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Teleinformatyka w sáuĪbie
Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego
1. OgólnoĞwiatowe tendencje wzrostu wykorzystania technologii
teleinformatycznych
Obecnie wiĊkszoĞü spoáeczeĔstwa posiada szeroki wachlarz doĞwiadczeĔ związanych z dostĊpem do róĪnych usáug elektronicznych, takĪe w sieci globalnej. MoĪliwoĞci,
jakie stwarza Internet, m.in. w obszarach uzyskania przewagi konkurencyjnej czy zwiĊkszenia wáasnego potencjaáu strategicznego, jako pierwsze dostrzegáy podmioty biznesowe.
To one wiodą prym w wyznaczaniu nowych trendów w tym zakresie. Dysponujące odpowiednimi funduszami na badania i rozwój (ang. research and development) sukcesywnie rozwijają nowe kanaáy komunikacji z klientami oraz dystrybucji produktów czy usáug
(ang. e-Commerce1). Procesy te doprowadziáy do powstawania przedsiĊbiorstw, które
w przewaĪającej mierze realizują dziaáalnoĞü przy uĪyciu technologii teleinformatycznych (ang. e-Business2). DostĊpnoĞü nowych narzĊdzi i mediów staáa siĊ równieĪ motorem prac nad wykorzystaniem technologii IT w obszarze usáug Ğwiadczonych przez paĔstwo, np. do uproszczenia kontaktów z obywatelami (ang. e-Government3).
Znaczenie usáug elektronicznych sukcesywnie roĞnie takĪe w naszym kraju, co znajduje odzwierciedlenie w pracach legislacyjnych parlamentu oraz rozwiązaniach wdraĪanych na róĪnych szczeblach administracji. Od momentu akcesji do Unii Europejskiej
1 maja 2004 r., Polska musi respektowaü równieĪ regulacje unijne związane z ujednoliceniem poziomu dostĊpu do szeroko rozumianych mediów elektronicznych. Wedáug
danych4 zebranych przez UE odsetek Europejczyków, którzy jeszcze nigdy nie korzystali
z Internetu, wciąĪ oscyluje w granicach 30 proc. PrzyjĊcie Europejskiej Agendy Cyfrowej5,
stanowiącej czĊĞü strategii Europa 20206, jest wyrazem powszechnej tendencji, aby ten
stan rzeczy zmieniü. W celu unikniĊcia tzw. dryfu rozwojowego, takĪe w Polsce prowadzone są intensywne prace nad upowszechnianiem dostĊpu do szerokopasmowego
Internetu (niwelowanie tzw. problemu wykluczenia cyfrowego). Namacalnym dowodem
zwiĊkszenia dynamiki rozwoju jest wysoki poziom wykorzystania przez polskie podmioty Ğrodków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka7. Z kolei inspiracją
o charakterze strategicznym na najbliĪsze dwie dekady jest Raport Polska 20308, stanowiący przyczynek do dyskusji na temat kierunków rozwoju naszego paĔstwa.
Patrząc szerzej, moĪna stwierdziü, Īe ogólną, Ğwiatową tendencją obserwowaną
równieĪ u nas staje siĊ dąĪenie do upowszechnienia narzĊdzi ICT (ang. Information and
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Communication Technologies9) na jak najwiĊkszą skalĊ. Przykáadem tego mogą byü
choüby dáugofalowe plany krajów wysoko rozwiniĊtych, np. USA czy Japonii.

2. Teleinformatyka motorem zmian w ABW
Intencją Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego zawsze byáo sprostanie wymaganiom rozwijającego siĊ otoczenia. Agencja dba o to, aby posiadaü Ğrodki pozwalające
odpowiedzieü na nowe zagroĪenia, takĪe te, które wynikają z rozwoju i coraz wiĊkszego rozpowszechnienia rozwiązaĔ teleinformatycznych. NaleĪy przy tym podkreĞliü,
iĪ nowoczesne technologie byáy i są rozpatrywane nie tylko pod kątem potencjalnych
zagroĪeĔ, ale równieĪ ogromnych moĪliwoĞci uzyskania realnej wartoĞci dodanej dla
funkcjonowania samej instytucji.
Analiza Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego z perspektywy osiagniĊcia
efektu synergii, wspieranego zdobyczami informatyki, wydaje siĊ byü ciekawa nie tyle
z punktu widzenia przedmiotu zmian, ile charakteru samej organizacji. SáuĪba specjalna funkcjonująca w dobie dynamicznych zmian musi odpowiednio szybko dostosowaü siĊ do nowych warunków, przy jednoczesnej dbaáoĞci o efektywnoĞü w podejmowaniu nowych wyzwaĔ.
