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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
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. 

Powodzenia! 

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

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1. 

Dowódca ochrony otrzymał zadanie zorganizowania ochrony VIP-a. Od jakiej czynności powinien rozpocząć 

w pierwszej kolejności organizację ochrony? 

A. Rozpoznania potencjalnych zagrożeń. 

B. Ustalenia wynagrodzenia za realizację ochrony. 

C. Ustalenia dokładnego stanu majątkowego VIP-a . 

D. Dokonania ustaleń w zakresie jego kontaktów politycznych. 

Zadanie 2. 

Pracownik ochrony otrzymał zadanie przeprowadzenia wywiadu ochronnego, dotyczącego realizowanej 

ochrony VIP-a. W trakcie wywiadu powinien w szczególności dokonać 

A. ustaleń, czy osobie ochranianej grozi realne niebezpieczeństwo i czy istnieją realne powody zamachu 

na jej życie. 

B. rozpoznania trybu życia rodzinnego VIP-a oraz jego członków rodziny. 

C. ustaleń w zakresie kontaktów służbowo towarzyskich. 

D. rozpoznania cech osobo-poznawczych VIP-a. 

Zadanie 3. 

Na rysunku przedstawiono przejście VIP-a w górę po schodach, w miejscu publicznym. VIP jest ochraniany 

przez 6 pracowników ochrony. Jaką literą oznaczono pozycję, którą powinien zajmować dowódca ochrony? 

A. Osoba oznaczona literą A. 

B. Osoba oznaczona literą B. 

C. Osoba oznaczona literą C. 

D. Osoba oznaczona literą D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 4. 

Szyk zwarty, w formie pierścienia obronnego tworzonego przez kilku pracowników ochrony, należy stosować 

przy realizacji bezpośredniej ochrony osoby podczas 

A. przejazdu windą. 

B. wchodzenia do jego rezydencji.  

C. wsiadania do samochodu VIP-a. 

D. przeprowadzania jej przez tłum. 
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Zadanie 5. 

W jaki rodzaj broni palnej może być wyposażony pracownik ochrony realizujący zadania w zakresie eskorty 

osoby? 

A. Pistolet. 

B. Pistolet maszynowy. 

C. Strzelba gładkolufowa. 

D. Karabinek automatyczny. 

Zadanie 6. 

 

Wszyscy pracownicy ochrony, za wyjątkiem Dowódcy Ochrony,  są zobowiązani do obserwacji otoczenia 

osoby chronionej. W którym, z szyków ochrony przedstawionym na poniższym rysunku, każdy 

z pracowników ochrony obserwuje sektor o wielkości 90 stopni? 

A. W szyku oznaczonym literą A. 

B. W szyku oznaczonym literą B. 

C. W szyku oznaczonym literą C. 

D. W szyku oznaczonym literą D. 

Zadanie 7. 

Do uprawnień tzw. obywatelskich, z których może skorzystać pracownik ochrony podczas realizacji zadań 

w zakresie ochrony osób, należy zaliczyć  

A. wezwanie napastnika do zaprzestania ataku i użycie środków przymusu bezpośredniego. 

B. prawo ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu. 

C. prawo do użycia broni palnej w celu przeciwdziałania niszczeniu mienia. 

D. możliwość użycia pałki służbowej w celu obezwładnienia napastnika. 
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Zadanie 8. 

Który z opisów, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, pozwala na zakwalifikowanie 

imprezy jako imprezy masowej? 

A. Szkolny mecz piłki nożnej klas gimnazjalnych, na stadionie który ma miejsca dla 500 osób. 

B. Koncert zespołu rockowego w hali, która posiada miejsca dla 700 osób. 

C. Festyn ludowy na otwartej przestrzeni dla 50 osób. 

D. Seans kinowy, w którym bierze udział 200 widzów. 

Zadanie 9. 

W przypadku imprezy masowej, niebędącej imprezą masową o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa, 

przyjmuje się następujący przelicznik: 

A. co najmniej 10-ciu członków służb porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne 

na imprezie masowej i co najmniej 2 członków służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde 

następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 40% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie 

służby porządkowej. 

B. co najmniej 10-ciu członków służb porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne 

na imprezie masowej 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. 

C. co najmniej 10-ciu członków służb porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne 

na imprezie masowej i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde 

następne 100 osób. 

D. co najmniej 10-ciu członków służb porządkowej i informacyjnej na 500 osób, które mogą być obecne 

na imprezie masowej i co najmniej 1 członek służb porządkowej i informacyjnej na każde następne 

100 osób. 

