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Szkolenie specjalistyczne ABW
„Ewolucja postępowania administracyjnego – wybrane zagadnienia”.
Ostrowin 10–12 czerwca 2015 r.

W dniach 10–12 czerwca 2015 r. w ośrodku szkoleniowym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Ostrowinie odbyło się szkolenie specjalistyczne pt. „Ewolucja
postępowania administracyjnego – wybrane zagadnienia”. Przedmiotowe szkolenie
zostało zorganizowane przez zastępcę szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Piotra Marciniaka. Wzięło w nim udział około pięćdziesięciu osób, w tym zaproszeni
goście, radcowie prawni, legislatorzy oraz osoby zapewniające obsługę prawno-administracyjną w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Szkolenie zaszczycił swoją obecnością sędzia Trybunału Konstytucyjnego
prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, który w dniach 10–11 czerwca przeprowadził cykl
wykładów poświęconych problematyce postępowania administracyjnego. Przedstawione treści umożliwiły słuchaczom pogłębienie dotychczasowej wiedzy w zakresie procedury administracyjnej i dotyczyły m.in. następujących zagadnień: instytucji
odmowy wszczęcia postępowań oraz doręczeń i terminów w kodeksie postępowania
administracyjnego postępowań w sprawach dostępu do informacji publicznej a także orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do funkcjonariuszy służb
mundurowych.
Wystąpienia prof. Cieślaka oprócz rozważań doktrynalnych zostały pogłębione
również omówieniem licznych orzeczeń sądów i praktycznymi wskazówkami w zakresie właściwej wykładni poszczególnych przepisów prawnych. Nie zabrakło także
dyskusji ukierunkowanych na praktyczne aspekty stosowania niektórych przepisów
prawa, zwłaszcza związanych z realizacją ustawowych zadań Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
Ostatni dzień szkolenia był poświęcony zagadnieniom związanym ze świadczeniem
pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Marciniak poprowadził panel merytoryczny, podczas
którego zaprezentował model koordynacji świadczenia pomocy prawnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz opisał poszczególne zagadnienia odnoszące się do tej
problematyki. Przygotowana przez zastępcę szefa ABW prezentacja została uzupełniona
o rozwiązania teleinformatyczne, których wdrożenie w dobie cyfryzacji administracji
publicznej jest wysoce pożądane i umożliwi ujednolicenie praktycznej wiedzy zgromadzonej na podstawie doświadczeń poszczególnych jednostek organizacyjnych ABW,
a także pozwoli na wypracowanie jednolitej procedury świadczenia pomocy prawnej
w Agencji.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że szkolenie to było okazją do wymiany doświadczeń osób zajmujących się prowadzeniem postępowań administracyjnych
i obsługą prawną w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zarówno w centrali, jaki
i w jednostkach terenowych w całej Polsce.
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Zdj. 1. Plakat informacyjny.

Zdj. 2. Od lewej: dyrektor Biura Prawnego Dariusz Mędrala, zastępca dyrektora Biura Prawnego Teresa Rdzanowska, prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, Zastępca
Szefa ABW Piotr Marciniak.