Zanim przejdziemy do omówienia zaáoĪeĔ, przebiegu i skutków transformacji
Agencji w związku z koniecznoĞcią stosowania rozwiązaĔ z branĪy IT, warto wyróĪniü
gáówne obszary, które ulegáy przeobraĪeniom, a nie wynikają bezpoĞrednio z samego
postĊpu technologicznego. Są to:
a. obszar mentalny (zasada ograniczonego zaufania),
b. obszar organizacyjno-zarządczy (konsolidacja i wstĊp do procesowoĞci).
2.1. Obszar mentalny (zasada ograniczonego zaufania)
SkrupulatnoĞü stosowania na wszystkich szczeblach administracji, a szczególnie
w sáuĪbach specjalnych, zasady ograniczonego zaufania stanowiáa jedno z gáównych
wyzwaĔ w trakcie procesu zmiany wieloletnich przyzwyczajeĔ i nawyków funkcjonariuszy. Gromadzenie informacji w postaci papierowej, w szczelnie opieczĊtowanych szafach oraz ograniczenie dostĊpu poprzez stosowanie zabezpieczeĔ ¿zycznych musiaáo
ulec gruntownemu przemodelowaniu pod wpáywem aplikowania kolejnych rozwiązaĔ teleinformatycznych, mających w przewaĪającej mierze charakter scentralizowany.
Przekonywanie o zasadnoĞci coraz szerszego wykorzystania technologii teleinformatycznych musiaáo uwzglĊdniaü rzetelne instrumentarium, które wskazaáoby celowoĞü kierunków dziaáaĔ. Dojrzewający dziaá IT wykorzystaá m.in. takie argumenty:
• cyfrowa postaü danych dominuje w otoczeniu i zastĊpuje tradycyjne formy przechowywania,
• moĪliwoĞü wspóádzielenia posiadanych zasobów daje szansĊ korzystania z wiedzy
dostĊpnej w innych komórkach czy oddziaáach Agencji, a jednoczeĞnie uwzglĊdnione
zostają ograniczenia zgodne z zasadą wiedzy uzasadnionej (ang. need to know),
• zalety wynikające bezpoĞrednio z zastosowania rozwiązaĔ IT, w tym:
– znaczne przyspieszenie niektórych dziaáaĔ, co prowadzi do uzyskania wiĊkszej efektywnoĞci, a tym samym skutecznoĞci,
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– szybki dostĊp do wiedzy historycznej (praktyczne wdroĪenie idei organizacji uczącej
siĊ, realizowane nie tylko na podstawie ulotnej pamiĊci zasobów kadrowych),
– wykorzystanie otwartych Ĩródeá danych zapewniające ciągáy i natychmiastowy
dostĊp do aktualnych informacji,
– zalety komunikacji elektronicznej oraz pracy grupowej.
Nie bez znaczenia, zwáaszcza dla jednostek logistycznych oraz Ğcisáego kierownictwa Agencji, byáy równieĪ kalkulowane oszczĊdnoĞci ¿nansowe.
Nie mniej waĪnym czynnikiem, który miaá realny wpáyw na powodzenie procesu upowszechnienia ICT w sáuĪbie, byáy relacje pomiĊdzy jednostkami odpowiedzialnymi za realizacjĊ ustawowych zadaĔ Agencji a dziaáem IT stanowiącym wsparcie logistyczne. Kluczowe w tym obszarze byáo przeáamanie wzajemnych, wyksztaáconych przez lata, obiegowych opinii o pracownikach róĪnych dziaáów.
Po pierwsze, naleĪaáo zmieniü sposób postrzegania pracowników pionu IT, którzy byli do tej pory uwaĪani za pomoc przy obsáudze sprzĊtu komputerowego. DziĊki
podjĊtym inicjatywom, informatyka staáa siĊ narzĊdziem potrzebnym w zakresie
znacznie wykraczającym poza przyziemne czynnoĞci obsáugowo-serwisowe. Przy tej
okazji zmieniá siĊ takĪe stosunek do samych narzĊdzi IT. ZakoĔczone sukcesem wdroĪenie nowych klas narzĊdzi, w tym wspierających procesy obiegu dokumentów oraz
analitycznych, spowodowaáo, Īe Ğrodki teleinformatyczne są nieodzownym elementem,
towarzyszącym funkcjonariuszom w codziennej pracy, a nie jedynie zwykáym usprawnieniem najbardziej podstawowych prac biurowych, np. edytowania dokumentów.
Po drugie, realizowane na szeroką skalĊ wdroĪenie nowych rozwiązaĔ odbywaáo
siĊ przy udziale wszystkich pionów Agencji. Przyczyniáo siĊ to do lepszego zrozumienia przez pracowników dziaáu IT powagi zadaĔ powierzonych innym strukturom ABW.
