Komentarz
Sesja letnia
zawód: technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 421[01]
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Zadanie egzaminacyjne w sesji letniej 2012 r. dotyczyło opracowania projektu realizacji prac
obejmujących sporządzenie oferty na usługi telekomunikacyjne oraz dostarczenie przesyłki
kurierskiej.
W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy:
I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
II. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji.
III. Tabelaryczne zestawienie kosztów usług telekomunikacyjnych dla nowych planów
taryfowych ze wskazaniem najkorzystniejszej taryfy dla klientki.
IV. Propozycja
urządzenia
telekomunikacyjnego
(aparatu
komórkowego)
spełniającego wymagania klientki wraz z uzasadnieniem.
V. Wybór rodzaju świadczonych usług dla nadawanej przesyłki kurierskiej
z uwzględnieniem oczekiwań nadawcy, wraz z obliczeniem ich kosztów.
VI. Zaadresowane druki operatora pocztowego dla przesyłki kurierskiej w obrocie
krajowym z dobranymi nalepkami dla usług komplementarnych.
VII. Warunki ekspedycji i przewozu przesyłki kurierskiej Pocztex.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.

Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej
Tytuł pracy egzaminacyjnej powinien określać przedmiot realizowanych prac oraz ich zakres.
Wszystkie prace egzaminacyjne miały poprawnie sformułowany temat projektu zarówno jeśli
chodzi o przedmiot prac jak i przeprowadzane czynności.

Przykład poprawnego rozwiązania
Ad. II. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji.
Założenia powinny zawierać wszystkie informacje potrzebne do realizacji projektu. Założenia
obejmowały trzy grupy zagadnień: informacje dotyczące zakresu świadczonych usług
telekomunikacyjnych (czas trwania umowy oraz rodzaje usług telefonicznych z podaniem
ilości SMS/MMS oraz czasu prowadzonych rozmów telefonicznych), dane dotyczące
parametrów aparatu telefonicznego (rodzaj wyświetlacza, rozdzielczość aparatu
fotograficznego, wbudowany router WiFi, wymagana przepływność przy korzystaniu z
Internetu) oraz informacje o przesyłce pocztowej (przesyłka kurierska z potwierdzeniem
odbioru i ubezpieczeniem zawartości, pobraniowa z kwotą pobrania przekazaną na rachunek
bankowy oraz możliwością sprawdzenia zawartości przez adresata). Z tą częścią pracy
zdający radzili sobie bardzo dobrze. Jedynym mankamentem był brak uporządkowania
przedstawianych danych i podział na obszary związane z zakresem usług
telekomunikacyjnych oraz wymaganiami dotyczącymi przesyłki pocztowej. Sporadycznie
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brakowało informacji, iż przesyłka musi posiadać ubezpieczenie zawartości i zostać nadana
jako przesyłka pobraniowa z kwotą pobrania przekazaną na rachunek bankowy.
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Przykład poprawnego rozwiązania
Ad. III.
planów

Tabelaryczne zestawienie kosztów usług telekomunikacyjnych dla nowych
taryfowych ze wskazaniem najkorzystniejszej taryfy dla klientki.

W tej części pracy należało określić koszty usług telekomunikacyjnych dla nowych planów
taryfowych (na podstawie wymagań klientki i informacji o taryfach przedstawionych w
załączniku nr 3). Zestawienie powinno uwzględniać następujące składniki: abonament, koszt
połączeń telefonicznych krajowych i zagranicznych (z podziałem na połączenia inicjowane i
odbierane) oraz koszt nadania wiadomości SMS oraz MMS do abonentów w sieciach
krajowych.
Najczęściej powtarzające się błędy:
−
−
−
−
−
−

