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przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 
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4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
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10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś 

odpowiedź „A”: 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 

ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 
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MS.03-SG-20.06 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

2017 



Zadanie 1. 

Jakie jest najbardziej prawdopodobne zagrożenie osoby ochranianej przemieszczającej się kawalkadą 

samochodową zatłoczonymi ulicami miasta o dużym natężeniu ruchu? 

A. Naruszenie nietykalności cielesnej. 

B. Zamach terrorystyczny. 

C. Kolizja drogowa. 

D. Uprowadzenie. 

Zadanie 2.  

Celem analizy stanu zagrożenia VIP-a przede wszystkim jest ustalenie 

A. osób mających bezpośredni wpływ na zagrożenie. 

B. sposobu przemieszczania się. 

C. posiadanego majątku. 

D. zainteresowań. 

Zadanie 3. 

Który z pracowników ochrony osobistej zajmuje miejsce oznaczone znakiem X? 

A. Pracownik ochrony osobistej. 

B. Pracownik rozpoznania. 

C. Dowódca ochrony. 

D. Dowódca zmiany. 

 

 

 

 

Zadanie 4.  

Podczas wykonywania zadania pracownicy ochrony osobistej mogą być wyposażeni  

A. w środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających. 

B. w ręczne miotacze substancji obezwładniających. 

C. w broń palną z amunicją niepenetracyjną. 

D. w kajdanki zespolone. 

Zadanie 5.  

W szyku ochronnym typu „romb” każdy z pracowników tworzących go odpowiada za sektor obserwacji 

wynoszący 

A. 270⁰ 

B. 180⁰ 

C. 90⁰ 

D. 72⁰ 
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Zadanie 6. 

Jaka powinna być prawidłowa reakcja pracowników ochrony osobistej ochraniających VIP-a w przypadku 

ostrzelania szyku ochronnego? 

A. Dowódca ochrony ściąga VIP-a w kierunku ziemi, osłania go i ewakuuje wraz z szykiem 

ochronnym w kierunku przeciwnym do kierunku, skąd padają strzały. 

B. Dowódca ochrony osłania VIP-a, pozostali pracownicy tworzący szyk ochronny udają się 

w pościg za napastnikiem. 

C. Dowódca ochrony osłania VIP-a, a pozostali pracownicy łączą się ramionami tworząc 

pierścień ochronny. 

D. Dowódca ochrony osłania VIP-a, a pozostali pracownicy zajmują pozycje obronne  

i odpowiadają ogniem. 

Zadanie 7. 

Pracownik ochrony osobistej wezwał osobę awanturującą się do zachowania zgodnego z prawem, która nie 

zastosowała się do wydanego jej polecenia. Którą kolejną czynność powinien wykonać interweniujący 

pracownik ochrony osobistej? 

A. Uprzedzić o możliwości zastosowania środka przymusu bezpośredniego. 

B. Zastosować środek przymusu bezpośredniego bez uprzedzenia. 

C. Ująć osobę awanturującą się. 

D. Wylegitymować osobę. 

Zadanie 8. 

Pracownik ochrony osobistej ma prawo zastosować kajdanki jako środek przymusu bezpośredniego w celu 

A. uniemożliwienia targnięcia się osoby na własne życie lub zdrowie. 

B. zapobieżenia dokonania czynu o charakterze nieobyczajnym. 

C. zapobieżenia czynnej napaści na osobę ochranianą. 

D. odizolowania napastnika. 

Zadanie 9. 

Pracownik ochrony osobistej, wykonujący zadanie ochrony osoby poza granicami chronionej posesji,  

ma prawo do 

A. legitymowania. 

B. zatrzymania. 

C. schwytania. 

D. ujęcia. 

Strona 3 z 10



Zadanie 10. 

Na podstawie wyciągu z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, określ 

minimalną liczbę członków służby porządkowej i służby informacyjnej niezbędną do zabezpieczenia meczu 

piłki nożnej, na który sprzedano 1100 biletów i zakwalifikowano jako imprezę podwyższonego ryzyka. 

A. 36

B. 35

C. 34

D. 33

Zadanie 11. 

