
 1

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem 
Technik administracji 343[01] 

 
Zadanie egzaminacyjne 

Do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Dzielnicy Warszawa 

Ursynów zgłosił się interesant posiadający tytuł prawny do mieszkania przy ulicy 

Polaka 30 nr 143 w Warszawie, gdzie jest zameldowany na pobyt stały. Po zawarciu 

związku małżeńskiego postanowił zameldować żonę na pobyt stały w swoim 

mieszkaniu. 

Opracuj projekt realizacji prac związanych z przyjęciem formularza Zgłoszenie 

pobytu stałego i zameldowaniem żony interesanta . 
 

Projekt realizacji prac powinien zawierać: 

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
2. Założenia, czyli dane wynikające z treści zadania i dokumentacji niezbędne do 

realizacji projektu związanego z przyjęciem formularza. 
3. Wykaz czynności, jakie musi wykonać pracownik podczas przyjmowania 

formularza zgłoszenia od interesanta i zameldowania na pobyt stały. 
4. Wykaz dokumentów, jakie musi złożyć i przedstawić do wglądu interesant 

ubiegający się o zameldowanie  żony na pobyt stały. 
5. Ocenę poprawności wypełnienia formularza Zgłoszenie pobytu stałego oraz 

kompletności złożonych dokumentów (w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości wskazać je i wyjaśnić, na czym one polegają). 

6. Wypełniony odcinek „B” formularza Zgłoszenie pobytu stałego oraz wypełniony 
druk Zawiadomienie o zameldowaniu na pobyt stały. 

7. Wykaz sprzętu technicznego i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi 
interesanta. 

 

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj: 

Informacje o osobie podlegającej zameldowaniu – Załącznik 1 
Informacje dotyczące osoby meldującej – Załącznik 2 
Procedura zgłoszenia pobytu stałego – Załącznik 3 
Formularz - Zgłoszenie pobytu stałego Marii Zabłockiej – Załącznik 4 
Informacje dodatkowe – Załącznik 5 
Druki do wypełnienia znajdziesz w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ. 

UWAGA: 
W miejscu daty i podpisu pracownika wpisujesz swój numer PESEL. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 



 2

Załącznik 1 
Informacje o osobie podlegającej zameldowaniu 

 

Nazwisko: Zabłocka 

Imiona: Maria Ludwika 

Numer PESEL 73050998076 
Imiona i nazwiska  

rodowe/rodziców:                                                          Jan Zalewski, Zofia z d. Płocka  

Data urodzenia 09.05.1973 

Miejsce urodzenia Radzymin 

Województwo mazowieckie 

Stan cywilny zamężna 

Imię i nazwisko małżonka Stanisław Zabłocki 

Wykształcenie wyższe 

Obowiązkowi wojskowemu nie podlega 

Dokument stwierdzający tożsamość dowód osobisty 

Seria i numer dowodu osobistego DD 7890987 
Data wydania dowodu 18.08.2000 r. 

Organ wydający dokument tożsamości Burmistrz m.st. Radzymin 

Obywatelstwo polskie 

Ostatnie zameldowanie 15.05.1973 – 20.06.2007 

 Radzymin, woj. mazowieckie,  

                                                     ul. Leśmina 12 m. 2 
 
 

Załącznik 2 
Informacje dotyczące osoby meldującej 

 

Imię i nazwisko Stanisław Zabłocki 

Seria i numer dowodu osobistego AJC 098097 
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Załącznik 3 
Procedura zgłoszenia pobytu stałego 

Jednostka odpowiedzialna 

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy Warszawa 

Ursynów. 

Podstawa prawna 

art. 10, 11, 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych ( Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.); 

Wymagane dokumenty 

Dokumenty do złożenia: 

1. Formularz zgłoszenia pobytu stałego.  

2. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego  miejsca pobytu stałego (tylko 

przy zameldowaniu na pobyt stały). 

3. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób niepełnoletnich, 

nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

Dokumenty do wglądu: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu. 

2. Dowód osobisty. 

3. Książeczka wojskowa, w przypadku osób podlegających powszechnemu 

obowiązkowi wojskowemu. 

Opłaty:  

Brak. 

Miejsce złożenia i odbioru 

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy. 

Termin odpowiedzi 

Niezwłocznie. 

