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chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 

Miejsce na naklejk  z numerem 
PESEL i z kodem o rodka Wype nia zdaj cy 

Numer PESEL zdaj cego* 

Nazwa kwalifikacji: Ochrona osób i mienia 
Oznaczenie kwalifikacji: Z.03 
Numer zadania: 01 

Z.03-01-15.05 
Czas trwania egzaminu: 120 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2015 

CZ  PRAKTYCZNA 
Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz:
− swój numer PESEL*,
− symbol cyfrowy zawodu,
− oznaczenie kwalifikacji,
− numer zadania,
− numer stanowiska.

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu.
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron lub

inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz
praktyczn  egzaminu (ZNCP).

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy ZNCP.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji

pracy.
8. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub

w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego ZNCP.
9. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania

egzaminu.

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo ci
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Zadanie egzaminacyjne 

Na podstawie analizy „Umowy o świadczenie usług konwojowych” oraz wyciągu z rozporządzenia, 

wypełnij arkusz Organizacja ochrony konwoju. Następnie opracuj zasady postępowania członków konwoju 

w przypadku napadu na bankowóz, dokonując wpisów w formularzu Instrukcja postępowania w sytuacjach 
nadzwyczajnych oraz wypełnij tabelę Wykaz czynności zabronionych konwojentom. 

 
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 
(…) 

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
(…) 

8) konwojent — osobę posiadającą legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,  
ochraniającą transport wartości pieniężnych, wyposażoną w broń palną bojową, środki ochrony osobistej 
oraz środki łączności; 
9) środki łączności wewnętrznej — środki służące do nawiązywania łączności w obrębie chronionego 
obiektu lub między członkami konwoju; 
10) środki łączności zewnętrznej — środki służące do nawiązywania łączności z podmiotami 
zewnętrznymi; 
11) środki ochrony osobistej — wyposażenie kuloodporne składające się co najmniej z kamizelki i hełmu; 
12) pojemnik specjalistyczny — pojemnik służący do transportu wartości pieniężnych, wyposażony  
w urządzenia utrudniające jego zabór, wykorzystujące działanie paralizatora elektrycznego, alarmu 
akustycznego, sygnału dymnego lub uszkadzające zawartość pojemnika z zachowaniem możliwości 
identyfikacji papierowych wartości pieniężnych; 

UMOWA 
o świadczenie usług konwojowych 

 
Zawarta w dniu 12.05.2015 r w Lędowie Królewskim pomiędzy: 
Bank Pomocy Regionalnej z siedzibą: ul. Kasztanowa 1, 23-527 Lędowo Królewskie 
reprezentowanym przez Maciej Kwiatkowski 
zwanym dalej Zleceniodawcą,  
a 
Big Power – Agencja Ochrony Mienia z siedzibą: ul. Filipa Wielkiego 8, 28-100 Krasienin 
reprezentowanym przez 
Dariusz Kowalski 
zwanym dalej Zleceniobiorcą. 

§ 1 
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na ochronie  

transportu wartości pieniężnych w dniu 25.06.2015 r. na trasie Pruszcz Gdański – Gdynia o długości  
40 km. 

2. Przedmiotem ochrony będzie transportowana kwota pieniędzy w wysokości 11 828 000 złotych.  
Słownie: jedenaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych, tj. 25 jednostek  
obliczeniowych. 

§ 2 
(…) 
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13) pojemnik bezpieczny — pojemnik wykonany ze stopu metali używany w celu ochrony zawartości 
przed włamaniem; 
14) osoba transportująca — osobę przenoszącą lub przewożącą wartości pieniężne; 
15) bankowozy — pojazdy samochodowe przeznaczone do transportu wartości pieniężnych, oznaczone  
w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego jako typy: A, B i C; 
16) pojazdy ubezpieczające — pojazdy samochodowe przeznaczone do przewożenia konwojentów 
ochraniających pojazdy samochodowe przewożące wartości pieniężne; 
17) pomieszczenie — wydzieloną część budynku o określonej klasie odporności na włamanie, służącą do 
przechowywania wartości pieniężnych; 
18) urządzenie — urządzenie mechaniczne o określonej klasie odporności na włamanie, służące do 
przechowywania i transportu wartości pieniężnych. 