Identyfikator członka służby porządkowej musi zawierać między innymi następujące dane: 

A. nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

B. numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy.

C. numer identyfikacyjny PESEL.

D. imię i nazwisko.

Zadanie 12. 

Członkowie służby informacyjnej organizatora imprezy masowej są obowiązani do 

A. nadzorowania bezpiecznego wyjścia i wejścia uczestników imprezy.

B. odmowy wstępu na imprezę osobie zachowującej się prowokacyjnie.

C. zatrzymania osoby usiłującej bezprawnie wnieść broń palną na teren przeprowadzania

imprezy.

D. usunięcia osoby z miejsca przeprowadzania imprezy osoby zachowującej się niezgodnie

z regulaminem imprezy.

Zadanie 13.  

Furtki ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio z trybun na płytę boiska powinny być 

A. zabezpieczone i możliwe do otwarcia w kierunku trybun.

B. niezabezpieczone i możliwe do otwarcia na płytę boiska.

C. niezabezpieczone i otwierane w kierunku trybun.

D. zabezpieczone i otwierane na płytę boiska.

Wyciąg z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
Art. 6.1. (…) 

2. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:
1) w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka – co najmniej

10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie,
i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy
czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej;

2) w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka – co najmniej 15 członków służb: porządkowej
i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 2 członków służby porządko-
wej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków
służb stanowią członkowie służby porządkowej;
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Zadanie 14. 

Członkowie służby porządkowej organizatora imprezy masowej w przypadkach dozwolonych prawem mogą 

użyć lub wykorzystać środek przymusu bezpośredniego w postaci 

A. przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. 

B. chemicznego środka obezwładniającego w postaci ręcznego miotacza substancji 

obezwładniających. 

C. siły fizycznej w postaci technik ataku. 

D. pałki służbowej. 

Zadanie 15. 

Podczas sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie imprezy masowej członek służby porządkowej 

w pierwszej kolejności powinien użyć zwrotu „służba porządkowa”, a następnie  

A. podać podstawę prawną i przyczynę podejmowanej czynności . 

B. podać swoje imię i nazwisko. 

C. porównać bilet ze wzorem.  

D. okazać identyfikator. 

Zadanie 16 

W rozumieniu obowiązujących przepisów, imprezą masową artystyczno-rozrywkową jest impreza 

A. polegająca na publicznym oglądaniu przekazu telewizyjnego w hali sportowej na ekranie  

o przekątnej 4,5 m dla 800 osób. 

B. zamknięta, organizowana przez pracodawcę dla 650 pracowników. 

C. organizowana przez dyrekcję szkoły dla 520 uczniów. 

D. organizowana w galerii sztuki dla 750 osób. 

Zadanie 17.  

Podczas imprezy masowej doszło do zakłócenia porządku publicznego w zakresie niemożliwym  

do opanowania przez służby porządkowe jej organizatora. Jakie działania, w pierwszej kolejności, powinien 

podjąć kierownik do spraw bezpieczeństwa? 

A. Wydać służbom informacyjnym środki przymusu bezpośredniego. 

B. Wystąpić do Policji z pisemnym wnioskiem o udzielenie pomocy. 

C. Wezwać dodatkowych pracowników służb ochrony. 

D. Ewakuować uczestników imprezy masowej. 

Zadanie 18.  

Strefą dostępności nazywa się 

A. obszar położony poza ogrodzeniem obiektu, aż do zasięgu widoczności. 

B. element organizacji ruchu osobowego w chronionym obiekcie. 

C. teren położony pomiędzy ogrodzeniem a ścianą budynku. 

D. strefę dostępną wyłącznie dla pracowników ochrony. 
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Zadanie 19.  

Strefa ochrony peryferyjnej obejmuje teren położony 

A. od ogrodzenia obiektu włącznie z nim do końca strefy widzialności. 

B. od ściany budynku do ogrodzenia obiektu włącznie z nim. 

C. od ogrodzenia obiektu do końca strefy widzialności. 

D. od ściany budynku do ogrodzenia obiektu. 

Zadanie 20. 