Po trzecie, dziĊki wielkiej determinacji osób odpowiedzialnych za integracjĊ dziaáaĔ pionów podstawowych i wspierających, dostrzeĪono istotĊ wzajemnej zaleĪnoĞci,
która przy wáaĞciwie zoorganizowanej wspóápracy przynosi pro¿ty obu stronom.
Po czwarte, stopniowe wdraĪanie rozwiązaĔ na zasadzie ewolucji, a nie rewolucji, stworzyáo komfortową sytuacjĊ, w której napĊdzana imperatywem doskonaáoĞci
kadra informatyczna aplikowaáa teleinformatyczne nowinki metodą maáych kroków,
a nie kamieni milowych, dając koĔcowym uĪytkownikom czas na spokojne zapoznawanie siĊ z nowymi produktami.
Wreszcie ostatnia kwestia, na jaką pozytywny wpáyw miaá proces upowszechniania
narzĊdzi IT, to integracja Agencji. Udaáo siĊ przezwyciĊĪyü brak zrozumienia wzajemnych
zaleĪnoĞci i zaszczepiü koniecznoĞü wspóádziaáania w ĞwiadomoĞci funkcjonariuszy ABW,
tak potrzebnego w budowaniu potencjaáu intelektualnego caáej instytucji. Zataczający coraz
szersze krĊgi proces integracji w koĔcowym etapie pozwoliá osiągnąü efekt synergii wynikającej z nastawienia wszystkich pionów ABW na osiągniecie wspólnych celów.
Podsumowując katalog przytoczonych powyĪej dziaáaĔ, naleĪy stwierdziü, iĪ
chĊü ewoluowania w kierunku pogáĊbionej wspóápracy, przy znaczącym wsparciu najwyĪszej kadry zarządzającej, zaowocowaáa przeáomem w zrozumieniu rosnącej istotnoĞci narzĊdzi ICT oraz wzajemnym docenieniem wartoĞci pracy zespoáowej.
2.2 Obszar organizacyjno-zarządczy (konsolidacja i wstĊp do procesowoĞci)
Po usuniĊciu pielĊgnowanych przez lata, przedstawionych powyĪej, nieefektywnych schematów, przystąpiono do wdroĪenia kolejnego etapu przemodelowania
zasad funkcjonowania Agencji w obszarze ICT. Zrozumiaáą tendencją, która wynika
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wprost z moĪliwoĞci, jakie stwarzają nowoczesne metody zarządzania dziaáem IT, byáo
podĊcie staraĔ w kierunku uzyskania wyĪszych wskaĨników efektywnoĞci (ang. Key
Performance Indicators10). W związku z tym pierwszorzĊdnym celem dziaáaĔ staáa siĊ
konsolidacja rozproszonej dotychczas kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie nowoczesnych technologii. PodjĊte inicjatywy moĪna podzieliü na cztery gáówne etapy:
• integracja organizacyjna – w ramach zrealizowanej z duĪym rozmachem reorganizacji prawie wszyscy informatycy, zatrudnieni dotychczas w roĪnych jednostkach, zostali zgromadzeni w jednym, spójnym pionie odpowiedzialnym za caáoĞü
zagadnieĔ z obszaru IT;
• poziomowanie wiedzowe – dziĊki uruchomionemu systemowi szkoleĔ oraz
bezpoĞredniej wymianie wiedzy pomiĊdzy pracownikami bardziej i mniej doĞwiadczonymi, uzyskano jednolity zasób kadrowy posiadający znacznie wyĪszy sumaryczny potencjaá intelektualny i sprawczy;
• powoáanie struktur dedykowanych – w odpowiedzi na stopniowo rozbudowywaną
infrastrukturĊ sprzĊtową i programową, a takĪe rosnący poziom skomplikowania
procesu zarządzania wielopoziomową strukturą organizacyjną, podjĊto decyzjĊ
o wydzieleniu komórek odpowiedzialnych za obsáugĊ kluczowych obszarów IT;
• ciągáe doskonalenie istniejących struktur, zasobów kadrowych oraz przemodelowywanie w miarĊ predykcji i pojawiania siĊ nowych potrzeb (ciągáe udoskonalanie
procesów wewnĊtrznych w organizacji).
WiĊcej uwagi warto poĞwiĊciü nowym komórkom IT. W odpowiedzi na postĊpującą rozbudowĊ infrastruktury teleinformatycznej, planowano kolejne kroki intensywnego rozwoju oraz specjalizacjĊ w tym obszarze, wydzielono dziaá odpowiedzialny
za utrzymanie i rozwój systemów najbardziej istotnych dla funkcjonowania Agencji.
