
1. W jakich warunkach dopuszczalna jest ekstradycja obywatela polskiego

2. Czy możliwa jest ekstradycja obywatela polskiego?  

3. Kto według Konstytucji RP z 1997r. orzeka w sprawie dopuszczalności 
ekstradycji 

4. Kto posiada prawo dostępu do służby publicznej, według konstytucji RP 

5. Jaki organ powinien być powiadomiony o zatrzymaniu posła RP na gorącym 

6. Wobec jakiej kategorii skazanych nie stosuje się prawa łaski 

7. Jakie są przesłanki i tryb wprowadzenia stanu wyjątkowego 

8. Na jak długi okres czasu może zostać wprowadzony stan wyjątkowy

9. Czy możliwe jest przedłużenie stanu wyjątkowego, jeśli tak to w jaki trybie i 
na jaki okres czasu 

10.Jakie są przesłanki i tryb wprowadzenia stanu wojennego 

11.W jakich warunkach i w jakim trybie mogą zostać utajnione obrady sejmu 
RP 

12.W jakich warunkach i w jakim trybie  może nastąpić postawienie 
Prezydenta RP w stan oskarżenia (Jakie konsekwencje pociąga za sobą ten 
fakt) 

13.Jakie kategorie informacji obejmuje  według Konstytucji RP, prawo do 
informacji o działalności  organów władzy publicznej 

14.Zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności przed Trybunałem 
Stanu 

15.Kto sprawuje zgodnie z Konstytucją RP funkcję przewodniczącego 
Trybunału Stanu 

16. Scharakteryzuj instytuję immunitetu

17.Kto posiada prawo występowania z inicjatywą ustawodawczą

18.Jakie problemy techniczne i prawne może stwarzać Rejestru Stron i Usług 
Niedozwolonych

19. Co rozumiesz pod pojęciem retencja danych, jak ten problem został 
rozwiązany w innych krajach 

20. Prewencja kryminalna – wyjaśnij pojęcie

21. Terror a terroryzm

22. Terroryzm – analiza i cechy zjawiska (ujęcie historyczne i 
współczesne)



23. Kontrterroryzm – analiza działań kontrterrorystycznych (cele i 
formy)

24. Cyberterroryzm – przedstaw zjawisko od strony prawnej oraz 
technicznej 

25. Klasyfikacja prawna zjawiska hackingu  - omów przynajmniej 3 
formy tego przestępstwa.

26.Włamania do systemów informatycznych mają różną postać, proszę 
wymienić i scharakteryzować 4 z nich. 

27.Wyjaśnij pojęcie PKI (Public Key Infrastucture) oraz wskaż jego 
znaczenie w adminstracji publicznej

28.Szyfrowanie symetryczne a niesymetryczne – która z metod 
szyfrowania najefektywniej chroni poufne dane 

29. Czy podsłuchiwanie pakietów danych w sieciach 
bezprzewodowych jest legalne ?

30. Kontrola operacyjna – pojęcie oraz przesłanki jej stosowania

31. Kontrola i utrwalanie rozmów – scharakteryzuj i wskaż prawne 
podstawy jej stosowania

32. Które akty prawne regulują materię niszczenia danych na 
cyforwych nośnikach informacji.

33. Jakie znasz normy obowiązujące w Polsce i na świecie 
regulujące nieszczenie danych na cyfrowych nośnikach infor

34. Identyfikacja broni na podstawie śladów pozostawionych na 
amunicji

35. Ślady kryminalistyczne – pojęcie

36. Klasyfikacja śladów kryminalistycznych

37. Identyfikacja osmologiczna –wyjaśnij pojęcie

38. Cheiloskopia - wyjaśnij pojęcie

39. Kwalifikacja prawna badania wariografem (jest ono 
kwalifikowane jako zeznanie czy opinia biegłego) 

40. Warunki oraz tryb powołania biegłego w postępowaniu karnym 

41. Opisz zjawisko wiktymizacji wtórnej

42. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w rozumieniu 
Kodeksu Karnego (cechy) 



