KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
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Ustrój sądownictwa w Polsce.
Organy wewnętrzne Sejmu i Senatu.
Zasady statusu prawnego i organizacyjnego organów sądowych.
Zasady postępowania przed sądem.
Struktury zarządzania kryzysowego.
Rodzaje stanów nadzwyczajnych.
Podstawowe zasady polityki społecznej..
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w III RP – przyczyny, przejawy i skutki.
Organy i zadania administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w systemie
bezpieczeństwa wewnętrznego.
Podstawowe metody i techniki działania właściwe dla służb specjalnych.
Cele kształcenia Edukacji dla bezpieczeństwa na poziomie gimnazjum.
Metody nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa na poziomie gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej.
Doktryny i koncepcje strategiczne NATO.
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
Podstawowe zasady ochrony osób i mienia.
Lokalne strategie zapewnienia bezpieczeństwa.
Ogólne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego /BRD/.
Wpływ kierującego pojazdem na BRD.
Zasady i program szkolenia ADR.
Misja i zadania logistyki wojskowej.
Zabezpieczenie logistyczne Obrony Cywilnej.
Pojęcie terroryzm i jego ogólna typologia.
Terroryzm w ujęciu historycznym.
Kobiety i dzieci jako terroryści. Ich atuty z punktu widzenia organizacji terrorystycznej.
Najlepsze jednostki antyterrorystyczne na świecie (także polskie), ich zadania i
szkolenie.
Definicja interwencji.
Rodzaje interwencji (źródło - przyczyna interwencji, podstawa formalna, miejsce,
sposób działania, sposób załatwienia).
10 zasad interweniowania.
Korpus Ochrony Pogranicza w II RP.
Losy policjantów i żołnierzy formacji granicznych pod okupacją sowiecką.
Proces kształtowania się komercyjnego rynku ochrony w Polsce.
Ochrona informacji niejawnych.
Planowanie działań ochronnych – zasady przygotowania i prowadzenia ochrony.
Zasady postępowania członków konwoju w sytuacjach nadzwyczajnych (awaria, pożar,
wypadek, napad, obowiązki członków konwoju, prowadzenie dokumentacji).
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Zasady współpracy z Policją i innymi służbami publicznymi.
Wewnętrzne służby ochrony.
Funkcje granic państwowych.
Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu
Wojskowego.
Europol- podstawy prawne, cele i zadania.
System Informacyjny Schengen.
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Funkcje Sejmu i Senatu.
Etapy procedowania ustaw.
Rodzaje aktów prawnych.
Pozycja ustrojowa wojewody i jego kompetencje.
Fazy zarządzania kryzysowego.
Podmioty administracji w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu województwa i
centralnym.
Podstawowe krajowe instytucje bezpieczeństwa społecznego szczebla centralnego.
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w II RP – przyczyny, przejawy i skutki.
Organy i zadania administracji publicznej szczebla powiatowego w systemie
bezpieczeństwa wewnętrznego.
Organy i zadania administracji publicznej szczebla gminnego w systemie
bezpieczeństwa wewnętrznego.
Rodzaje służb specjalnych we współczesnej Polsce.
Charakterystyka działań operacyjnych określanych mianem obserwacji.
Przedstaw podstawowe cele edukacji dla bezpieczeństwa w społeczeństwie.
Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski.
Rola i zadania organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa militarnego
państwa.
Działalność Policji na rzecz BRD.
Misja i zadania logistyki sytuacji kryzysowych.
Różnica między terroryzmem globalnym a lokalnym – podaj przykłady.
Pojęcie – sieciowy model organizacji terrorystycznej.
Terroryzm na Bliskim Wschodzie i metody zapobiegania i zwalczania.
Amerykańskie strategie zwalczania terroryzmu.
Państwo Islamskie, jego radykalizm i perspektywy.
Podstawy prawne interwencji.
Rola dyżurnego jednostki policji lub innej służby.
Interwencje w miejscach publicznych.
Incydenty z bronią palną.
Policja a służby specjalne w rozwoju dziejowym.
Straż Graniczna w II RP.
Policja Polska w Generalnym Gubernatorstwie.
Milicja Obywatelska w Polsce Ludowej.
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Przesłanki przebudowy aparatu policyjnego w wyniku transformacji ustrojowej.
Organizacja zabezpieczenia imprez masowych.
Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony.
Podstawy prawne Ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów .
Pojęcie i rodzaje granicy państwa.
Proces ustalania granicy(delimitacja, demarkacja).
Służba funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu.
Służba funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Eurojust - podstawy prawne, cele i zadania.
Współpraca policyjna w strukturze UE.
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Wyspecjalizowane organy i akty prawne bezpieczeństwa społecznego Unii
Europejskiej.
Działania Policji na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa.
Podstawowe założenia programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Militarno - strategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski.
Uprawnienia naczelnych organów władzy państwowej w sferze obronności.
Rola i zadania organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa militarnego
państwa.
Struktura Sił Zbrojnych RP.
Charakterystyka CIMIC i HNS.
Podstawowe aspekty bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
Wpływ infrastruktury drogowej na BRD.
Przyczyny katastrof w ruchu drogowym.
Przyczyny katastrof w ruchu kolejowym.
Klasyfikacja towarów niebezpiecznych w transporcie międzynarodowym.
Metody i techniki badań terenowych BRD.
Regionalne aspekty BRD na przykładzie województwa warmińsko – mazurskiego.
Zasady zaopatrzenia ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych.
Procesy logistyczne w sytuacjach kryzysowych.
Podstawowe cele współczesnego terroryzmu.
Kierunki rozwoju współczesnego terroryzmu i je scharakteryzuj.
