
1  Istota krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania.

2  Charakterystyka zagrożeń radiacyjnych.

3  Charakterystyka zagrożeń biologicznych.

4  Charakterystyka zagrożeń chemicznych wywołanych BMR i TŚP.

5  Charakterystyka broni masowego rażenia.

6  Wyjaśnij istotę i zasady prowadzenia dekontaminacji wywołanych czynnikami CBRN.

7  Zadania Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w KSWIA.

8  Sruktura Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

9  Środki i metody zabezpieczejące przed zagrożeniami CBRN.

10  Rodzaje i podziały broni atomowej.

11  Opisz co oznaczają poszczególne cyfry w kodzie Kemlera.

12  Zagrożenia związane z metalicznym sodem.

13  Wyjaśnij dlaczego acetylen jest bardziej niebezpieczny ożąrowo niż LPG.

14  Zaproponuj metody neutralizacji kwasu siarkowego VI.

15  Z parami jakich substancji możesz się spotkać podczas niekontorlowanego uwolnienia kwasu azotowego V.

16  W kontakcie z jakimi substancjami chemicznymi warto korzystać z kurtyn wodnych.

17  Czy kwas azotowy V może stanowić niebezpieczeństwo w kontakcie z substancjami organicznymi.

18  Na czym polega toksyczność tlenku węgla II.

19  Jakich produktów spalania możesz oczekiwać w przypadku pożaru amin.

20  Zalety neutralizatorów bazujących na węglanach.

21  Podaj definicję ryzyka eksperckiego.

22  Co to jest "społeczne wzburzenie" i jak się ono ma do ryzyka eksperckiego?

23  Podaj kombinatoryczną definicję prawdopodobieństwa.

24  Wymień przykład hierarchizacji zagrożeń.

25  Scharakteryzuj proces zarządzania kryzysowego z uwaględnieniem podziału na jego fazy.

26  Jakie znasz podstawowe zasady ochrony przed skutkami oddziaływania promieniowania jonizującego?

27  Co to jest IDR (ang. individual death risk)?

28  Na wybranym przykładzie omów metodę matrycy ryzyka.

29  Na czym polega Teoria perspektywy D. Kahneman'a?

30  Przedyskutuj defincję pojęcia "bezpieczeństwo".

31  Stopnie alarmowe - rodzaje.

32  Przesłanki do wprowadzenia stopni alarmowych.

33  Podmioty wprowadzajace stopnie alarmowe.

34  Obszar wprowadzania stopnia alarmowych.

35  Ryzyko w ochronie infrastruktury krytycznej.

PULA PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia I stopnia
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36  Systemy infrastruktury krytycznej w Polsce.

37  Rola RCB w ochronie infrastruktury krytycznej.

38  Plany ochrony infrastruktury krytycznej.

39  Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

40  Zasady identyfikacji infrastruktury krytycznej w Polsce.

41  Proszę wymienić i krótko opisać rodzaje ewakuacji.

42  Proszę wymienić i krótko opisać rodzaje ratownictwa.

43  Proszę wyjaśnić różnicę pomiędzy bezpieczeństwem, ryzykiem, odpornością i gotowością cywilną.

44  Proszę wyjaśnić istotę powszechnego systemu ochrony ludności i wymienić jego elementy.

45  Proszę wymienić międzynarodowe mechanizmy ochrony ludności.

46  Proszę opisać system szkolenia na rzecz ochrony ludności w Polsce.

47  Proszę opisać zakres zadań i podmioty systemu ochrony ludności województwa.

48  Organizacje pozarządowe w systemie ochrony ludności - przykłady i zakresy zadań.

49  Finansowanie ochrony ludności w Polsce.

50  System ewakuacji powiatu - podmioty i ich zadania.

51  Zadania logistyki.

52 Wyjaśnij pojęcie community policing?

53 Wymień cechy konstytutywne community policing?

54 Wyjaśnij co to jest patrol, dokonaj ich podziału oraz omów różnice między nimi?

55 Zdefiniuj pojęcia porządek publiczny i środowisko zamieszkania?

56 Omów teorię CPTED I generacji?

57 Wskaż organy administracji samorządowej istotne w procesie zapewniania bezpieczeństwa na szczeblu powiatu?

58 Omów teorię wybitych szyb?

59
Omów zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz wskaż szczebel podziału administracyjnego państwa, na jakim 

jest ona tworzona?

