ona na statku? 

A. CFR 

B. DDP 

C. FCA 

D. DAP 

 
Zadanie 14. 

Routing order jest dokumentem kierowanym do zagranicznego eksportera w celu wysłania towaru 

importowanego z pełną gestią transportową kupującego od chwili wydania towaru w magazynie 

sprzedającego. Ta zasada dotyczy formuły handlowej  

A. DDP 

B. CPT 

C. DAP 

D. EXW 

 
Zadanie 15.  

Negocjacje miękkie charakteryzują się 

A.  odwlekaniem terminów negocjacji. 

B.  wypracowywaniem wspólnych rozwiązań. 

C.  usilnym przekonywaniu drugiej strony do własnego stanowiska. 

D.  dążeniem do osiągnięcia własnych korzyści kosztem drugiej strony. 

 
Zadanie 16. 

Metodą badań marketingowych polegającą na śledzeniu zmian na rynku transportowym jest 

A. panel. 

B. sondaż. 

C. obserwacja. 

D. eksperyment. 

 
Zadanie 17. 

W której części planu marketingowego, opisane są najważniejsze silne i słabe strony firmy oraz szanse                       

i zagrożenia dla prowadzonej działalności? 

A. Analizie SWOT. 

B. Streszczeniu planu. 

C. Analizie długoterminowej. 

D. Celach strategicznych firmy. 

 
 
 
 
 
 
  



Strona 8 z 15 

Zadanie 18. 

Dokonaj wyboru najlepszego dostawcy, metodą średniej ważonej, biorąc pod uwagę wszystkie podane 

kryteria i ich wagi. 

           Kryterium 
Dostawca 

Jakość 
(waga 0,2) 

Cena 
(waga 0,4) 

Terminowość 
(waga 0,3) 

Renoma 
(waga 0,1) 

A. 3 5 6 8 

B. 4 7 5 3 

C. 6 2 7 9 

D. 8 5 5 4 

 
Zadanie 19. 

Oferty przewoźników 

Przewoźnik 1 Przewoźnik 2 Przewoźnik 3 Przewoźnik 4 

Firma stosuje 10% rabatu na 
zlecenia o wartości powyżej  
4 000 zł brutto i dodatkowo 
5% od obniżonej ceny na 

zlecenia dla stałych 
zleceniodawców. 

Firma stosuje 20% 
rabatu na wszystkie 
zlecenia o wartości 

powyżej 1 000 zł brutto 

Firma stosuje 10% 
rabatu na wszystkie 
zlecenia o wartości 

powyżej 1 000 zł brutto 

Firma stosuje 12% 
rabatu dla stałych 
zleceniodawców. 

Przedsiębiorstwo spedycyjne ZET, które jest stałym zleceniodawcą u przewoźnika 1 i 4, planuje dokonać 

wyboru nowego przewoźnika w celu realizacji zlecenia o wartości 4 500 zł brutto. Na podstawie 

przedstawionych ofert wskaż przewoźnika, który oferuje najtańszą realizację zlecenia. 

A. Przewoźnik 1 

B. Przewoźnik 2 

C. Przewoźnik 3  

D. Przewoźnik 4 

 
Zadanie 20.  

Spedytor otrzymał zlecenie rozładunku 20 kontenerów oraz ich magazynowanie przez 3 dni. Który 

podwykonawca oferuje realizację całego zlecenia po najniższych kosztach? 

A. LAS 

B. DĄB 

C. BUK 

D. SOSNA 

 
  

CZYNNOŚĆ 
Oferty podwykonawców 

LAS DĄB BUK SOSNA 

Rozładunek 
kontenerów 

9,00 zł/szt. 12,00 zł/szt. 18,00 zł/szt. 19,00 zł/szt. 

Magazynowanie 
kontenerów 

20 zł/dzień/1szt. 15 zł/dzień/1szt. 14 zł/dzień/1szt. 13 zł/dzień/1szt. 
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Zadanie 21. 
Oferty firm transportowych 

Firma transportowa 
Odległość przewozowa 

[km] 
Opłata ogólna za przewóz ładunku 

[zł] 

A. 600 1 320 

B. 400 1 000 

C. 1 200 1 440 

D. 850 1 530 

Która z przedstawionych firm oferuje najniższą stawkę za przewóz ładunku na odległość 1 km? 

