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Marcin Piotrak

Rola i zadania szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w zarządzaniu kryzysowym i ochronie infrastruktury krytycznej
Sprawne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi wymaga zaangażowania i współpracy wielu podmiotów reprezentujących zarówno organy administracji państwowej,
samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jak i obywateli. Wymiana doświadczeń
i informacji oraz wsparcie i pomoc w chwili próby jest nieodzownym elementem walki
z zagrożeniami. Nie należy jednak zapominać o tym, że (…) istotą zarządzania kryzysowego jest działalność mająca na celu w szczególności przeciwdziałanie powstawaniu sytuacjom kryzysowym i sprawne ich rozwiązywanie (reagowanie) już w momencie
wystąpienia, w drodze zaplanowanych działań1. Do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) jako centralnego organu administracji państwowej należy wykonywanie zadań i odgrywanie roli najważniejszego podmiotu w zakresie przeciwdziałania
zagrożeniom terrorystycznym oraz zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej w Rzeczpospolitej Polskiej.
Działania podejmowane przez ABW w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej (IK) są realizowane w kilku obszarach: przeciwdziałania
zagrożeniom terrorystycznym, cyberprzestrzeni, systemów telekomunikacyjnych oraz
monitorowania tych zagrożeń; funkcjonowania ABW w sytuacji kryzysowej; udziału
szefa ABW w pracach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK); współpracy szefa ABW z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) i administracją centralną; współpracy szefa ABW z terenowymi organami zarządzania kryzysowego oraz
współpracy szefa ABW z posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub
urządzeń infrastruktury krytycznej.
Rola i zadania szefa ABW w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym, zagrożeniom cyberprzestrzeni i systemów telekomunikacyjnych
Zadania i obowiązki uczestników systemu zarządzania kryzysowego w Polsce wynikają z wielu aktów prawnych. To powoduje, że wielokrotnie dochodzi do sytuacji,
w której odpowiedzialność za przeciwdziałanie określonemu zagrożeniu leży w kompetencjach kilku podmiotów. W celu odzwierciedlenia rzeczywistego podziału kompetencyjnego stworzono Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK) w formie siatki
bezpieczeństwa (tab. 1). Dzięki temu, że wiedza w nim zawarta została przedstawiona
w formie przekrojowej, istnieje możliwość zmiany, ulepszania oraz tworzenia nowych
procedur i zależności systemowych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została
wskazana w tym planie jako uczestnik zarządzania kryzysowego w trzech kategoriach
zagrożeń: terrorystycznych, cyberprzestrzeni oraz systemów telekomunikacyjnych.

1
G. Sobolewski, Wprowadzenie, w: Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego,
G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Warszawa 2011, s. 11.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego 2013–2015, s. 46, 48.
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Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego jest sporządzany przez RCB na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym2 (i obejmuje
wszystkie fazy zarządzania kryzysowego, tj. zapobieganie, przygotowanie, reagowanie
i odbudowę). Plan składa się z trzech części: planu głównego, zespołu przedsięwzięć na
wypadek sytuacji kryzysowej oraz załączników funkcjonalnych planu głównego. Układ
strukturalny KPZK pozwala szybko się zorientować w rozłożeniu odpowiedzialności
za wykonanie zadań na poszczególne organy, umożliwia ministerstwom zaplanowanie
działań legislacyjnych w fazie zapobiegania zagrożeniom, wdrażanie przyjętych ustaw
i planów wykonawczych w fazie przygotowania, a także sprawdzanie w formie ćwiczeń,
czy przyjęte rozwiązania są adekwatne do zagrożeń i czy instytucje mają wystarczające
kompetencje oraz środki do reagowania. Ponadto uwzględniono w nim system monitorowania zagrożeń oraz zawarto wykaz i rozmieszczenie sił i środków niezbędnych do
planowania przyszłych działań3. Plan podlega systematycznej aktualizacji, a cykl planowania nie może być dłuższy niż dwa lata.
Zagrożenia terrorystyczne
Nadrzędna rola szefa ABW przy rozpoznawaniu zagrożeń terrorystycznych, zapobieganiu aktom terroru oraz wykrywaniu i ściganiu sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym, zawarta w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu4, znalazła początkowo
swoją ciągłość i uzupełnienie w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, a obecnie została
potwierdzona w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych5.
