Komentarz
Sesja letnia
zawód: Technik usług pocztowych i finansowych 421[02]
1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami.

Zadanie egzaminacyjne w sesji letniej 2012 r. dotyczyło opracowania projektu realizacji prac
obejmujących sporządzenie i ekspedycję przesyłki pocztowej w obrocie krajowym oraz
doręczenie przekazu pocztowego.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy:
I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
III.
z uwzględnieniem
świadczeń dodatkowych stosownie do wymagań klientki.
IV.
klientki
oraz przekazu pieniężnego.
V. Po
.
VI.
nalepek
usług komplementarnych do umieszczenia na opakowaniu przesyłki.
VII. Warunki ekspedycji i przewozu przesyłki pocztowej nadanej w obrocie krajowym.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Przykłady zapisu poszczególnych obszarów pracy egzaminacyjnej
Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej
Tytuł pracy egzaminacyjnej powinien w zwięzły sposób określać przedmiot realizowanych
prac oraz ich zakres. W temacie pracy ocenie podlegało zawarcie przez zdających informacji
o sporządzeniu i ekspedycji przesyłki pocztowej oraz doręczeniu przekazu pocztowego. Tylko
ok. 40% prac egzaminacyjnych miało zwięźle i poprawnie sformułowany tytuł.

Przykład poprawnego rozwiązania
Znaczna ilość prac miała tytuł niepoprawny gramatycznie lub sformułowany w formie zbyt
rozbudowanej zawierającej elementy z zakresu założeń projektowych.

Przykład rozwiązania (zapis zbyt rozbudowany)

Ad. II. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji.
Założenia powinny zawierać wszystkie informacje potrzebne do realizacji projektu. Należy
je przedstawić po temacie pracy i poprzedzić nagłówkiem (wypunktowaniem) z informacją,
że wymienione poniżej przez zdającego informacje stanowią dane do opracowywanego
projektu. Taka forma przedstawiania założeń należała do rzadkości. W większości
przypadków zdający przystępowali po sformułowaniu tematu do rozwiązywania zadania
lub w dalszych częściach swojej pracy wybiórczo odwoływali się do wymagań projektowych
przedstawionych w treści zadania.
Poprawnie opracowane założenia obejmowały dwie grupy zagadnień:
a) informacje dotyczące zakresu usługi pocztowej (dane adresata, zawartość przesyłki,
jej wymiary i masa, wartość przesyłanego aparatu oraz wymagania dotyczące rodzaju
przesyłki - pobraniowa z kwotą przekazania na konto bankowe - oraz usług
komplementarnych: ubezpieczenie, sprawdzenie zawartości przy doręczaniu,
potwierdzenie odbioru),
b) informacje dotyczące usługi finansowej (przekaz gotówki, dane odbiorcy, wartość
kwoty przekazu).

Przykład niepełnego rozwiązania

Przykład niepełnego rozwiązania

Ad.

III.

Wybór rodzaju świadczonych usług pocztowych i finansowych
z uwzględnieniem świadczeń dodatkowych stosownie do wymagań klientki.

W tym elemencie pracy egzaminacyjnej zdający powinni wybrać rodzaj usługi pocztowej
spełniającej wymagania klientki (na podstawie założeń projektowych). Zestawienie powinno
uwzględniać następujące elementy (rodzaje świadczonych usług): przesyłka pobraniowa
z kwotą pobrania na rachunek bankowy, możliwość uzyskania potwierdzenia odbioru,
sprawdzenie zawartości przesyłki, usługi komplementarne "ostrożnie" oraz "traktowanie
przesyłki jako przesyłki z zadeklarowaną wartością". Wszystkie wymienione powyżej
kryteria spełnia zarówno przesyłka pobraniowa jak i E-Przesyłka, stąd też ostateczną decyzję
należało podjąć po kalkulacji kosztów obu usług i uwzględnieniu ostatniego kryterium jakim
była niższa cena.
W przypadku usługi finansowej zdający powinien wybrać przekaz pocztowy.

