
Pytań 1 z 40  

W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka jej 

organizator powinien zapewnić co najmniej 

• 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na każde 

200 osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 3 

członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde 

następne 100 osób.  

• 10 członków służb porządkowej i informacyjnej na każde 200 

osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 1 

członka służb, porządkowej lub informacyjnej na każde następne 

150 osób.  

• 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na każde 

200 osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 2 

członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde 

następne 100 osób.  

• 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na każde 

200 osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 1 

członka służb, porządkowej lub informacyjnej na każde następne 

100 osób.  

Pytań 2 z 40  

Których środków przymusu bezpośredniego, oprócz siły fizycznej w 

postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony i 

kajdanek, ma prawo użyć członek służby porządkowej do odparcia 

ataku uczestników imprezy masowej? 

• Psa służbowego.  

• Broni gazowej.  

• Pałki teleskopowej.  

• Ręcznego miotacza substancji obezwładniających.  

Pytań 3 z 40  



Jak powinien postąpić pracownik służb porządkowych po 

stwierdzeniu, że osoba wchodząca na mecz piłkarski, będący imprezą 

masową podwyższonego ryzyka, nie ukończyła 13 roku życia? 

• Nie wpuścić i przekazać funkcjonariuszom Policji.  

• Wpuścić i doprowadzić na miejsce wskazane na bilecie.  

• Nie wpuścić na imprezę.  

• Wpuścić, kierując do specjalnego sektora.  

Pytań 4 z 40  

Miejsce w szyku ochronnym, przedstawionym na schemacie, 

zaznaczone znakiem X, zajmuje pracownik 

 

• straży miejskiej.  

• ochrony rozpoznania.  

• zamykający.  

• obserwator.  

Pytań 5 z 40  

Jaki kąt obserwacji wokół osoby chronionej powinni zapewnić 

pracownicy tworzący grupę eskortową? 

• 270°  

• 360°  

• 180°  

• 120°  

Pytań 6 z 40  



Który z wymienionych elementów jest obowiązkowym wyposażeniem 

bankowozu klasy A do przewozu wartości pieniężnych? 

• Sygnalizacja alarmowa wszystkimi światłami 

kierunkowskazów.  

• Niebieskie światło sygnalizacyjne.  

• Niebiesko-czerwone światło sygnalizacyjne.  

• Żółte światło sygnalizacyjne.  

Pytań 7 z 40  

Zgodnie z obowiązującym prawem, minimalny zestawu środków 

ochrony osobistej konwojentów, oprócz hełmu kuloodpornego, składa 

się z 

• kuloodpornej tarczy ochronnej.  

• kamizelki kuloodpornej.  

• nałokietników.  

• nakolanników.  

Pytań 8 z 40  

W której z sytuacji może być użyty, jako środek przymusu 

bezpośredniego wobec sprawcy czynu niedozwolonego, pies 

służbowy bez kagańca? 

• Pokonania biernego oporu sprawcy czynu niedozwolonego.  

• Jeżeli użycie psa służbowego służy do odparcia zamachu na 

życie lub zdrowie pracownika ochrony lub innej osoby.  

• Zatrzymania sprawcy w trakcie popełniania czynu 

niedozwolonego.  

• Uniemożliwienia oddalenia się sprawcy z miejsca zdarzenia.  

Pytań 9 z 40  

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do pracy jako dyżurny 

uzbrojonego stanowiska interwencyjnego jest legitymacja 



• posiadacza broni.  

• osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej.  

• kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.  

• kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i legitymacja 

osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej.  

Pytań 10 z 40  

Wewnętrzne służby ochrony, powołane przez przedsiębiorców, mogą 

wykonywać usługi w zakresie ochrony osób i mienia po uzyskaniu 

przez nie 

• zezwolenia właściwego miejscowo Komendanta 

Powiatowego Policji.  

• zezwolenia właściwego miejscowo Komendanta Komisariatu 

Policji.  

• koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych.  

• zgody kierownika jednostki, w ramach której działają.  

Pytań 11 z 40  

Wobec agresywnej kobiety o widocznej ciąży, która dopuściła się 

czynnego ataku na członka służby porządkowej nie można 

zastosować 

• siły fizycznej w postaci technik transportowych.  

• pałki służbowej.  

• kajdanek.  

• siły fizycznej w postaci technik obezwładniania.  

