
   
 

Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo- 
                               ekspedycyjnych 
Oznaczenie kwalifikacji: EKA.08 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SD 

 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

      Czas trwania egzaminu: 120 minut.                        EKA.08-01-21.06-SD 

 

EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

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 8 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 
 
 
 

 
Układ graficzny 
© CKE 2020

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2019 
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Zadanie egzaminacyjne  
 
Obsłuż klienta korzystającego z usług operatora pocztowego Paczka   ̶ Box S.A., ul. 3 Maja 30, 40-097 
Katowice, zgodnie z jego wymaganiami. Wypełnij druki operatora pocztowego oraz sporządź dokumenty 
właściwe dla realizacji zamawianych przez klienta usług. Następnie sporządź kartki adresowe wiązanek 
listowych do przesyłek oraz chorągiewki adresowe do ładunków kierowanych z Węzła Ekspedycyjno-
Rozdzielczego Zabrze do urzędów pocztowych w Mysłowicach i Jaworznie. 
 
Potrzebne druki i cenniki zamieszczone są w arkuszu egzaminacyjnym. 

W miejscach, w których wymagany jest podpis pracownika wpisz swój numer PESEL. 

Na stanowisku egzaminacyjnym masz do dyspozycji: datownik, poduszkę i podkładkę do datownika oraz 
kalkulator.  

 

 
Klient 1. 

Pan Andrzej Niedźwiedzki właściciel Zakładu Renowacji i Naprawy Obuwia PANTOFELEK sp. z o.o. korzysta 

z usług operatora pocztowego Paczka   ̶Box S.A. Na podstawie informacji dotyczących zakupionych przez 

klienta usług i towarów oraz cenników operatora wypełnij formularz zestawienia Rozliczenie za usługi                           

i zakupione towary, zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym. 

Klient prosi o wypełnienie w jego imieniu druku wpłaty gotówkowej z tytułu opłaty za usługi świadczone przez 

Telefonię Cyfrową „Cyfrówka”. Uzupełnij druk również jako osoba przyjmująca należność. W miejscach 

przeznaczonych na wpisanie daty wpisz datę przeprowadzenia egzaminu.  

 

 
Informacje dotyczące zakupionych przez klienta usług i towarów 

 

Rodzaj usługi 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Druki bezadresowe o wadze 50 g sztuka 500 

Listy zwykłe o wadze 300 g sztuka 12 

Listy polecone o wadze 170 g sztuka 2 

Wpłata na rachunek bankowy 200,00 zł sztuka 1 

Przesyłka kurierska o wadze 10 kg sztuka 1 

Zakup koszulek na dokumenty A4/100 szt. opakowanie 1 
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Cennik usług pocztowych, kurierskich i finansowych 

Cennik listów zwykłych Cennik listów poleconych 

Waga 

Cena 
jednostkowa 

netto 
 (za 1 szt.) 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(za 1 szt.) 

Waga 

Cena 
jednostkowa 

netto 
(za 1 szt.) 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(za 1 szt.) 

do 350 g 1,00 zł zw. 1,00 zł 

do 100 g 2,00 zł zw. 2,00 zł 

od 101 g 

do 500 g 
2,50 zł zw. 2,50 zł 

od 351 g 
do 1000 g 

2,20 zł zw. 2,20 zł 
od 501g 

do 1000 g 
3,50 zł zw. 3,50 zł 

od 1001 g 
do 2000 g 

4,00 zł zw. 4,00 zł 
od 1001 g 
do 2000 g 

5,00 zł zw. 5,00 zł 

 

Cennik usług paczkowych 

Waga 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(za 1 szt.) 

Waga 

Cena 
Jednostkowa 

brutto 
(za 1 szt.) 

Waga 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(za 1 szt.) 

Do 5 kg 41,00 zł 
Ponad 5 kg 

 do 15 kg 
44,00 zł 

Ponad 15 kg 

 do 30 kg 
54,00 zł 

Ceny zawierają 23% podatku VAT 

Cennik usług dodatkowych 

Powiadomienie e-mail 

Cena jednostkowa netto 
(za 1 szt.) Stawka podatku VAT  

Cena jednostkowa brutto 
(za 1 szt.) 

0,23 zł 23% 0,28 zł 

Traktowanie przesyłki 
ostrożnie 

50% ceny jednostkowej brutto 

Cennik druków bezadresowych 

Waga 
Cena jednostkowa netto 

(za 1 szt.) Stawka podatku VAT 
Cena jednostkowa brutto 

(za 1 szt.) 