Zadanie 10. 

W jakich granicach winny być wyznaczone strefy ochrony dla członków służb porządkowych i służb 

informacyjnych? 

A. Obejmującą teren przeprowadzeni imprezy masowej i drogi dojazdowe . 

B. Wzdłuż granic na terenie zewnętrznym imprezy. 

C. W granicach parkingów i sektorów z żywnością. 

D. Wyłącznie w granicach imprezy masowej. 

Zadanie 11.  

W jakim przypadku członek służby porządkowej ma prawo do przeglądania zawartości bagażu i odzieży? 

A. Impreza o podwyższonym ryzyku, kontrolę przeprowadzają w stosunku do wszystkich osób. 

B. Podejrzenie, że osoba wnosi na imprezę masową broń lub inne niebezpieczne przedmioty. 

C. Na każdej imprezie w stosunku do wszystkich osób bez względu na płeć i wiek. 

D. Na każdej imprezie w stosunku do osób powyżej 18-go roku. 
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Zadanie 12. 

Który z przypadków należy zakwalifikować jako imprezę masową o podwyższonym ryzyku? 

A. Koncert zespołu punkowego, który posiada liczną i dobrze zorganizowaną grupę fanów. 

B. Mecz piłki nożnej, gdzie w latach ubiegłych, grupy kibiców przyjezdnych były konwojowane na stadion 

przez policję. 

C. Mecz piłki nożnej I Ligi, gdzie w latach ubiegłych, grupy pseudokibiców doprowadzały do wtargnięcia 

na płytę boiska i bójek między sobą. 

D. Koncert zespołu rockowego zorganizowany w centrum miasta na głównym placu, gdzie w latach 

ubiegłych organizowano podobne koncerty. 

Zadanie 13. 

Którą z wymienionych czynności powinien podjąć członek służby informacyjnej w przypadku konieczności 

niezwłocznego opuszczenia przez uczestników imprezy masowej zagrożonej strefy? 

A. Ustalenie miejsca pobytu VIP-ów na imprezie masowej. 

B. Zaplanowanie kolejności ewakuowanych osób. 

C. Wskazanie dróg ewakuacji dla ludzi i mienia. 

D. Nadzorowanie bezpiecznego wyjścia osób. 

Zadanie 14. 

W związku z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego z terenu imprezy masowej ewakuowano jej 

uczestników. Kto jest uprawniony do podjęcia decyzji o powrocie ewakuowanych osób na teren imprezy 

masowej? 

A. Policjant kierujący akcją. 

B. Strażak kierujący akcją. 

C. Właściciel obiektu. 

D. Szef ochrony. 

Zadanie 15. 

W przypadku odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub innej osoby 

na imprezie masowej, służby porządkowe organizatora uprawnione są do użycia 

A. wszystkich środków przymusu bezpośredniego za zgodą kierownika do spraw bezpieczeństwa 

imprezy. 

B. siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony. 

C. broni palnej lub gazowej. 

D. kajdanek i RMG. 

Zadanie 16. 

Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do lat 13 oraz osób o widocznej 

niepełnosprawności pracownik ochrony może stosować 

A. broń palną i gaz paraliżujący. 

B. siłę fizyczną w każdej postaci i kajdanki. 

C. tylko siłę fizyczna w postaci technik obezwładniania. 

D. przedmioty służące do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. 
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Zadanie 17. 

Po ujęciu osoby podczas realizacji zabezpieczenia imprezy masowej, członek służby porządkowej jest 

zobowiązany 

A. poinformować osobę o przyczynach ujęcia, sprawdzić czy nie posiada niebezpiecznych przedmiotów, 

odebrać te przedmioty i osobę ujętą niezwłocznie przekazać policji. 

B. przetrzymać osobę w zamkniętym pomieszczeniu do czasu przybycia szefa ochrony. 

C. obezwładnić osobę, założyć kajdanki i przekazać policji. 

D. przedstawić się i poprosić o opuszczenie imprezy. 

Zadanie 18. 

W przypadku, gdy działania służby porządkowej okazały się nieskuteczne, organizator imprezy lub kierownik 

do spraw bezpieczeństwa 

A. wzywa do pomocy służby informacyjne, które przy użyciu środków przymusu bezpośredniego razem 

ze służbą porządkową przywracają naruszony ład i porządek publiczny. 

B. występuje do policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym 

zgłoszeniem. 