W ramach powoáanej komórki zgromadzono kadrĊ posiadającą kompetencje z zakresu:
• administrowania infrastrukturą serwerową,
• administrowania urządzeniami sieciowymi (zarówno w obszarze sieci lokalnych,
jak i rozlegáych),
• administrowania systemami szeroko rozumianego bezpieczeĔstwa.
W miarĊ upowszechniania siĊ przekonania co do zasadnoĞci wykorzystania
nowych produktów informatycznych wspierających prace jednostek Agencji, sukcesywnie rosáo równieĪ zapotrzebowanie na nowe unikalne produkty dostosowane do
potrzeb funkcjonariuszy. Z tego powodu wyáoniono strukturĊ odpowiedzialną za tworzenie i rozwijanie oprogramowania oraz administrowanie bazami danych. Zespóá
rozwoju oprogramowania, dziĊki posiadanym umiejĊtnoĞciom poáączonym ze znajomoĞcią funkcjonowania ABW, byá w stanie w relatywnie krótkim czasie oraz przy ograniczonych nakáadach ¿nansowych dostarczyü wymaganych aplikacji lub ich mody¿kacji. W zakresie obowiązków komórki znalazáy siĊ równieĪ kwestie związane z utrzymywaniem podrĊcznych Ĩródeá informacji zorganizowanych w systemie elektronicznych baz danych. Stosunkowo nową kompetencją, której wytworzenie okazaáo siĊ nieodzowne i niezwykle istotne z punktu widzenia pozytywnego odbioru przez uĪytkowników koĔcowych, byáa równieĪ umiejĊtnoĞü szkolenia pracowników z wdraĪanych
kolejno nowych produktów.
Powoáano takĪe strukturĊ odpowiedzialną za bieĪącą obsáugĊ informatyczną pracowników Agencji. Dziaá wsparcia (ang. Help Desk) przyjmuje róĪnymi kanaáami komunikacji (telefon, poczta wewnĊtrzna oraz dedykowane oprogramowanie zbudowane
10
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przez wspomniany juĪ wewnĊtrzny dziaá programistyczny) i sukcesywnie obsáuguje
zgáoszenia serwisowe. NaleĪy podkreĞliü, iĪ pomimo problemów wystĊpujących w
początkowej fazie istnienia tej komórki, dziĊki wysokiemu zaangaĪowaniu oraz ciągáemu doskonaleniu systemu wsparcia, uzyskano wymagany przez inne jednostki
poziom satysfakcji.
Opisany powyĪej proces, choü nieáatwy z punktu widzenia zakorzenionych
przyzwyczajeĔ (informatyk zawsze pod rĊką) oraz ewolucji związanej z dostĊpem do
nowych narzĊdzi i rozwiązaĔ (coraz wiĊkszy zakres dziaáaĔ realizowany z wykorzystaniem komputera), zostaá doprowadzony do stanu, w którym uzyskano równowagĊ
w zakresie wspóápracy pomiĊdzy jednostkami formuáującymi potrzeby, a speániającą
je kadrą informatyczną.
Dodatkowo, dziĊki nabytym doĞwiadczeniom i usystematyzowaniu pracy dziaáu
IT (równieĪ na gruncie wspóápracy z innymi strukturami logistycznymi), co miaáo
bezpoĞrednie przeáoĪenie na organizacjĊ pracy pewnych obszarów dziaáania innych
pionów, wykonano istotny zwrot w kierunku procesowego zarządzania w caáej organizacji. Jest to zagadnienie o tyle ciekawe, iĪ wáaĞnie przeobraĪenia mające miejsce
w pionie teleinformatycznym stanowią dziĞ wzorzec do upowszechnienia nowoczesnych metod zarządzania w innych jednostkach Agencji. Ewolucja, która dokonaáa siĊ
na tym gruncie, pozwala z satysfakcją stwierdziü, iĪ monitorowanie przebiegu procesów
i sukcesywne ich udoskonalanie, postrzegane obecnie jako element oczywisty, stawia
AgencjĊ BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego wĞród pionierów i liderów nowoczesnego kierowania potĊĪną organizacją sektora publicznego.

3. KilkanaĞcie lat doĞwiadczeĔ z zakresu wykorzystania IT
Abstrahując od kwestii mentalnych i organizacyjno-zarządczych, naleĪy stanowczo podkreĞliü, Īe najwiĊkszy postĊp związany z obszarem IT oraz jego rosnącym wpáywem na dynamikĊ i kierunki rozwoju Agencji dokonaá siĊ w obszarze stricte
technologicznym. Wpisując siĊ w ideĊ ciągáego rozwoju i samodoskonalenia, Agencja
BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego w przeciągu ostatnich lat dokonaáa potĊĪnego skoku
naprzód w wykorzystaniu rozwiązaĔ z dziedziny ICT.