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym określa działalność poszczególnych organów
państwa w przypadku wystąpienia zdarzenia o znamionach kryzysu, a także przydziela
zadania związane z ochroną infrastruktury krytycznej oraz zwalczaniem zagrożeń asymetrycznych, pozostające w ścisłym związku z przepisami ustawy o działaniach antyterrorystycznych określającymi zasady prowadzenia takich działań oraz współpracę
między organami właściwymi w zakresie ich realizacji. Celem tych przedsięwzięć jest
przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym będącym skutkiem zdarzenia o charakterze
terrorystycznym.
Działania antyterrorystyczne, analogicznie do zarządzania kryzysowego, zostały
podzielone na cztery fazy: zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym6,
przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli przez realizację zaplanowanych
Dz.U. z 2013 r. poz. 1166, ze zm.
http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/KPZK-2013-2015.tj_..pdf [dostęp: 15 XII 2015].
4
Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1929.
5
Dz.U. z 2016 r. poz. 904.
6
Zdarzenie o charakterze terrorystycznym to sytuacja powstała na skutek czynu określonego w art. 115
§ 20 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553, ze zm.) lub zagrożenie zaistnienia takiego czynu, mogącego doprowadzić do sytuacji kryzysowej:
Art. 115 §20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu
organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa
lub organizacji międzynarodowej
– a także groźba popełnienia takiego czynu.
2
3

I. ANALIZY I ROZPRAWY

67

przedsięwzięć, reagowanie w przypadku wystąpienia takich zdarzeń oraz usuwanie
ich skutków, w tym odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania na te zdarzenia. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych zakłada w art. 3 ust. 1, że głównym
koordynatorem polityki antyterrorystycznej i osobą odpowiedzialną za zapobieganie
zdarzeniom o charakterze terrorystycznym będzie szef ABW. Natomiast jako osobę odpowiedzialną za przygotowanie i odtwarzanie zasobów po zdarzeniach o charakterze
terrorystycznym, a także za reagowanie na te zdarzenia wskazano w ustawie ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Wszystkie organy administracji publicznej, właściciele i posiadacze obiektów, instalacji, urządzeń infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej mają obowiązek współpracować z organami, służbami
i instytucjami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przy
realizacji działań antyterrorystycznych.
W ramach współpracy organy i podmioty przekazują niezwłocznie szefowi ABW
informacje dotyczące zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla infrastruktury administracji publicznej7 lub infrastruktury krytycznej (systemów i sieci energetycznych,
wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz teleinformatycznych), istotne z punktu
widzenia bezpieczeństwa państwa. W przypadku uzyskania informacji o możliwości
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym zagrażającego infrastrukturze administracji publicznej lub infrastrukturze krytycznej, życiu lub zdrowiu ludzi, mieniu
w znacznych rozmiarach, dziedzictwu narodowemu lub środowisku szef ABW może wydawać polecenia8 organom i podmiotom zagrożonym tymi zdarzeniami, mające na celu
przeciwdziałanie zagrożeniom, usunięcie ich albo zminimalizowanie, oraz przekazywać
im informacje niezbędne do tego celu. Organy i podmioty zagrożone mają obowiązek
poinformować szefa ABW o podjętych działaniach w tym zakresie. Równocześnie szef
ABW powiadamia o wydanych poleceniach i przekazanych informacjach ministra koordynatora służb specjalnych9.
Obowiązek zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym spoczywający
na szefie ABW jest realizowany przez współpracę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z innymi właściwymi służbami i instytucjami. Szef ABW na podstawie ustawy
o działaniach antyterrorystycznych ma uprawnienia do:
• koordynowania czynności analityczno-informacyjnych realizowanych przez
służby specjalne (ABW, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbę Wywiadu Wojskowego i Centralne Biuro Antykorupcyjne) oraz wymiany
informacji przekazywanych przez Policję, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (GIKS), Żandarmerię
Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dotyczących zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz danych o osobach, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, przez ich gromadzenie, przetwarzanie
i analizowanie (art. 5 ust. 1);
• prowadzenia wykazu informacji o:
7
Infrastruktura administracji publicznej to systemy oraz obiekty niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego
i ciągłego funkcjonowania organów administracji publicznej.
8
Do czasu wejścia w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych szef ABW informował o podjętych
działaniach dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
9
O zarządzeniu szef ABW niezwłocznie zawiadamia ministra koordynatora służb specjalnych oraz Prokuratora Generalnego.