60 Rozwiń akronimy SARA, PDCA. W metodzie PDCA podaj przykładowe postępowania?

61 Omów system bezpieczeństwa i porządku publicznego?

62 Wymień i scharakteryzuj strategie działań zapobiegawczych?

63 Podaj przykłady zadań własnych gminy i w oparciu o 2 z nich wykaż jaki one mają związek z bezpieczeństwem?

64 Omów funkcjonowanie policji w formie community policing?

65 Jakie wspólnoty z mocy prawa tworzą mieszkańcy i terytorium danej jednostki administracyjnej kraju?

66 Wymień i omów typy obszarów sąsiedztwa?

67 Wymień działania pożądane w procesie kształtowania przestrzeni bezpiecznej i przyjaznej?

68 Wymień etapy jakie obejmuje koncepcja projektowania bezpiecznych przestrzeni oraz omów jeden z nich?

69 Omów cechy społeczności lokalnych?

70
Wymień istniejące w polskim ustawodawstwie instytucje prawa, których stosowanie może minimalizować zjawisko 

dyfuzji odpowiedzialności?

71 Wyjaśnij co to jest dyfuzja odpowiedzialności?

72 Omów funkcje realizowane przez straż gminną?
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73 Przedstaw teorie Jane Jacobs i Schlomo Angela w zakresie wpływu przestrzeni na zachowania przestępcze?

74 Omów teorię CPTED II generacji?

75
Jaki organ jest odpowiedzialny za opracowywanie i przyjmowanie „programów zapobiegania patologiom” oraz w formie 

jakiego aktu prawnego są one przyjmowane?

76 Przedstaw zasady działania policji według sir Roberta Peel’a?

77
Przedstaw ogólny schemat instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego (ISBW) i scharakteryzuj jego 

elementy?

78
Dokonaj podziału podmiotów wchodzących w skład instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i podaj 

po trzy ich przykłady?

79
Przedstaw przesłanki przemawiające za ty, że uprawnione jest używanie jako wyodrębnionego pojęcia bezpieczeństwo 

wewnętrzne? 

80 Dokonaj podziału bezpieczeństwa wg różnego rodzaju kryteriów?

81 Omów negatywne i pozytywne pojmowanie bezpieczeństwa.

82 Omów istotę zjawiska intermestic security w odniesieniu do bezpieczeństwa wewnętrznego?

83 Wyjaśnij zjawisko eksternalizacji bezpieczeństwa w odniesieniu do bezpieczeństwa wewnętrznego?

84 Przedstaw subiektywne i obiektywne pojmowanie bezpieczeństwa w oparciu o model Daniela Frey’a?

85 Omów uprawnienia prezesa Rady Ministrów w procesie zapewniania bezpieczeństwa publicznego?

86 Omów uprawnienia Rady Ministrów w procesie zapewniania bezpieczeństwa publicznego?

87 Omów uprawnienia prezydenta RP w procesie zapewniania bezpieczeństwa publicznego?

88 Wymień podsystemy wchodzące w skład subsystemu bezpieczeństwa wewnętrznego?

89 Scharakteryzuj dwa wybrane podsystemy wchodzące w skład subsystemu bezpieczeństwa wewnętrznego?

90
Przedstaw holistyczne podejście do tworzenia systemu bezpieczeństwa narodowego – w wypowiedzi uwzględnij miejsce 

(rolę) podsystemu bezpieczeństwa wewnętrznego w tym systemie?

