BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
(zagadnienia egzaminacyjne)

1. Bezpieczeństwo państwa i jego wymiary (Bezpieczeństwo energetyczne państwa;
Bezpieczeństwo imprez masowych; Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu
materialnym funkcjonalnym i instytucjonalnym; Bezpieczeństwo społeczne;
Bezpieczeństwo transportu lotniczego; Bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych, organy i instytucje odpowiedzialne za
bezpieczeństwo).
2. Formacje i służby odpowiedzialne za zapewnianie bezpieczeństwa publicznego
(Biuro Ochrony Rządu: zadania, organizacja i funkcjonowanie; Siły Zbrojne w
utrzymaniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; Charakterystyka Straży
granicznej. Podstawy prawne działania, zadania, uprawnienia, organy i jednostki;
Charakterystyka Państwowej Straży Pożarnej. Podstawy prawne działania,
zadania, uprawnienia, organy i jednostki; Straże Gminne (miejskie). Podstawy
prawne

działania, uprawnienia; Żandarmeria

Wojskowa

w utrzymaniu

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; Rola służb specjalnych w utrzymaniu
bezpieczeństwa

państwa; Funkcje

Obrony

Cywilnej

w bezpieczeństwie

wewnętrznym).
3. Charakterystyka terroryzmu; Pojęcie i istota antyterroryzmu i kontrterroryzmu;
Poziomy systemu AT w Polsce; Przyczyny zagrożeń terrorystycznych dla Polski;
Przeciwdziałanie

i

ochrona

przed

cyberterroryzmem;

Przeciwdziałanie

zagrożeniom w sieci informatycznej; Wiodąca rola ABW w systemie
antyterrorystycznym.
4. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa (Ochrona granicy państwa; Ochrona
infrastruktury krytycznej; Pojęcie pracy operacyjnej i dochodzeniowo śledczej w
pracy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego; Prawne podstawy
bezpieczeństwa wewnętrznego; System ostrzegania i alarmowania ludności;
Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie).
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5. Odpowiedzialność organów administracji rządowej o kompetencjach ogólnych za
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
6. Organy i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych.
7. Strategie bezpieczeństwa (Pojęcie i zakres działań w strategiach destruktywnych;
Pojęcie i zakres działań w strategiach kreatywnych).
8. Profilaktyka przestępczości i innych patologii (Profilaktyka, jako forma
przeciwdziałania

zagrożeniom;

Przeciwdziałanie

patologiom

społecznym;

Przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze społecznym; Rola stanów
nadzwyczajnych

w

utrzymaniu

bezpieczeństwa

państwa;

Samorządowe

programy profilaktyczne; System przeciwdziałania przemocy w rodzinie; System
utrzymania ładu i porządku publicznego).
9. Przestępczość zorganizowana istota i organy administracji, odpowiedzialne za
przeciwdziałanie jej; Rządowe programy przeciwdziałania przestępczości i
innym patologiom; Strategie zwalczania przestępczości; System zabezpieczenia
granic

państwa;

Zagrożenie

przestępczością

i

formy

przeciwdziałania

zagrożeniom.
10. Współczesne środowisko bezpieczeństwa i zagrożenia bezpieczeństwa –
charakterystyka.
11. Rola i miejsce Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
(Organizacja Policji, organy Policji; Europejska Sieć Prewencji Kryminalnej;
Formy działań policyjnych, stosowane w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku
publicznego).
12. Pojęcie kryzysu i sytuacji kryzysowej. Fazy rozwoju kryzysu i fazy zarządzania
kryzysowego.
13. System Ratownictwa Medycznego. Podstawowe kategorie, zabezpieczenie
logistyczne. Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy.
14. Zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa społeczności
lokalnych.
15. Pojęcie przestępstwa. Struktura przestępstwa. Czyn zabroniony pod groźbą kary;
Formy popełniania przestępstwa.
16. Pojęcie bezpieczeństwa osób i mienia; Zasady tworzenia i funkcjonowania
wewnętrznych służb ochrony; Środki ochrony fizycznej osób i mienia oraz prawa
i obowiązki pracownika ochrony.
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