Podstawowym zadaniem pracownika ochrony pełniącego służbę na posterunku znajdującym się przy bramie 

wejściowej do obiektu jest 

A. kontrola zawartości bagażu i odzieży osób wchodzących i wychodzących z obiektu. 

B. ustalanie uprawnień do wejścia i przebywania na terenie chronionego obiektu. 

C. obserwacja strefy zewnętrznej chronionego obiektu. 

D. ochrona strefy peryferyjnej chronionego obiektu. 

Zadanie 21.  

Do obiektów podlegających obowiązkowej ochronie nie zalicza się 

A. obiektów, w których odbywa się wydobycie surowców o istotnym znaczeniu dla 

funkcjonowania państwa. 

B. magazynów rezerw państwowych. 

C. zakładów produkcji specjalnej. 

D. strefy nadgranicznej. 

Zadanie 22. 

Na podstawie kwartalnej analizy strat w jednym z hipermarketów określ, w którym dziale w pierwszej 

kolejności należy wzmocnić ochronę. 

A. Gospodarstwa domowego. 

B. RTV i komputerów. 

C. Spożywczym. 

D. Kosmetyków. 

Dział 

kwiecień maj czerwiec 

Liczba 
kradzieży 

Wartość strat 
/zł/ 

Liczba 
kradzieży 

Wartość 
strat 
/zł/ 

Liczba 
kradzieży 

Wartość strat 
/zł/ 

Gospodarstwo domowe 4 800,00 3 500,00 3 450,00 

RTV i komputery 1 500,00 - - 1 300,00 

Kosmetyki 4 560,00 7 700,00 9 890,00 

Art. spożywcze 2 90,00 3 67,00 3 56,00 

Sprzęt sportowy 2 260,00 1 100,00 - - 

Art. papiernicze 3 50,00 2 45,00 2 45,00 
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Zadanie 23. 

Pracownik ochrony, który przyjął informację o podłożeniu niebezpiecznego ładunku w chronionym obiekcie, 

jest obowiązany powiadomić o tym fakcie w pierwszej kolejności  

A. jednostkę antyterrorystyczną.

B. administratora obiektu.

C. dowódcę zmiany.

D. Policję.

Zadanie 24. 

Posterunek doraźny należy wystawić 

A. każdorazowo podczas ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie fizycznej.

B. w miejscu wymagającym natychmiastowej i tymczasowej ochrony.

C. w miejscu oddalonym od najbliższego posterunku stałego.

D. jeżeli tak wynika z Tabeli służby.

Zadanie 25. 

W którym dokumencie szef ochrony może znaleźć informacje konieczne do wykonania analizy i oceny stanu 

bezpieczeństwa obiektu? 

A. Instrukcji kontroli ruchu osobowego i materiałowego.

B. Planie ochrony obiektu.

C. Dzienniku wydarzeń.

D. Tabeli służby.

Zadanie 26.  

Który dokument należy sporządzić po wylegitymowaniu osoby w celu ustalenia jej tożsamości? 

A. Raport.

B. Notatkę.

C. Meldunek.
D. Sprawozdanie. 

Zadanie 27. 

Kontaktron, to czujka magnetyczna, której zasada działania polega na zmianie położenia mikrostyków pod 

wpływem 

A. pojawienia się obiektu w polu widzenia czujki.

B. działania pola magnetycznego.

C. dźwięku tłuczonej szyby.

D. zmiany temperatury.
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Zadanie 28.  

Grupa interwencyjna powinna składać się co najmniej z 

A. dwóch nieuzbrojonych pracowników ochrony.

B. trzech nieuzbrojonych pracowników ochrony.

C. dwóch uzbrojonych pracowników ochrony.

D. jednego uzbrojonego pracownika ochrony.

Zadanie 29. 

Po wygenerowaniu sygnału alarmowego z chronionego obiektu operator Alarmowego Centrum Odbiorczego 

w pierwszej kolejności powinien 

A. wysłać do obiektu grupę interwencyjną.

B. powiadomić administratora obiektu.

C. zweryfikować alarm.

D. powiadomić Policję.

Zadanie 30. 

Pracownik ochrony pełniący służbę w grupie interwencyjnej nie ma prawa do użycia siły fizycznej jako 

środka przymusu bezpośredniego w postaci technik 

A. transportowych.

B. obezwładniania.

C. obrony.

D. ataku.

Zadanie 31. 

