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Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac zwi zanych z prze adunkiem oraz 
magazynowaniem towarów i adunków w portach i terminalach 

Oznaczenie kwalifikacji: A.34 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PRAKTYCZNA 

A.34-01-14.05 
Czas trwania egzaminu:180 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 
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Zadanie egzaminacyjne: 

Morski Terminal Kontenerowy otrzyma  zlecenie na obs ug  adunku w relacji transport morski – 
transport drogowy. Zakres prac, który nale y zaplanowa  rozpoczyna si  od chwili obs ugi towaru na 
statku, a ko czy na za adunku na rodki transportu drogowego. 

Tabela 1. Zakres zlecenia 

Tabela 2.Taryfa portu kontenerowego 

A. Warunki ogólne 
Art. 1. Stosowanie taryfy 

1. Taryfa obowi zuje od 01.01.2014 r.  
2. Morski Terminal Kontenerowy (MTK) wykonuje na zlecenie podmiotów dzia aj cych w obrocie 

portowo-morskim us ugi polegaj ce na kompleksowej obs udze rodków transportu morskiego  
i l dowego, w tym tak e wykonuje us ugi s u ce bezpo rednim potrzebom adunków.  

3. Wynagrodzenie MTK z tytu u wiadczenia powy szych us ug wyliczane jest na podstawie faktycznie 
wykonanych czynno ci oraz przyporz dkowanych im stawek. Warto  poszczególnych stawek 
zawarta jest w Cz ci B niniejszej taryfy.  

4. P atnikiem za wykonanie przez MTK zleconych us ug jest zleceniodawca, o ile umawiaj cy si   
o wykonanie us ugi kontrahenci nie uzgodnili inaczej.  

Art. 2. Rozliczenia i op aty dodatkowe 
1. Stawki taryfy wyra one s  w PLN.  
2. Zawarte w niniejszej taryfie stawki s  stawkami netto do których dolicza si  podatek VAT zgodnie  

z obowi zuj cymi przepisami. 

Zleceniobiorca:  
Morski Terminal Kontenerowy Gda sk S.A. 
ul. Morska 12; 80- 601 Gda sk 
NIP 785-446-23-65 
Nazwa banku: AWbank 
Nr rachunku bankowego: 27 1020 2377 6230 2231 0000 2356 
Ostatni numer wystawionej faktury: 457/2014 
Stawka podatku VAT za us ugi wykonane w porcie: 23%  
Forma p atno ci: przelew 
Termin p atno ci: 30 dni 
Data wystawienia faktury: 22.06.2014 r. 

Zleceniodawca:  
SPED-MOR Sp. z o.o. 
ul. Wi lana 7 
85-624 Bydgoszcz 
NIP 184-532-34-36 
 

adunek: drobnica zjednostkowana na europaletach 

Jednostka adunkowa/transportowa: kontenery ISO-1C. 

Do prze adunku s  trzy kontenery po 11 paletowych jednostek adunkowych o wymiarach 1,2 x 0,8 x 1,8 m i masie 
400 kg.  

Towarem jest obuwie sportowe importowane z Niemiec, zwolnione z odprawy celnej. 

Kontenery po wy adunku ze statku w dniu 17.06.2014 r. o godz. 11:00 b d  z o one na polu sk adowym,  
a nast pnie rozformowane. Kolejnego dnia paletowe jednostki adunkowe zostan  przewiezione do magazynu  
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3. Obs uga statków – za adunek/wy adunek kontenerów i pojazdów – us ugi oferowane s   
24 godz./dob , 7 dni w tygodniu i s  ka dorazowo uzgadniane pomi dzy Stronami. 

B. Us ugi i stawki 
Art. 1. Obs uga kontenerów 

Uwagi: 
1 Obejmuje przemieszczenie z adowni lub pok adu do burty statku lub odwrotnie (za adunek/wy adunek). 
2 Obejmuje przemieszczenie w obie strony kontenera celem nape nienia, opró nienia, odprawy celnej, kontroli fitosanitarnej, 
skanowanie, dokonanie ponownej kontroli/ogl dzin/przegl du technicznego kontenera w MTK oraz otwarcie i zamkni cie drzwi 
kontenera itp. 
3 Okres sk adowania liczy si  od dnia z o enia do dnia wydania kontenera z placu sk adowego. 

Art. 2. Drobnica 

Uwagi: 
1 Wed ug stawek drobnicy zjednostkowanej s  rozliczane: 

a) towary spaletyzowane, pakiety, big bags, wi zki, beczki na paletach, opakowania powy ej 500 kg/szt., 
b) papier, celuloza – role, palety, pakiety, jednostki adunkowe, 
c) wyroby stalowe – blacha (kr gi, arkusze, palety, paczki); inne wyroby stalowe (konstrukcje, szyny, k towniki, rury, drut, 
pr ty, profile, odlewy – wi zki, zwoje, sztuki); wyroby metalowe. 

