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Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

      Czas trwania egzaminu: 120 minut.                        BPO.02-01-21.06-SD 

 

EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL            

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji  

pracy. 

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ 

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
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Zadanie egzaminacyjne 
 

Posługując się danymi zawartymi w Umowie Zlecenia na wykonanie usług konwojowania wyrobów 
jubilerskich oraz wyciągiem z rozporządzenia, w Tabeli 1 określ wymagania techniczne pojemnika 
specjalistycznego użytego do konwoju. W części A Tabeli 2 przelicz wartość konwojowanych wyrobów 
jubilerskich na jednostki obliczeniowe. W części B określ minimalny skład grupy konwojowej                                
z podziałem na rodzaj pełnionej funkcji. W Tabeli 3 określ minimalną ilość środków niezbędnych do 
ochrony transportu wyrobów jubilerskich. 

W Tabeli 4 określ obowiązki członków grupy konwojowej, a następnie, uwzględniając liczbę 
konwojentów, zaplanuj szyk ochronny w jakim będzie poruszał się konwój. Przy pomocy metody 
zegarowej wyznacz sektory obserwacji poszczególnych konwojentów. 

UMOWA zlecenia nr 07/21 

na wykonanie usługi konwojowania wyrobów jubilerskich 

Zawarta w dniu 14 grudnia 2021 r. w Sokółce pomiędzy: 

1. Firmą Usługowo-Handlową „AGAT" z siedzibą w Sokółce, przy Al. Pokoju 60 
reprezentowaną przez: 
Jan TOMASIK - właściciel 

zwanym w dalszej części umowy Zlecającym, a 

2. Agencją Ochrony Osób i Mienia TARCZA sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce, przy ul. Cichej 12 
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 123/2003 
prowadzonym przy Sądzie Rejonowym w Krakowie oraz Koncesję MSW nr K-497/2013 dnia 15 
marca 2013 r., reprezentowaną przez: 

Bogusław FRANCZYK - Prezes  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta Umowa                                    
o następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest: konwojowanie wyrobów jubilerskich o wartości 3 360 000 zł w dniu 26 
stycznia 20XX r., na trasie: pomieszczenie sklepu w zachodniej części galerii handlowej ,,MUZA" 
do nowego pomieszczenia sklepu we wschodniej części galerii handlowej „MUZA", liczącej łącznie 
300 metrów, bez możliwości użycia bankowozu. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu Umowy Zlecenia, 
stwierdzone koncesją MSW nr K-497/2013 z dnia 15 marca 2013 r., zezwalającą na działalność 
gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony transportowanych wyrobów jubilerskich. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do ochrony transportowanych wyrobów jubilerskich 
pracowników ochrony posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pojemniki specjalistyczne do transportu 
wyrobów o odpowiedniej klasie. 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę transportowanych wyrobów jubilerskich 
obejmującą: 
a) przyjęcie pod ochronę z zajmowanego dotychczas sklepu wyrobów jubilerskich zamkniętych                          

w pojemnikach specjalistycznych o odpowiedniej klasie, 
b) ochronę podczas transportu wyrobów jubilerskich do nowej siedziby sklepu, 
c) ochronę wyrobów jubilerskich w nowej siedzibie sklepu do czasu  
d) umieszczenia ich w urządzeniu do przechowywania wartości. 
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§4 

1. Wykonawca informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność 
gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

§5 

1.  Zamawiający wyznacza pracownika odpowiedzialnego za transportowane wyroby jubilerskie. 
2. Zmawiający zastrzega, aby transport wyrobów odbywał się w pojemnikach specjalistycznych 

wyposażonych w system lokalizacji i był chroniony przez minimum dwóch konwojentów 
uzbrojonych w broń palną bojową. 

(...) 
 

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 

(Dz. U. Nr 166, poz. 1128)  

-wyciąg- 

§ 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. 

(…) 

§ 7.2. 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 legitymację kwalifikowanego pracownika 
ochrony fizycznej, bez udziału konwojenta. 

(...) 