C. wzywa do pomocy dodatkowo agentów ochrony i wyprowadza osoby zakłócające porządek 

na imprezie. 

D. powiadamia szefa ochrony, który niezwłocznie występuje o udzielenie pomocy do policji. 

Zadanie 19. 

Współpraca specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z policją w związku z organizacją 

zabezpieczenia imprezy masowej może polegać w szczególności na 

A. wymianie informacji o podejmowanych przez Policję czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. 

B. wzajemnym przekazywaniu informacji o ewentualnych czynnościach dochodzeniowo-śledczych. 

C. wymianie informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia. 

D. wspólnych patrolach poza granicami imprezy masowej. 

Zadanie 20. 

Współdziałanie służb ochrony chronionego obiektu z jednostkami ochrony przeciwpożarowej polega między 

innymi na 

A. wymianie informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa osób i mienia. 

B. zabezpieczeniu miejsc popełnienia przestępstwa i wykroczenia. 

C. utrzymywania spokoju i porządku podczas imprezy masowej. 

D. bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia. 

Zadanie 21. 

Strefa wewnętrzna w systemie bezpieczeństwa chronionego obszaru, na którym znajduje się szereg budowli 

o charakterze biurowym obejmuje 

A. pomieszczenia wewnątrz budynków, znajdujących się na chronionym obszarze. 

B. tylko pomieszczenia wewnątrz jednego określonego biurowca. 

C. obszar, wraz z pasem terenu przyległego. 

D. całość obszaru, w jego granicach. 
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Zadanie 22. 

Jaka liczba pracowników ochrony jest niezbędna do całodobowego zapewnienia ochrony w systemie 

6 posterunków jednoosobowych przy zastosowaniu zmian co 8 godzin? 

A. 24 pracowników ochrony. 

B. 18 pracowników ochrony. 

C. 12 pracowników ochrony. 

D. 6 pracowników ochrony. 

Zadanie 23. 

W wewnętrznych służbach ochrony organizowanie wykonywania zadań przez pracowników podległej zmiany 

zgodnie z dokumentacją ochronną, należy do zakresu obowiązków 

A. dyżurnego Alarmowego Centrum Odbiorczego. 

B. kierownika ochranianego obiektu. 

C. dyrektora zakładu. 

D. dowódcy zmiany. 

Zadanie 24. 

Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, do kategorii obiektów i obszarów podlegających obowiązkowej 

ochronie należą  

A. archiwa państwowe. 

B. poligony wojskowe. 

C. stadiony sportowe. 

D. centra handlowe. 

Zadanie 25. 

Pracownik ochrony w granicach chronionych obszarów i obiektów może zastosować pałkę służbową 

w przypadku 

A. zapobieżenia usiłowania popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa.  

B. odpierania ataku na chronioną osobę. 

C. pokonania czynnego oporu. 

D. pokonania biernego oporu. 

Zadanie 26. 

W planie ochrony obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie nie należy zamieszczać  

A. informacji o charakterze produkcji lub rodzaju działalności jednostki. 

B. informacji o zasadach organizacji i wykonywania ochrony jednostki. 

C. informacji o ocenie aktualnego stanu ochrony jednostki. 

D. danych personalnych pracowników ochrony. 
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Zadanie 27. 

Na terenie chronionym pracownik ochrony podjął czynność legitymowania 3 osób siedzących w pojeździe. 

Jakiego zachowania mógł żądać od nich, przed przystąpieniem do tej czynności? 

A. Pozostania w pojeździe do czasu wezwania administratora obiektu. 

B. Oddania kluczyków od pojazdu i dowodu rejestracyjnego. 

C. Pozostanie w pojeździe do czasu wezwania policji. 

D. Opuszczenia pojazdu przez te osoby. 

Zadanie 28. 

W obiekcie odnotowano częste włamania do pojazdów. Która ze stref ochrony powinna być najbardziej 

nasycona środkami monitorującymi? 

A. Drogi przeciwpożarowe. 

B. Wejście do budynku. 

C. Parking zakładowy.  

D. Klatki schodowe. 

Zadanie 29.  

Jaki rodzaj czujek należy instalować w oknach i drzwiach w celu sygnalizacji ich otwarcia? 

A. Aktywne czujki podczerwieni.  

B. Pasywne czujki podczerwieni. 

C. Czujki magnetyczne. 

D. Czujki kurtynowe. 

Zadanie 30. 