Trzeba wspomnieü, Īe dodatkową motywacjĊ stanowiáy tu obowiązki certy¿kacji oraz akredytacji systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania
informacji klauzulowanych, naáoĪone na AgencjĊ przez UstawĊ o ochronie informacji niejawnych11. W tym przypadku znajomoĞü najnowszych rozwiązaĔ i trendów technologicznych, staáa siĊ warunkiem koniecznym do rzetelnego wypeánienia powierzonych zadaĔ.
Analogicznie do kaĪdego wysoce skomplikowanego przeobraĪenia, równieĪ ten
proces miaá charakter etapowy, zbieĪny z dynamiką zmian otoczenia. MoĪna w nim
wyodrĊbniü trzy fazy:
• komputeryzacja.
• rozbudowa infrastruktury i tworzenie jednolitej platformy.
• dedykowane systemy wyspecjalizowane.
3.1. Komputeryzacja
Zasadniczym przedmiotem realizacji tego, odlegáego z aktualnej perspektywy,
etapu byáo upowszechnienie wykorzystania sprzĊtu komputerowego wĞród funkcjona11

http://www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html.
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riuszy Agencji. UĪywane powszechnie materiaáy piĞmiennicze zostaáy w przewaĪającej mierze zastąpione komputerami osobistymi. Tego czasu siĊgają równieĪ początki
budowy lokalnych sieci teleinformatycznych (ang. Local Area Networks12) oraz pierwszych poáączeĔ rozlegáych (ang. Wide Area Networks13), pozwalających na komunikacjĊ
pomiĊdzy jednostkami oddalonymi geogra¿cznie. Dziaáo siĊ to jeszcze przed konsolidacją dziaáu IT i dlatego budowane rozwiązania miaáy najczĊĞciej charakter silosowy,
w wiĊkszoĞci przypadków byáy od siebie ¿zycznie odseparowane, nie w peáni kompatybilne oraz oddzielnie administrowane.
Pomimo wielu niedoskonaáoĞci, okres ten naleĪy uznaü za owocny, ze wzglĊdu na
upowszechnienie podstawowych narzĊdzi informatycznych, co stanowiáo podwaliny
pod kolejne stadia rozwoju.
3.2. Rozbudowa infrastruktury i tworzenie jednolitej platformy
Ten etap trzeba uznaü za decydujący dla uzyskania zmiany jakoĞciowej.
Prowadzony równolegle z dziaáaniami związanymi ze zmianą mentalnoĞci, proces
informatyzacji charakteryzowaá siĊ najwyĪszym poziomem dynamiki. W jego zakres
weszáy omówione poniĪej zagadnienia teleinformatyczne.
3.2.1. Organizacja systemów wewnĊtrznych (infrastruktura i áącznoĞü)
Ze wzglĊdu na wspomniane usterki z okresu wczesnej komputeryzacji, pierwszym zadaniem podjĊtym przez kadrĊ zarządzającą pionem IT byáo ustalenie podstawowych standardów budowy i integracji rozwiązaĔ, co umoĪliwiáo obranie kierunku
dalszego rozwoju.
Przedmiotowy wysiáek byá skoncentrowany na:
• ujednoliceniu poziomu pokrycia poszczególnych lokalizacji Agencji okablowaniem
strukturalnym,
• doposaĪeniu punktów dystrybucyjnych oraz rozbudowie serwerowni,
• uruchomieniu sieci rozlegáej pomiĊdzy gáównymi lokalizacjami jednostek ABW,
• inwestycjach w sprzĊt serwerowy, macierze dyskowe, systemy backupu, systemy
bezpieczeĔstwa itp.,
• inwestycjach energetycznych,
• inwestycjach w system cháodzenia.
InfrastrukturĊ starano siĊ rozwinąü tak, aby sprostaáa obecnym i przyszáym potrzebom z uwzglĊdnieniem moĪliwoĞci rozbudowy oraz dbaáoĞcią o kwestie bezpieczeĔstwa.
3.2.2. Organizacja systemów wewnĊtrznych (platformy systemowowe)
Pracownicy pionu IT podjĊli równieĪ znaczne wysiáki projektowe i realizacyjne,
dziĊki którym ABW uzyskaáa moĪliwoĞü niezakáóconego, bezpiecznego pozyskiwania i przetwarzania danych istotnych z punktu widzenia zadaĔ oraz uprawnieĔ sáuĪby.
