Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku Bezpieczeństwo
wewnętrzne w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Chełmie.

Zagadnienia podstawowe
1. Pojęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwo, bezpieczeństwo
wewnętrzne, bezpieczeństwo ustrojowe, pokój społeczny, bezpieczeństwo personalne,
bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny itp.).
2. Determinanty polityki bezpieczeństwa.
3. Środki polityki bezpieczeństwa wewnętrznego.
4. Typologia bezpieczeństwa.
5. Ewolucja bezpieczeństwa.
6. Środowisko bezpieczeństwa (wymiar globalny, europejski, krajowy).
7. Klasyczne zagrożenia międzynarodowe.
8. Geneza i definicja pojęcia socjologia.
9. Ojcowie socjologii.
10. Bezpieczeństwo jako obszar badań dla socjologii.
11. Stratyfikacja społeczna – definicja i podstawowe systemu stratyfikacji.
12. Teoria klas wg K. Marksa.
13. Nierówność społeczna i dobra generujące nierówności społeczne.
14. Wpływ nierówności społecznych na płeć.
15. Konflikt społeczny, konflikt zbrojny a wojna.
16. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo.
17. Psychologia zagrożeń jako nauka.
18. Zespół stresu pourazowego – definicja i profilaktyka.
19. Rodzaje zachowań patologicznych.
20. Teoria stresu.
21. Zachowania jednostki w sytuacji zagrożeń.
22. Zagrożenia cywilizacyjne – przyczyny i skutki.
23. Zaburzenia psychiczne – przyczyny i skutki.
24. Zaburzenia osobowości – przyczyny i skutki.
25. Bezpieczeństwo – ujęcie pozytywne i negatywne.
26. Bezpieczeństwo – perspektywa społeczna.
27. Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe.
28. Bezpieczeństwo zewnętrzne a bezpieczeństwo wewnętrzne.
29. Klasyfikacja bezpieczeństwa wg kryterium przedmiotowego i podmiotowego.
30. Klasyfikacja zagrożeń wg kryterium przedmiotowego i zasięgu zagrożenia.
31. Zagrożenia polityczne i militarne bezpieczeństwa Polski.
32. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.
33. Ofiara przestępstwa - pojęcie wiktymologii.
Rola ofiary w przestępstwie – typy ofiar.
34. Przestępczość wielokrotna – powrót do przestępstwa.
35. Społeczne postawy wobec przestępczości.
36. Przestępczość ujawniona, rzeczywista i ciemna liczba przestępczości
37. Geneza przestępczości zorganizowanej na świecie.
38. Struktura zorganizowanych grup przestępczych. Pojęcie zorganizowanej grupy

przestępczej, związku mającego na celu popełnianie przestępstw, przestępczego
współdziałania. Przestępczość grupowa a przestępczość zorganizowana.
39. Zorganizowane struktury przestępcze w Polsce. Początki przestępczości
zorganizowanej w Polsce , uwarunkowania polskiej przestępczości zorganizowanej
i główne kierunki działania zorganizowanych grup przestępczych. Dynamika
i struktura polskiej przestępczości zorganizowanej.
40. Rodzaje i obszary działań zorganizowanych grup przestępczych. Zwalczanie
przestępczości ekonomicznej, kryminalnej, narkotykowej i korupcji. Pranie brudnych
pieniędzy.
41. Podstawy prawne zwalczania zjawiska.
Narzędzia zwalczania przestępczości
zorganizowanej: świadek koronny, świadek incognito, zakup kontrolowany, przesyłka
niejawnie nadzorowana.
42. Zawodowe kodeksy etyczne służb państwowych. Rola kodeksów etycznych służb
Państwowych
43. Wartości, ideały i sankcje moralne. Konflikty wartości w organizacji i służbach
państwowych
44. Sankcje moralne i odpowiedzialność dyscyplinarna oraz karna za naruszenie zasad
etyki zawodowej
45. Terminy i pojęcia badań naukowych(cel i przedmiot badań, problemy, hipotezy,
zmienne i wskaźniki).
46. Metody badań naukowych.
47. Techniki badań naukowych (obserwacja, wywiad, ankieta, badanie dokumentów,
analiza treści).
48. Narzędzia badawcze (kwestionariusz wywiadu, kwestionariusz ankiety, narzędzia
obserwacji).
49. Organizacja i etapy badań naukowych (schemat organizacji badań, faza koncepcji,
faza badań).
50. Znaczenie budynków inteligentnych dla bezpieczeństwa publicznego. Wykorzystanie
systemów zabezpieczeń przez służby.
51. Monitoring wizyjny znaczenie oraz możliwości wykorzystania.
52. Służby ochrony. Rodzaje i podział służb ochrony, ich zadania oraz rola dla
bezpieczeństwa człowieka.
53. Służby w systemie monitoringu bezpieczeństwa.
54. Stany nadzwyczajne w Polsce w aktualnym porządku prawnym.
55. Pojęcia stanów nadzwyczajnych.
56. Procedura wprowadzania stanów nadzwyczajnych, czas, zasięg oraz procedura
zakończenia stanów nadzwyczajnych.
57. Skutki wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w zakresie praw i wolności człowieka
i obywatela
58. Zasadnicze źródła terroryzmu.
59. Strategie walki z terroryzmem NATO lub Unii Europejskiej.
60. Radykalizacja, czym się charakteryzuje, przykłady zjawiska.
61. Organizacje terrorystyczne cele ich działania.
62. Polskie służby oraz rodzaje SZ RP zaangażowane w walkę z terroryzmem
na terytorium RP i poza jej granicami.
63. W jaki sposób struktury terrorystyczne wykorzystywały migracje z Afryki oraz
Bliskiego Wschodu do Europy. Jakie określenie stosuje się do samodzielnie
przeprowadzających ataki terrorystyczne zindoktrynowanych terrorystów.