do 50 g 0,50 zł 23% 0,62 zł 

od 51 g do 100 g 0,55 zł 23% 0,68 zł 

od 101 g do 350 g 0,60 zł 23% 0,74 zł 

od 301 g do 1000 g 0,80 zł 23% 0,98 zł 

Czas doręczenia druków bezadresowych – do 7 dni roboczych 

Cennik usług kurierskich 

Waga przesyłki 
Cena jednostkowa netto 

(za 1 przesyłkę) 
Stawka podatku VAT 

Cena jednostkowa brutto 

(za 1 przesyłkę) 

do 1 kg 10,00 zł 23% 12,30 zł 

Ponad 1 kg do 5 kg 12,00 zł 23% 14,76 zł 

Ponad 5 kg do 10 kg 16,00 zł 23% 19,68 zł 

Ponad 10 kg do 20 kg 18,00 zł 23% 22,14 zł 

Cennik usług finansowych operatora pocztowego 

Nazwa usługi Opłata jednostkowa 

Opłaty za usługi 
finansowe zwolnione są 

z podatku VAT 

Wpłata na rachunek bankowy 

do 500,00 zł 
2,50 zł 

Wpłata na rachunek bankowy  

powyżej 500,00 zł 
3,00 zł 
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Cennik towarów 

 
 

Informacje niezbędne do wypełnienia druku Polecenie przelewu/Wpłata gotówkowa 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Zasady ekspedycji 

 

1. Do wiązanek z przesyłkami listowymi poleconymi należy sporządzić kartki adresowe wiązanek 

listowych odrębnie dla przesyłek listowych najszybszej kategorii i przesyłek listowych 

niebędących przesyłkami najszybszej kategorii. 

2. Przesyłki listowe polecone ekonomiczne i priorytetowe odprawiane są w osobnych workach.  

3. Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne i priorytetowe odprawiane są w kasecie jako 

jeden przedmiot ładunku. 

4. Przesyłki kurierskie oraz paczki stanowią odrębne przedmioty ładunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa towaru 
Jednostka 

miary 
Cena jednostkowa 

netto 
Stawka 

podatku VAT 

1. Koszulka na dokumenty A4/100 szt. opakowanie 4,00 zł 23% 

2. Teczka z gumką A4 sztuka 1,00 zł 23% 

3. Parasol automatyczny dwukolorowy sztuka 13,00 zł 23% 

4. Torba Eco papierowa sztuka 1,00 zł 23% 

5. Klej w sztyfcie 10 g sztuka 1,50 zł 23% 

6. Zestaw farb olejnych 10 szt. x 20 ml komplet 110,00 zł 23% 

7. Zestaw farb olejnych 5 szt. x 30 ml komplet 80,00 zł 23% 

8. Zestaw farb do szkła i ceramiki 5 szt. x 50 ml komplet 75,00 zł 23% 

9. Palety malarskie plastikowe sztuka 2,00 zł 23% 

10. Komplet pędzli z naturalnego włosia komplet 24,00 zł 23% 

Imię i nazwisko właściciela firmy Andrzej Niedźwiedzki 

Nazwa firmy 
Zakład Renowacji i Naprawy Obuwia 
PANTOFELEK sp. z o.o. 

Adres firmy 
ul. Warszawska 10 
40-006 Katowice 

Nazwa odbiorcy przelewu Telefonia Cyfrowa „Cyfrówka” 

Adres odbiorcy 
ul. Armii Krajowej 1 
42-520 Dąbrowa Górnicza 

Nr konta bankowego 04 2340 0089 2008 1286 4232 0044 

Tytuł wpłaty Opłata za abonament – wrzesień 2021 
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Plan wymiany poczty 

Wysyłane 

odjazd z dla ładunek odsyłka stała KPS nr 

6:20 
WER Zabrze  
41-850 

UP Mysłowice 
41-400 

Z 
L 
P 

7/121 

6:20 
WER Zabrze  
41-850 

UP Jaworzno 
43-600 

Z 
L 
P 

7/121 

6:35 
WER Zabrze  
41-850 

UP Lędziny 
43-140 

Z 
L 
P 

7/125 

6:35 
WER Zabrze  
41-850 

UP Mikołów  
43-190 

Z 
L 
P 

7/125 

 

 
Zestawienie ilości kierowanych przesyłek 

Urząd pocztowy 
Listy polecone 
priorytetowe 

Listy polecone 
ekonomiczne 

Listy nierejestrowane 

UP Mysłowice 88 sztuk 78 sztuk 1 kaseta 

UP Jaworzno  92 sztuk 81 sztuk 1 kaseta 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.  

 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:  

̶ Rozliczenie za usługi i zakupione towary, 
̶ Polecenie przelewu/Wpłata gotówkowa, 
̶ Kartki adresowe wiązanek listowych, 
̶ Chorągiewki adresowe. 
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Druk 
Rozliczenie za usługi i zakupione towary 

 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto  
[zł] 

Wartość 
netto  
[zł] 

Stawka 
podatku 

VAT 
[%] 

Wartość 
podatku  

[zł] 

Wartość 
brutto  

[zł] 

1. 
Druki bezadresowe 
o wadze 50 g 

       

2. 
Listy zwykłe 
o wadze 300 g 

       

3. 
Listy polecone 
o wadze 170 g 

       

4. 
Wpłata na rachunek 
bankowy 200,00 zł 

       

5. 
Przesyłka kurierska 
o wadze 10 kg 

       

6. 
Zakup towaru: 
koszulka na 
dokumenty 
A4/100 szt. 

       

Razem:  X   

 

 

Druk 

Polecenie przelewu/Wpłata gotówkowa 
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Kartki adresowe wiązanek listowych 
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Chorągiewki adresowe  
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