91 Omów kwestie naboru i ograniczeń w procesie wykorzystywania tajnych współpracowników przez służby specjalne?

92  Wyjaśnij co to jest stan nadzwyczajny oraz wskaż przesłanki wprowadzania stanu wyjątkowego w Polsce?

93
Przedstaw zasady użycia uzbrojonych pododdziałów i oddziałów policji w procesie zapewniania bezpieczeństwa i 

porządku publicznego oraz konstytucyjnego ustroju państwa?

94
Przedstaw zasady użycia Żandarmerii Wojskowej do pomocy policji w procesie zapewniania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego oraz konstytucyjnego ustroju państwa?

95
Przedstaw zasady użycia uzbrojonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy policji w procesie 

zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz konstytucyjnego ustroju państwa?

96 Omów funkcje służb specjalnych w systemie zapewniania bezpieczeństwa?

97 Przedstaw zakres działania Komisji do spraw Służb Specjalnych?

98 Przedstaw procedurę wprowadzania stanu wyjątkowego w Polsce?

99 Przedstaw jakie podmioty możemy zaliczyć do służb specjalnych wg kryterium normatywnego?

100 Omów podsystem bezpieczeństwa i porządku publicznego?

101 Omów podsystem zarządzania kryzysowego?

102  Dokonaj podziału magazynów.

103  Co jest istotą transportu.

104  Co oznacza zasada „7W” w zasilaniu logistycznym.

105  Wymień składowe infrastruktury logistycznej.

106  Różnica między kanałem dystrybucyjnym a łańcuchem dostaw.

107  Dlaczego tak ważne jest posiadanie rezerw państwowych.

108  Jakie osoby w pierszej kolejnosci są ewakułowane z rejonów zagrożonych.

109  Jakie elementy składowe zaliczamy do systemu logistyki narodowej.
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110  Zadania logistyki zaopatrywania.

111  Jak się dzieli administracja publiczna.

112  Jakie są rodzaje administracji państwowej.

113  Jakie struktury wchodzą w skład adminstracji władzy wykonawczej.

114  Jakie jednostki organizacyjne wchodzą w skład administracji Urzędu Prezydenta.

115  Jak się dzieli administracja rządowa.

116  Jakie struktury tworzą administrację rządową szczebla centralnego.

117  Jakie są struktury administracji rządowej terenowej.

118  Jakie struktury wchodzą w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.

119  Wymienić przykładowe organy administracji niezespolonej.

120  Jakie są szczeble administracji samorządowej.

121  Zakres dostępu do informacji publicznej.

122  Zadania z zakresu planowania cywilnego.

123  Zasady ochrony informacji niejawnych.

124  Kryteria identyfikacji infrastruktury krytycznej.

125  Zadania z zakresu ochrony ludności objęte sferą zadań publicznych.

126  Przykłady i główne zadania organizacji pozarządowych w ratownictwie.

127  Grupy metod identyfikacji ryzyka w planowaniu cywilnym.

128  Odmowa udostępnienia informacji publicznej.

129  Elementy struktury planu ochrony infrastruktury krytycznej.

130  Pojęcie planowanie cywilne.

131 Główne rodzaje zagrożeń naturalnych.

132 Wpływ dziury ozonowej na zmianę klimatu.

133  Źródła i rodzaje powodzi.

134  Główne  rodzaje zagrożeń cywilizacyjnych.

135  Zjawisko migracji ludności.

136  Rola i zadania Infrastruktury Krytycznej.

137  Elementy systemu ochrony ludności.

138  Skutki zanieczyszczenia powietrza.

139  Skutki zanieczyszczenia wody.

140  Skutki zanieczyszczenia gleby.

141  Omów pojecie Infrastruktury Krytycznej.

142 Kto jest zobowiązany do opracowania planu zarządzania kryzysowego?

143 Jakie są składowe planu zarządzania kryzysowego?

144 W jakich sytuacjach wymagana jest aktualizacja planu zarządania kryzysowego?

145
Wymień kilka planów powstających na wybranym poziomie administracji publicznej i opisz ich związek z planem 

zarządzania kryzysowego.

