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Konferencja
WáaĞciwe zarządzanie obiegiem informacji niejawnych
Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego uczestniczy w projekcie systemowym
pt. WdroĪenie strategii szkoleniowej realizowanym przez Departament SáuĪby Cywilnej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program wspóá¿nansowany jest z Europejskiego
Funduszu Spoáecznego. W jego ramach w dniach 28-30 czerwca 2011 r. w Warszawskim
Centrum EXPO XXI zostaáy zorganizowane dwie ogólnopolskie konferencje, których
celem byáo upowszechnienie wiedzy i wáaĞciwych standardów w zakresie ochrony
informacji niejawnych, w związku z wejĞciem w Īycie nowej ustawy. Konferencja skierowana byáa do przedstawicieli administracji rządowej szczebla centralnego i terenowego oraz przedstawicieli sektora przedsiĊbiorstw mających na co dzieĔ do czynienia z
obiegiem informacji niejawnych.
KonferencjĊ dla przedstawicieli administracji rządowej otworzyá Szef Agencji
BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, gen. bryg. Krzysztof Bondaryk, oraz Sekretarz Stanu
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Kolegium do spraw SáuĪb Specjalnych,
Pan Jacek Cichocki. Gáos zabraá takĪe Dyrektor Departamentu SáuĪby Cywilnej KPRM,
Pan Dagmir Dáugosz. Szef ABW, który w stosunkach miĊdzynarodowych peáni funkcjĊ krajowej wáadzy bezpieczeĔstwa, podkreĞliá, Īe rozpowszechnianie i wdraĪanie
nowych, systemowych rozwiązaĔ jest niezwykle waĪnym elementem bezpieczeĔstwa
informacji niejawnych. Wystąpienie Pana Jacka Cichockiego byáo przypomnieniem
rysu historycznego ochrony informacji niejawnych w polskim systemie prawnym po
1989 r., ze szczególnym uwzglĊdnieniem prac nad nową ustawą, w które mocno byáa
zaangaĪowana Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego.
W trakcie konferencji, poza prelegentami przedstawiającymi zasadnicze zmiany,
które wprowadziáa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
gáos zabierali takĪe uczestnicy. Byáy to gáównie proĞby przedstawicieli ABW o wyjaĞnienie kwestii, które nie zostaáy doprecyzowane w przepisach – jak chociaĪby waĪnoĞü
poĞwiadczeĔ bezpieczeĔstwa wydanych przed 2 stycznia 2011 r. przez inne niĪ ABW i
SKW uprawnione podmioty.
W dwudniowej konferencji wziĊáo udziaá ponad 230 osób, gáównie peánomocników ochrony z ministerstw, sáuĪb specjalnych, urzĊdów wojewódzkich, komend Policji,
PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej, StraĪy Granicznej, a takĪe z izb celnych, izb skarbowych
i urzĊdów kontroli skarbowej.
Na kolejną, jednodniową konferencjĊ, skierowaną do przedstawicieli przedsiĊbiorstw, przybyáo ponad 100 osób. Byli wĞród nich reprezentanci m.in.: PKN
ORLEN, PGNiG S.A. „Cenzin”, PGE Polska Grupa Energetyczna, PSE Operator,
„Naftoport”, ZM „Bumar àabĊdy”, Gaz-System S.A., „Siltec”, „Radwar”, Instytut
Lotnictwa, „Stomil”, ZM „Mesko”, PZL „ĝwidnik” S.A., „Cenrex”, „Nitro-Chem”
S.A. Uczestnicy konferencji zainteresowani byli zagadnieniami związanymi z bezpieczeĔstwem przemysáowym, gáównie zmianami dotyczącymi trybu uzyskiwania
Ğwiadectwa bezpieczeĔstwa przemysáowego i obowiązkami informacyjnymi wobec
ABW lub SKW w związku z wprowadzeniem zapisów okreĞlających kompetencje
tych sáuĪb.
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W trakcie obu konferencji, poza pytaniami kierowanymi do prelegentów, uczestnicy wyraĪali swoje opinie i oceny dotyczące wdraĪania nowych przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych. Nowe rozwiązania systemowe, które wprowadziáa
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oceniane są pozytywnie. Krytyce poddano jednak dotychczasowy brak wielu aktów wykonawczych do
ustawy, co utrudnia prawidáowe funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych. Uczestnicy wyraĪali takĪe swoje obawy o rozstrzygniĊcia, które ma wprowadziü nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
okreĞlania poziomu zagroĪenia i stosowania odpowiednich Ğrodków bezpieczeĔstwa
¿zycznego. Dotyczyáo to zwáaszcza przedsiĊbiorców, którzy mogą ponieĞü znaczne
koszty w związku z koniecznoĞcią dostosowania Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿zycznego
do poziomu zagroĪenia i klauzuli tajnoĞci przetwarzanych informacji niejawnych.
Konferencje zorganizowane przez ABW, przy wspóáudziale Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, byáy okazją do wymiany doĞwiadczeĔ, poglądów oraz opinii na rzecz
bezpieczeĔstwa informacji niejawnych.

Fot. Warszawa 28-30 czerwca 2011 r. Warszawskie Centrum Expo XXI.