2 Wed ug stawek drobnicy luzem s  rozliczane: 
a) niespaletyzowane worki, kartony, bele, beczki, paczki, opakowania do 500 kg/szt., 
b) marmur lub granit. 

3 Prze adunek drobnicy w relacji bezpo redniej: drobnica luzem nie jest obs ugiwana w relacji bezpo redniej; drobnica 
zjednostkowana wg odr bnych ustale . 

Lp. Nazwa us ugi Jednostki 

Kontenery 
  

Pe ne Puste 
20 ft 40 ft 20 ft 40 ft 

1. Sztauerka statkowa1 szt. 259,00 336,00 173,00 227,00 

2. Prze adunek plac – rodek transportu  
lub rodek transportu – plac szt. 121,00 157,00 87,00 113,00 

3. Manipulacja2 szt. 248,00 323,00 248,00 323,00 

4. Sk adowanie – 15 dni wliczone w stawk  
prze adunkow 3 - - - - - 

5. Sk adowanie – od 16 dnia szt./dzie  46,50 93,00 46,50 93,00 

6. Kontenery ch odzone – pod czenie  
i od czenie szt. 53,00 53,00 - - 

7. Kontenery ch odzone – energia elektryczna  
i monitoring godz. 6,70 6,70 - - 

Lp. Nazwa us ugi Jednostki Stawki 
Opró nianie lub nape nianie kontenera (kontener – plac/magazyn lub odwrotnie) 

1. Zjednostkowana1 tona 31,00 
2. Luzem2, 3 tona 62,00 
3. Sztuki ci kie (5t – 60t) tona 51,00 

Prze adunek magazyn/plac – samochód/wagon lub odwrotnie oraz paletyzacja/rozpaletowanie 
1. Zjednostkowana1 tona 31,00 
2. Luzem tona 62,00 
3. Sztuki ci kie (5t – 60t) tona 51,00 

Sk adowanie drobnicy 
1. 15 dni wliczone w stawk  prze adunkow      
2. Od 16 do 45 dnia w magazynie/pod zadaszeniem Tona/dzie  1,55 
3. Od 46 dnia w magazynie/pod zadaszeniem Tona/dzie  2,60 
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Tabela 3. Wyposa enie portu 

Tabela 4. Parametry kontenera i rodka transportu 

Nazwa Ilo  Opis 

Suwnica nabrze owa – STS „Post-Panamax” 5 ud wig: 58 ton 
wysi g:18 rz dów kontenerów na burcie statku 

Samojezdna suwnica placowa – RTG 18 
ud wig: 40,6 ton 
mo liwo  pi trzenia kontenerów w 5 warstwach 
ruch suwnicy na placu wspomagany jest nawigacj  satelitarn  

Podno nik do pe nych kontenerów  
– RS SMV 4531 TB5 3 ud wig: 45 ton 

Uk adarka do pustych kontenerów  
– SMV 7/8 ECB 90 2 ud wig: 9 ton 

pozwala na pi trzenie kontenerów do 8 warstw 

Ci gnik do naczep placowych – IMV RT222 25 no no : 60 ton 

Naczepy kontenerowe 28 przystosowane do przewozu kontenerów: 20 , 40  
no no : 60 ton 

Naczepy Ro-Ro 4 no no : 60 ton 

Sztaplarka Ro-Ro 1 ud wig: 32 tony 

Wózki wid owe 9 no no : 2 t, 3 t, 3,2 t, 5 t i 8 t 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.  

Ocenie podlega  b d  4 rezultaty: 
− wype niony harmonogram prac i wybór urz dze  transportu bliskiego, 
− uzupe niona karta za adunku na rodek transportu drogowego, 
− uzupe niony kosztorys za us ugi, 
− wype niona faktura za wykonane us ugi. 
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Harmonogram prac i wybór urz dze  transportu bliskiego 
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Karta za adunku na rodek transportu drogowego  

Liczba pj  w naczepie   Razem: …………….szt.  
Na d ugo ci naczepy: ………….. szt. 

Na szeroko ci naczepy: ………….. szt. 

Schemat rozmieszczenia adunku w naczepie  

Opis za adunku paletowych 
jednostek adunkowych 

 

Opis mocowania adunku 
w rodku transportu 

 

Masowy wspó czynnik  
wykorzystania adowno ci  
w naczepie 

 

Obj to ciowy wspó czynnik 
wykorzystania przestrzeni 
adunkowej w naczepie 
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Kosztorys za us ugi 

Faktura za wykonane us ugi 

Czynno  Ca kowity koszt za wykonan  czynno  

Sztauerka statkowa   

Prze adunek kontenerów burta – plac  

Przewiezienie kontenerów z placu sk adowego pod magazyn 
i przewiezienie pustych kontenerów na plac sk adowy 

 

Opró nianie kontenerów  

Sk adowanie w magazynie konsolidacyjnym  

Prze adunek drobnicy zjednostkowanej z magazynu do samochodu  
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