Jakie działanie powinna podjąć, w pierwszej kolejności, obsługa stanowiska interwencyjnego po odbiorze 

sygnału napadu, wygenerowanego z systemu alarmowego chronionego obiektu? 

A. Jednocześnie zweryfikować sygnał i wysłać grupę interwencyjną. 

B. Wysłać grupę interwencyjną. 

C. Zweryfikować sygnał. 

D. Powiadomić policję. 

Zadanie 31. 

Zorganizowanie konwoju przenoszonych lub przewożonych wartości pieniężnych jest obowiązkowe 

A. w przypadku transportu wartości pieniężnych realizowanego na trasie z kasy głównej 

przedsiębiorstwa znajdującej się na IV piętrze budynku do punktu kasowego położonego na parterze 

tego budynku. 

B. przy transporcie broni realizowanym z hali produkcyjnej przedsiębiorstwa do magazynu głównego 

znajdującego się w innym budynku, w granicach chronionego obszaru. 

C. gdyż każdy transport wartości pieniężnych z mocy prawa podlega obowiązkowej ochronie. 

D. gdy transport odbywa się poza obszarem chronionym. 
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Zadanie 32. 

Która informacja jest podstawą do planowania ilości jednostek broni palnej oraz liczby konwojentów, 

niezbędnych do zrealizowania konwoju wartości pieniężnych?  

A. Posiadane uprawnienia i doświadczenie zawodowe członków konwoju. 

B. Liczba i rodzaj pojazdów planowanych do wykonania konwoju. 

C. Dystans trasy konwoju i jej przebieg. 

D. Wartość transportowanego mienia. 

Zadanie 33. 

Szef Ochrony Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej zawarł umowę na realizację ochronę 

transportu wartości pieniężnych w ilości 35 jednostek obliczeniowych. Ilu konwojentów i jakie środki 

transportu należy użyć do realizacji konwoju zgodnie z przepisami? 

A. 2 konwojentów, 1 bankowóz typu B, 1 pojazd ubezpieczający.  

B. 3 konwojentów, 2 bankowozy typu A, 2 pojazdy ubezpieczające. 

C. 3 konwojentów, 1 bankowóz typu A, 1 pojazd ubezpieczający. 

D. 4 konwojentów, 1 bankowóz typu C, 1 pojazd ubezpieczający. 

Zadanie 34. 

Konwój wartości pieniężnych w ilości 85 jednostek obliczeniowych realizowany jest kolumną 5-ciu 

samochodów. W skład kolumny wchodzą trzy bankowozy typu A oraz dwa pojazdy ubezpieczające. Jaka 

musi być minimalna liczba konwojentów do realizacji transportu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami? 

A. 10 konwojentów. 

B. 9 konwojentów. 

C. 7 konwojentów. 

D. 5 konwojentów. 

  

Wyciąg z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 7.09.2010 r. 

(…..) 

§ 7. 1. Wartości pieniężne powyżej 24 jednostek obliczeniowych są transportowane bankowozem typu A. 

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. 

3. Bankowozem typu C mogą być transportowane wyłącznie wartości pieniężne umieszczone w pojemnikach 

specjalistycznych lub innych urządzeniach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia. 

§ 8. Transport wartości pieniężnych nieprzekraczających 1 jednostki obliczeniowej może być wykonywany przez osobę 

transportującą bez udziału konwojenta, pod warunkiem użycia pojemnika specjalistycznego w odpowiedniej klasie 

zabezpieczenia, z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 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 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. 

2. Konwojent nie może przenosić wartości pieniężnych lub kierować bankowozem. 

3. Osoba transportująca nie może jednocześnie kierować bankowozem i wykonywać zadań konwojenta. 

4. Osoba kierująca bankowozem nie może jednocześnie wykonywać zadań osoby transportującej lub konwojenta. 

5. Przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 24 jednostek obliczeniowych bankowozem typu A należy  

do transportu przydzielić pojazd ubezpieczający. 
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Zadanie 35. 

Planowana jest realizacja ochrony transportu wartości pieniężnych w ilości 10 jednostek obliczeniowych. 

Konwojenci mają zostać uzbrojeni w pistolety typu GLOCK 17 o pojemności 17 szt. amunicji. Jaka jest 

minimalna ilość amunicji niezbędna do prawidłowego uzbrojenia konwojentów? 

A. 2 pistolety i 272 szt. amunicji.  

B. 2 pistolety i 204 szt. amunicji. 

C. 2 pistolety i 136 szt. amunicji. 

D. 1 pistolet i 68 szt. amunicji. 

Zadanie 36. 