Pytań 12 z 40  

W hipermarkecie zaobserwowano nasilające się zjawisko kradzieży. 

Które z wymienionych działań będą najskuteczniejsze w ograniczeniu 

kradzieży? 

• Wnikliwa obserwacja osób, które wcześniej zostały ujęte 

podczas kradzieży.  



• Zwiększenie liczby pracowników ochrony fizycznej w 

hipermarkecie.  

• Zatrudnienie większej liczby pracowników hipermarketu.  

• Niewpuszczanie na teren sklepu klientów bez koszyków.  

Pytań 13 z 40  

W przypadku pożaru pojazdu przewożącego wartości pieniężne 

uczestnicy konwoju powinni być podzieleni na 

• trzy grupy: gaśniczą, ratowniczą, ewakuacyjną.  

• cztery grupy: gaśniczą, ewakuacyjną, ochronną, 

ubezpieczającą.  

• trzy grupy: gaśniczą, ewakuacyjną, ochronną.  

• dwie grupy: gaśniczą i ochronną.  

Pytań 14 z 40  

W jakiej formie powinna być zorganizowana ochrona dla osoby 

szczególnie zagrożonej atakiem? 

• Doraźnej kompleksowej.  

• Stref kombinowanych.  

• Pierścieni ochronnych.  

• Ochrony totalnej.  

Pytań 15 z 40  

Które z miejsc musi podlegać szczególnej ochronie podczas imprezy 

masowej artystyczno-rozrywkowej z udziałem oficjalnych delegacji, 

zasiadających na trybunie honorowej? 

• Scena, na której odbywają się pokazy.  

• Trybuna honorowa.  

• Drogi prowadzące do trybuny honorowej.  

• Drogi ewakuacyjne.  



Pytań 16 z 40  

Co jest impulsem wywołującym zmianę położenia mikrostyków w 

kontaktronie, czyli czujce magnetycznej? 

• Dźwięk wysokiej częstotliwości.  

• Pojawienie się obiektu w polu widzenia czujki.  

• Zmiana natężenia światła.  

• Działanie pola magnetycznego.  

Pytań 17 z 40  

Ile sztuk amunicji należy wydać trzem konwojentom, uzbrojonym w 3 

strzelby gładkolufowe, ochraniającym transport wartości pieniężnych? 

• 72  

• 18  

• 84  

• 90  

Pytań 18 z 40  

Jaką podstawową funkcję pełni system sygnalizacji włamania i 

napadu? 

• Sygnalizuje stan naruszenia strefy chronionej.  

• Wykrywa fizykochemiczne zjawiska palenia się.  

• Utrudnia intruzowi dostęp do strefy chronionej przez system.  

• Uruchamia techniczne blokady i zapory.  

Pytań 19 z 40  

W jakiej formie może być organizowana bezpośrednia ochrona 

fizyczna mienia? 

• Totalnej.  

• Stałej lub doraźnej.  

• Kompleksowej.  



• Okrężnej.  

Pytań 20 z 40  

Jaki szyk należy zastosować podczas przeprowadzania osoby 

chronionej przez agresywny tłum? 

• Pierścień ochronny.  

• Romb rozszerzony.  

• Romb prosty.  

• Klin ochronny.  

Pytań 21 z 40  

W obiekcie podlegającym całodobowej, obowiązkowej ochronie 

fizycznej, doszło do awarii systemu alarmowego sygnalizacji 

włamania i napadu oraz transmisji alarmów w godzinach 

urzędowania. Przewidywany czas usunięcia awarii wynosić będzie 14 

godzin. Jakie czynności powinien podjąć dowódca zmiany do czasu 

usunięcia awarii? 

• Wystąpić do administratora obiektu o przerwę w pracy do 

czasu usunięcia awarii.  

• Zwiększyć ilość posterunków ochrony fizycznej budynków i 

pomieszczeń co najmniej o jednoosobowy uzbrojony posterunek 

doraźny.  

• Wydać pracownikom ochrony pełniącym służbę dodatkowy 

normatyw amunicji.  

• Powołać do służby dodatkowych pracowników i organizować 

ochronę okrężną.  

Pytań 22 z 40  

Ile stref ochrony należy wyznaczyć podczas organizacji ochrony 

fizycznej obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie? 