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–– osobach podejmujących działalność na rzecz organizacji terrorystycznych lub
organizacji związanych z działalnością terrorystyczną albo o członkach tych
organizacji,
–– poszukiwanych osobach prowadzących działalność terrorystyczną lub
osobach podejrzewanych o popełnienie przestępstw o charakterze terrorystycznym, wobec których w Rzeczpospolitej Polskiej zostało wydane
zarządzenie o zatrzymaniu, poszukiwaniu lub postanowienie o poszukiwaniu listem gończym, a także poszukiwanych na podstawie europejskiego
nakazu aresztowania,
–– osobach, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą prowadzić
działania zmierzające do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w tym o osobach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa lotnictwa
cywilnego,
–– osobach uczestniczących w szkoleniach terrorystycznych lub podejmujących
podróż w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 6);
koordynowania czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych
przez służby specjalne, Policję, SG, GIKS i ŻW oraz obserwacji i rejestrowania (przy użyciu środków technicznych) obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom, podejmowanych przez
funkcjonariuszy celnych i dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym (art. 8 ust. 1);
wydawania służbom specjalnym, Policji, SG, GIKS, ŻW i SC zaleceń mających
na celu usunięcie bądź minimalizację zaistniałego zagrożenia terrorystycznego
(art. 8 ust. 2);
zarządzania niejawnego prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych
wobec osoby niebędącej obywatelem RP, w stosunku do której istnieje obawa co
do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej – na okres nie
dłuższy niż trzy miesiące (art. 9);
uzyskiwania nieodpłatnie dostępu do danych i informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych i ewidencjach prowadzonych przez organy, służby i instytucje
właściwe, a także obrazu zdarzeń rejestrowanego przez urządzenia rejestrujące
obraz, umieszczone w obiektach użyteczności publicznej, przy drogach publicznych i innych miejscach publicznych, oraz otrzymywania nieodpłatnie kopii zarejestrowanego zapisu tego obrazu (art. 11);
wydawania Policji, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, zaleceń dotyczących szczególnego zabezpieczania obiektów, uwzględniających rodzaj zagrożenia o charakterze terrorystycznym – w przypadku wprowadzenia drugiego lub wyższego stopnia alarmowego (art. 12 ust. 2);
składania wniosku – do ministra właściwego do spraw wewnętrznych – o zarządzenie zakazu odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na
obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alarmowym, na czas obowiązywania
tego stopnia, jeżeli jest to konieczne dla ochrony życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa publicznego – w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego
stopnia alarmowania (art. 21 ust. 1);
składania wniosku – do ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w sprawie wydania decyzji o wydaleniu z terytorium RP obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE, co do których istnieje obawa, że mogą
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prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską, albo podejrzewanych
o popełnienie jednego z tych przestępstw (art. 48 pkt 2)10;
• składania wniosku – do ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemca, co do którego
istnieje obawa, że może prowadzić działalność terrorystyczną lub szpiegowską,
albo podejrzewanego o popełnienie jednego z tych przestępstw (art. 57 pkt 2)11.
Podmioty, czyli służby specjalne, Policja, SG, BOR, PSP, SC, GIIF, GIKS, ŻW
i RCB, są zobowiązane do niezwłocznego przekazywania szefowi ABW informacji
służących realizacji działań antyterrorystycznych, klasyfikowanych zgodnie z wykazem zdarzeń o charakterze terrorystycznym. W wykazie wyróżniono 14 kategorii tego
typu zdarzeń12:
1) incydenty zagrażające bezpieczeństwu Rzeczpospolitej Polskiej,
2) incydenty związane z zagranicznymi przedstawicielstwami RP i obywatelami RP
przebywającymi poza jej terytorium,
3) incydenty dotyczące zagrożeń występujących poza terytorium RP, w rejonach konfliktów i kryzysów międzynarodowych mających wpływ na jej bezpieczeństwo,
4) incydenty związane z nielegalnym wytwarzaniem i posiadaniem broni palnej,
amunicji i materiałów lub urządzeń wybuchowych, a także broni masowej zagłady na terytorium RP oraz obrotem nimi,
5) incydenty z zakresu produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami podwójnego zastosowania,
6) incydenty dotyczące zagrożenia struktur wojskowych,
7) incydenty dotyczące przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów celnych,
8) incydenty dotyczące kontroli ruchu granicznego,
9) incydenty związane z pobytem cudzoziemców w RP,
10) incydenty dotyczące aktywności terrorystycznej w mediach oraz w Internecie,
11) incydenty związane z wprowadzeniem do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
12) incydenty dotyczące zdarzeń o charakterze terrorystycznym związanych z uprowadzeniem i wzięciem zakładników,
13) incydenty dotyczące działalności środowisk związanych z ideologią odwołującą
się do przemocy lub popierających ją,
14) incydenty związane z ochroną osób, obiektów i urządzeń ochranianych przez
BOR lub ŻW oraz z działalnością polityczną.