§ 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 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. 
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Tablica 5 - Pojemniki specjalistyczne 

Klasa Wymagania techniczne 

Limit wartości 

pieniężnych 

w jednym 

pojemniku  

(w jednostkach 

obliczeniowych) 

A 
Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub 
szyfrowym, wyposażony w system paralizatora lub inny system 
zabezpieczający. 

0,3 

B 
Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym lub 
szyfrowym, wyposażony w system paralizatora oraz system sygnalizacji 
akustycznej lub dymnej. 

0,5 

C 
Pojemnik zamykany co najmniej dwoma zamkami kluczowymi lub 
szyfrowymi, wyposażony w system paralizatora i system uszkadzania 
banknotów oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej. 

1 

D 

Pojemnik zamykany co najmniej dwoma zamknięciami klasyfikowanymi 
według PN EN1303:2007 / AC 33 w poz.7 klasa „6" i w poz.8 klasa „2" 
oraz odporny co najmniej przez 6 minut  na  manipulacje  (lub  inny  
równorzędny),  wyposażony  co  najmniej  w system sygnalizacji 
akustycznej lub dymnej i system uszkadzania papierowych wartości 
pieniężnych,  których  zadziałanie   następuje   po  zdalnym   
zainicjowaniu w dowolnym czasie albo automatycznie po czasie 
określonym  przez  wytwórcę  lub  w mieszczącym się w tym czasie 
wyznaczonym limicie czasowym, przeznaczonym na przeniesienie 
pojemnika do odbiorcy. Próba włamania w dowolnym czasie oraz upływ 
wyznaczonego limitu czasowego powoduje zadziałanie systemu, 
w wyniku, czego nastąpi uszkodzenie papierowych wartości 
pieniężnych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji. 

2 

E 

Pojemnik zamykany co najmniej dwoma zamknięciami klasyfikowanymi 
według PN-EN1303:2007/AC w poz.7 klasa „6" i w poz.8 klasa „2" oraz 
odporny co najmniej przez 6 minut na manipulacje (lub inny  
równorzędny), wyposażony co najmniej w system sygnalizacji 
akustycznej lub dymnej i system uszkadzania papierowych wartości 
pieniężnych oraz system lokalizacji pojemnika, których zadziałanie  
następuje po zdalnym zainicjowaniu w dowolnym czasie albo 
automatycznie po czasie określonym przez wytwórcę lub                                                 
w mieszczącym się w tym czasie wyznaczonym limicie czasowym, 
przeznaczonym na przeniesienie pojemnika do odbiorcy. Próba 
włamania w dowolnym czasie lub po upływie wyznaczonego limitu 
czasowego przeznaczonego na przeniesienie pojemnika do odbiorcy 
powoduje zadziałanie systemu, w wyniku czego nastąpi uszkodzenie 
papierowych wartości pieniężnych z zachowaniem możliwości ich 
identyfikacji. 

4 

 

Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będzie pięć rezultatów: 

 wymagania techniczne pojemnika specjalistycznego użytego do konwoju, 

 wartość (w złotych i jednostkach obliczeniowych) konwojowanych wyrobów jubilerskich oraz 
skład osobowy grupy konwojowej, 

 rodzaj i minimalna liczba środków niezbędnych do ochrony konwoju,  

 obowiązki członków grupy konwojowej, 

 opis i schemat szyku ochronnego oraz wyznaczenie sektorów obserwacji członków grupy 
konwojowej. 
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Tabela 1. Wymagania techniczne pojemnika specjalistycznego użytego do konwoju 
 

Lp. Opis wymagania 

Wstaw znak 
X  

w wybranej 
rubryce 
każdego 
wiersza 

TAK NIE 

1 Zaopatrzony w dwa zamknięcia zgodne z PN-EN1303:2007/AC w poz.7 
klasa „6" i w poz.8 klasa „2". 

  

2 Odporny co najmniej przez 6 minut na manipulacje.   

3 

Zamykany co najmniej dwoma zamkami kluczowymi lub szyfrowymi 
o nieokreślonej klasie odporności, wyposażony w system paralizatora 
i system uszkadzania banknotów oraz system sygnalizacji akustycznej 
lub dymnej. 

