
Nazwa 
kwalifikacji: Ochrona osób i mienia

Oznaczenie 
kwalifikacji: Z.03

Numer zadania: 01

Kod arkusza: Z.03-01-01_zo
Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1: Karta informacyjna pomieszczenia kasowe go - cz ęść A. Metryka pomieszczenia 
kasowego.  
Jeśli zdający w części A tabeli zapisał:

R.1.1 Poz. 1 - NIE
R.1.2 Poz. 2 - TAK
R.1.3 Poz. 3 - TAK
R.1.4 Poz. 4 - NIE
R.1.5 Poz. 5 - TAK
R.1.6 Poz. 6 - TAK
R.1.7 Poz. 7 - NIE
R.1.8 Poz. 8 - TAK

R.2
Rezultat 2: Karta informacyjna pomieszczenia kasowe go – cz ęść B. Opis czynno ści, jakie 
powinien wykrywa ć zainstalowany w pomieszczeniu kasowym system sygna lizacji włamania i 
napadu. 
Jeśli zdający w części B tabeli zapisał:

R.2.1 Poz. 1 - TAK
R.2.2 Poz. 2 - TAK
R.2.3 Poz. 3 - TAK
R.2.4 Poz. 5 - TAK
R.2.5 Poz. 6 - TAK
R.2.6 Poz. 7 - TAK

R.3 Rezultat 3: Kalkulacja sił i środków konwoju – cz ęść A. Organizacja ochrony konwoju. 
Jeśli zdający w części A tabeli zapisał (dopuszcza się stosowanie innych równoważnych określeń):

R.3.1 po powiadomieniu przez kasjerkę lub/i gdy przechowywana kwota będzie zbliżać się do 35 j.o.
R.3.2 do 35 jednostek obliczeniowych (kwota może być wyrażona w zł: 14.280.000)
R.3.3 Pyrki ul. Lipowa 15 do Janów ul. Rokicka 18 (z filii banku w Pyrkach do sortowni w Janowie)
R.3.4 10 kilometrów

R.3.5 15 minut

R.4 Rezultat 4: Kalkulacja sił i środków konwoju – cz ęść B. Siły i środki do ochrony konwoju
Jeśli zdający w części B tabeli zapisał (kryteria 4.1 do 4.7 muszą być ze sobą spójne) (dopuszcza się stosowanie innych 
równoważnych określeń):

R.4.1 Konwojenci - co najmniej 3
R.4.2 Bankowóz typu A i pojazd ubezpieczający - razem co najmniej 2 pojazdy
R.4.3 Broń palna (oprócz karabinka) – dla każdego konwojenta
R.4.4 Środki łączności wewnętrznej –  3, środki łączności zewnętrznej –  2 

R.4.5
którykolwiek spośród: pałka służbowa, kajdanki, ręczny miotacz substancji obezwładniających,
urządzenie do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej, pies służbowy, siła fizyczna (lub
zapisał, że nie są wymagane przepisami); po jednym dla każdego konwojenta

R.4.6 Kamizelka kuloodporna, hełm kuloodporny – po jednym komplecie dla każdego konwojenta

R.4.7
Dokument tożsamości, legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, świadectwo broni,
legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni – dla każdego konwojenta

R.5
Rezultat 5: Algorytm czynno ści podejmowanych przez operatora alarmowego centrum  
odbiorczego po wygenerowaniu sygnału alarmowego.

R.5.1 Weryfikacja sygnału alarmowego.

R.5.2 Powiadomienie grupy interwencyjnej.
R.5.3 Powiadomienie Policji.
R.5.4 Utrzymywanie stałej łączności z grupą interwencyjną.
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