
Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy - kierunek:  

Bezpieczeństwo Wewnętrzne studia II stopnia 

 

1. Omów i scharakteryzuj przesłanki i tryb wprowadzenia stanu wojennego 

2. Omów i scharakteryzuj przesłanki i tryb wprowadzenia stanu wyjątkowego 

3. Scharakteryzuj zagrożenia wewnętrzne Polski oraz omów procedury wprowadzenia 

stanu wyjątkowego 

4. Kontrola operacyjna – należy przedstawić pojęcie, podstawy prawne oraz przesłanki 

jej stosowania 

5. Proszę omówić strukturę organizacyjną i zadania Policji w Polsce 

6. Traktat z Schengen – proszę przedstawić założenia prawne oraz zasady 

funkcjonowania 

7. Proszę omówić pojęcie i rodzaje informacji niejawnych 

8. Proszę omówić procedury wprowadzania stanów nadzwyczajnych w Polsce 

9. Proszę wymienić i omówić konstytucyjne organy państwa właściwe w sprawach 

utrzymania bezpieczeństwa 

10. Proszę omówić przeciwdziałanie zagrożeniom i kształtowanie poczucia 

bezpieczeństwa w środowisku lokalnym 

11. Proszę przedstawić istotę bezpieczeństwa społecznego, w tym bezpieczeństwa 

społeczności lokalnych oraz omówić rolę administracji rządowej i samorządowej         

w utrzymywaniu tego bezpieczeństwa 

12. Przedstaw istotę zagrożeń w komunikacji powszechnej i transporcie oraz sposoby, 

metody i środki służące eliminacji tych zagrożeń 

13. Omów przejawy i uwarunkowania patologii społecznej oraz sposoby zapobiegania im 

14. Omów zasady ochrony i utrzymania bezpieczeństwa osób, mienia, obiektów                 

i obszarów oraz jej organizację 

15. Omów efektywność komunikacji społecznej – warunki i zasady 

16. Omów mechanizmy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej 

17. Frontex – podstawy prawne działania, zadania 

18. Europol – podstawy prawne działania, zadania 

19. Omów strategię bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 

20. Omów system Schengen; kodeks graniczny Schengen 



21. Omów działanie Eurojustu – zadania i organizacja 

22. Omów Europejski Nakaz Aresztowania 

23. Omów sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych 

24. Przedstaw dynamikę konfliktu społecznego 

25. Wiktymologia – rodzaje i zakres pojęciowy 

26. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w rozumieniu kodeksu karnego (cechy) 

27. Prawne aspekty działania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego 

28. Omów działania Policji – interwencje, akcje i operacje 

29. Proszę omówić symptomy przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej 

oraz mechanizmy zwalczania tej przestępczości 

30. Przedstaw zasady funkcjonowania stanowisk dowodzenia 

31. Przedstaw udział ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo – 

gaśniczym 

32. Omów rodzaje kontroli w administracji publicznej służbach mundurowych 

33. Kontrola – zakres pojęcia, kryteria, metody i techniki kontrolerskie 

34. Omów prawne podstawy czynności kontrolnych w służbach mundurowych resortu 

spraw wewnętrznych i administracji 

35. Omów instytucje kontrolne Unii Europejskiej 

36. Omów organizację kontroli w resorcie spraw wewnętrznych i administracji 

37. Omów pojęcia: sytuacja kryzysowa, kryzys 

38. Omów pojęcie i elementy infrastruktury krytycznej 

39. Omów instytucjonalne aspekty międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania 

przestępczości 

40. Przedstaw lokalne strategie zapewnienia bezpieczeństwa 

41. Omów przykładowe, rządowe programy profilaktyczne (np. Razem Bezpieczniej) 

42. Uprawnienia i zadania straży gminnych w zakresie bezpieczeństwa lokalnego  

43. Omów środki techniczno – monitorujące i ich wpływ na poziom bezpieczeństwa 

lokalnego 

44. Omów stymulowanie aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa lokalnego 

45. Omów problem zagrożenia przestępczością we współczesnym świecie 

46. Proszę omówić rolę kryminalistyki w procesie zapobiegania oraz wykrywania 

przestępstw 

47. Przedstaw tendencje w zakresie kształtowania przestępczych w RP 

48. Przestępczość kryminalna a przestępczość gospodarcza – zakres pojęć 



49. Pojęcie przestępstwa – zakres podmiotowo – przedmiotowy 

50. Omów zakres odpowiedzialności nieletnich sprawców przestępstw 

51. Przestępczość zorganizowana – pojęcie i metody jej zwalczania 

52. Czynności operacyjno – rozpoznawcze służb zwalczających przestępczość – prawne 

podstawy, formy i metody 

53. Omów system nadzoru i zarządzania Policją 

54. Przedstaw zakres czynności nadzorczych ministra właściwego nad działalnością 

Policji 

55. Przedstaw zakres czynności nadzorczych ministra właściwego nad działalnością straży 

granicznej 

56. Pojecie cyberprzestępczości – aspekty prawno – międzynarodowe 

57. Proszę przedstawić czynności operacyjno – rozpoznawcze Policji w zakresie 

ujawniania cyberprzestępczości 

58. Proszę omówić bezpieczeństwo operacji handlowych w cyberprzestrzeni 

59. Patologia społeczna – pojęcie oraz przyczyny i uwarunkowania 


