
kwalifikacja Z.03

sesja maj-lipiec 2015

L.p. Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny

1.
Rezultat 1: Organizacja ochrony konwoju – w poszczególnych wierszach arkusza znajdują się 
wpisy - jak poniżej lub zwroty analogiczne

1 Wiersz 1:  25.06.2015 r

2 Wiersz 2: 25

3 Wiersz 3: Pruszcz Gdański – Gdynia, 40 km.

4 Wiersz 4: 1 godzina

5 Wiersz 5: co najmniej 3

6 Wiersz 6: Bankowóz typu A, pojazd ubezpieczający (dopuszcza się bankowóz A lub B), 2 pojazdy

7 Wiersz 7: Środki łączności zewnętrznej-min 1 szt., środki łączności wewnętrznej-min. 3 szt.

8
Wiersz 8:  Pałka służbowa -min. 3 szt, kajdanki-min. 3 szt., chemiczne środki obezwładniające w 
postaci  ręcznych miotaczy substancji obezwładniających- min. 3 szt.

9 Wiersz 9: Pistolet lub rewolwer lub pistolet maszynowy lub strzelba gładko lufowa-min. 3 szt.

10 Wiersz 10: Kamizelka i hełm kuloodporne, min. 3 komplety

Rezultat 2: Instrukcja postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych -
w poszczególnych wierszach formularza znajdują się wpisy jak poniżej (lub użyto zwrotów 
analogicznych)

1 Wiersz 1: Wydaje polecenia członkom grupy konwojowej

2 Wiersz 1: Powiadamia Policję

3 Wiersz 1: Powiadamia centralę/organizatora konwoju

4 Wiersz 2: Wykonuje polecenia dowódcy konwoju

5 Wiersz 2: W razie potrzeby może użyć broni palnej

6 Wiersz 2: Chroni powierzone mienie

7 Wiersz 3: Zwiększa prędkość/ opuszcza strefę zagrożenia

8 Wiersz 3: Wykonuje polecenia dowódcy konwoju

9 Wiersz 3: Włącza sygnały dźwiękowe

10 Wiersz 4: Pozostaje w pojeździe/ zajmuje pozycję bezpieczną

3.
Rezultat 3: Wykaz czynności zabronionych konwojentom – w tabeli znajdują się wpisy jak 
poniżej (lub użyto zwrotów analogicznych)

1 Przenoszenie wartości pieniężnych 

2 Kierowanie bankowozem

3 Oddalanie się samowolnie z wyznaczonego miejsca pełnienia służby.

4 Dopuszczanie do konwojowanego mienia osób nieupoważnionych.

5 Udzielanie osobom postronnym informacji o charakterze konwojowanego mienia/ trasie konwoju.

6 Przewożenie w bankowozie osób nie wchodzących w skład grupy konwojowej.

7 Zatrzymywanie transportu w miejscach i rejonach zabronionych.

8 Odkładanie lub oddawanie broni i amunicji.

9
Podejmowanie działań zagrażających bezpieczeństwu konwoju (innych niż wymienione w wierszach 
powyżej).
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