A. Firma transportowa A. 

B. Firma transportowa B. 

C. Firma transportowa C. 

D. Firma transportowa D. 

 
Zadanie 22. 

Nadawca towaru nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z 

A. wadliwego stanu towaru. 

B. nieprawidłowego opakowania towaru. 

C. nieprawidłowego wypełnienia dokumentów związanych z dostarczeniem towaru. 

D. nienależytego wykonania czynności przewozowych wykonanych przez zleceniobiorcę. 

 
Zadanie 23. 

Fragment ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

Art.803.  
§ 1. Roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem roku. 
§ 2. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki 
– od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia                                   
z opóźnieniem – od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach 
– od dnia wykonania zlecenia. 
Art.804.  
Roszczenia przysługujące spedytorowi przeciwko przewoźnikom i dalszym spedytorom, którymi się 
posługiwał przy przewozie przesyłki, przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, kiedy 
spedytor naprawił szkodę, albo od dnia, kiedy wytoczono przeciwko niemu powództwo.  

Na podstawie zamieszczonego fragmentu kodeksu cywilnego, wskaż od kiedy rozpoczyna się bieg 

przedawnienia roszczenia, dla przesyłki która została uszkodzona podczas transportu? 

A. Od dnia nadania przesyłki. 

B. Z chwilą otrzymania zlecenia. 

C. Od dnia dostarczenia przesyłki. 

D. Z chwilą, gdy wystąpiła szkoda podczas trwania przewozu. 
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Zadanie 24. 
Fragment ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe. 

Art. 69.  
1. Na żądanie uprawnionego przewoźnik stwierdza w liście  przewozowym niemożność wydania przesyłki po 
upływie terminu określonego w art. 52, chyba że wcześniej stwierdzono nieodwracalny charakter utraty. 
2. Jeżeli przesyłka zostanie odnaleziona w ciągu roku od wypłaty odszkodowania, przewoźnik powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym uprawnionego. 
3.W terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, uprawniony może żądać, aby 
wydano mu odnalezioną przesyłkę w jednym z punktów odprawy przesyłek za zwrotem otrzymanego od 
przewoźnika odszkodowania. W takim wypadku uprawniony zachowuje roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie. 
4. Jeżeli odnalezienie nastąpiło po upływie roku albo uprawniony nie zgłosił się w terminie określonym w ust. 3, 
przesyłka ulega likwidacji. 
Art.70.  
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek  niewykonania lub nienależytego wykonania 
polecenia zmiany umowy przewozu, chyba że zachodzą okoliczności wymienione w art. 54 ust.1 i 2 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu ustawy, określ w którym terminie musi zgłosić się osoba 

poszkodowana po odbiór przesyłki, której odnalezienie nastąpiło w ciągu roku od wypłaty odszkodowania, 

tak by nie uległa ona likwidacji? 

A. 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odnalezieniu przesyłki. 

B. 40 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odnalezieniu przesyłki. 

C. 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o odnalezieniu przesyłki. 

D. jednego roku od dnia otrzymania zawiadomienia o odnalezieniu przesyłki. 

 
Zadanie 25. 

Który dokument umożliwia bezcłowy przewóz i odprawę celną towarów wywożonych tymczasowo na 

zagraniczne targi? 

A.  Karnet TIR. 

B.  Karnet ATA. 

C.  Umowa AETR. 

D.  Konwencja IATA. 

 
Zadanie 26. 

Za przewóz ładunku na odległość 400 km naliczona została opłata 1 599,00 zł brutto. Stawka VAT za 

zrealizowana usługę wynosi 23%. Ile wynosi cena jednostkowa netto przewozu ładunku na odległość 1 km? 

A.  3,25 zł 

B.  3,35 zł 

C.  3,50 zł       

D.  3,65 zł 

 
Zadanie 27.  

Stawka netto za jedną godzinę pracy pracownika wynosi 13,00 zł. Jedna roboczogodzina pracy suwnicy to 

20,00 zł netto. Ile wyniesie wartość podatku, przy stawce 23%, za wykonane usługi załadunkowe trwające                 

8 godzin? 

A.  23,92 zł 

B.  36,80 zł 

C.  40,59 zł 

D.  60,72 zł 
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Zadanie 28. 

Jaka waga obliczeniowa będzie podstawą obliczenia frachtu za 12 sztuk przesyłek o wymiarach                                 

0,7 x 0,8 x 0,4 m (dł. x szer. x wys.) każda, jeżeli przelicznik 1m³ = 1 000 kg? 