Przykład niepełnego rozwiązania
Najczęściej zdający nie przedstawiali rozwiązania w sposób uporządkowany, zgodnie
z kolejnością poleceń w treści zadania. Typowym rozwiązaniem prezentowanym przez
zdających było połączenie dwóch elementów pracy: wyboru rodzaju świadczonych usług oraz
kalkulacji kosztów tych usług. Poniżej przykład takiego rozwiązania.

Przykład rozwiązania
Wśród najczęściej popełnianych błędów wymienić należy:
– wybór przesyłki pobraniowej jako poprawnego rozwiązania argumentując, że nie jest
możliwe dla E-Przesyłki dostarczenie potwierdzenia odbioru (jest to możliwe w
postaci elektronicznej),
– pomijanie w rozwiązaniu komentarza dla usługi finansowej.
Ad. IV. Ka
klientki oraz przekazu pieniężnego.
W tej części pracy należało określić koszty realizacji usługi pocztowej oraz finansowej
spełniającej wymagania klientki. Zakres obu usług powinien zostać dobrany przez zdających
w pkt. III pracy egzaminacyjnej i na tej podstawie korzystając z cennika usług należało
obliczyć koszt nadania przesyłki pocztowej oraz koszt nadania przekazu pocztowego.
Kalkulację kosztów dla usługi pocztowej należało wykonać dla obu rodzajów przesyłek
(pobraniowa, E-Przesyłka).
Najczęstsze błędy polegały na niepoprawnym wykonaniu sumowania poszczególnych
składników (kosztów usług komplementarnych) lub też wynik końcowy był błędny
ze względu na źle dobrany zakresu usług komplementarnych.

Przykład poprawnego rozwiązania

Przykład rozwiązania
(dla przesyłki pobraniowej typowy dla zdających błąd w sumowaniu)
-

.

W tej części pracy egzaminacyjnej należało zaprezentować elementy wspólne przy realizacji
usługi pocztowej dla przesyłki pobraniowej oraz E-Przesyłki oraz wskazać różnice między
nimi. Wskazanie elementów wspólnych (jak np. sprawdzenie zgodności z regulaminem
wymiarów przesyłki, masy, zabezpieczenia opakowania; wypełnienie nalepki adresowej
i umieszczenie nalepek na przesyłce; naliczenie opłaty za usługę i zainkasowanie (pobranie)
kwoty od nadawcy; transport i doręczenie do placówki oddawczej w terminie D+3 itp.) było
dla zdających łatwiejsze niż omówienie różnic. Dodatkowo dużym problemem było podanie
zależności czasowych przy wykonywaniu czynności zawodowych (terminów realizacji
poszczególnych etapów). Do najważniejszych różnic należy zaliczyć:

a) dla E-Przesyłki – powiadomienie adresata (maksymalnie 3-krotnie) o przesyłce
SMS/e-mailem w 24 godz. od jej nadejścia do urzędu oddawczego; odbiór przez
adresata lub pełnomocnika w placówce oddawczej w terminie do 7 dni roboczych od
dnia następnego po przekazaniu informacji o nadejściu przesyłki; wysłanie
potwierdzenia wydania dla nadawcy
wykorzystując kanały elektroniczne
tj. SMS/e-mail
b) dla przesyłki pobraniowej – doręczenie przesyłki do adresata lub pozostawienia awizo
(termin odbioru do 14 dni); zwrotne potwierdzenie odbioru (druk PP nr24) przekazane
jako przesyłka listowa.

Przykład rozwiązania (niepełne)
Ad. VI. Wypełnione druki operatora dla usługi pocztowej i finansowej oraz określenie
nalepek usług komplementarnych do umieszczenia na opakowaniu przesyłki.
W tym elemencie pracy egzaminacyjnej zdający mieli po analizie treści zadania wypełnić
odpowiednie druki pocztowe i dobrać nalepki usług komplementarnych. W zdecydowanej
większości zdający nie mieli problemu z poprawnym uzupełnieniem druków.

