
Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Studia pierwszego stopnia 

1. Pojęcie i definicja państwa. 

2. Cele, funkcje i zadania państwa. 

3. Pojęcie i zasady odpowiedzialności prawnej. 

4. Bezpieczeństwo państwa - istota, cele i zakres. 

5. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

6. Polityka bezpieczeństwa - definicja, cele. 

7. Najważniejsze współczesne zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa państwa. 

8. Zagrożenia militarne - pojęcie, przyczyny i źródła, przykłady zagrożeń. 

9. Bezpieczeństwo społeczne - pojęcie, przykłady zagrożeń. 

10. Bezpieczeństwo ekonomiczne - pojęcie, przykłady zagrożeń. 

11. Bezpieczeństwo informacyjne - pojęcie, przykłady zagrożeń. 

12. Bezpieczeństwo publiczne a porządek publiczny - znaczenie pojęć, przykłady 

zagrożeń. 

13. Pojęcie obrony narodowej. 

14. Założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego  RP. 

15. Terror a terroryzm - charakterystyka pojęć. 

16. Współczesne ugrupowania terrorystyczne. 

17. Omów zjawisko terroryzmu - formy, metody. 

18. Omów zjawisko cyberterroryzmu. 

19. Omów wypadek  przy pracy oraz świadczenia z nim związane. 

20. Wymień i omów rodzaje Sił Zbrojnych RP. 

21. Podmioty państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo antyterrorystyczne. 

22. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i jej rola. 

23. Rola ONZ w kształtowaniu współczesnego bezpieczeństwa. 

24. Zdefiniuj pojęcie wojny i wskaż rodzaje konfliktów zbrojnych. 

25. Wymień i omów formy prowadzenia działalności gospodarczej. 

26. Wymień podstawowe prawa człowieka. 

27. Organizacje pozarządowe jako element bezpieczeństwa wewnętrznego. 



28. Wymień źródła prawa obowiązujące w Polsce i ich rolę. 

29. Rola Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa. 

30. Rola Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa państwa. 

31. Na czym polega centralizacja i decentralizacja administracji publicznej. 

32. Wyjaśnij czym jest administracja zespolona i niezespolona. 

33. Wojewoda i jego miejsce w systemie administracji publicznej. 

34. Marszałek województwa i jego miejsce w systemie administracji publicznej 

35. Organy samorządu gminy i ich zadania. 

36. Wymień i omów etapy zarządzania kryzysowego. 

37. Organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa społeczności 

lokalnej. 

38. Wymień i scharakteryzuj rodzaje umów o pracę i umowy cywilnoprawne. 

39. Pojęcie przestępstwa i jego struktura. 

40. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstwa 

41. Obrona konieczna i stan wyższej konieczności w prawie karnym - istota. 

42. Omów wpływ nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo i komunikację w 

transporcie. 

43. Kary i środki karne w prawie karnym 

44. Scharakteryzuj rolę i zadania inspektora danych osobowych. 

45. Środki przymusu bezpośredniego -  rodzaje i zasady użycia lub wykorzystania. 

46. Wyjaśnij znaczenie pojęcia dane osobowe i wskaż ich rodzaje. 

47. Scharakteryzuj rodzaje transportu. 

48. Jaki obraz przestępczości jest przekazywany przez środki masowego 

przekazu? 

49. Wyjaśnij znaczenie pojęć prawa autorskie, patent oraz plagiat. 

50. Wybrane koncepcje przyczyn powstawania przestępczości. 