A. 2 688 kg 

B. 3 360 kg 

C. 3 840 kg 

D. 6 720 kg 

 
Zadanie 29.  

Jaki będzie koszt netto przewozu 1 tony ładunku pojazdem o nośności 24 ton, którego ładowność 

wykorzystano w 45%, jeżeli całkowity koszt przewozu wyniósł 1 080,00 zł netto ? 

A.  100,00 zł 

B.  180,00 zł 

C.  200,00 zł 

D.  300,00 zł 

 
Zadanie 30.  

Cennik firmy transportowej RAJD  

Liczba nadanych pjł Za pierwsze 150 km Za każdy następny kilometr ponad 150 km 

Od 1 do 5 pjł  150,00 zł 3,50 zł 

Od 6 do 10 pjł 130,00 zł 2,50 zł 

Od 11 do 20 pjł 100,00 zł 2,00 zł 

Od 21 do 30 pjł    95,00 zł 1,50 zł 

Ponadto firma dolicza 1,50 zł za załadunek każdej pjł 

Na podstawie cennika firmy transportowej RAJD, zamieszczonego w tabeli, określ całkowity koszt załadunku 

i przewozu 25 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) na odległość 285 km. 

A. 202,00 zł 

B. 297,00 zł 

C. 335,00 zł 

D. 430,00 zł 
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Zadanie 31. 
 

Tabela opłat podstawowych (w zł) dla przesyłek 
przewożonych w wagonie 4-osiowym stosowana                         
w komunikacji krajowej i międzynarodowej 
 
 

Odległość 
w km do 

Opłata podstawowa w zł 

90 1 133 

140 1 224 

190 1 330 

240 1 400 

290 1 600 

340 1 800 

390 2 000 

440 2 400 

490 3 111 

540 3 450 

Wagon więcej niż 3-osiowy 
 
 

Masa przesyłki 
do [ton] 

Współczynniki 
korygujące 

20 1,00 

21 1,24 

22 1,28 

23 1,26 

24 1,30 

25 1,34 

26 1,38 

27 1,40 

28 1,44 

29 1,47 

30 1,50 

31 1,54 

Ile wynosi całkowity koszt przewozu 28 ton ładunku w wagonie czteroosiowym na odległość 423 km? 

A. 2 000 zł 

B. 2 400 zł 

C. 2 880 zł 

D. 3 456 zł 

 
Zadanie 32.  

Ile wyniesie łączny koszt przewozu 10 palet z Centrum Dystrybucji do Marketu na odległość 100 km                              

a następnie 5 palet z Marketu do Sklepu na odległość 30 km? 

A. 400 zł 

B. 500 zł 

C. 620 zł 

D. 780 zł 

 
 
 
Zadanie 33. 

Do podatków pośrednich zalicza się podatek 

A.  CIT. 

B.  VAT. 

C.  tonażowy. 

D.  od nieruchomości. 

 
 
 
 
 
  

Liczba palet 
[szt.] 

Stawka  
[zł/km] 

1 – 6 4,00 

7 – 12 5,00 

13 – 19 6,00 

20 – 27 7,00 
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Zadanie 34. 
 

Fragment Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

Art.28j. 
1. Miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym 

te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. 
2. Przez krótkoterminowy wynajem środków transportu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się ciągłe 

posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni,                                     
a w przypadku jednostek pływających – przez okres nieprzekraczający 90 dni. 

3. Miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie, innym niż wynajem krótkoterminowy, środków 
transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada 
siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, z zastrzeżeniem ust.4. 

4. Miejscem świadczenia usługi wynajmu statku rekreacyjnego, innego niż wynajem krótkoterminowy, na 
rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie 
oddawany do dyspozycji usługobiorcy, pod warunkiem że usługodawca faktycznie świadczy tę usługę 
ze swojej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu. 

Zgodnie z przedstawionym fragmentem ustawy o podatku od towarów i usług najemca korzystający                             

z krótkoterminowego najmu barki rzecznej, od dnia 2.11.2020 r., musi dokonać jej zwrotu najpóźniej do  

A. 02.12.2020 r. 

B. 01.01.2021 r. 

C. 01.03.2021 r.  

D. 31.01.2021 r. 

 
Zadanie 35. 