  

4 Wyposażony, co najmniej w system sygnalizacji akustycznej lub dymnej 
i system uszkadzania papierowych wartości pieniężnych. 

  

5 Posiada system lokalizacji pojemnika GPS.   

6 

Zadziałanie systemów może nastąpić po zdalnym ich zainicjowaniu lub 
w dowolnym czasie, czasie określonym przez producenta, lub po 
upłynięciu limitu czasowego przeznaczonego na przeniesienie 
i przekazanie pojemnika odbiorcy. 

  

7 

Przy próbie włamania w dowolnym czasie lub po upływie 
wyznaczonego limitu czasowego przeznaczonego na przeniesienie 
pojemnika do odbiorcy następuje zadziałanie systemu, powodujące 
uszkodzenie papierowych wartości pieniężnych bez możliwości ich 
późniejszej identyfikacji. 

  

8 

Przy próbie włamania w dowolnym czasie lub po upływie 
wyznaczonego limitu czasowego przeznaczonego na przeniesienie 
pojemnika do odbiorcy następuje zadziałanie systemu, powodujące 
uszkodzenie papierowych wartości pieniężnych z zachowaniem 
możliwości ich późniejszej identyfikacji. 

  

9 
Limit wartości pieniężnych możliwy do przenoszenia w jednym 
pojemniku wynosi 4 jednostki obliczeniowe. 

  

 
 
  



Strona 6 z 9 

Tabela 2. Wartość (w złotych i jednostkach obliczeniowych) konwojowanych wyrobów 
jubilerskich oraz skład osobowy grupy konwojowej 

 
Część A. Wartość konwojowanego mienia 

1 
Wartość konwojowanych wyrobów jubilerskich 
wyrażona kwotowo (złotych)  

2 
Wartość konwojowanych wyrobów jubilerskich 
wyrażona w jednostkach obliczeniowych (j.o.) *  

* przeciętne wynagrodzenie za poprzedni kwartał wynosi 3 500 zł 

 
Część B. Minimalny skład osobowy grupy konwojowej z podziałem na rodzaj pełnionej funkcji 

Rodzaj pełnionej funkcji w grupie konwojowej Liczba 

1   

2   

3   

 
Tabela 3. Rodzaj i liczba środków niezbędnych do ochrony konwoju 

Środki Rodzaj Liczba 

1 Pojemniki specjalistyczne   

2 Broń palna bojowa 

2.1 
 
 

 

2.2* 
 
 

 

3 
Środki przymusu 
bezpośredniego 

 
 
 
 

 

4 Środki ochrony osobistej   

5 Środki łączności 

5.1   

5.2   

6 Inne wyposażenie 
 
 
 

 

7 Niezbędne dokumenty 

 
 
 
 
 

 

* określenie ilości normatywów na każdą jednostkę broni 
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Tabela 4. Obowiązki członków grupy konwojowej 

Lp. Funkcja Obowiązki  

1 

D
o

w
ó

d
c
a

 k
o

n
w

o
ju

 1.1.  

1.2.  

1.3.  

1.4.  

2 

K
o

n
w

o
je

n
t 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

3 

O
s
o

b
a

 

tr
a

n
s
p

o
rt

u
ją

c
a
 

w
a

rt
o

ś
c
i 3.1  

3.2  
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Opis i schemat szyku ochronnego oraz wyznaczenie sektorów obserwacji członków grupy 
konwojowej 

 
Opis szyku ochronnego 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Schemat szyku ochronnego 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek marszu 
 
Opis skrótów 
 
                  – dowódca konwoju 
 
 
 
                  – konwojent  
 
 
 
                  – osoba transportująca wartości 
 
 
Wyznaczenie sektorów obserwacji członków grupy konwojowej (metodą zegarową) 
 

1. Dowódca ochrony obserwuje i ochrania sektor od ………. do ………. 

2. Konwojent obserwuje i ochrania sektor od ……….do ………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OT 

DK 

K 