Szef ABW, stosownie do potrzeb, przekazuje w ramach wzajemności właściwym
służbom, instytucjom i innym organom administracji publicznej informacje służące realizacji działań antyterrorystycznych oraz dane zawarte w wykazie osób, które mogą
mieć związek z terroryzmem, także w postaci bieżących analiz stanu zagrożenia zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. Ponadto niezwłocznie przekazuje Prezydentowi
RP, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, mini10
Art. 73c Ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst
jednolty: Dz.U. z 2014 r. poz. 1525, ze zm.).
11
Art. 329a Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650, ze zm.).
12
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu
incydentów o charakterze terrorystycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1092).
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strowi obrony narodowej, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz ministrowi koordynatorowi służb specjalnych informacje mogące mieć istotne znaczenie dla
zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym.
Kompetencje szefa ABW w zakresie koordynacji gromadzenia, przetwarzania,
analizowania oraz udostępniania informacji dotyczących zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w tym danych osobowych sprawców tych przestępstw, określone na poziomie
ustawy, wzmacniają pozycję szefa ABW jako organu odpowiedzialnego za koordynację
wymiany informacji pomiędzy uczestnikami systemu antyterrorystycznego RP. Ustawa
umożliwia ponadto wdrożenie wspólnych procedur reagowania w przypadku zagrożenia
o charakterze terrorystycznym. Jednocześnie na szefie ABW spoczywa obowiązek stałego, szybkiego i systematycznego informowania kierownictwa państwa o zagrożeniach
o charakterze terrorystycznym oraz działaniach podjętych przez właściwe służby i instytucje w związku z nimi13.
Koordynacja czynności analityczno-informacyjnych podejmowanych przez właściwe podmioty i służby specjalne umożliwia również szefowi ABW realizację zadania
wynikającego z Zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego14. Zgodnie z załącznikiem nr 115 do tego zarządzenia szef Agencji określa aktualny poziom
zagrożenia terrorystycznego RP oraz podaje do publicznej wiadomości informację
w tym zakresie, ostrzegając obywateli. Określenie poziomu zagrożenia terrorystycznego
ma charakter informacyjny. Wyróżnia się cztery poziomy zagrożeń:
1) poziom niski, któremu nadaje się kolor zielony, oznacza brak informacji bezpośrednio wskazujących na zagrożenie o charakterze terrorystycznym,
2) poziom umiarkowany, któremu nadaje się kolor żółty, oznacza, że zdarzenie
o charakterze terrorystycznym jest mało prawdopodobne, ale że pojawiły się informacje wskazujące na możliwość jego wystąpienia,
3) poziom wysoki, któremu nadaje się kolor pomarańczowy, oznacza, że zdarzenie
o charakterze terrorystycznym jest prawdopodobne oraz że informacje o możliwości jego wystąpienia zostały potwierdzone,
4) poziom bardzo wysoki, któremu nadaje się kolor czerwony, oznacza, że zdarzenie
o charakterze terrorystycznym wystąpiło lub że uzyskano informacje wskazujące
na końcową fazę jego przygotowania.
W przypadku określenia poziomu zagrożenia terrorystycznego jako umiarkowanego, wysokiego lub bardzo wysokiego szef ABW informuje o tym organy uprawnione
do wprowadzania stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP16. Określenie poziomu zagrożenia terrorystycznego jako jednego z wyżej wymienionych może stanowić
13
Szerzej http://www.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9CCA65458151278AC1257FB50049D701/$File/516.
pdf [dostęp: 11 VI 2016].
14
http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Zarzadzenie-nr-18.pdf [dostęp: 11 VI 2016].
15
http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Zalacznik-nr-1.pdf [dostęp: 11 VI 2016]. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur
systemu zarządzania kryzysowego został częściowo zastąpiony przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r. poz. 1101).
16
Stopnie alarmowe są wprowadzane w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze
terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia. Stopnie alarmowe CRP są wprowadzane
w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład
infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.