Które z kryteriów wpływa na wysokość opłaty za przejazd samochodu ciężarowego po drogach krajowych? 

A. Wiek kierowcy. 

B. Klasa emisji spalin EURO pojazdu. 

C. Doświadczenie zawodowe kierowcy. 

D. Sposób rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku. 
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Zadanie 36.  

W jakiej formie, na podstawie  przedstawionej faktury, nastąpi zapłata za zrealizowaną usługę? 

A. Przelewem. 

B. Wekslem w ciągu 7 dni. 

C. Gotówką w ciągu 14 dni. 

D. Gotówką w dniu realizacji usługi. 

 
Zadanie 37. 
 

 Środek 
transportu 1 

Środek 
transportu 2 

Środek 
transportu 3 

Środek 
transportu 4 

Odległość przewozu [km] 200 900 600 500 

Masa przewiezionego 
ładunku [kg] 

20 000 10 000 19 000 11 000 

Który środek transportu wykonał największą pracę przewozową [tkm]? 

A. Środek transportu 1 

B. Środek transportu 2 

C. Środek transportu 3 

D. Środek transportu 4 

 
Zadanie 38. 

Masa własna samochodu ciężarowego to 4 900 kg, a dopuszczalna masa całkowita wynosi 16 ton. Ile ton 

ładunku można maksymalnie załadować, aby nie przekroczyć jego granicy ładowności?  

A.   4,9 t 

B. 11,1 t 

C. 16,0 t 

D. 20,9 t 

 
 
  

P
ie

cz
ąt

k
a 

 
Faktura  

 

Nr  4/2021 
 

Miejscowość: Mielec 

Data sprzedaży: 11.01.2021 

Data wystawienia faktury: 11.01.2021 

S
P

R
Z

E
D

A
W

C
A

 

Firma (imię i nazwisko), adres:  

Firma transportowa POLETKO 

ul. Polna 3 

52-100 Wrocław 

NIP: 897-13-13-171 

N
A

B
Y

W
C

A
 Firma (imię i nazwisko), adres:   

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Bajka” 

ul. Sądowa 10  

39-300 Mielec 

NIP: 727-71-60-678 

Lp. 

Nazwa towaru / usługi 

 

 

Ilość J. m. 

Cena jednostkowa 

bez podatku 

netto 

Wartość towaru 

(usługi)  

bez podatku 

netto 

Stawka 

VAT 
Kwota podatku 

Wartość towaru 

(usługi) wraz  

z podatkiem 

brutto 

zł gr zł gr % zł gr zł gr 

1. Usługa transportowa  1 szt. 2 500 00 2 500 00 23 575 00 3 075 00 

             

             

 

Sposób zapłaty:  …………….           Termin zapłaty: 14 dni, na konto 

od dnia zrealizowania usługi 

 

W Banku: mBank 

 

Nr konta:  56 1111 0500 2525 2526 1124 4511 

Z
es

ta
w

ie
n
ie

 s
p
rz

ed
aż

y
  

  
  
  
  
  

w
g
  

st
aw

ek
 p

o
d
at

k
u
: 

2 500 00 23 575 00 3 075 00 

 

 
 8     

 

 

 
5 

    

 

 

 
0 

    

Do zapłaty słownie:  trzy tysiące siedemdziesiąt pięć  zł 00/100  

 

 
zw. 

    

RAZEM: 2 500 00 X 575 00 3 075 00 

 

Adnotacje: brak 

 

 

Podpis wystawcy faktury:  Piotr Maj 
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Zadanie 39. 

Odstęp czasu, w którym dwa środki transportu obsługujące tą samą trasę przewozową przejeżdżają kolejno 

po sobie przez wyznaczony punkt tej trasy, pozwala na wyznaczenie  

A. potoku ładunków. 

B. interwału ruchu na trasie. 

C. współczynnika gotowości technicznej pojazdu. 

D. współczynnika wykorzystania czasu pracy na trasie. 

 
Zadanie 40. 

Wskaźnikiem oceny procesu transportowego jest koszt jednostkowy tonokilometra (K) wyrażony wzorem 

A. K = liczba ton : liczba tonokilometrów. 

B. K = koszty transportu : liczba przesyłek.  

C. K = liczba tonokilometrów : koszty transportu. 

D. K = koszty transportu : liczba tonokilometrów. 

 