Określ liczbę jednostek broni palnej niezbędnej do uzbrojenia konwojentów realizujących transport wartości 

pieniężnych 52 jednostek obliczeniowych. 

A. 8 szt. 

B. 6 szt. 

C. 4 szt. 

D. 2 szt.  

  

Wyciąg z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 7.09.2010 r. 

(…..) 

§ 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 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. 

2. Konwojent nie może przenosić wartości pieniężnych lub kierować bankowozem. 

3. Osoba transportująca nie może jednocześnie kierować bankowozem i wykonywać zadań konwojenta. 

4. Osoba kierująca bankowozem nie może jednocześnie wykonywać zadań osoby transportującej lub 

konwojenta. 

5. Przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 24 jednostek obliczeniowych bankowozem typu A należy do 

transportu przydzielić pojazd ubezpieczający. 
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Zadanie 37. 

Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna otrzymała zlecenie wykonania usługi ochrony transportu 

wartości pieniężnych. Na podstawie informacji zawartych w tabeli, wskaż najbezpieczniejszą trasę 

A. Trasa I. 

B. Trasa II. 

C. Trasa III. 

D. Trasa IV.  

Zadanie 38. 

Na podstawie tabeli określ, w której kolumnie zawarte są niezbędne informacje dotyczące ceduły trasy 

podstawowej konwoju wartości pieniężnych.   

A. W kolumnie I. 

B. W kolumnie II. 

C. W kolumnie III. 

D. W kolumnie IV.  

Zadanie 39. 

Data, godzina i miejsce rozpoczęcia i zakończenia transportu wartości pieniężnych podlega 

A. zgłoszeniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji właściwej z uwagi na miejsce rozpoczęcia realizacji 

konwoju. 

B. zarejestrowaniu we właściwym Starostwie Powiatowym z uwagi na miejsce siedziby firmy. 

C. wpisaniu do Książki Konwojów Wartości Pieniężnych.  

D. każdorazowo zgłoszeniu do organu koncesyjnego. 

  

Trasa 
Opis trasy konwoju 

Dystans 
Czas 

przejazdu 
Punkty newralgiczne 

Intensywność ruchu 

drogowego 
Jednostki policji 

Trasa I. 172 km 6h 30 min 

Remont nawierzchni 

na odcinku 23 km.           

- ruch wahadłowy 

Ruch pojazdów mały 
3 jednostki policji po 

trasie 

Trasa II. 168 km 5h 30 min 
2 skrzyżowania z 

sygnalizacją świetlną 

Duży ruch, droga 

krajowa, 

dwupasmowa 

Trasa objęta stałymi 

patrolami policji 

Trasa III. 159 km 6h 10 min 
Przejazd przez 

obszary zalesione 

Drogi różnej 

kategorii, lokalne, 

natężenie ruchu 

średnie 

Brak jednostek policji 

na trasie przejazdu 

Trasa IV. 137 km 4h 40 min 
3 przejazdy kolejowe 

z zaporami 

Natężenie ruchu 

duże, droga 

wojewódzka 

3 jednostki policji po 

trasie 

kolumna I. kolumna II. kolumna III. kolumna IV. 
Trasa konwoju 

Dystans konwoju 

Opis trasy 

Czas przejazdu  

Punkty newralgiczne 

Sposób identyfikacji konwoju 

Obiekt docelowy 

Kontakty alarmowe 

Trasa  konwoju  

Dane dowódcy konwoju 

Skład konwoju 

Rodzaj uzbrojenia 

Ilość konwojentów 

Rodzaj mienia 

Obiekt docelowy 

Trasa konwoju  

Czas przejazdu 

Punkty newralgiczne 

Ilość konwojentów 

Rodzaj mienia i jego wartość 

Hasło identyfikacji konwoju 

Obiekt docelowy 

Opis trasy konwoju 

Skład konwoju 

Zadania członków konwoju 

Dane dowódcy konwoju 

Hasło konwoju 

Wartość mienia 

Obiekt docelowy 
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Zadanie 40. 

Podczas realizacji konwoju dwoma pojazdami doszło do nagłej choroby dowódcy. W pierwszej kolejności, 

w takim przypadku obowiązki dowódcy zobowiązany jest przejąć  

A. konwojent kierunkowy. 

B. najstarszy wiekiem konwojent. 

C. kierowca. 

D. kasjer. 
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