• Cztery - peryferyjną, zewnętrzną, wewnętrzną, specjalną.  

• Trzy - peryferyjną, zewnętrzną, wewnętrzną.  



• Trzy - zewnętrzną, wewnętrzną, środkową.  

• Dwie - zewnętrzną, środkową.  

Pytań 23 z 40  

Pracownik ochrony na terenie chronionego obiektu, zgodnie z 

obowiązującym przepisami, może założyć kajdanki na ręce trzymane 

z przodu osobie 

• o silnej budowie ciała i w sposób bierny uniemożliwiającej 

zastosowanie środka przymusu bezpośredniego.  

• która dopuściła się ciężkiego wykroczenia przeciwko mieniu.  

• gdy w ocenie pracownika ochrony prawdopodobieństwo 

podjęcia próby ucieczki jest nieznaczne.  

• która dokonała napadu na pracownika ochrony.  

Pytań 24 z 40  

Jak należy przygotować, oprócz odpowiednich oznaczeń, wyjścia 

ewakuacyjne na czas trwania imprezy masowej w hali sportowej? 

• Zasłonięte barierami uniemożliwiającymi niekontrolowane 

wejście osobom z zewnątrz.  

• Pozostawić otwarte i stale nadzorować przez służbę 

porządkową.  

• Zaniknąć i podłączyć do systemu sygnalizacji pożaru.  

• Zamknąć w celu niedopuszczenia do wejścia przez nie 

osobom nieposiadającym biletów.  

Pytań 25 z 40  

Co najmniej ilu konwojentów należy przydzielić do ochrony 16 

jednostek obliczeniowych, transportowanych bankowozem typu A? 

• Dwóch.  

• Pięciu.  

• Trzech.  



• Czterech.  

Pytań 26 z 40  

Ilu pracowników ochrony osobistej tworzy szyk ochronny typu 

„romb”? 

• Trzech.  

• Sześciu.  

• Pięciu.  

• Czterech.  

Pytań 27 z 40  

Podczas trwania imprezy masowej doszło do aktów przemocy i 

agresji, których neutralizacja nie była możliwa przy pomocy sił i 

środków będących w dyspozycji służb porządkowych. Kto i w jakiej 

formie powinien wystąpić o pomoc do Policji? 

• Organizator imprezy masowej lub w jego imieniu kierownik 

ds. bezpieczeństwa w formie pisemnej.  

• Organizator imprezy masowej lub w jego imieniu kierownik 

ds. bezpieczeństwa w formie ustnej.  

• Uczestnicy oraz kierownik ds. bezpieczeństwa, zachowując 

formę ustną.  

• Uczestnicy i organizator imprezy masowej, zachowując 

formę pisemną.  

Pytań 28 z 40  

Które z przedmiotów podlegających konwojowaniu nie należą do 

wartości pieniężnych? 

• Weksle, z wyjątkiem weksli opatrzonych indosem 

pełnomocniczym zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa" 

lub inną o podobnym charakterze.  

• Dokumenty zawierające informacje niejawne oznaczone 

gryfem „TAJNE" lub ,POOUFNE".  



• Czeki, z wyjątkiem czeków opatrzonych indosem 

pełnomocniczym zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa" 

lub inną o podobnym charakterze.  

• Metale z grupy platynowców.  

Pytań 29 z 40  

Pracownik ochrony ma prawo odstąpić od wezwania osoby do 

zachowania zgodnego z prawem oraz uprzedzenia o zastosowaniu 

środka przymusu bezpośredniego, jeżeli 

• występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub 

wolności pracownika ochrony lub innej osoby.  

• używa środka przymusu bezpośredniego w postaci chwytów 

obronnych lub transportowych.  

• osoba wzywana jest silnej budowy ciała oraz znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu.  

• używa broni palnej w przypadku niepodporządkowania się 

wezwaniu do zachowania zgodnego z prawem.  

Pytań 30 z 40  

Transport wartości pieniężnych nie wymaga ochrony fizycznej i 

zabezpieczenia technicznego, jeżeli liczba jednostek obliczeniowych 

wynosi 

• co najmniej 0,8 jednostki obliczeniowej.  

• do 0,5 jednostki obliczeniowej.  

• powyżej jednej jednostki obliczeniowej.  

• do 0,2 jednostki obliczeniowej.  