43. Dowód z opinii biegłego, przesłanki powołania biegłego

44. Czy do badania wariografem konieczna jest zgoda osoby 
badanej?

45. Rodzaje dowodów według KPK –wymień i omów 

46. Wymień formy zjawiskowe przestępstwa art. 18 KK

47. Wymień rodzaje kar przewidzianych w polskim kodeksie 
karnym art. 32 KK

48. Wymień środki karne przewidziane w polskim kodeksie karnym 
art. 39 KK

49. Na czym polegała autonomiczność Policji Województwa 
Śląskiego w okresie II RP

50. Jaki organ państwa powołuje komendanta głównego Policji oraz 
kto sprawuje obecnie tę funkcje

51. W którym roku utworzono Centralne Biuro Śledcze i jakie 
zadania postawiono przed tym organem.

52. Centralne Biuro Śledcze – omówienie głównych kierunków 
działania 

53. Jakie służby zostały powołane do życie w miejsc 
zlikwidowanego WSI, proszę również o rozwinięcie skrótu WSI.

54. W 2002r. zlikwidowany został Urząd Ochrony Państwa, jakie 
służby zostały powołane dożycia w jego miejsce. Proszę o 
wymienienie ich pełnych nazw oraz określenie zadań i kompetencji.

55. Kto podlega ochronie Biura Ochrony Rządu

56. Kto powołuje i odwołuje Szefa Biura Ochrony Rządu

57. Wymień  zadania straży granicznej

58. Przedstw ewolucję jednostek odpowiedzialnych za ochronę 
granic RP 

59. Kto powołuje Szefa ABW

60. Omów zagrożenia mogące łączyć się z organizacją przez 
Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy EURO 2012

61. Scharakteryzuj zjawisko tzw. białego wywiadu

62. Wymień i omów zadania ABW



63. Wymień rodzaje zakładów karnych

64. Wymień zadania Służby więziennej

65. Rozwiń skróty RAF i OWP. Scharakteryzuj wymienione 
organizacje oraz wymień ich liderów

66. Omów zjawisko tzw. przestępczości stadionowej

67. Organizacja i zadania Samodzielnych Pododdziałów 
Antyterrorystycznych Policji

68. EUROPOL zadania i kompetencje

69. Przedstaw historię Interpolu i główne powody załozenia tej 
organizacji

70. Struktura organizacyjna Interpolu oraz obszary wspólpracy i 
koordynacji międzynarodowej w ramach tej organizacji

71. Przedstaw organizacje międzynarodowe zajmujące się 
współpracą i koordynowaniem działalości policji na świecie

72. Ewolucja koncepcji  i doktryn ochrony praw człowieka

73. Prawne  aspekty przeciwdziałania  dyskryminacji.

74. Generacje praw człowieka

75. Status prawny Unii Europejskiej

76. Porównaj organy Unii Europejskiej z naczelnymi organami RP

77. Akty prawne Unii Europejskiej – wymień i scharakteryzuj

78. Opisz proces legislacyjny w UE

79. Opisz historyczną ewolucję UE

80. Scharakteryzuj agencje UE 

81. Rola Europejskiego Banku Centralnego dla krajów strefy euro 

82.Kryteria konwergencji nominalnej

83.Wymień i scharakteryzuj tzw. Filary UE

84.Status prawny języków narodowych w UE

85.Harmonizacja prawa i komisje kodyfikacyjne 

86.Prawne aspekty obywatelstwa europejskiego

87.Porównaj rynek wewnętrzny  UE z innymi formami wspólnoty gospoarczej



88.Wkaż najważniejsze cele  wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

89.Rozwiń skrót EUISS i opisz rolę w kształtowaniu europejskiej polityki 
bezieczeństwa

90. Zdefiniuj informację niejawną 

91.Porównaj tajemnicę państwową z tajemnicą służbową

92.Wyjaśnij pojęcie ‘Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa’  i podaj listę 
instytucji, które zobowiązane są do sporządzenia SWB

93.Podaj definicję legalną bazy danych oraz scharakteryzuj jej ochronę na 
gruncie prawa cywilnego

94.  Co rozumiesz pod pojęciem ‘prawo do prywatności’ 

95. Kompetencje oraz  zadania Generalnego Inspektora Danych 
Osobowych

96. Wymień najważniejsze prawa przyznane obywatelowi w 
ustawie o ochronych danych osobowych

97. Jak prawo autorskie w Polsce klasyfikuje programy 
komputerowe?

98. Przesłanki ochrony utworów muzycznych, filmowych oraz 
utworów literackich na gruncie prawa autorskiego

99.Traktat z Schengen – założenia prawne oraz zasady funkcjonowania.

100. Wymień ustawowe zasady udzielenia pozwolenia na używanie 
broni palnej.


