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Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 
Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach 
organizacyjnych 

Oznaczenie kwalifikacji: A.32 
Numer zadania: 01 

A.32-01-17.06
Czas trwania egzaminu: 120 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2017 

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 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

Układ graficzny © CKE 2016 
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Zadanie egzaminacyjne 

Opracuj dokumentację dotyczącą funkcjonowania przedszkola KRASNOLUDEK. 

Przeprowadź kalkulację kosztu miesięcznego zużycia wody przez przedszkole w oparciu o fragment 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz cennik Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy 

Sp. z o.o. Uzyskane wyniki wpisz do Kosztorysu miesięcznego zużycia wody. 

Wypełnij Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z posesji, na której 

znajduje się przedszkole. 

Sporządź Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą ponosić będzie 

miesięcznie przedszkole. 

Ustal średnią miesięczną opłatę za energię cieplną ponoszoną przez przedszkole na podstawie rocznej 

prognozy zużycia oraz cennika Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Uzyskane wyniki wpisz 

do Kosztorysu przeciętnego miesięcznego zużycia ciepła. 

Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się  w arkuszu 

egzaminacyjnym. 

Dane dotyczące przedszkola KRASNOLUDEK 

Przedszkole KRASNOLUDEK 

ul. Wojska Polskiego 77, 85-825 Bydgoszcz 

województwo kujawsko-pomorskie 

NIP: 953-741-20-96 

REGON: 000596375 

Przedszkole KRASNOLUDEK to niepubliczne przedszkole będące osobą prawną. Przedszkole będzie funkcjonowało 

w trybie dziennym cały rok. Uczęszczać będzie do niego 120 dzieci. 

Magdalena Sowa, przedstawiciel prawny i jednocześnie właścicielka budynku przy ulicy Wojska Polskiego 77, w dniu 

15.06.2017 r. w imieniu Przedszkola KRASNOLUDEK – Wnioskodawcy wypełniła wniosek o zawarcie umowy 

o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Tego samego dnia złożyła go w Miejskich Wodociągach

i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. Symbol przypisanej grupy taryfowej: W1. 

Posesja, na której znajduje się przedszkole, jest bezpośrednio podłączona do miejskiej sieci wodociągowej, a ścieki 

odprowadzane są bezpośrednio do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wodomierz znajduje się w budynku, a jego 

obecny stan wynosi 1 245 m3. Rozliczanie wody powinno nastąpić od dnia 15.06.2017 roku. 

Deklarację dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Magdalena Sowa sporządziła 

15.06.2017 roku. Jest to deklaracja korygująca deklarację z dnia 15.05.2017 roku. Przedszkole będzie prowadziło 

selektywną zbiórkę odpadów. Przedszkole planuje, aby odpady zmieszane były odbierane raz w tygodniu z jednego 

pojemnika o pojemności 660 litrów i jednego pojemnika o pojemności 240 litrów. 

Przeciętne miesięczne planowane zużycie ciepła: 32 GJ 

Zamówiona moc cieplna: 0,1520 MW 

Grupa taryfowa odbiorcy ciepła (Przedszkola KRASNOLUDEK): B3 
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Fragment rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody 

Cennik netto
* 
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. 

*Usługi objęte są 8% stawką podatku VAT. 

Cennik netto
**

 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

**Usługi objęte są 23% stawką podatku VAT. 

Lp. Rodzaj zakładu 
Jednostka odniesienia 

[j.o.] 

Przeciętne miesięczne normy 
zużycia wody 

[m3/j.o.] 