146
Scharakteryzuj praktyczne aspekty realizacji wybranej procedury reagowania kryzysowego z Krajowego Planu 

Zarządzania Kryzysowego.
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147 Opisz w kategoriach ryzyka jedno z wybranych zagrożeń.

148 Co to jest i w oparciu o jakie zasady działa Pakt Północnoatlantycki NATO?

149 Jak funkcjonuje Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alrmowania?

150 Scharakteryzuj strukturę Obrony Cywilnej Kraju?

151  Wymień systemy ochrony infrastruktury krytycznej.

152  Opisz system zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa.

153  Opisz system teleinformatyczny ( w rozumieniu infrastruktury krytycznej.

154  Opisz system zapatrzenia w żywność oraz system zaopatrzenia w wodę (w kontekście Infrastruktury krytycznej).

155  Opisz system ratowniczyw kontekście mówienia o nim jako o infrastrukturze krytycznej.

156  Czym jest Planowanie Cywilne.

157  Wymień i opisz główne elementy planów zarządznia kryzysowego.

158  Wymień inne znane Ci przykłady planów funkcjonujących w polskim porządku prawnym.

159  Omów rolę analizy ryzyka w planowaniu cywilnym.

160  HNS – co to jest i na czym polega.

161  Proszę podać co to jest CIMIC i jakie funkcje.

162
 Mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności – co to 

jest CECIS?

163  Proszę opisać zakres działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

164  Proszę wymienić główne akty prawne i zasady międzynarodowego prawa humanitarnego.

165  Omów podstawy prawne funkcjonowania systemu obrony cywilnej w Polsce.

166  Omów zadania postawione obronie cywilnej I protokołem dodatkowym do Konwencji genewskich.

167
 Omów standardowy przebieg działań (w tym ratowniczych) podejmowanych wobec zdarzenia związanego z katastrofą 

budowlaną w wyniku eksplozji butli z gazem (można posłużyć się przykładem).

168
 Dokonaj klasyfikacji bądź typologizacji (do wyboru) zagrożeń cywilizacyjnych według obranego przez siebie kryterium 

podziału.

169
 Omów wybrane zagrożenie cywilizacyjne o charakterze powszechnym oraz działania zaradcze podjęte w Polsce celem 

minimalizacji jego ryzyka.

170  Omów zadania i wpływy wybranej pozarządowej organizacji ratowniczej na współczesną ochronę ludności w Polsce.

171
 Omów zależność między bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności, obroną 

cywilną oraz ratownictwem.

172  Omów formalno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania systemów wykrywania skażeń i alarmowania w Polsce.

173  Omów metody alarmowania i ostrzegania ludności o występującym zagrożeniu.

174  Omów uwarunkowania prowadzenia ewakuacji masowej ludności i mienia (można posłużyć się przykładem).

175  Pojęcie i wewnętrzna systematyka prawa własności intelektualnej.

176  Źródła prawa polskiego i regulacji międzynarodowej prawa własności intelektualnej.

177  Podstawowe zasady Konwencji berneńskiej i Konwencji paryskiej.

178  Wpływ prawa europejskiego na polskie uregulowanie prawa własności intelektualnej.

179  Przedmioty prawa autorskiego – katalog i ogólna charakterystyka.

180  Ustawowa definicja utworu.

181  Utwory zależne i inspirowane – pojęcie i konsekwencje prawne powstania.

182  Utwory zbiorowe i utwory będące zbiorami - pojęcie i konsekwencje prawne powstania.

183  Utwory audiowizualne pojęcie i konsekwencje prawne powstania.
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184
 Programy komputerowe – podstawowe zasady ochrony z uwzględnieniem odmienności w uregulowaniu w stosunku do 

innych utworów.

