
Pytania dyplomowe dla studentów 
 bezpieczeństwa wewnętrznego I stopień 

 

1. Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy bezpieczeństwa wewnętrznego. 

2. Opisz wymiar przestrzenny bezpieczeństwa. 

3. Securitologia  - wyjaśnij genezę i współczesne znaczenie terminu. 

4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. 

5. Administracja państwowa a samorządowa w ochronie bezpieczeństwa we-
wnętrznego. 

6. Rola Starosty w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. 

7. Rola trójpodziału władz w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego.  

8. Funkcje sejmu w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

9. Sejmowa komisja ds. służb specjalnych, skład i zadania. 

10. Zadania, kompetencje i działalność prezydenta RP w ochronie bezpieczeństwa 
wewnętrznego. 

11. Skład i zadania Rady Bezpieczeństwa Narodowego na rzecz bezpieczeństwa 
wewnętrznego. 

12. Działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego na rzecz bezpieczeństwa we-
wnętrznego. 

13. Zadania, kompetencje i działalność Rady Ministrów na rzecz bezpieczeństwa 
wewnętrznego. 

14. Udział Prezesa Rady Ministrów w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

15. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne podległe Prezesowi Ra-
dy Ministrów i scharakteryzować ich zakres działania. 

16. Rola ministra właściwego ds. wewnętrznych w ochronie bezpieczeństwa we-
wnętrznego. 

17. Teoria rozbitych okien. 

18. Zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

19. Scharakteryzuj na jakich filarach opiera się bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

20. Rola Wojska Polskiego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

21.  Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w Polsce charakterystyka, podstawa 
prawna działania.  

22. Cztery fazy zarządzania kryzysowego. 

23. Zakres uprawnień Policji w świetle ustawy o Policji.    



24. Policyjne środki przymusu bezpośredniego. 

25. Bezrobocie czym jest i podział na grupy. 

26. Kampania zero tolerancji  - opisz na czym polegała. 

27. Zakres działań  Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

28. Zadania i uprawnienia straży gminnych. 

29. Trybunał Stanu – członkowie, odpowiedzialność przed TS.  

30.  Zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

31. Co to jest informacja niejawna i klauzule tajności. 

32. Stary i nowy terroryzm definicja pojęć. 

33. Opisz cyberterroryzm. 

34. Opisz zadania Centralnego Biura Śledczego Policji. 

35. Opisz zadania Biura Operacji Antyterrorystycznych Policji. 

36.  Główne dane demograficzne współczesnej Polski. 

37. Opisz strukturę i zadania Biura Ochrony Rządu. 

38. Powiatowe Komisje Bezpieczeństwa i Porządku – skład, uprawnienia. 

39. Administracja zespolona – charakterystyka. 

40. Przyczyny konfliktów według Karola Marksa, Maxa Webera, Lewisa A. Cosera.  

41. Zakres uprawnień Służby Więziennej. 

42. Zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 

43. Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski  - charakterystyka na podstawie Strate-
gii bezpieczeństwa narodowego RP z 2014 r.  

44. Impreza masowa o podwyższonym ryzyku  - charakterystyka. 

45. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy  - charakterystyka. 

46. Co to jest infrastruktura krytyczna. 

47. Zadania  i podstawa prawna działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. 

48. Funkcje  i struktura Europejskiego Urzędu Policji  

49. Na czym polega państwo „nocnego stróża”. 

50. Komu w szczególności udziela się pomocy społecznej w świetle ustawy o pomo-
cy społecznej. 

 



Pytania magisterskie dla studentów 
 bezpieczeństwa wewnętrznego II stopień 

 

 

1. Omów najbardziej znane i stosowane przez policje różnych krajów modele 

rozwiązywania problemów kryminalnych: SARA, CAPRA, PROCTOR, 5Is i 

SARAM. 

2. Omów co kryje się pod pojęciem przedmiot badań w bezpieczeństwie we-

wnętrznym 

3. Wyjaśnij pojęcie securitologia 

4. Omów zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  

5. Zdefiniuj imprezę masową podwyższonego ryzyka 

6. Omów zadania Żandarmerii Wojskowej  

7. Jakie są sposoby ochrony dziedzictwa kulturowego w Unii Europejskiej? 

8. Omów zadania Obrony Cywilnej  

9. Scharakteryzuj Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 

10. Opisz wymiar przestrzenny bezpieczeństwa   

11. Wyjaśnij pojęcie haktywizm  

12. Cyberterroryzm geneza i charakterystyka zjawiska  

13. Służby kontrwywiadowcze w Polsce – charakterystyka 

14. Omów rozwój prawa policyjnego w Polsce 

15. Czym jest uzależnienie i jakie są najbardziej typowe uzależnienia? 

16. Omów istotę profilaktyki kryminologicznej i kryminalistycznej 

17. Omów strategię „przestrzeni obronnej” (defensible space) Oscara Newmana 

18. Omów organizację policyjnej służby prewencji 

19. Omów na czym polegają i kto ma prawo do wykonywania czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych. 

20. Jakie są sposoby ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce? 

21. Na czym polega i kto ma prawo do prowadzenia kontroli operacyjnej 

22. Omów przestępczość zorganizowaną we Włoszech 

23. Omów przestępczość zorganizowaną w Stanach Zjednoczonych 

24. Omów przestępczość zorganizowaną w III Rzeczypospolitej 



25. Omów podstawy prawne i funkcjonowanie firm prowadzących działalność go-
spodarczą w zakresie ochrony osób i mienia oraz świadczących usługi detek-
tywistyczne.  

26. Użycie  oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
podczas stanu wyjątkowego. 

27. Jakie są zgodnie z prawem cztery podstawowe sposoby ochrony zabytków w 
Polsce 

28.  W jakim celu tworzy się Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub nadaje 
obiektom np. Znaki Europejskiego Dziedzictwa? 

29. Uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych podczas imprez maso-
wych 

30. Czym jest narkotyk i jakie są znane kategoryzacje środków odurzających? 

 

 

 

 