1. 
Żłobki 
a) dzienne
b) tygodniowe

1 dziecko 
1 dziecko 

3,90 
4,50 

2. 
Przedszkola 
a) dzienne
b) tygodniowe, miesięczne

1 dziecko 
1 dziecko 

1,00 
4,50 

3. 
Szkoły 
a) bez stołówki
b) ze stołówką

1 uczeń 
1 uczeń 

0,45 
0,80 

4. 
Szkoły zawodowe i szkoły wyższe 
a) bez laboratoriów
b) z laboratoriami

1 uczeń (student) 
1 uczeń (student) 

0,45 
0,80 

Symbol grupy 
taryfowej 

Stawka netto opłaty abonamentowej 
za dostarczenie wody i odprowadzenie 

ścieków w zł/m-c  

Cena jednostkowa 
netto w zł/m3  

dostarczonej wody 

Cena jednostkowa netto 
w zł/m3 odprowadzenia 

ścieków  

W1   9,11 4,77 4,05 

W2 19,04 4,77 6,49 

W3 27,69 4,77 7,01 

W4 38,08 4,77 7,58 

Grupa taryfowa 
odbiorcy 

Cena netto ciepła 
[zł/GJ] 

Cena netto  
zamówionej mocy 

cieplnej 
[zł/MW/m-c] 

Opłata stała za 
usługi przesyłowe 

[zł/MW/m-c] 

Opłata zmienna za 
usługi przesyłowe 

[zł/GJ] 

Cena netto  
nośnika ciepła 

[zł/m3] 

B1 16,19 4 484,07 663,00 18,79 4,85 

B3 16,19 4 484,07 955,38 21,30 4,85 

C2 16,19 4 484,07 1 140,78 24,60 4,85 

C4 16,19 4 484,07 1 001,12 22,96 4,85 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 

 kosztorys miesięcznego zużycia wody, 

 wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 

 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 kosztorys przeciętnego miesięcznego zużycia ciepła. 

Kosztorys miesięcznego zużycia wody 

Poz. Wyszczególnienie Uzyskane wyniki 

1. Planowana liczba dzieci w przedszkolu [szt.] 

2. Przeciętna miesięczna norma zużycia wody na jedno dziecko [m3] 

3. 
Łączne miesięczne zużycie wody w przedszkolu na planowaną liczbę dzieci 
(poz. 1 x poz. 2) [m3]  

4. Cena jednostkowa netto dostarczenia m3 wody [zł] 

5. Cena jednostkowa netto odprowadzenia m3 ścieków [zł] 

6. 
Miesięczna opłata abonamentowa netto za dostarczenie wody i odprowadzenie 
ścieków [zł] 

7. Wartość netto miesięcznego dostarczenia wody (poz. 3 x poz. 4) [zł] 

8. Wartość netto miesięcznego odprowadzenia ścieków (poz. 3 x poz. 5) [zł] 

9. 
Łączna miesięczna wartość opłaty abonamentowej netto, dostarczenia wody 
i odprowadzenia ścieków (poz. 6 + poz.7 + poz.8) [zł] 

10. 
Łączna miesięczna wartość brutto opłaty abonamentowej, dostarczenia wody 
i odprowadzenia ścieków [zł] 
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Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
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Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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Kosztorys przeciętnego miesięcznego zużycia ciepła 

*** Uzyskane wyniki należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Poz. Wyszczególnienie Uzyskane wyniki 

1. Zamówiona moc cieplna [MW]  

2. Usługa przesyłowa stała równa zamówionej mocy cieplnej [MW]  

3. Przeciętne planowane miesięczne zużycie ciepła [GJ]  

4. 
Usługa przesyłowa zmienna równa przeciętnemu planowanemu miesięcznemu zużyciu 
ciepła [GJ] 

 

5. Wartość netto zamówionej mocy cieplnej [zł]***  

6. Wartość netto usługi przesyłowej stałej [zł]***  

7. Wartość netto przeciętnego planowanego miesięcznego zużycia ciepła [zł]***  

8. Wartość netto usługi przesyłowej zmiennej [zł]***  

9. Łączna miesięczna opłata netto za energię cieplną (poz. 5 + 6 + 7 + 8) [zł]***  

10. Łączna miesięczna opłata brutto za energię cieplną [zł]***  
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Miejsce na obliczenia (nie podlega ocenie) 

Strona 10 z 10




