
Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne w PANS w Chełmie* 

 

Zagadnienia podstawowe 

 

1. Zagrożenia niemilitarne mogące wywołać sytuacje kryzysowe. 

2. Sposoby monitorowania zagrożeń/sytuacji kryzysowych. 

3. Planowanie i kierowanie działaniami przez zespół zarządzania w sytuacjach 

kryzysowych. 

4. Czynniki – zagrożenia wywołujące sytuacje kryzysowe. 

5. Sposoby reagowania w sytuacji kryzysowej (styl skoncentrowany na emocjach i styl 

skoncentrowany na problemie). 

6. Zaburzenia osobowości i ich wpływ na zachowanie się w sytuacji zagrożenia. 

7. Zespół stresu pourazowego (PTSD). 

8. Uzależnienia jako zagrożenia społeczne. 

9. Geneza zaangażowania NATO w zarządzanie kryzysowe. 

10. Operacje NATO i UE. 

11. Geneza zaangażowania UE w zarządzanie kryzysowe. 

12. Priorytety działań zewnętrznych UE w dziedzinie bezpieczeństwa. 

13. Poziom ambicji wojskowych UE. 

14. Rola Sztabu wojskowego UE (EUMS). 

15. Zadania NATO wynikające z aktualnej koncepcji strategicznej Sojuszu 

Północnoatlantyckiego. 

16. Międzynarodowe organizacje międzyrządowe i ich podziału ze względu na kryterium 

przedmiotowe. 

17. System bezpieczeństwa kooperatywnego, przykłady organizacji o takim systemie. 

18. System bezpieczeństwa zbiorowego, przykłady organizacji o takim systemie. 

19. Międzynarodowej organizacje bezpieczeństwa działające na innym kontynencie niż 

europejski. 

20. Podstawowe pojęcia z zakresu kierowania i dowodzenia. 

21. Rodzaje stanowisk dowodzenia. 

22. Rodzaje i charakterystyka dokumentów dowodzenia. 

23. System dowodzenia: elementy składowe, charakterystyka sytemu. 

24. Systemu bezpieczeństwa narodowego RP oraz jego elementy. 

25. Zagrożenia zidentyfikowane w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. 

26. Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego - Filar II Strategii 

Bezpieczeństwa narodowego RP. 

27. System bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

28. System bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. 

29. Sytuacja międzynarodowa a spór międzynarodowy oraz zbrojna napaść a agresja. 

30. Podziału konfliktów zbrojnych według kryterium: źródła i cele. 

31. Przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych. 

32. Czynniki powodujące wojny. 

33. Skutki współczesnych konfliktów zbrojnych. 



34. Konfliktów historycznych, w tym konflikty europejskie oraz w Afryce. 

35. Definicja pojęcia „zimna wojna” oraz cechy charakterystyczne dla tego rodzaju 

konfliktu. 

36. Strategię wzajemnego zagwarantowanego zniszczenia (ang. Mutual Assured 

Destruction – MAD). 

37. Definicja pojęcia „wojny hybrydowej”. 

38. Charakterystyka zagrożeń hybrydowych. 

39. Metody prowadzenia wojny hybrydowej. 

40. Trendy determinujące przyszłe konflikty zbrojne. 

41. Czynniki społeczne determinujące przyszłe konflikty zbrojne. 

42. Czynniki technologiczne determinujące przyszłe konflikty zbrojne. 

43. Pojęcie „społeczność lokalna” i najważniejsze cechy lokalnej społeczności. 

44. Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego.  

45. Główne zadania władz lokalnych – gminnych i powiatowych w zakresie 

bezpieczeństwa. 

46. Postrzeganie bezpieczeństwa według koncepcji Daniela Frei'a. 

47. Definicja organizacji pozarządowych, ich najważniejsze cechy i przykłady. 

48. Wybrane obszary działalności organizacji pozarządowych dotyczące bezpieczeństwa.  

49. Znaczenie organizacji pozarządowych dla bezpieczeństwa.  

50. Działania organizacji pozarządowych w poszczególnych fazach zarządzania 

kryzysowego. 

51. Definiowanie pojęcia broni masowego rażenia (BMR) w ujęciu historycznym  

i teoretycznym. 

52. Podział i charakterystyka BMR. 

53. Sposoby ochrony przed BMR. 

54. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w obliczu zagrożenia 

BMR. 

55. System praw człowieka w ogólności. 

56. Europejski system praw człowieka 

57. Amerykański i afrykański system praw człowieka. 

 

Zagadnie specjalnościowe – OBRONA TERYTORIALNA 

 

1. Dyscyplina wojskowa w Siłach Zbrojnych RP. 

2. Powszechny obowiązek obrony RP na tle praw i obowiązków obywatelskich. 

3. Regulaminy Sił Zbrojnych RP. 

4. Wychowanie obywatelskie jako kompetencja kluczowa. 

5. Związki infrastruktury obronnej z bezpieczeństwem państwa. 

6. Kierunki transformacji w systemie infrastruktury obronnej kraju. 

7. Rola i znaczenie infrastruktury transportowej w realizacji zadań obronnych. 

8. Zadania i obowiązki władz państwowych i samorządu terytorialnego w zakresie 

funkcjonowania systemu infrastruktury obronnej kraju. 

9. Podział i charakterystyka broni strzeleckiej. 

10. Przeznaczenie, ogólna budowa karabinka 5,56 mm. 



11. Podstawowe uzbrojenie wozów bojowych wojsk lądowych. 

12. Warunki bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią. 

13. Sztuka Wojenna a Taktyka. 

14. Struktura Wojsk Obrony Terytorialnej. 

15. Zasadnicze działania taktyczne. 

16. Wojska Obrony Terytorialnej w czasie wojny. 

17. Obrona terytorialna Polski w ujęciu historycznym – geneza, struktury, zadania  

i użycie. 