Ile jednostek obliczeniowych stanowi wartość konwojowanego mienia wynosząca 2 040 000 zł przyjmując, 

że średnia płaca za ubiegły kwartał wynosiła 3400 zł? 

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Wyciąg z Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 września 2010r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych  

i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne ( t.j. Dz. U. z 6 czerwca 2016r. poz. 793) 

§ 7.1. War tości pieniężne  powyżej 24 jednostek obliczeniowych są transportowane bankowozem typu A.
A. 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 transpor t wartości pieniężnych jest chroniony co najmniej przez:

1) jednego konwojenta – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 1 do 8 jednostek obliczeniowych;
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.
(…)
5) Przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 24 jednostek obliczeniowych bankowozem typu A należy do

transportu przydzielić pojazd ubezpieczający.
(…)  
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Zadanie 32. 

Jaka maksymalna liczba jednostek obliczeniowych może być transportowana bankowozem typu A bez 

udziału pojazdu ubezpieczającego? 

A. 24 

B. 18 

C. 12 

D.   8 

Zadanie 33. 

Ilu konwojentów należy wyznaczyć do  ochrony transportu 31 jednostek obliczeniowych? 

A. 5 konwojentów. 

B. 4 konwojentów. 

C. 3 konwojentów. 

D. 2 konwojentów. 

Zadanie 34. 

Do transportu wartości pieniężnych w ilości 28 jednostek obliczeniowych bankowozem typu A, należy 

przydzielić 

A. dodatkowych konwojentów. 

B. samochód przystosowany. 

C. pojazd ubezpieczający. 

D. pojazd zapasowy. 

Zadanie 35. 

Ile sztuk amunicji należy wydać trzem konwojentom uzbrojonym w strzelby gładkolufowe Mossberg,  

aby każdy z nich posiadał jeden normatyw amunicji? 

A. 82 sztuki. 

B. 72 sztuki. 

C. 36 sztuk. 

D. 18 sztuk. 

Wyciąg z Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 września 2010r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych  

i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne ( t.j. Dz. U. z 6 czerwca 2016r. poz. 793) 
  

§ 7.1. War tości pieniężne  powyżej 24 jednostek obliczeniowych są transportowane bankowozem typu A. 
A. 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 transpor t wartości pieniężnych jest chroniony co najmniej przez:  

1) jednego konwojenta – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 1 do 8 jednostek obliczeniowych; 
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. 
(…) 
5) Przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 24 jednostek obliczeniowych bankowozem typu A należy do  

transportu przydzielić pojazd ubezpieczający. 
(…)  
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Zadanie 36. 

Minimalne wyposażenie konwojenta w środki ochrony osobistej składa się 

A. z kamizelki i hełmu kuloodpornego. 

B. z nakolanników i nałokietników. 

C. z kamizelki kuloodpornej. 

D. z hełmu kuloodpornego. 

Zadanie 37.  

Osobą odpowiedzialną za opracowanie dokumentu o nazwie Trasa Konwoju jest 

A. osoba transportująca wartości. 

B. osoba organizująca konwój. 

C. dowódca konwoju. 

D. konwojent. 

Zadanie 38.  

Transport 8 jednostek obliczeniowych wartości pieniężnych bankowozem typu C może być wykonywany 

przez nieuzbrojonego, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej bez udziału konwojenta, jeżeli 

bankowóz jest wyposażony w pojemniki specjalistyczne co najmniej 

A. klasy 2. 

B. klasy 3. 

C. klasy C. 

D. klasy D. 

Zadanie 39. 

W przypadku pożaru bankowozu przewożącego wartości pieniężne próbę ugaszenia pożaru podejmuje 

A. konwojent kierunkowy. 

B. dowódca konwoju. 

C. konwojent. 

D. kierowca. 

Zadanie 40. 

Bezpośrednio po ujęciu osoby i przekazaniu jej Policji konwojent, który przeprowadził przedmiotową 

czynność ma obowiązek 

A. dokonać wpisu w Książce W ydarzeń. 

B. sporządzić notatkę z czynności ujęcia. 

C. dokonać wpisu w Książce konwoju. 

D. przesłuchać zatrzymanego. 
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