64. Wskaż kto odpowiada za realizację zadań w przypadku zaistnienia incydentu
terrorystycznego na terytorium RP i omów kilka zadań, które powinna ona realizować.
65. Rodzaje terroryzmu czym się charakteryzują.
66. Cechy stałe terroryzmu.
67. Tzw. państwo islamskie, struktura organizacyjna, cel utworzenia, główne idee.
68. Zasadnicze różnice pomiędzy działaniami Al-Kaidy i tzw. państwem islamskim.

Zagadnienia specjalnościowe – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1. Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń definicja.
2. Monitorowanie zagrożeń a fazy zarządzania kryzysowego.
3. Elementy systemu zarządzania kryzysowego odpowiedzialne za monitorowanie
zagrożeń.
4. Instytucje odpowiedzialne za monitorowanie zagrożeń.
5. Modelowanie zagrożeń – definicja i proces.
6. Zjawiska ekstremalne – charakterystyka i przykłady.
7. Organizacje pozarządowe na rzecz zarządzania kryzysowego.
8. Rola Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w monitorowaniu i prognozowaniu
zagrożeń.
9. Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz
podstawy prawne zarządzania kryzysowego w Polsce.
10. Podstawowe rodzaje zagrożeń dla ludzi i środowiska według przyjmowanych
kryteriów.
11. Sposoby zapobiegania i łagodzenia klęsk żywiołowych i katastrof.
12. Organizacja zarządzania kryzysowego w układzie terytorialnym i resortowym.
13. Rodzaje organów zarządzania kryzysowego występujące na poszczególnych
szczeblach administracji państwowej i samorządowej.
14. Rola i zadania RCB oraz centrów zarządzania kryzysowego
15. Rola i zadania zespołów zarządzania kryzysowego.
16. Definicja, zasady planowania w zarządzaniu kryzysowym.
17. Definicja planowania cywilnego.
18. Typologia ratownictwa w RP.
19. Zadania i charakterystyka KSRG oraz innych systemów ratownictwa.
20. Kluczowe kategorie dotyczące infrastruktury krytycznej.
21. Istota ochrony infrastruktury krytycznej.
22. Formy ochrony obiektów infrastruktury krytycznej.
23. Impreza masowa, imprezy masowa podwyższonego ryzyka.
24. Kierownik ds. bezpieczeństwa, wymagania wobec niego, podstawowe zadania
i obowiązki.
25. Służb niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej, których obecność musi
zapewnić organizator i zadania tych służb.
26. Koordynacja z jakimi służbami jest niezbędna do uzyskania pozytywnej opinii dla
wniosku w związku z przygotowywaniem imprezy masowej.
27. Rasizm – definicja, Ksenofobia – definicja. Dlaczego walka z tymi typami zachowań
jest tak istotna.
28. Podstawowe obowiązki uczestników imprezy masowej.