185  Utwory pracownicze pojęcie i konsekwencje prawne powstania.

186  Podmioty praw autorskich.

187  Utwory współautorskie i połączone do wspólnego rozpowszechniania.

188  Autorskie prawa osobiste i ich ochrona.

189  Plagiat – pojęcie oraz skutki w zakresie prawa prywatnego i publicznego.

190  Autorskie prawa majątkowe – treść.

191  Dozwolony użytek osobisty – pojęcie i zakres.

192  Dozwolony użytek publiczny pojęcie i zakres.

193  Cytat dozwolony jako instytucja dozwolonego użytku.

194  Dzieła osierocone – pojęcie i zasady korzystania.

195  Ochrona autorskich praw majątkowych.

196  Ogólne zasady przenoszenia i korzystania z praw autorskich.

197  Umowy przenoszące prawa autorskie – zasady bezwzględnie wiążące.

198  Umowa licencyjna oraz rodzaje licencji.

199  Przedmioty praw pokrewnych – katalog i ogólna charakterystyka.

200  Artystyczne wykonania – definicja ustawowa, podmioty uprawnione, treść praw oraz zasady ochrony.

201  Fonogramy i wideogramy – definicja ustawowa, podmioty uprawnione, treść praw oraz zasady ochrony.

202  Nadania programów rtv – definicja ustawowa, podmioty uprawnione, treść praw oraz zasady ochrony.

203
 Pierwsze wydania oraz wydania naukowe i krytyczne – definicja ustawowa, podmioty uprawnione, treść praw oraz 

zasady ochrony.

204  Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi – pojęcie, rola oraz podstawowe uprawnienia.

205  Komisja Prawa Autorskiego – pojęcie rola oraz podstawowe uprawnienia.

206  Bazy danych– pojęcie oraz podmioty uprawnione.

207  Treść praw do baz danych oraz zasady ich ochrony.

208  Ochrona wizerunku na podstawie przepisów prawa autorskiego.

209  Ochrona adresata korespondencji na podstawie przepisów prawa autorskiego.

210  Ochrona źródła informacji wykorzystanej w utworze na podstawie przepisów prawa autorskiego.

211  Podstawowe źródła prawa własności przemysłowej – krajowe, europejskie i międzynarodowe.

212  Urząd Patentowy –ustrój oraz podstawowe zadania.

213  Rzecznicy patentowi – status prawny, podstawowe zadania oraz sposób uzyskania uprawnień.

214  Projekty wynalazcze – pojęcie, katalog i ogólna charakterystyka.

215  Projekty racjonalizatorskie – pojęcie i skutki dokonania.

216  Wynalazki – pojęcie, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.

217  Wynalazek tajny – pojęcie, podstawowe zasady ochrony.

218  Wynalazki biotechnologiczne – pojęcie i podstawowe zasady ochrony.

219  Wzory użytkowe – pojęcie, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.

220  Wzory przemysłowe – pojęcie, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.
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221  Topografie układów scalonych – pojęcie oraz treść praw wyłącznych.