wykonanie obliczeń wyłącznie dla jednej, arbitralnie wybranej taryfy bez możliwości
późniejszego porównania kosztów usług dla alternatywnych planów taryfowych,
pominięcie w obliczeniach danych o minutach wliczonych w abonament,
błędy rachunkowe przy sumowaniu wyników cząstkowych,
nie uwzględnienie dla taryfy "MIX-oferta 30", że po wykorzystaniu kwoty abonamentu
klient doładowuje konto abonenckie za pomocą kart pre-paid o nominałach 25 lub 50 zł,
nie uwzględnienie w obliczeniach pakietu 100 SMS do sieci krajowych w taryfie "Bocian
50",
proponowanie planu taryfowego bez wykonania obliczeń a jedynie po porównaniu
wybranych elementów cennika.
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Przykład niepełnego rozwiązania
(dla taryfy "Mix oferta 30" nie uwzględniono kart pre-paid)
Ad. IV. Propozycję urządzenia telekomunikacyjnego
spełniającego
wymagania klientki wraz z uzasadnieniem.

(aparatu

komórkowego)

Propozycja aparatu telefonicznego powinna być poprzedzona zestawieniem i porównaniem
podanych przez klientkę parametrów technicznych dla trzech modeli telefonów podanych w
załączniku nr 4. Propozycję modelu aparatu telefonu komórkowego należało uzasadnić.
Zdający najczęściej opracowywali ten element pracy w formie tabelarycznej i uzasadniali
swój wybór spełnieniem wszystkich wymagań klientki. W nielicznych pracach błędnie
wskazywano jako rozwiązanie model LG-Phone (kierując się przede wszystkim wielkością
wyświetlacza przy pominięciu informacji, że nie spełnia on wymagań w zakresie
przepływności w dostępie do Internetu).
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Przykład rozwiązania (forma tabelaryczna)
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Przykład rozwiązania (forma opisowa)
Ad. V. Wybór rodzaju świadczonych usług dla nadawanej przesyłki kurierskiej
z uwzględnieniem oczekiwań nadawcy, wraz z obliczeniem ich kosztów.
W tej części pracy zdający na podstawie opracowanych założeń mieli dobrać zakres
świadczonych usług komplementarnych oraz określić ich koszty. Zgodnie z założeniami
należało dobrać przesyłkę kurierską pobraniową z kwotą pobrania przekazaną na rachunek
bankowy oraz trzy usługi komplementarne: potwierdzenie odbioru, zadeklarowana wartość
i sprawdzenie zawartości przesyłki. Poprawnie obliczona kwota należności za usługę powinna
wynosić 110,65 zł.
Najczęstsze błędy polegały na niepoprawnym sumowaniu składników opłaty oraz dobieraniu
usług komplementarnych "traktowanie przesyłki jako chronionej" oraz "doręczanie przesyłki
do rąk własnych". Obie z tych usług wykraczają poza obszar założeń jakie wynikają
z oczekiwań klientki.
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Przykład rozwiązania
(błędnie dobrano usługę "doręczenie przesyłki do rąk własnych")