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przesłankę zalecenia przez szefa Agencji odnośnie do wprowadzenia przez uprawniony
organ stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP.
Według ustawy o działaniach antyterrorystycznych w zależności od rodzaju zdarzenia o charakterze terrorystycznym stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP
wprowadza, zmienia i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących
zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW,
informując jednocześnie premiera.
W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP
szef ABW powołuje sztab koordynacyjny, w którego skład wchodzą przedstawiciele
służb specjalnych, Policji, SG, BOR, PSP, SC, GIIF, GIKS, ŻW i RCB, a także zaproszeni przedstawiciele Prokuratora Generalnego i innych organów administracji publicznej.
Zadaniem sztabu koordynacyjnego jest rekomendowanie zmiany lub odwołania stopnia
alarmowego oraz określenie form i zakresu współdziałania służb i organów wchodzących w skład sztabu lub biorących udział w jego pracach.
Rola szefa ABW wynikająca z ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz
z zarządzenia nr 18 w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania
kryzysowego nie została jeszcze zaktualizowana w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego opracowanym w 2015 r.
Zadania z zakresu zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym zostały w KPZK
podzielone na działania samego szefa ABW oraz na czynności podejmowane przez podległą mu Agencję. Do zadań i obowiązków szefa ABW jako najważniejszego podmiotu
w fazie zapobiegania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym należą szczególnie17:
• koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez
służby specjalne, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa,
• występowanie z wnioskiem do sądu okręgowego o zarządzenie kontroli operacyjnej przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych
przez ABW w celu rozpoznania i wykrycia przestępstw mogących mieć istotne
znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku
konstytucyjnego, w tym terroryzmu, oraz zapobiegania im,
• uzyskiwanie od organów administracji publicznej, posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej wszelkich informacji dotyczących zagrożeń o charakterze terrorystycznym, istotnych dla tej
infrastruktury z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa,
• współdziałanie z RCB w zakresie zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym,
• niezwłoczne przekazywanie Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i Prezesowi
Rady Ministrów informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji RP,
• koordynacja przygotowania i aktualizacji Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego w części dotyczącej zagrożeń o charakterze terrorystycznym,
które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej,
17
Podstawa prawna: ustawa o ABW oraz AW, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Decyzja Rady 2008/615/
WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, w szczególności w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.Urz. UE L 210 z 6 VIII 2008 r. poz. 1), Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 912).
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możliwość udzielania przez szefa ABW zaleceń organom i podmiotom zagrożonym skutkami zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz przekazywania im
niezbędnych informacji służących przeciwdziałaniu zagrożeniom.
Do zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w fazie zapobiegania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym należy:
• rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw mogących mieć istotne znaczenie dla
ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego, a także zapobieganie im (wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych, operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych), w tym:
–– rozpoznawanie terroryzmu,
–– rozpoznawanie nielegalnego wytwarzania i posiadania broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz broni masowej zagłady w obrocie międzynarodowym, a także obrotu nimi,
–– rozpoznawanie przestępstw związanych z proliferacją broni masowego rażenia oraz środków jej przenoszenia do tzw. krajów ryzyka,
–– monitorowanie importu towarów i technologii podwójnego zastosowania;
• uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego;
• prowadzenie współpracy z organami administracji publicznej oraz innymi
podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa;
• prowadzenie współpracy międzynarodowej;
• informowanie społeczeństwa o aktualnych zagrożeniach terrorystycznych;
• podnoszenie świadomości społecznej w zakresie sposobu zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego;
• realizowanie zadań krajowego punktu kontaktowego (Centrum Antyterrorystyczne ABW) odpowiadającego za wymianę danych dotyczących osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw o charakterze terrorystycznym z punktami kontaktowymi innych państw członkowskich;
• dokonywanie corocznej oceny stopnia zagrożenia terrorystycznego w lotnictwie
cywilnym na terytorium RP,
• dokonywanie oceny stopnia zagrożenia terrorystycznego dla danego lotniska
w przypadku zwrócenia się przez ten podmiot do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) o wprowadzenie alternatywnych środków ochrony,
• przekazywanie prezesowi ULC informacji o zagrożeniu aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym oraz o wszelkich zagrożeniach, co do których
istnieją przesłanki, że mogą one skutkować aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym,
• obserwowanie pasażerów przylatujących i odlatujących statkami powietrznymi
w celu wykrycia osób mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa transportu
lotniczego,
• współdziałanie z prezesem ULC, podmiotami zarządzającymi lotniskami oraz
przewoźnikami lotniczymi w zakresie wprowadzenia do stosowania dodatkowych wymogów ochrony lotnictwa,
• uczestniczenie przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w Zespołach Ochrony Lotniska działających w portach lotniczych.
