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Zbiór 50 pytań z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

obowiązujący na egzaminach dyplomowych na kierunku: prawo służb mundurowych 

1. Pozytywizm prawniczy – ogólna charakterystyka. 
2. System prawny, a porządek prawny. 
3. Zadania i funkcje instytucji społecznych. 
4. Wpływ społeczny: przykłady zjawiska i konsekwencje. 
5. Źródła prawa powszechnie obowiązującego, a źródła prawa wewnętrznie obowiązującego - 
podobieństwa i różnice. 
6. Pojęcie infrastruktury etycznej. 
7. Etyka cnót a tzw. etyka obowiązków – charakterystyka obu podejść. 
8. Organizacja i kompetencje Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej. 
9. Pojęcie stanów nadzwyczajnych i przesłanki ich wprowadzenia. 
10. Status funkcjonariusza publicznego. 
11. Instrukcja kancelaryjna – czym jest i do czego się ją stosuje? 
12. Rodzaje sytuacji kryzysowych, w których podejmowane są próby ich rozwiązania na drodze 
negocjacji. 
13. Ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności w świetle Konstytucji RP. 
14. Struktura organizacyjna Komendy Głównej Policji. 
15. Rodzaje i skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
16. Proszę opisać poszczególne czynności jakie trzeba wykonać przy braku oddechu u 
poszkodowanego. 
17. Formy czynności prawnych. 
18. Źródła prawa pracy i ich hierarchia. 
19. Definicja stosunku pracy i jego właściwości. 
20. Pojęcie organu administracji publicznej. 
21. Pojęcie kontroli i nadzoru 
22. Obrona konieczna. 
23. Przedawnienie karalności przestępstw. 
24. Pojęcie przestępstwa. 
25. Znamiona przestępstwa. 
26. Formy popełnienia przestępstwa. 
27. Ochrona bezpieczeństwa państwa jako zadanie organów władzy publicznej w świetle Konstytucji. 
28. Finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Policji. 
29. Dane osobowe a dobra osobiste. 
30. Dane osobowe wrażliwe (sensytywne) – różnice w sposobie regulacji. 
31. Pojęcie decyzji administracyjnej. 
32. Dowód w postępowaniu administracyjnym. 
33. Mianowanie jako podstawa nawiązania stosunku pracy. 
34. Definicja stosunku służbowego i jego właściwości. 
35. Pokrzywdzony w postępowaniu karnym. 
36. Przesłanki pozytywne stosowania tymczasowego aresztowania. 
37. Zasada prawa do obrony w postępowaniu karnym. 
38. Źródła informacji o przestępstwie. 
39. Pojęcie i rodzaje ADR. 
40. Formy prowadzenia postępowania przygotowawczego. 
41. Akt oskarżenia. 
42. Organy ścigania właściwe w sprawach o przestępstwa przeciwko ochronie środowiska. 
43. Regulacja terroryzmu w kodeksie karnym. 
44. Środki ochrony wolności i praw. 
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45. Klasyfikacja informacji niejawnych i formy ich udostępniania. 
46. Reguła 7 złotych pytań kryminalistyki. 
47. Daktyloskopia jako technika kryminalistyczna. 
48. Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Policji. 
49. Postępowanie mandatowe. 
50. Cechy sprawcy zdezorganizowanego. 

 