Pytań 31 z 40  

Wartość konwojowanego mienia wynosi 1 368 000 zł. Jaka to liczba 

jednostek obliczeniowych, przy założeniu, że przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie za poprzedni kwartał wyniosło 3 800 zł? 

• 360  



• 36  

• 30  

• 3  

Pytań 32 z 40  

Limit wartości pieniężnych przechowywanych w szafie pancernej 

zależy od jej 

• klasy odporności na włamanie.  

• klasy odporności na włamanie i ilości punktów oporowych.  

• klasy odporności na włamanie oraz wyposażenia jej w system 

sygnalizacji włamania i napadu.  

• klasy odporności na włamanie, wyposażenia jej w system 

sygnalizacji włamania i napadu oraz pojemności tej szafy.  

Pytań 33 z 40  

Który z wymienionych środków porządkowych ma prawo zastosować 

członek służby porządkowej? 

• Ustalenie uprawnienia do przebywania na terenie odbywania 

imprezy masowej.  

• Przeszukanie osoby zatrzymanej.  

• Zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie czynu 

zabronionego.  

• Ujęcie i wypuszczenie po zakończeniu imprezy.  

Pytań 34 z 40  

Instrukcja dotycząca zabezpieczenia kluczy do pomieszczeń 

służbowych zawiera zasady przydzielania kluczy do pomieszczeń 

służbowych, przechowywania kluczy, ewidencji i kontroli przydziału 

kluczy. Co jeszcze oprócz wymienionych elementów powinno być 

uwzględnione w przedmiotowej instrukcji? 

• Wartość chronionego zamkiem /kłódką/ mienia.  

• Plan rozmieszczenia pomieszczeń służbowych.  



• Ewidencja wydawania i zdawania kluczy.  

• Typ urządzenia zamykającego.  

Pytań 35 z 40  

Na terenie obiektu, chronionego w systemie dwuzmianowym, należy 

obsadzić 4 posterunki jednoosobowe, dwuzmienne i stanowisko 

dowódcy zmiany. Jaka jest minimalna liczba pracowników potrzebna 

do ochrony obiektu w ciągu doby? 

• 24  

• 20  

• 18  

• 10  

Pytań 36 z 40  

Które z miejsc spełnia wymagania bezpiecznego schronienia dla 

osoby ochranianej? 

• Pomieszczenie wyposażone w techniczne środki ochrony.  

• Apartament chroniony przez ochronę fizyczną i techniczne 

środki ochrony.  

• Schron zapewniający bezpieczeństwo w przypadku klęsk 

żywiołowych.  

• Odpowiednio wyposażone miejsce do ewakuacji osoby 

chronionej w przypadku zagrożenia atakiem.  

Pytań 37 z 40  

Do transportu wartości pieniężnych w wysokości 28 jednostek 

obliczeniowych należy przydzielić 

• 1 samochód przystosowany i 1 pojazd ubezpieczający.  

• 1 bankowóz typu A i 1 pojazd ubezpieczający.  

• 1 bankowóz typu B i 1 pojazd przystosowany.  

• 1 bankowóz typu B i 1 pojazd ubezpieczający.  



Pytań 38 z 40  

Jaki system ochrony przedstawiono na załączonym schemacie? 

 

• Sygnalizacji włamania i napadu.  

• Kontroli czasu pracy.  

• Telewizji dozorowej.  

• Kontroli dostępu.  

Pytań 39 z 40  

Z analizy zapisów w „Dzienniku wydarzeń” wynika, że zwiększa się 

ilość przypadków wnoszenia napojów alkoholowych na teren 

chronionego obiektu. Który z wymienionych czynników jest 

najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy? 

• Usytuowanie obiektu w pobliżu sklepu monopolowego.  

• Nieprawidłowości podczas kontroli osób wchodzących do 

obiektu  

• Przewaga mężczyzn wśród zatrudnionych pracowników.  

• Zbyt mała ilość pracowników ochrony pracujących na jednej 

zmianie.  

Pytań 40 z 40  

Którą czynność powinien wykonać w pierwszej kolejności dyżurny 

centrum odbiorczego po wygenerowaniu sygnału alarmowego z 

chronionego obiektu? 

• Zweryfikować alarm.  



• Wysłać do obiektu grupę interwencyjną.  

• Powiadomić szefa firmy ochrony.  

• Powiadomić Policję.  

 