Przykład rozwiązania
(błąd w obliczeniu kosztu usługi "zadeklarowana wartość", powinno być 4,95 zł )
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Ad. VI. Zaadresowane druki operatora pocztowego dla przesyłki kurierskiej w obrocie
krajowym z dobranymi nalepkami dla usług komplementarnych.
W tym elemencie pracy egzaminacyjnej zdający mieli po analizie treści zadania wypełnić
odpowiednie druki pocztowe i dobrać nalepki usług komplementarnych.
Najczęściej pojawiające się błędy na nalepce adresowej na przesyłkę kurierską (PP nr 43):
- brak zaznaczenia odpowiedniego pola w obszarze "Serwisy POCZTEX:",
- zaznaczone potwierdzenie odbioru przesyłką POCZTEX zamiast przesyłką listową,
- pole "Zadeklarowana wartość" najczęściej bez wpisania wartości przesyłki lub błędnie
uzupełnione wartością obliczoną jako koszty nadania,
- niepotrzebnie zaznaczona usługa "Przesyłka do rąk własnych" oraz "Przesyłka chroniona",
- pole "Opłata" nieuzupełnione, bądź wpisane wartości nie wynikające z obliczenia kosztów.
Najczęściej pojawiające się błędy na nalepce potwierdzenia odbioru (PP nr 24):
- pomylenie nadawcy z adresatem,
- nieuzupełnione pole zadeklarowanej wartości lub wpisana w tym polu kwota opłaty
za usługę zamiast faktycznej wartości przesyłanego przedmiotu,
- kwota pobrania wpisywana w obszarze "Kwota przekazu",
- zaznaczanie pola "przesyłka pobraniowa" lub "przesyłka listowa z zadeklarowaną
wartością" zamiast "przesyłki kurierskiej".
Najczęściej pojawiające się błędy na druku przekazu bankowego (PP nr 519a):
- niewłaściwy numer bankowy,
- zamiast wartości wybranego telefonu wpisana jako kwota przekazu wysokość opłaty
za przesyłkę.
Z doborem nalepek usług komplementarnych zdający nie mieli większych problemów.
Sporadycznie występowały błędy polegające na wskazaniu nalepki "Ostrożnie"
(konsekwencja błędnego wybrania usługi "przesyłka chroniona") lub pominięciu nalepki "W"
(powinna zostać wybrana ze względu na zadeklarowaną wartość przesyłki). Przykład takiego
rozwiązania zaprezentowano poniżej.
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Nalepka na przesyłkę kurierską PP nr 43

Przykład rozwiązania (zawierającego błędy opisane powyżej)
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Druk potwierdzenia odbioru PP nr 24

Przykład poprawnego rozwiązania
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Druk przekazu bankowego (PP-519a)

Przykład rozwiązania (błędnie wpisana kwota)
Zaznaczone nalepki usług komplementarnych

Przykład rozwiązania (błędy opisano w tekście powyżej)
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Ad. VII. Warunki ekspedycji i przewozu przesyłki kurierskiej Pocztex.
Zdający, podobnie jak w latach ubiegłych mieli z tym elementem pracy największe problemy.
Bardzo często warunki ekspedycji i przewozu były mylone z harmonogramem prac
dotyczącym przyjmowania przesyłki. Poniżej najpełniejsze rozwiązanie tego elementu pracy.
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Przykład niepełnego rozwiązania
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Bardzo często zdający błędnie interpretowali polecenie w treści zadania i opisywali przebieg
czynności pracownika przy przyjęciu przesyłki, natomiast opis powinien dotyczyć zakresu
prac od momentu przekazania przesyłki z okienka pocztowego (lub kuriera) na ekspedycję na
podstawie karty odsyłkowej, aż po dokonanie wpisów do ksiąg oddawczych i potwierdzenie
przyjęcia paczki przez adresata. W tym elemencie pracy należało przedstawić m.in.
informacje dotyczące opracowania odsyłek i ładunków pocztowych zgodnie z instrukcją
technologiczną, wprowadzanie przesyłek do systemu teleinformatycznego (ewidencja
elektroniczna), opracowania dokumentów zdawczych, sporządzenia planu komunikacyjnego
a także omówienie procedur bezpieczeństwa przy wymianie i przeładunku poczty oraz
procedur postępowania przy wystąpieniu nieprawidłowości (np. uszkodzenie przesyłki,
opóźnienie wymiany).
Ad. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Prace egzaminacyjne oceniane były pod względem logicznego uporządkowania treści,
poprawności merytorycznej (stosowania terminologii właściwej dla zawodu). Dodatkowo
brano pod uwagę estetykę i czytelność opracowanego projektu.
W zdecydowanej większości zdający starali się przedstawić rozwiązanie w punktach
odpowiadających zakresowi poleceń w treści zadania. Ilość prac, w których występowała
duża liczba skreśleń i sprawiające trudności w odczytaniu była minimalna. Większym
problemem było dla zdających stosowanie właściwej terminologii zawodowej jak np. karta
odsyłkowa, księgi oddawcze, plany komunikacyjne, wykaz ładunku, doręczenie,
stemplowanie itp.
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