Pozwalają na to:
• bezpieczne i odseparowane systemy wewnĊtrzne – systemy bazujące na zuni¿kowanych platformach i standardach, które umoĪliwiają prowadzenie jednolitej polityki
bezpieczeĔstwa; powstaáe w owym czasie rozwiązania nadal stanowią gáówne platformy eksploatacji oraz wdraĪania kolejnych usáug i aplikacji;
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systemy dostĊpowe do Ĩródeá danych instytucji i sáuĪb wspóápracujących, z których
ABW korzysta zgodnie z ustawowymi uprawnieniami – rozwiązanie speániające
wymogi bezpieczeĔstwa gestorów zasobów i zapewnia niezakáócone funkcjonowanie
baz danych po stronie partnerów oraz peáną rozliczalnoĞü dziaáaĔ po stronie Agencji;
bezpieczne systemy dostĊpowe do Internetu.

3.2.3. DostĊp do zewnĊtrznych Ĩródeá danych
Bazując na juĪ posiadanej infrastrukturze, przystąpiono do realizacji dedykowanych systemów dostĊpowych pozwalających na komunikacjĊ z zewnĊtrznymi zbiorami
danych. Z uwagi na potrzebĊ szybkiego uzyskiwania wyników, zbudowane rozwiązania pracują w trybie on-line i realizują wymianĊ danych w sposób synchroniczny lub
asynchroniczny, w zaleĪnoĞci od sposobu zorganizowania podsystemów udostĊpniania
danych po stronie ich gestorów. Tak jak w przypadku kaĪdej implementacji, szczególny
nacisk poáoĪono na organizacjĊ bezpiecznych styków i poáączeĔ miĊdzysystemowych.
3.2.4. Informatyczne wsparcie czynnoĞci podstawowych
Wykorzystując bezpieczną platformĊ wewnĊtrzną, która z biegiem czasu staáa
siĊ podstawowym Ğrodowiskiem pracy wszystkich funkcjonariuszy, przystąpiono do
wypeánienia jej jak najwiĊkszą liczbą niezbĊdnych w codziennej sáuĪbie zintegrowanych
zbiorów danych, usáug i aplikacji koĔcowych. Proces ten nie zostaá jeszcze ukoĔczony
ze wzgledu na wielowątkowoĞü prowadzonych prac. Jednak intensywna wspóápraca
komórek pionu IT pozwoliáa na wypracowanie powszechnie obowiązujących standardów w zakresie budowy i wdraĪania oprogramowania uĪytkowego, tj.:
• wielowarstwowej (ze wskazaniem co najmniej trójwarstwowej) architektury aplikacji (ang. Multi-tier architecture14),
• jednolitej autentykacji (uwierzytelniania) i autoryzacji uĪytkowników,
• poufnoĞü skáadowania i transmisji,
• rozliczalnoĞci dziaáaĔ uĪytkowników,
• wysokiego poziomu dostĊpnoĞci.
Powstaáe na ich podwalinach rozwiązania wspieraáy m.in. takie podstawowe
obszary dziaáalnoĞci, jak:
• systemy gromadzenia i wyszukiwania danych zgromadzonych w zasobach
wewnĊtrznych,
• specjalizowane systemy ewidencyjne,
• systemy wspierające dziaáalnoĞü logistyczną.
3.3. Dedykowane systemy wyspecjalizowane
Pion IT podjąá równieĪ wzmoĪony wysiáek związany z zaprojektowaniem i wdroĪeniem kolejnych systemów usprawniających funkcjonowanie Agencji BezpieczeĔstwa
WewnĊtrznego. Ze wzglĊdu na Ğcisáy związek implementowanych rozwiązaĔ z istniejącą pragmatyką sáuĪby, przedmiotowe przedsiĊwziĊcia oprócz wymiaru technicznego
obejmowaáy równieĪ zagadnienia prawne (zmiana niektórych regulacji wewnĊtrznych) oraz organizacyjno-zarządcze. Wymóg zaangaĪowania w wymienione obszary
wpáynąá jednak niezwykle pozytywnie na caáoĞü realizacji ze wzglĊdu na moĪliwoĞü
wykonania bardziej pogáĊbionych prac analitycznych oraz utwierdzenie w przekonaniu
o istotnoĞci pionu IT w strukturach Agencji.
14
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Przy udziale wielu jednostek merytorycznych udaáo siĊ z powodzeniem zaprojektowaü, zaimplementowaü i wdroĪyü kompleksowe rozwiązania wspierające dziaáanie Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego. PoĞród wielu istotnych przedsiĊwziĊü na
szczególną uwagĊ zasáugują opisane poniĪej.
