
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 6 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 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

Wypełnia zdający 

           Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Ochrona osób i mienia 
Oznaczenie kwalifikacji: MS.03 
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Czas trwania egzaminu: 120 minut 
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Zadanie egzaminacyjne 

Na podstawie zamieszczonych fragmentów aktów prawnych uzupełnij tabelę, stanowiącą podstawę do 

opracowania metodyki organizowania i przeprowadzania konwojowanego transportu wartości pieniężnych. 

W części I tabeli uzupełnij informacje dotyczące ustalania wartości jednostki obliczeniowej oraz minimalnego 

składu konwojentów w zależności od wartości transportowanego mienia.  

W części II określ środki ochrony osobistej konwojentów oraz przyporządkuj klasę pojemników 

specjalistycznych do jednostek obliczeniowych.  

W części III określ ilość amunicji (normatyw amunicji), w którą należy wyposażyć konwojentów uzbrojonych 

w strzelbę gładkolufową powtarzalną lub pistolet oraz podaj dopuszczalne środki przymusu bezpośredniego. 

W części IV tabeli zapisz kategorie osób, wobec których można stosować jedynie siłę fizyczną w postaci 

technik obezwładniania w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego 

zamachu na życie. 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 7 września 2010 r.   

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych  

i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 

(wyciąg) 

(…) 

§ 9. 1. Konwojowany transport wartości pieniężnych jest chroniony co najmniej przez: 

1) jednego konwojenta - przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 1 do 8 jednostek obliczeniowych, 

z zastrzeżeniem § 7 ust. 2; 

2) dwóch konwojentów - przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 8 do 24 jednostek obliczeniowych; 

3) trzech konwojentów - przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 24 do 50 jednostek obliczeniowych; 

4) czterech konwojentów - przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 50 jednostek obliczeniowych. 

(…) 
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Załącznik nr 2 

Limity wartości pieniężnych przechowywanych lub transportowanych w pomieszczeniach i urządzeniach 

Tablica 5 - Pojemniki specjalistyczne 

Klasa Wymagania techniczne 

Limit wartości 

pieniężnych  

w jednym 

pojemniku 

(w jednostkach 

obliczeniowych) 

"A" 
Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub szyfrowym, 

wyposażony w system paralizatora lub inny system zabezpieczający 
0,3 

"B" 

Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub szyfrowym, 

wyposażony w system paralizatora oraz system sygnalizacji akustycznej lub 

dymnej 
0,5 

"C" 

Pojemnik zamykany co najmniej dwoma zamkami kluczowymi lub szyfrowymi, 

wyposażony w system paralizatora i system uszkadzania banknotów oraz system 

sygnalizacji akustycznej lub dymnej 
1 

"D" 

Pojemnik zamykany dwoma zamknięciami klasyfikowanymi według PN-EN 

1303:2007/AC 33 w poz. 7 klasa "6" i w poz. 8 klasa "2" oraz odporny co 

najmniej przez 6 minut na manipulacje (lub inny równorzędny), wyposażony co 

najmniej w system sygnalizacji akustycznej lub dymnej i system uszkadzania 

papierowych wartości pieniężnych, których zadziałanie następuje po zdalnym 

zainicjowaniu w dowolnym czasie albo automatycznie po czasie określonym 

przez wytwórcę lub w mieszczącym się w tym czasie wyznaczonym limicie 

czasowym, przeznaczonym na przeniesienie pojemnika do odbiorcy. Próba 

włamania w dowolnym czasie oraz upływ wyznaczonego limitu czasowego 

powoduje zadziałanie systemu, w wyniku czego nastąpi uszkodzenie 

papierowych wartości pieniężnych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji 

2 

"E" 

