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Konferencje w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie
2008
 W maju 2008 r. miała miejsce międzyresortowa konferencja naukowa zatytułowana
„Terroryzm. Materia ustawowa?”, której celem była odpowiedź na pytanie, czy przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu jest możliwe do ujęcia w ustawie antyterrorystycznej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo państwa, jak również reprezentanci środowiska naukowego, które
znacząco zaangażowało się w dyskusję nad projektem ustawy antyterrorystycznej.
W podsumowaniu spotkania stwierdzono, iż jednym z podstawowych elementów
przemawiających za utworzeniem ustawy jest wskazanie na czytelną i kompleksową regulację problematyki związanej z przeciwdziałaniem tym zagrożeniom w akcie rangi ustawowej, który w swoim założeniu powinien być czytelny i przejrzysty.
Zgromadzenie przepisów w jednym akcie prawnym, w tym tryb i zakres współpracy, podział zadań, obowiązków i kompetencji poszczególnych podmiotów znacząco
ułatwi koordynację działań.

2009
 31 marca 2009 r. miała miejsce międzyresortowa konferencja pt. „Proliferacja broni
masowego rażenia – wyzwanie dla polskiej administracji rządowej”, zorganizowana
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy współudziale Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Z inicjatywą podjęcia dyskusji wystąpił międzyresortowy Zespół do
spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji „Inicjatywy Krakowskiej” – Proliferation Security Initiative (PSI).
Celem sympozjum było zwrócenie uwagi polskiej administracji rządowej na kwestie
związane z nierozprzestrzenianiem broni masowego rażenia. Problematyka ta została przedstawiona w szerszym, międzynarodowym kontekście oraz w odniesieniu do działań, jakie
dla zapobiegania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia podejmuje polska administracja
rządowa. Oczekiwanym rezultatem konferencji jest praca nad dokumentem bazowym dotyczącym zewnętrznych i wewnętrznych działań RP w zakresie przedmiotowego zagadnienia.
W spotkaniu udział wzięli m. in. przedstawiciele Centrum Broni Masowego Rażenia NATO, Biura Projektów Specjalnych Organization for Proliferation Chemical
Weapon, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa
Obrony Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratury Krajowej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 W dniach 23 – 24 kwietnia 2009 r. odbyła się międzyresortowa konferencja pt. „10
lat Ustawy o ochronie informacji niejawnych” zorganizowana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
W pierwszym dniu spotkania udział wzięli reprezentanci Kancelarii Prezydenta
RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, służb specjalnych, wybranych
ośrodków szkolenia, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Urzę-
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du Wojewódzkiego w Warszawie, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a także zaproszeni goście z zagranicy: przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Rady Unii Europejskiej oraz delegat Biura Bezpieczeństwa NATO. Celem konferencji było omówienie
i ocena funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych na gruncie krajowym
oraz w stosunkach międzynarodowych na przestrzeni ostatnich 10 lat, wymiana doświadczeń, a także określenie priorytetów i kierunków zmian legislacyjnych w zakresie
przedmiotowego zagadnienia w najbliższej przyszłości.
Drugi dzień konferencji był częścią zamkniętą, przeznaczoną na wymianę doświadczeń wynikających z realizacji zadań ustawowych z zakresu ochrony informacji
niejawnych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego – reprezentanci służb ochrony państwa
i krajowej władzy bezpieczeństwa, a także przedstawiciele organów posiadających na
podstawie art. 30 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
specjalne uprawnienia w zakresie prowadzenia postępowań sprawdzających – Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Komendy Głównej Policji, Żandarmerii
Wojskowej, Straży Granicznej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz – w roli
obserwatora – Biura Ochrony Rządu.