3.3.1 Elektroniczny system wspierający obieg dokumentów
Rozwiązanie w peáni autorskie, w znaczny sposób usprawniające obieg dokumentów (papierowych, elektronicznych i hybrydowych) oraz przyspieszające wiĊkszoĞü
prac związanych z prowadzeniem i obsáugą duĪych woluminów dokumentacji, w tym
zwáaszcza:
• prowadzeniem rejestru dokumentów,
• przekazywaniem dokumentów papierowych,
• dekretacjom, stanowiące istotny element zarządzania przepáywem pracy (ang.
workÀow15),
• kontrolą dostĊpu do treĞci,
• kartą zapoznania,
• archiwizacją,
• wyszukiwaniem i raportowaniem.
Z uwagi na wymagania kluczowych jednostek merytorycznych, które mocno artykuáowaáy potrzebĊ ¿zycznego wydzielenia wáasnych zasobów informacyjnych, powyĪsze rozwiązanie zostaáo zrealizowane w architekturze rozproszonej. Przedmiotem prac
w kolejnych etapach byáa sukcesywna integracja poszczególnych instancji systemu,
obejmująca m.in.:
• centralizacjĊ zarządzania sáownikami,
• uruchomienie dostĊpu do danych z wielu instancji dla uĪytkowników posiadających
specjalne uprawnienia,
• planowana implementacja wewnĊtrznego systemu wymiany korespondencji (automatyzacja przesyáania danych rejestrowych oraz elektronicznych wersji dokumentów pomiĊdzy wydzielonymi instancjami systemu).
3.3.2. System pozwalający na gromadzenie, wspóádzielenie i analizĊ informacji
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony wielu jednostek oraz brak
odpowiedniego produktu dostĊpnego na rynku, zaprojektowano i zbudowano od podstaw wáasnymi siáami system wspomagający prace analityczne. DziĊki wdroĪeniu autorskiego rozwiązania, unikalnego w skali istniejących rozwiązaĔ, uzyskano efekt wysokiego poziomu uniwersalnoĞci i praktycznie dowolnej rozszerzalnoĞci w miarĊ pojawiających siĊ potrzeb uĪytkowników. Gáówne funkcjonalnoĞci dostĊpne funkcjonariuszom to:
• dowolne modelowanie struktur przechowywanych i analizowanych w systemie
obiektów, tj.:
– obiektów Ĩródáowych,
– obiektów informacyjnych,
– relacji zachodzących pomiĊdzy wymienionymi obiektami,
• zaawansowany mechanizm analityczny pozwalający na wyszukiwanie danych równieĪ w przypadku wprowadzenia kryteriów rozmytych;
• wysoce wysublimowany system zarządzania dostĊpem do obiektów,
• zaawansowany system wprowadzania danych, pozwalający na unikniĊcie duplikacji,
15
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modeler gra¿czny.
Dodatkowe funkcje pozwalające na wspóápracĊ z oprogramowaniem ¿rm trzecich uczyniáy z tego rozwiązania jedno z podstawowych narzĊdzi w codziennej pracy
pionów liniowych.
3.3.3 Jednorodny system dostĊpowy do zewnĊtrznych zasobów danych
Z kolei, w opierając siĊ na wspomnianej wczeĞniej platformie dostĊpowej do zasobów zewnĊtrznych (patrz wyĪej), zaprojektowano i wdroĪono rozwiązanie centralizujące ten obszar dziaáania (tzw. broker informacyjny). Uzyskane w ten sposób pozytywne wyniki obejmowaáy szczególnie:
• rezygnacjĊ z dedykowanych terminali dostĊpowych pozwalających na odpytywanie
pojedynczych zasobów,
• ujednolicenie systemu (równieĪ na poziomie interfejsu gra¿cznego) skáadania
i kolejkowania zapytaĔ oraz obsáugi strumienia odpowiedzi,
• ujednolicenie systemu bezpieczeĔstwa,
• scalanie wyników wielu sprawdzeĔ w ramach przejrzystych i de¿niowalnych
raportów.
Sukcesywny rozwój IT w Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz rosnący
poziom wykorzystania narzĊdzi IT wiązaá siĊ równieĪ z ciągáą potrzebą modernizacji
infrastruktury. W tym obszarze prowadzone dziaáania skoncentrowano na:
• podniesieniu poziomu dostĊpnoĞci (ang. High Availability) osiąganym poprzez:
– klastrowanie kluczowych serwerów baz danych i aplikacji,
– redundancjĊ urządzeĔ sieciowych,
– wdroĪenie wysokowydajnych macierzy dyskowych,
– wdroĪenie scentralizowanego backupu,
• wdroĪeniu infrastruktury wirtualnej (ang. Infrastructure As a Service),
• ciągáej dbaáoĞci o bezpieczeĔstwo.

