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Pytania ogólne  
 

1. Charakterystyka bezpieczeństwa jako stanu i procesu. 

2. Różnice między Radą Bezpieczeństwa Narodowego a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego 

3. Klasyfikacja i charakterystyka zagrożeń przedmiotowych. 

4. Rola szeroko rozumianego środowiska bezpieczeństwa w procedurze formułowania strategii 

bezpieczeństwa. 

5. Treść procedur cyklu strategicznego przy formułowaniu strategii bezpieczeństwa. 

6. Przyczyny określania narodowych stosunków politycznych jako dynamicznego procesu społecznego. 

7. Istota międzynarodowych stosunków politycznych we współczesnym świecie.  

8. Zasady ochrony informacji niejawnej. 

9. Charakterystyka najsłabszego ogniwa w ochronie informacji niejawnej. 

10. Relacje pomiędzy administratorem danych a inspektorem ochrony danych osobowych. 

11. Rodzaje i klasyfikacja Sił Zbrojnych oraz charakterystyka najważniejszych wśród nich. 

12. Znaczenie cywilnej kontroli nad Siłami Zbrojnymi RP. 

13. Przesłanki separatystyczno-narodowościowych przyczyn konfliktów zbrojnych. 

14. Status jeńca wojennego – wyłączenia. 

15. Przykłady stosowania siły za zgodą Rady Bezpieczeństwa. 

16. Geneza powstania NATO, obecny skład. 

17. Charakterystyka instytucji i organów administracji publicznej realizujących zadania na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

18. Różnice między bezpieczeństwem publicznym a porządkiem publicznym. 

19. Charakterystyka podsystemów wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa narodowego. 

20. Działania podejmowania w reagowaniu kryzysowym. 

21. Zadania instytucji zarządzania kryzysowego wchodzących w skład administracji zespolonej. 

22. Przesłanki znaczenia logistyki w zarzadzaniu kryzysowym.  

23. Główne cele Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2020 w zakresie bezpieczeństwa obywateli. 

24. Rola organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa państwa. 

25. Członkostwo w NATO a bezpieczeństwo Polski. 

26. Różnice miedzy działaniami kontrterrorystycznymi a antyterrorystycznymi. 

27. Zadania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze bezpieczeństwa. 

28. Różnice między katastrofami naturalnymi a antropogenicznymi.  

29. Źródła terroryzmu islamskiego. 

30. Główne światowe trendy we współczesnych migracjach. 

 

 



 
Pytania z przedmiotów realizowanych w ramach specjalności  

SŁUŻBY MUNDUROWE W SYSTEMIE 

BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 
 

1. Działania Sił Zbrojnych RP w ramach wsparcia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

2. Istota i zakres mobilizacji powszechnej. 

3. Skład i zadania Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym. 

4. Funkcjonowanie systemu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej. 

5. Miejsce i rola Państwowej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

6. Podsystemy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

7. Współdziałanie Służby Więziennej z Policją. 

8. Rola i znaczenie systemu penitencjarnego. 

9. Istota procesu resocjalizacji w systemie penitencjarnym. 

10. Charakterystyka wybranych form oddziaływania penitencjarnego w zakresie resocjalizacji skazanych. 

11. Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

12. Charakterystyka wybranych programów prewencyjnych realizowanych przez Policję w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa publicznego. 

13. Zadania w obszarze bezpieczeństwa realizowane w ramach strefy Schengen. 

14. Charakterystyka współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się utrzymaniem bezpieczeństwa 

transgranicznego. 

15. Charakterystyka zadań europejskiej agencji FRONTEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


