
Nazwa 
kwalifikacji: Ochrona osób i mienia

Oznaczenie 
kwalifikacji: MS.03

Numer zadania: 01

Kod arkusza: MS.03-01-20.06-SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Przedmiot konwojowania - Tabela 1, Cz ęść A 
wpisane w pozycji:

R.1.1 1: liczba 30

R.2 Organizacja grupy konwojowej - Tabela 1, Cz ęść B
wpisane w pozycji:

R.2.1 1.1: liczba 1
R.2.2 1.2: liczba 1
R.2.3 1.3: liczba  1 lub 3
R.2.4 1.4: liczba  2 lub 3
R.2.5 1.5: liczba 1
R.2.6 2.1: bankowóz typu A i liczba 1
R.2.7 2.2: pojazd ubezpieczający i liczba 1 lub 2
R.3 Wyposa żenie i uzbrojenie grupy konwojowej - Tabela 1, Cz ęść C

wpisane w pozycji:

R.3.1
1:                                                                                                                                 
1.1 kamizelka kuloodporna i liczba  co najmniej 3, może być do 5                                                            
 R.3.2 2 lub 3: maska przciw gazowa co najmniej 3, może być do 5  

R.3.3 2 lub 3: opatrunek osobisty i liczba co najmniej 3, może być do 5

R.3.4
4:                                                                                                                                 
4.1 liczba co najmniej 3, może być do 5                                                                                                    
 R.3.5 5. liczba co najmniej 3 może być do 5

R.3.6 6. normatyw 

R.3.7
7. co najmniej 2 spośród: kajdanki, ręczny miotacz substancji obezwładniających, przedmiot do 
obezwładniania za pomocą energii elektrycznej, pałka służbowa

R.3.8 7. liczba równa liczbie konwojentów

R.3.9
8. co najmniej 3 spośród: dokument tożsamości, identyfikator, legitymacja kwalifikowanego 
pracownika ochrony fizycznej, legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwo broni

R.3.10 8.  liczba równa liczbie konwojentów
R.4 Rozmieszczenie członków grupy konwojowej w pojazdac h

zaznaczone lub opisane

R.4.1

WERSJA Z 2 POJAZDAMI:   w pierwszym poje ździe: obok kierowcy - konwojent kierunkowy, z tyłu 
osoba transportująca wartości,        
w drugim poje ździe: obok kierowcy - dowóca konwoju, konwojent, jeżeli nie uwzględnił go w 
pojeżdzie pierszym, łącznie konwojentów musi być co najmniej 3 , w tym                            WERSJA Z 
3 POJAZDAMI:                                                                                                              w pierwszym 
poje ździe: obok kierowcy - konwojent kierunkowy, z tyłu konwojent                             w drugim 
poje ździe: kierowca, konwojent, osoba transportująca wartośći                                       w trzecim 
poje ździe: kierowca, dowódca konwoju, konwojent                                                   Dowódca (DK), 
Konwojent Kierunkowy(KK) i Konwojent (K).    
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R.5 Zadania członków grupy konwojowej podczas kontroli drogowej - Tabela 2
wpisane w pozycji: (sformułowania w pracy uważa się za poprawne, jeśli są analogiczne, 
merytoryczne i wynikają z przepisów)

R.5.1

1:                                                                                                                                  
1. Poleca zatrzymać konwój.                                                                                                    2. 
Wydaje polecenia uczestnikom konwoju.
3. Wyjaśnia przyczynę kontroli.

R.5.2

2:                                                                                                                                  
1. Powiadamia dowódcę konwoju o próbie zatrzymania przez patrol Policji.                      
2. Prowadzi obserwację otoczenia konwoju.                                                                            3. 
Wykonuje polecenia dowódcy konwoju. 

R.5.3

3:                                                                                                                                 
1. Po otrzymaniu polecenia od Dowódcy Konwoju/Konwojenta kierunkowego - zajmuje wyznaczony 
posterunek na zewnątrz pojazdu.                                                 
2. Ochrania konwojowane wartości.                                                                                
3. Wykonuje polecenia dowódcy konwoju.

R.5.4

4:                                                                                                                                 
1. Zatrzymuje pojazd na polecenie dowódcy konwoju.
2. Nie opuszcza pojazdu i nie wyłącza silnika.
3. Wykonuje polecenia dowódcy konwoju.

R.5.5
5:                                                                                                                                  
1. Pozostaje w pojeździe przewożący wartości pieniężne.                                               
2. Wykonuje polecenia dowódcy konwoju.
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