Koalicja antyterrorystyczna i współczesne metody zwalczania terroryzmu.
Związki współczesnego kryzysu imigracyjnego z zagrożeniem terrorystycznym dla
Europy.
Istota interwencji.
Cechy interwencji.
Etapy interwencji.
Taktyka i techniki interwencji.
Zatrzymywanie osób i pojazdów.
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Geneza pojęcia policja.
Ewolucja policji jako instytucji i funkcji państwa.
Policja Państwowa w II RP.
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej i inne struktury para policyjne w Polsce
Ludowej.
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW w
Polsce Ludowej.
Organizacja i zadania Policji.
Warunki psychofizyczne niezbędne do wykonywania zadań pracownika ochrony.
Ochrona obiektu (cele ochrony i rodzaje zagrożeń, specyfika ochrony wybranych
obiektów).
Dokumentacja działań ochronnych (dokumentacja związana z ochroną obiektów,
ewidencją broni i amunicji, księgi ewidencyjne).
Podział pogranicza.
Układ z Schengen a ochrona granic Wspólnoty Europejskiej.
Służba funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Kodeksy etyczne służb państwowych w Polsce.
Frontex- podstawy prawne, cele i zadania.
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Podstawowe modele polityki społecznej.
Podstawowe zasady polityki społecznej.
Podstawowe krajowe instytucje polityki społecznej szczebla centralnego.
Cele i zadania polityki społecznej.
Systematyka bezpieczeństwa.
Organizacja nauki w Polsce.
Nauka o bezpieczeństwie jako dyscyplina naukowa.
Funkcje badań naukowych bezpieczeństwa.
Prawno-karne i instytucjonalne formy ochrony monarchy w państwie feudalnym.
Źródła zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w II Rzeczpospolitej.
Źródła zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w II PRL.
Zasady ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu.
Ustrój sądownictwa w Polsce.
Ustrój państwa i jego zasady.
Rodzaje samorządu i jego organy.
Funkcje Sejmu i Senatu.
Zasady administracyjnego nadzoru nad wykonywaniem transportu drogowego towarów
niebezpiecznych.
Zasady oznaczenia pojazdów z towarem niebezpiecznym.
Główne założenia edukacji obronnej społeczeństwa.
Cele kształcenia Edukacji dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
Treści kształcenia Edukacji dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
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Pojęcie terroryzm i przedstaw jego ogólną typologię.
Terroryzm w ujęciu historycznym.
Główne organizacje terrorystyczne i sylwetki czołowych terrorystów.
Różnica między terroryzmem międzynarodowym a państwowym.
Pojęcie ekstremizm prawicowy i wymień organizacje terrorystyczne go reprezentujące.
Pojęcie ekstremizm lewicowy i wymień organizacje terrorystyczne go reprezentujące.
Scharakteryzuj tzw. Państwo Islamskie, jego radykalizm i perspektywy.
Związki współczesnego kryzysu imigracyjnego z zagrożeniem terrorystycznym dla
Europy.
Polskie doświadczenia w zakresie tworzenia ochrony ludności i obrony cywilnej po
1918 roku.
System zarządzania kryzysowego w Polsce.
Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Służby Celnej.
Odpowiedzialność
dyscyplinarna
funkcjonariuszy
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Odpowiedzialność
dyscyplinarna
funkcjonariuszy
Centralnego
Biura
Antykorupcyjnego.
Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Style polityki społecznej.
Uwarunkowania polityki społecznej.
Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa humanitarnego.
Zasady ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu.
Rodzaje samorządu i jego organy.
Pojęcie etyki zawodowej.
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Zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego.
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w II RP – przyczyny, przejawy i skutki.
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w RPL – przyczyny, przejawy i skutki.
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w III RP – przyczyny, przejawy i skutki.
Uwarunkowania polityki społecznej.
Systematyka metod badawczych.
Podstawowe metody badawcze w naukach społecznych.
Właściwości badań naukowych bezpieczeństwa.
Prawno-karne i instytucjonalne formy ochrony organów państwa w I Rzeczpospolitej.
Penalizacja czynów przeciwko interesom jednostki w I Rzeczpospolitej.
Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w II Rzeczpospolitej.
Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w II PRL.
Pozycja ustrojowa Prezydenta RP i jego kompetencje.
Zasady statusu prawnego i organizacyjnego organów sądowych.
Zasady postępowania przed sądem.
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Ogólne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Zasady i program szkolenia ADR.
Wyposażenie pojazdów z towarem niebezpiecznym.
Podstawa programowa przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
Działania wybranych organizacji pozarządowych na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa.
Podstawowe cele współczesnego terroryzmu.
Tendencje i kierunki rozwoju współczesnego terroryzmu.
Związek media a terroryzm.
Koalicja antyterrorystyczna i współczesne metody zwalczania terroryzmu.
Zagrożenia terrorystyczne Polski, służby odpowiedzialne za jego przeciwdziałanie i
zwalczanie.
Współczesna struktura i podstawowe zadania ochrony ludności w Polsce.
System bezpieczeństwa jądrowego w Polsce.
Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi w Polsce.
Odpowiedzialność dyscyplinarna policjantów.
Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i
Służby Wywiadu Wojskowego.
Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Instrumenty polityki społecznej.
Prawo karne Unii Europejskiej – pojęcie, cel i zasady.
Europejski Nakaz Aresztowania.
Samorząd terytorialny i jego organy.
Podmioty administracji w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu gminy i powiatu.
Podstawowe krajowe instytucje bezpieczeństwa społecznego szczebla terytorialnego.
Zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego.
Służby specjalne w PRL.
Charakterystyka środków technicznych i ich wykorzystania w czynnościach operacyjno
rozpoznawczych.