18. Współczesne WOT - misja, zadania, struktury, system szkolenia. 

19. Użycie WOT w reagowaniu kryzysowym (w tym w przeciwdziałaniu COVID-19). 

20. Centra i Zespoły Zarzadzania Kryzysowego – struktury, zadania (umiejscowienie 

Przedstawicieli WOT). 

21. Orientowanie się w terenie bez mapy. 

22. Orientowanie topograficzne. 

23. Taktyczna ocena terenu. 

24. System meldunkowy MGRS (Military Grid Reference System). 

25. Identyfikacja zasad sztuki wojennej w konfliktach. 

26. Struktura sztabu i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych. 

27. Procedury i planowanie doraźne w czasie akcji kryzysowych. 

28. Zasady opracowanie podstawowych dokumentów sztabowych. 

29. Proces planowania cywilnego w administracji samorządowej. 

30. Historia i źródła prawa przeciwwojennego oraz prawa wojennego i humanitarnego. 

31. Rozwój historyczny prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Podział na prawo 

haskie i genewskie. 

32. Status jeńca wojennego i kombatanta. 

33. Ustawodawstwo Polskie w przedmiocie ścigania i karania sprawców przestępstw  

i zbrodni wojennych. 

34. Geneza i ewolucja sztuki wojennej. 

35. Zasady sztuki wojennej. 

36. Prawa wojny i walki zbrojnej. 

37. Pojęcie przywództwa i jego ewolucja. 

38. Koncepcje przywództwa wojskowego oparte na zarządzaniu relacjami oraz na cechach 

lidera. 

39. Sytuacyjne koncepcje przywództwa wojskowego. 

40. Kształtowanie kompetencji przywódczych. Charakterystyka skutecznego przywódcy. 

Metody motywowania. 

 

 

 

 

 

 

 



Zagadnie specjalnościowe – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

1. Bezpieczeństwo publiczne a bezpieczeństwo wewnętrzne. 

2. Rola Rady Bezpieczeństwa Narodowego (organ doradczy Prezydenta RP) w zakresie 

wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. 

3. Zadania Departamentu Porządku Publicznego w ministerstwie właściwym ds. 

wewnętrznych. 

4. Służby i instytucje powołane do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego – zadania 

Policji, ABW i CBA. 

5. Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

6. Funkcje Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

7. Zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zakresie zapewnienia bezpieczeństwa  

i porządku publicznego. 

8. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – charakterystyka. 

9. Proces podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych 

10. Zadania Państwowej Straży Pożarnej w ramach krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego. 

11. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) – funkcjonowanie oraz zadania. 

12. Istota kierowania działaniami ratowniczymi – poziomy: interwencyjny, taktyczny, 

strategiczny. 

13. Działania ratownicze a akcja ratownicza – definicja i różnice. 

14. Struktury wywiadowcze NATO i Unii Europejskiej. 

15. Zakres kompetencyjny oraz formy działania cywilnych służb wywiadowczych  

i kontrwywiadowczych wybranych państw. 

16. Zakres kompetencyjny oraz formy działania cywilnych instytucji mających status 

służby specjalnej wybranych państw. 

17. Regulacje prawne dotyczące prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

18. Różnice dotyczące stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych w Policji  

i Straży Granicznej. 

19. Służby uprawnione do stosowania metod pracy operacyjnej. 

20. Kontrola operacyjna  jako narzędzie ingerencji w wolności obywatelskie. 

21. Zasady stosowania kontroli operacyjnej. 

22. Metody pracy operacyjnej. 

23. Znaczenie informacji w pracy operacyjno-rozpoznawczej. 

24. Rodzaje czynności procesowych realizowanych w toku postępowania 

przygotowawczego. 

25. Taktyczne i praktyczne elementy przesłuchania świadka. 

26. Dokumentowanie czynności procesowych. 

27. Zagrożenia w cyberprzestrzeni dla nieletnich. 

28. Czynności operacyjne i postępowanie przygotowawcze w wykrywalności 

cyberprzestępczości. 

29. Oszustwa internetowe i sposoby ścigania ich sprawców. 

30. Służby odpowiedzialne za ochronę granic. 

31. Jednolity reżim przekraczania granic zewnętrznych stosowany w strefie Schengen. 

32. Warunki uprawniające do otrzymania zezwolenia na przekraczanie granicy polsko - 

ukraińskiej w ramach małego ruchu granicznego. 



33. Systemy informatyczne w infrastrukturze granicznej  - System Informacyjny Schengen. 

34. Zadania Straży Granicznej związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa. 

35. Elementy systemu penitencjarnego i środki oddziaływania penitencjarnego. 

36. Typy i rodzaje zakładów karnych. 

37. Służba Więzienna jako element bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.  

38. Organizacja jednostek penitencjarnych. 

39. Profilaktyka suicydalna w jednostkach penitencjarnych.  

40. Moralność i etyka funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

41. Przyczyny powstawania konfliktów społecznych. 

42. Podmioty zajmujące się prognozowaniem zagrożeń 

43. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo państwa. 

44. Globalizacja i polityka globalna – proces, uczestnicy, determinanty. 

 

*UWAGA: Szanowni Państwo, na egzaminie dyplomowym będziecie Państwo losować 

bilet z dwoma pytaniami: pierwsze pytanie będzie z działu podstawowego (wszystkie 

specjalności), drugie pytanie będzie z działu specjalnościowego (zgodnie ze specjalnością). 

Dodatkowo otrzymają Państwo pytania od recenzenta i promotora z zakresu pisanej 

pracy dyplomowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