4. Podsumowanie
Systemy IT, podobnie jak sama organizacja, wymagają ciągáego udoskonalania i dostosowania do zmiennego otoczenia. Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego,
mając peáną ĞwiadomoĞü tych potrzeb, nieprzerwanie dąĪy do wpisania siĊ w ogólnoĞwiatowe tendencje w tym obszarze. Z dotychczasowych obserwacji wynika, iĪ
zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju rola narzĊdzi ICT sukcesywnie roĞnie. Przedmiotowa tendencja jest wyjątkowo klarowna na polu innowacji
czy redukcji kosztów rozumianych nie tylko przez pryzmat ¿nansowy, ale równieĪ
oszczĊdnoĞci czasu. Táumaczy to wysoką pozycjĊ dziaáów IT w strukturach organizacyjnych przedsiĊbiorstw.
Przed kadrą odpowiedzialną za funkcjonowanie i rozwój technologii teleinformatycznych w Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego nadal stoją powaĪne wyzwania
związane m.in. z:
• potrzebą ciągáego udoskonalania procesów przebiegających wewnątrz Agencji
oraz na styku z innymi instytujami wspóápracującymi prowadzące do sukcesywnego podnoszenia poziomu dojrzaáoĞci caáej organizacji, wyraĪonego np. w modelu
CMMI (ang. Capability Maturity Model Integration),
• obejmowaniem wymienionych procesów zakresem wsparcia z wykorzystaniem
narzĊdzi ICT;
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peáną integracją istniejących rozwiązaĔ,
poszerzeniem kanaáów dostĊpowych do gromadzonych zasobów,
ciągáym podnoszeniem standardów bezpieczeĔstwa.
Z kolei w skali ogólnopolskiej i Ğwiatowej moĪna wymieniü nastĊpujące wyzwania dla instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo:
• udziaá w zapewnieniu najwyĪszych standardów bezpieczeĔstwa implementowanych
rozwiązaĔ narodowych,
• zapewnienie interoperacyjnoĞci budowanych rozwiązaĔ z systemami sáuĪb partnerskich, w tym równieĪ zagranicznych.
NaleĪy podkreĞliü, iĪ to wáaĞnie dziĊki wykorzystaniu rozwiązaĔ teleinformatycznych w dziaáaniach realizowanych dotychczas w tradycyjny sposób moĪliwe
jest skuteczne gromadzenie, analiza oraz de¿niowanie kierunków dziaáaĔ Agencji
BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, a tym samym skuteczne dbanie o bezpieczeĔstwo paĔstwa i obywateli.

Streszczenie
W publikacji omówiono doĞwiadczenia Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego
związane z rozwojem technologii teleinformatycznych. W ciągu ostatnich kilku lat
w ABW z powodzeniem wdroĪono wiele nowych rozwiązaĔ z branĪy IT. Opisany
w artykule algorytm postĊpowania, skoncentrowany wokóá ciągáego udoskonalenia
realizowanego metodą maáych kroków, wydaje siĊ byü optymalną drogą modernizacji,
jaka moĪe byü wdroĪona w instytucjach paĔstwowych przy jednoczesnym zachowaniu
ciągáoĞci dziaáania i racjonalnego gospodarowania Ğrodkami publicznymi.
Oprócz aspektów stricte technologicznych autor zwraca równieĪ uwagĊ na systemowy charakter innych zmian, które zaistniaáy w nastĊpstwie gruntownej przebudowy
pionu IT. Obok wykazanych sukcesów z zakresu modernizacji infrastruktury, tworzenia jednolitych platform systemowych oraz budowy dedykowanego oprogramowania
specjalistycznego, szczególną uwagĊ zwrócono równieĪ na wdraĪanie nowoczesnych
metod zarządczych, w tym w szczególnoĞci zarządzania projektami oraz elementów
zarządzania procesowego.

Abstract
The aim of the following article is to share experience of Internal Security Agency
relative to the development of the Information and Communication Technologies. In the
last few years many new solutions of the IT industry have been introduced in the ABW.
The algorithm of procedure described in the article is focused on a constant improvement by implementing the method of small steps. It is probably the optimal way of
modernization which may be implemented in state institutions, simultaneously maintaining continuity of work and a rational management of public funds.
Besides technological aspects in the strict sense of the world, the author also pays
attention to a systemic nature of other changes that have arisen as a consequence of
a radical reconstruction of the IT department. Apart from the mentioned achievements
in the ¿eld of modernization of infrastructure, creation of uniform system platforms and
construction of dedicated specialist software, the emphasis has been also put on implementation of the modern management methods, including project management and elements of process management.

