
Nazwa 
kwalifikacji: Ochrona osób i mienia
Oznaczenie 
kwalifikacji: Z.03

Numer zadania: 01
Kod arkusza: Z.03-01-16.01

Lp.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Uwaga:
Dopuszcza się stosowanie innych zapisów poprawnych merytorycznie.

R.1 Rezultat 1:  Wymagania techniczne pojemnika spec jalistycznego u żytego do konwoju.  

Zaznaczone w poszczególnych pozycjach:

R.1.1 1. TAK

R.1.2 2. TAK

R.1.3 3. NIE

R.1.4 4. TAK

R.1.5 5. TAK

R.1.6 6. TAK

R.1.7 7. NIE

R.1.8 8. TAK

R.1.9 9. TAK

R.2
Rezultat 2: Warto ść (w zł i j.o.) konwojowanych wyrobów jubilerskich o raz skład osobowy grupy 
konwojowej
W tabeli Wartość i jednostki obliczeniowe konwojowanych wyrobów jubilerskich zapisane:

R.2.1 Poz. 1. - 3 360 000

R.2.2 Poz. 2. - 8

W tabeli Minimalny skład osobowy grupy konwojowej z podziałem na rodzaj pełnionej funkcji zapisane: 

R.2.3 Poz. 1.:  dowódca konwoju; w kolumnie liczba: 1 

R.2.4 Poz. 2.:  konwojent; w kolumnie liczba: 1

R.2.5 Poz. 3: osoba transportująca; w kolumnie liczba: 1 

R.3 Rezultat 3: Rodzaj i minimalna liczba środków niezb ędnych do ochrony konwoju  
Uwaga! W pozycjach 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 kolejność wyszczególnionych rodzajów środka ochrony jest dowolna. 

Zapisane:
R.3.1 Poz. 1. pojemnik specjalistyczny w kolumnie rodzaj: klasy E; w kolumnie liczba: 2 

R.3.2
Poz. 2.1. w kolumnie rodzaj: pistolet i/lub rewolwer i/lub pistolet maszynowy i/lub strzelba gładkolufowa; 

w kolumnie liczba: 2 

R.3.3
Poz. 2.2. w kolumnie rodzaj: jeden normatyw na każdą jednostkę broni palnej wymienionej w poz. 2.1; 

w kolumnie liczba: 2

R.3.4
Poz. 3. w kolumnie rodzaj: kajdanki, pałka służbowa, ręczny miotacz substancji obezwładniających, urządzenie służące

do obezwładniania za pomocą energi elektrycznej (wymienione co najmniej 2 z podanych); w kolumnie liczba dla

każdego rodzaju: 2

R.3.5 Poz. 4.1. w kolumnie rodzaj:  hełm kuloodporny, w kolumnie liczba co najmniej:  2

R.3.6 Poz. 4.2. w kolumnie rodzaj:  kamizelka kuloodporna; w kolumnie liczba co najmniej:  2

R.3.7 Poz. 5.1. w kolumnie rodzaj:  środki łączności wewnętrznej; w kolumnie liczba  co najmniej: 2

R.3.8 Poz. 5.2. w kolumnie rodzaj:  środki łączności zewnętrznej; w kolumnie liczba co najmniej: 1 

R.3.9
Poz. 6. w kolumnie rodzaj: ubiór służbowy z oznaczeniem podmiotu zatrudniającego, opatrunek osobisty, latarka, 

maska przeciwgazowa (co najmniej 1 z wymienionych); w kolumnie liczba:  2 

R.3.10
Poz. 7. w kolemnie rodzaj co najmniej 2 z wymienionych: dokument tożsamości, legitymacja kwalifikowanego 

pracownika ochrony fizycznej, świadectwo broni, legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, identyfikator 

osobisty; w kolumnie liczba: 2 

R.4 Rezultat 4: Obowi ązki członków grupy konwjowej. 
Uwzględniono w wierszu 1. Dowódca konwoju:

R.4.1 Realizuje konwój zgodnie z umową/nadzoruje prawidłowy przebieg konwoju

R.4.2 Wyznacza zadania członkom grupy konwojowej/wydaje polecenia członkom grupy konwojowej

R.4.3 Utrzymuje łączność z centrum kierowania/ustala sposób komunikowania się wewnątrz grupy

R.4.4 Uczestniczy przy pobraniu i zdaniu konwojowanego mienia/wykonuje obowiązki konwojenta

Uwzględnione w wierszu 2. Konwojet:

R.4.5 Ochrania konwojowane mienie

R.4.6 Utrzymuje broń i wyposażenie w stałej gotowości do użycia

R.4.7 Obserwuje otoczenie w celu wykrycia ewentualnych symptomów ataku na ochraniany konwój

R.4.8 Wykonuje polecenia dowódcy konwoju

Uwzględnione w wierszu 3. Osoba transportująca:

R.4.9 Przenosi wyroby jubilerskie

R.4.10 Wykonuje polecenia dowódcy konwoju

R.5
Rezultat 5: Opis i schemat szyku ochronnego oraz wy znaczenie sektorów odpowiedzialno ści 
członków grupy konwojowej. 

Uwzględnione:

R.5.1 opis szyku ochronnego zgodny z treścią zadania
W schemacie szyku ochronnego narysowano:

R.5.2 dowódca konwoju porusza się z tyłu tuż za osobą transportującą wartości jubilerskie 

R.5.3 konwojent porusza się przed osobą transportującą

R.5.4 osoba transportująca porusza się pomiędzy dowódcą konwoju, a konwojentem

R.5.5 dowódca konwoju obserwuje i ochrania sektor od 3
00 

do
 
9

00

R.5.6 konwojent obserwuje i ochrania sektor od 9
00

 do 3
00
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