Tryb odwoławczy 

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za 

pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Biuro czynne: 

W poniedziałki w godzinach od 10.00 - 18.00 

Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 -16.00 



 4

 Załącznik 4 

Formularz – Zgłoszenie pobytu stałego Marii Zabłockiej 

 
Załącznik 5 

Informacje dodatkowe 
Kod terytorialny nowego miejsca pobytu – 14 65 13 8 

Kod terytorialny poprzedniego miejsca pobytu stałego – 14 34 09 4 

Kod obywatelstwa – polskie – POL 
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Odcinek „B” formularza – Zgłoszenie pobytu stałego Marii Zabłockiej 
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Druk – Zawiadomienie o zameldowaniu na pobyt stały (strona 1) 
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Druk – Zawiadomienie o zameldowaniu na pobyt stały (strona 2) 
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Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami 
dla tego zawodu. Miało na celu sprawdzenie umiejętności zdających związanych z 
obsługą interesantów w urzędach i instytucjach administracji publicznej.  
Zdający, aby opracować projekt,  musieli zapoznać się z dołączonymi do treści 
zadania załącznikami. 
Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących 
elementów pracy: 

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
2. Założenia, czyli dane wynikające z treści zadania i dokumentacji niezbędne do 

realizacji projektu . 
3. Wykaz czynności ,jakie musi wykonać pracownik podczas przyjmowania 

formularza zgłoszenia od interesanta i zameldowania na pobyt stały. 
4. Wykaz dokumentów, jakie musi przedstawić do wglądu interesant ubiegający 

się o zameldowanie żony na pobyt stały. 
5. Ocena poprawności wypełnienia formularza Zgłoszenie pobytu stałego oraz 

kompletności złożonych dokumentów . 
6. Wypełniony odcinek „B” formularza Zgłoszenie pobytu stałego oraz 

wypełniony druk  Zawiadomienie o zameldowaniu na pobyt stały. 
7. Wykaz sprzętu technicznego i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi 

interesanta. 
8. Praca egzaminacyjna jako całość. 

 
1. TYTUŁ PRACY EGZAMINACYJNEJ 
 
Zdający powinien tak sformułować temat pracy , aby odzwierciedlał on zawartość 
projektu realizacji prac i aby był spójny z poleceniem zawartym w treści zadania. 
Tytuł powinien być zrozumiały i zwięzły, nie może być poleceniem. 
Poniżej przykład tytułu zbyt obszernego a jednocześnie nie pełnego :  
 

Przykład tytułu błędnego 
 

 
Należy zwrócić uwagę na odpowiednie formułowanie tytułu pracy egzaminacyjnej ,  
tak aby posiadał właściwe cechy tzn. był: 
- zwięzły, 
- zawierający kluczowe sformułowania, 
- wynikający z polecenia zawartego w treści zadania, ale nie będący poleceniem. 
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Przykład tytułu właściwego  
 

 
Większość zdających poprawnie formułowała tytuł swojej pracy egzaminacyjnej. 
 
2. ZAŁOŻENIA, CZYLI DANE WYNIKAJĄCE Z TREŚCI ZADANIA I 
DOKUMENTACJI , NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU. 
 
 Ten element pracy egzaminacyjnej sprawił zdającym najwięcej trudności. 
 
W wielu pracach brak było przemyślanego zapisu założeń jako odrębnej części 
projektu . 
Bardzo wielu zdających podawało w swych pracach informacje znajdujące się w 
załącznikach 1 i 2 , pomijając załączniki 3 i 5. 
Wielu odwoływało się do załączników bez wskazania  konkretnych informacji 
potrzebnych do rozwiązania zadania.  
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lub też wymieniało potrzebne informacje nie podając danych zawartych w zadaniu. 
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Mimo , że potrzebne do realizacji projektu dane należało „wybrać” z podanych 
załączników wielu zdających przepisywało treść tych załączników w całości.  
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Zdający, którzy uwzględnili dane zawarte we wszystkich czterech załącznikach 
otrzymywali maksymalną ilość punktów.
 
3. WYKAZ CZYNNOŚCI, JAKIE MUSI WYKONAĆ PRACOWNIK PODCZAS 
PRZYJMOWANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA OD INTERESANTA I 
ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY. 
 
Większość zdających wymieniała: 
-  poinformowanie interesanta o dokumentach , które musi złożyć ubiegając się o 
zameldowanie żony, 
 - poinformowanie o terminie załatwienia sprawy, 
- poinformowanie o środkach odwoławczych przysługujących interesantowi, 
- przyjęcie formularza i  sprawdzenie jego poprawności. 
Znaczna część pomijała udzielenie informacji o sposobie wypełnienia druku 
Zgłoszenie pobytu stałego i sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów.  
Niewielki procent zdających wymienił: 
- rejestrację zgłoszenia pobytu stałego, 
- wypełnienie odcinka „B”, 
- sporządzenie zawiadomienia o zameldowaniu na pobyt stały. 
 
W dalszym ciągu zdarzały się prace z dialogami typu  
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lub opisowe  
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Znaczna większość zdających czynności przedstawiła w formie wykazu dokonując 
krótkiego opisu poszczególnych czynności.  
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