(…) 
§ 6. 1. Wartości pieniężne powyżej 1 jednostki obliczeniowej transportuje się bankowozem. 
2. Transport wartości pieniężnych powyżej 1 jednostki obliczeniowej może być wykonywany bez użycia 
bankowozu, jeżeli brak jest możliwości dojazdu bankowozem do miejsca, z którego wartości pieniężne są 
pobierane lub do którego są dostarczane. 
3. Złoto, srebro i platyna, w tym wyroby z tych metali używane do celów technologicznych, jeśli ich 
gabaryty uniemożliwiają użycie bankowozu, mogą być transportowane innym pojazdem samochodowym  
z zastosowaniem systemu lokalizacji, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5. 
§ 7. 1. Wartości pieniężne powyżej 24 jednostek obliczeniowych są transportowane bankowozem typu A. 
2. Transport wartości pieniężnych do 8 jednostek obliczeniowych z użyciem bankowozu  
typu C, wyposażonego w pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy D, może być wykonywany przez 
nieuzbrojonego pracownika ochrony posiadającego legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony  
fizycznej, bez udziału konwojenta. 
3. Bankowozem typu C mogą być transportowane wyłącznie wartości pieniężne umieszczone  
w pojemnikach specjalistycznych lub innych urządzeniach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 załącznika nr 5 
do rozporządzenia. 
§ 8. Transpor t war tości pieniężnych nieprzekraczających 1 jednostki obliczeniowej może być 
wykonywany przez osobę transportującą bez udziału konwojenta, pod warunkiem użycia pojemnika 
specjalistycznego w odpowiedniej klasie zabezpieczenia, z uwzględnieniem wymagań określonych  
w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
§ 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. 
2. Konwojent nie może przenosić wartości pieniężnych lub kierować bankowozem. 
3. Osoba transportująca nie może jednocześnie kierować bankowozem i wykonywać zadań konwojenta. 
4. Osoba kierująca bankowozem nie może jednocześnie wykonywać zadań osoby transportującej lub 
konwojenta. 
5. Przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 24 jednostek obliczeniowych bankowozem typu A 
należy do transportu przydzielić pojazd ubezpieczający. 
6. W przypadku transportowania wartości pieniężnych kolumną pojazdów samochodowych, w rozumieniu 
przepisów o ruchu drogowym, należy do transportu przydzielić dwa pojazdy ubezpieczające, po jednym  
z przodu i z tyłu kolumny, ustalając liczebność grupy konwojowej po dwóch konwojentów na pojazd 
ubezpieczający i po jednym konwojencie na każdy pojazd przewożący wartości pieniężne. 
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7. Dopuszcza się możliwość używania bankowozów typu A i B jako pojazdów ubezpieczających. 
(…) 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty: 
− Organizacja ochrony konwoju, 

ORGANIZACJA OCHRONY KONWOJU 

1 Termin konwoju   

2 Wartość konwojowanego mienia (j.o.)   

3 Trasa i dystans konwoju   

4 Czas przejazdu konwoju*   

Siły i środki ochronne 

5 Konwojenci 
Liczba 

  
  Rodzaj Liczba 

6 Pojazdy     

7 Środki łączności     

8 Środki przymusu 
bezpośredniego     

9 Broń palna 
bojowa     

10 Środki ochrony 
osobistej     

*Średnia prędkość przemieszczania się bankowozu wynosi 40 km/h. 
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− Instrukcja postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH 

Sytuacja Napad na bankowóz 

Grupa konwojowa Zadania 

1 Dowódca konwoju   

2 Konwojent   

3 Kierowca   

4 Osoba transportująca   

Lp. WYKAZ CZYNNOŚCI ZABRONIONYCH KONWOJENTOM 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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