222  Ogólne zasady ochrony projektów wynalazczych.

223  Pracownicze projekty wynalazcze.

224  Wspólność praw wyłącznych do projektów wynalazczych.

225  Ogólne zasady przenoszenia praw wyłącznych do przedmiotów własności przemysłowej.

226  Licencje w uregulowaniu prawa własności przemysłowej – pojęcie i podstawowe rodzaje.

227  Znaki towarowe – pojęcie, rodzaje, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.

228  Oznaczenia geograficzne – pojęcie, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.

229  Ogólne zasady zwalczania nieuczciwej konkurencji.

230  Ochrona konsumentów przed praktykami monopolistycznymi – ogólne zasady.

231 Podaj defiicję zarządzania.

232 Co to jest zarządzanie zasobami ludzkimi?  

233 Wymień cztery finkcje kierownicze i krótko je scharakteryzuj.

234 Na czym polega funkcja przewodzenia?

235 Jakie znasz metody oceny pracowników?

236 Jakie znasz instrumenty pobudzania motywacji?

237 Na czym polega rozwój zasobów ludzkich?

238 Co to jest zjawisko stresu i na czym polega jego niwelowanie?

239 Jakie znasz role i umiejętności kierownicze?

240 Co to jest kontrola i jaki jest jej cel?

241  Proszę wymienić kluczowe kompetencje lidera zespołu

242  Proszę podać definicję zespołu.

243  Sposoby komunikowania społecznego.

244  Kluczowe elementy budowania odporności społecznej.

245   Proszę podać definicję bezpieczeństwa w ujęciu procesu.

246  Proszę wymienić podstawowy podział/klasyfikację zagrożeń.

247  Proszę podać definicję zarządzania bezpieczeństwem.

248  Proszę wymienić min. 3 formy kształtowania kultury bezpieczeństwa.

249   Proszę omówić zasadę komunikowania społecznego.

250  Proszę omówić kluczowe wyzwania bezpieczeńśtwa społecznego.

251  Co to jest psychologia i jak może być wykorzystywana w praktyce?

252  Prosze wymienić potrzeby wg A. Maslowa oraz Św. Tomasza z Akwinu.

253  Co to jest socjologia oraz jak moze być wykorzytywana w praktyce?

254  Proszę wymienić rodzaje stresu oraz sposoby jego redukcji.

255  Prosze wymienić stresory chroniczne oraz omówić dwa wybrane.

256  Co to jest asertywność?

257  Który z komponentów postawy jest najbardziej podatny na modyfikacje i dlaczego?
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258  Proszę wymienić podstawowe funkcje komunikacji interpersonalnej.

259  Prosze wymienić żelazne zasady udzielania wsparcia psychologicznego.

260  PTSD - proszę rozwinąć skrót oraz omówić syndromy tej zaburzenia.

261  Wymień i scharakteryzuj funkcje współczesnego państwa.

262 Pojęcie władzy i formy władzy.

263  Wymień rodzaje pluralizmu politycznego.

264  Scharakteryzuj pojęcie elita polityczna.

265  Scharakteryzuj pojęcie elita  zunifikowana.

266  Co prawo reguluje?

267  Scharakteryzuj pojęcie prawa konstytucyjnego.

268  Scharakteryzuj, w czym wyraża się poczucie tożsamości narodowej.

269  Wymień i scharakteryzuj  rodzaje legitymizacji władzy według koncepcji M. Webera.

270  Scharakteryzuj pojęcie systemu politycznego państwa.

271  Wymień i scharakteryzuj cztery podsystemy w systemie politycznym państwa.

272  Wymień źródła zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego.

273  Jakie są zadania władz samorządowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa społecznego?

274  Omów pojęcie gospodarki narodowej i systemu ekonomicznego.

275  Podaj główne podmioty gospodarki narodowej.

276  Scharakteryzuj  funkcje ekonomiczne państwa w gospodarce rynkowej.

277  Omów interakcje pomiędzy system publicznym a systemem rynkowym.

278  Scharakteryzuj otoczenie gospodarcze jednostki gospodarującej.

279  Omów współczesne problemy społeczno-gospodarcze.

280  Podaj naczelne wartości państwa w sferze gospodarczej.

281  Omów zakres ekonomiki bezpieczeństwa.

282  Scharakteryzuj czynniki gospodarcze określające siłę ekonomiczną państwa.

283  Opisz proces ekonomizacji bezpieczeństwa.

284  Podaj definicję bezpieczeństwa ekonomicznego.

285  Omów kategorie ekonomiczne wykorzystywane przez ekonomikę bezpieczeństwa.

286  Podaj podstawowe komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego.

287  Na czym polega trójelementowa struktura bezpieczeństwa ekonomicznego.

288  Podaj wskaźniki wykorzystywane do pomiaru i oceny bezpieczeństwa ekonomicznego.

289  Co to jest bezpieczeństwo finansowe i stabilność systemu finansowego.

290  Omów sieć bezpieczeństwa finansowego państwa.

291  Podaj mierniki bezpieczeństwa finansowego państwa.

292  Podaj definicję bezpieczeństwa energetycznego.

293  Omów mierniki bezpieczeństwa energetycznego.
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