Poprawnie opracowany projekt powinien zawierać uzupełnioną nalepkę na E-Przesyłkę,
wypełnione blankiety przekazu bankowego oraz przekazu pocztowego oraz dobrane nalepki
usług komplementarnych adekwatnie do zakresu usług.
Najczęściej pojawiające się błędy na nalepce adresowej na E-Przesyłkę:
- błędne wartości liczbowe w polach "Pobranie" oraz "Wartość",
- brak numeru telefonu i zaznaczenia pola "sms",
- brak wpisanej masy (lub wpisana wartość niepoprawna) oraz opłaty za usługę.
Nalepka na E-Przesyłkę

Przykład poprawnego rozwiązania

Blankiet przekazu bankowego (PP-519a)

Przykład rozwiązania
(błędna kwota, powinno być 1798,75 zł)
Blankiet przekazu pocztowego (PP-504a)

Przykład poprawnego rozwiązania

Zaznaczone nalepki usług komplementarnych (etykiety samoprzylepne)

Przykład poprawnego rozwiązania
Najczęściej pojawiające się błędy na blankiecie przekazu bankowego (PP nr 519a):
- niewłaściwy numer bankowy,
- wartość pobrania nie odpowiadająca sumie wartości telefonu oraz obliczonej opłacie za
usługę.
Typowym błędem na blankiecie przekazu pocztowego (PP nr 504a) był brak lub błędnie
wpisana wartość opłaty za usługę.
Z doborem nalepek usług komplementarnych zdający nie mieli większych problemów.
Sporadycznie występowały błędy polegające na pominięciu nalepki "W" (powinna zostać
wybrana ze względu na zadeklarowaną wartość przesyłki).
Ad. VII. Warunki ekspedycji i przewozu przesyłki pocztowej nadanej w obrocie
krajowym.
Zdający, podobnie jak w latach ubiegłych (obok opisu harmonogramu prac) mieli z tym
elementem projektu największe problemy. Bardzo często warunki ekspedycji i przewozu były
jednocześnie opisywane razem z harmonogramem prac.
Ze względu na fakt, że nadawana przesyłka była z zadeklarowaną wartością należało zwrócić
uwagę m.in. na następujące aspekty: sprawdzenie przez pracownika zabezpieczenia przesyłki,
określenie masy przesyłki wartościowej z dokładnością ±1 g oraz weryfikacja z
regulaminem wymiarów paczki, ewidencja przesyłki rejestrowanej w dokumentach
oddawczych (szczegółowa), przekazanie do odsyłki i spedycja przesyłki, odbiór w urzędzie
oddawczym (wpis do ksiąg oddawczych) i komisyjne sprawdzenie nienaruszalności
opakowania.

Przykład rozwiązania
(typowe rozwiązanie wymagające znacznego uzupełnienia)
Ad. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Prace egzaminacyjne oceniane były pod względem logicznego uporządkowania treści,
poprawności merytorycznej (stosowania terminologii i języka właściwego dla zawodu).
Dodatkowo brano pod uwagę estetykę i czytelność opracowanego projektu.
Największym mankamentem prac egzaminacyjnych był brak jakiegokolwiek uporządkowania
prezentowanych zagadnień, czy chociażby próby ich wypunktowania i nazwania.
Tylko ok. 10%-20% prac miało strukturę odzwierciedlającą kolejność poleceń do wykonania.
Reszta to kilku-, czasem kilkunastostronicowe wypracowania z często powtarzanymi
fragmentami zapisów. Zespół egzaminacyjny odniósł wrażenie, że zdający nie zetknęli się ani
z opracowaniami rozwiązań zadań z lat ubiegłych (lub nie analizowali rozwiązań dla
zawodów pokrewnych (np. TUPiT 421[01])) prezentowanych na stronie internetowej CKE,
ani w trakcie kształcenia nie przedstawiono im metodyki rozwiązywania projektów
egzaminacyjnych.
Prace, w których występowała duża liczba skreśleń lub pisane w sposób utrudniający
odczytanie należały do nielicznych.