29. Wymień rodzaje zgromadzeń publicznych i podaj ich charakterystyczne elementy.
30. Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie gromadzenia danych
i uprawnień odnośnie ich przetwarzania.
31. Mecz piłkarski jako impreza masowa podwyższonego ryzyka.
32. Instytucje, które muszą uzgodnić wniosek w sprawie organizacji imprezy masowej.
33. Podstawowe zadania OC w czasie pokoju lub w czasie wojny.
34. Obowiązki obywateli w ramach obrony cywilnej.
35. Indywidualne środki ochrony przed skażeniami.
36. Struktura zarządzania w obronie cywilnej.
37. Sygnały powszechnego ostrzegania – omów jeden z nich?
38. Infrastruktura krytyczna, zasady zabezpieczenia obiektów
39. Jakie są zasady ochrony infrastruktury krytycznej?
40. Zadania prezydenta miasta, władz gminnych i władz powiatowych w zakresie
realizacji zadań z obszaru OC.

Zagadnienia specjalnościowe – POLICJA W SYSTEMIE
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia.
a. Czynności składające się na kryminalistyczne (śledcze) badanie miejsca zdarzenia.
b. Zasady obowiązujące przy kryminalistycznym badaniu miejsca zdarzenia?
2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu oględzin.
a. Miejsce zdarzenia
b. Czynności policjanta zabezpieczającego miejsce zdarzenia do czasu oględzin
c. Dokumentowanie czynności zabezpieczających.
3. Oględziny miejsca zdarzenia.
a. Pojęcie oględzin
b. Cele i zadania oględzin
c. Zasady prowadzenia oględzin
d. Metody przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia.
e. Rodzaje oględzin
4. Podział śladów ze względu na działy kryminalistyki. Sposoby ich ujawniania oraz
zabezpieczenia technicznego oraz procesowego?
5. Ochrona środowiska a ruch drogowy oraz transport i komunikacja publiczna.
Pojęcie zdrowego transportu.
6. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Jakie instytucje działają na rzecz BRD, jakie mają priorytety oraz cele działania.
7. Transport towarów niebezpiecznych i ponadgabarytowych.
8. Ustawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym mające wpływ na
bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.
9. Zasady ruchu pieszych. Zasady ruchu pojazdów.
10. Podstawy prawne i faktyczne zatrzymywania pojazdów do kontroli. Uprawnienia
i obowiązki policjanta w czasie kontroli. Prawa i obowiązki uczestników ruchu
drogowego poddawanych kontroli.
11. Ustawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym mające wpływ na
bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.
12. Zadania i funkcjonowanie służb mundurowych w Polsce.

13. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy, strażników i żołnierzy.
14. Uprawnienia funkcjonariuszy, strażników służb mundurowych.
15. Proces rekrutacji do służb mundurowych.
16. Współdziałanie organów państwowych i samorządowych z służbami mundurowymi
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
17. Służby mundurowe podczas mobilizacji i stanu wojny.
18. Współpraca służb mundurowych z agencjami i organizacjami międzynarodowymi.
19. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia.
a. Czynności składające się na kryminalistyczne (śledcze) badanie miejsca zdarzenia.
b. Zasady obowiązujące przy kryminalistycznym badaniu miejsca zdarzenia?
20. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu oględzin.
a. Miejsce zdarzenia
b. Czynności policjanta zabezpieczającego miejsce zdarzenia do czasu oględzin
c. Dokumentowanie czynności zabezpieczających.
21. Oględziny miejsca zdarzenia.
a. Pojęcie oględzin
b. Cele i zadania oględzin
c. Zasady prowadzenia oględzin
d. Metody przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia.
e. Rodzaje oględzin
22. Podział śladów ze względu na działy kryminalistyki. Sposoby ich ujawniania oraz
zabezpieczenia technicznego oraz procesowego?
23. Modus operandi.
a. Wykrywacze i procesowe znaczenie modus operandi.
b. Wersje kryminalistyczne (śledcze).
c. portret psychologiczny - profilowanie.
24. Pojęcie świadka i rodzaje świadków.
a. Przygotowanie się do przesłuchania
b. Fazy przesłuchania świadka
c. Przesłuchanie świadka pokrzywdzonego.
d. Zakazy dowodowe dotyczące przesłuchania świadka.
e. Portret pamięciowy jako szczególna forma przesłuchania
f. Przesłuchanie świadka nieletniego.
g. Przesłuchanie świadka obcokrajowca.

