
Nazwa 
kwalifikacji: Ochrona osób i mienia

Oznaczenie 
kwalifikacji: Z.03

Numer zadania: 01

Kod arkusza: Z.03-01_21.06-SG

Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1:  Tabela 1. Wykaz obowi ązków dowódcy konwoju

wpisane:
R.1.1 Zorganizować konwój zgodnie z otrzymanymi zadaniami i wytycznymi

R.1.2
Określić szczegółowe zadania dotyczące zabezpieczenia mienia dla osób wchodzących w skład 
konwoju

R.1.3 Ustalić sposoby komunikowania się
R.1.4 Czuwać nad prawidłowym przebiegiem konwoju
R.1.5 Przestrzegać zasad określonych w instrukcji konwojowej

R.1.6
Podejmować decyzje dotyczące ochrony przewożonego mienia  w trakcie konwojowania w 
zależności  od zaistniałych wydarzeń

R.1.7
Przekazać konwojowane mienie adresatowi w stanie nienaruszonym zgodnie z otrzymanymi 
wytycznymi

R.1.8 Uczestniczyć przy pobraniu i zdaniu konwojowanego mienia
R.1.9 Meldować przełożonym o przebiegu służby konwojowej i wykonaniu powierzonego zadania

R.1.10 W razie konieczności przejąć obowiązki kasjera
R.2 Rezultat 2: Tabela 2. Wykaz obowi ązków konwojenta

wpisane:
R.2.1 Ochraniać osoby uczestniczące w konwoju oraz przewożone lub przenoszone mienie
R.2.2 Wykonywać polecenia dowódcy konwoju
R.2.3 Utrzymywać w pełnej sprawności broń, amunicję i inny sprzęt będący na wyposażeniu
R.2.4 Obserwować otoczenie konwoju celem uprzedzenia ewentualnego zagrożenia
R.3 Rezultat 3: Tabela 3. Siły i środki niezb ędne do realizacji konwoju

wpisane:
R.3.1 3 konwojentów
R.3.2 2 kierowców
R.3.3 1 bankowóz typu A 
R.3.4 1 pojazd ubezpieczający

R.3.5
3 pistolety, albo 3 pistolety maszynowe, albo 3 strzelby gładkolufowe, albo co najmniej 3 jenostki 
broni z wymienionych wcześniej

R.3.6
4 magazynki na jeden pistolet (lub 12 magazynków) albo odpowiednią ilość sztuk amunicji (pełny 
normartyw) w zależności od wybranych jednostek broni wymienionych w pkt 5

R.3.7 nie mniej niż 3 hełmy kuloodporne
R.3.8 nie mniej niż 3 kamizelki kuloodporne
R.3.9 3 środki łączności wewnętrznej

R.3.10 co najmniej jeden środek łączności zewnętrznej
R.4 Rezultat 4: Ceduła Trasy Zapasowej

wpisane:

R.4.1
TYTUŁ:  Konwój w dniu 15.07.20XX roku w Częstochowie  wartości pieniężnych wynoszących 24,5 
jednostki obliczeniowej

R.4.2
I. z Banku PKO BP przy ul. Klasztornej 2 w Częstochowie do Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w 
Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14

R.4.3 II.  4,7 km
R.4.4 IV. 11 min

R.4.5
V. Miejsce załadunku, miejsce rozładunku, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na trasie konwoju.

R.4.6 VI. na 3 minuty przed planowanym przyjazdem konwoju przekazać hasło
R.4.7 VII. obiekt chroniony przez agencję ochrony, teren obiektu jest ogrodzony i monitorowany 
R.4.8 VIII. Komenda Miejska Policji w Częstochowie - 034 369 00 01 lub 997
R.4.9 VIII. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - 034 378 00 02 lub 998

R.4.10 VIII. Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie - 034 391 00 03 lub 999
R.5 Rezultat 5: Mapa z naniesion ą tras ą zapasow ą oraz jej opis

wpisane:
R.5.1 trasa zapasowa nie przecina się z trasą podstawową
R.5.2 od siedziby Banku PKO BP przy ul. Klasztornej 2 
R.5.3 do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów SA ul. Jaskrowskiej 14

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l