Pojemnik zamykany dwoma zamknięciami klasyfikowanymi według PN-EN 

1303:2007/AC w poz. 7 klasa "6" i w poz. 8 klasa "2" oraz odporny co najmniej 

przez 6 minut na manipulacje (lub inny równorzędny), wyposażony co najmniej 

w system sygnalizacji akustycznej lub dymnej i system uszkadzania 

papierowych wartości pieniężnych oraz system lokalizacji pojemnika, których 

zadziałanie następuje po zdalnym zainicjowaniu w dowolnym czasie albo 

automatycznie po czasie określonym przez wytwórcę lub w mieszczącym się  

w tym czasie wyznaczonym limicie czasowym, przeznaczonym na przeniesienie 

pojemnika do odbiorcy. Próba włamania w dowolnym czasie lub po upływie 

wyznaczonego limitu czasowego przeznaczonego na przeniesienie pojemnika do 

odbiorcy powoduje zadziałanie systemu, w wyniku czego nastąpi uszkodzenie 

papierowych wartości pieniężnych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji 

4 

 

(…) 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 21 października 2011 r. 

w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków 

przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji 

(wyciąg) 

(…) 

2. Za normatyw amunicji na jeden pistolet, pistolet maszynowy oraz karabinek przyjmuje się ilość amunicji 

do pełnego załadowania czterech magazynków odpowiednio pistoletu, pistoletu maszynowego albo 

karabinka.  

3. Za normatyw amunicji na jeden rewolwer lub jedną strzelbę gładkolufową powtarzalną przyjmuje się  

24 sztuki amunicji. 

(…) 

 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 

 Jednostka obliczeniowa oraz Minimalny skład konwojentów, w zależności od wartości 

transportowanego mienia – część I tabeli, 

 Obowiązkowe środki ochrony osobistej konwojentów oraz Limit wartości pieniężnych w jednym 

pojemniku specjalistycznym – część II tabeli, 

 Normatyw amunicji – część III A tabeli, 

 Środki przymusu bezpośredniego – część III B tabeli, 

 Kategorie osób, wobec których można stosować jedynie siłę fizyczną w postaci technik obezwładniania  

w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie – 

część IV tabeli. 
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METODYKA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KONWOJOWANEGO 

TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 

(wyciąg) 

Część I 

Jednostka obliczeniowa (uzupełnij brakujące dane) 

1. 

 

Jednostka obliczeniowa to ……….. - krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim 

kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

Minimalny skład konwojentów, w zależności od wartości transportowanego mienia 

Jednostki obliczeniowe 
Minimalna liczba konwojentów  

(podaj wartości liczbowe) 

2. Powyżej 1 do 8  

3. Powyżej 8 do 24  

4. Powyżej 24 do 50  

5. Powyżej 50  

Część II 

Obowiązkowe środki ochrony osobistej konwojentów 

Wstaw X w wybranych rubrykach 

każdego wiersza 

TAK NIE 

1. Kamizelka kuloodporna   

2. Maska przeciwgazowa   

3. Gogle ochronne   

4. Hełm kuloodporny   

Limit wartości pieniężnych w jednym pojemniku 

specjalistycznym (w jednostkach obliczeniowych) 

Klasa 

(wpisz oznaczenie klasy odporności) 

5. 4  

6. 2  

7. 1  

8. 0,5  

9. 0,3  
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Część III 

A 

Normatyw amunicji 

Rodzaj broni Liczba amunicji 

1. Strzelba gładkolufowa powtarzalna  

2. Pistolet z magazynkiem 19 strzałowym  

Część III  

B 

Środki przymusu bezpośredniego 

Wstaw X w wybranych 

rubrykach każdego wiersza 

TAK NIE 

1. Pojazd służbowy   

2. Siła fizyczna w postaci technik ataku   

3. Kajdanki zakładane na ręce   

4. Ręczny miotacz substancji obezwładniających   

5. Amunicja niepenetracyjna   

5. Pałka służbowa   

7. Pies służbowy   

8. 
Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za 

pomocą energii elektrycznej 
  

Część IV 

Kategorie osób, wobec których można stosować jedynie siłę fizyczną w postaci technik 

obezwładniania w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego 

zamachu na życie (uzupełnij brakujące dane) 

1. Kobiety o ……………………………………………… 

2. Osoby, których wygląd wskazuje na wiek do ………. lat 

3. Osoby o widocznej ……………………………………… 
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