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W fazie przygotowania najważniejszą rolę odgrywa minister spraw wewnętrznych. Szef ABW staje się podmiotem wspomagającym, w którego zakresie obowiązków
pozostaje18:
• uzyskiwanie, gromadzenie, analiza oraz weryfikacja informacji o potencjalnych
zagrożeniach terrorystycznych,
• koordynowanie działań analityczno-informacyjnych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny,
• planowanie działań mających na celu przeciwdziałanie aktom bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym,
• szkolenie podległych funkcjonariuszy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym,
• branie udziału przez przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w Zespołach Ochrony Lotniska działających w portach lotniczych.
Do zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego natomiast należy:
• opracowywanie procedur reagowania w przypadku uzyskania informacji o zagrożeniu terrorystycznym,
• przeprowadzanie ćwiczeń antyterrorystycznych,
• wypracowanie systemów i metod rozpoznawania oraz monitorowania potencjalnych zagrożeń terrorystycznych,
• podejmowanie wspólnych inicjatyw, zwiększających skuteczność wykrywania
zagrożeń terrorystycznych.
W fazie reagowania najważniejszą rolę odgrywa minister spraw wewnętrznych i administracji, szef ABW zaś jest podmiotem wspomagającym, do którego
zadań należy19:
• w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, zagrażającego
infrastrukturze krytycznej, życiu lub zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych rozmiarach, dziedzictwu narodowemu lub środowisku – udzielanie zaleceń organom
i podmiotom zagrożonym tymi działaniami oraz przekazywanie im niezbędnych
informacji służących przeciwdziałaniu zagrożeniom, a szczególnie:
–– wykonywanie czynności analityczno-informacyjnych,
–– wspomaganie działania służb i instytucji uczestniczących w ochronie antyterrorystycznej w zakresie analityczno-informacyjnym,
–– wspomaganie procesów decyzyjnych,
• informowanie dyrektora RCB o podjętych działaniach20,
• ściganie sprawców przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa oraz jego
porządek konstytucyjny, w tym terroryzmu, nielegalnego wytwarzania i posiadania broni, amunicji i materiałów wybuchowych, broni masowej zagłady w obrocie międzynarodowym oraz obrotu nimi,
• branie udziału w prowadzeniu negocjacji w przypadku wzięcia zakładników,
• przekazywanie informacji, na których podstawie Prezes Rady Ministrów, mini18
Podstawa prawna: ustawa o ABW oraz AW, rozporządzenie MTBiGM w sprawie Krajowego Programu
Ochrony Lotnictwa.
19
Podstawa prawna: ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.), rozporządzenie MTBiGM w sprawie Krajowego
Programu Ochrony Lotnictwa.
20
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych w art. 4 ust. 4 zobowiązuje szefa ABW do niezwłocznego
poinformowania ministra koordynatora służb specjalnych. o poleceniach wydanych organom i podmiotom.
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strowie i kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie mogą wprowadzić,
zmienić i odwołać stopień alarmowy21,
• prowadzenie współpracy międzynarodowej,
• występowanie do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem
o wprowadzenie ograniczeń.
Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego przewiduje w fazie odbudowy, po zdarzeniu kryzysowym wynikającym z zagrożenia terrorystycznego, rolę nadrzędną dla
ministra spraw wewnętrznych oraz zadania dla podmiotu wspomagającego podległego
szefowi ABW, tj. Centrum Antyterrorystycznego ABW. Do tych zadań należy22:
• nowelizowanie procedur reagowania,
• podejmowanie wspólnych inicjatyw zwiększających skuteczność wykrywania
zagrożeń terrorystycznych.
Zagrożenia cyberprzestrzeni
Ataki na cyberprzestrzeń są jednymi z najbardziej skutecznych i jednocześnie uciążliwych działań uderzających we współczesne społeczeństwa. Ustawa o ABW oraz AW
jednoznacznie wskazuje ABW jako służbę właściwą w zakresie rozpoznawania i wykrywania zagrożeń godzących w bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej,
a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub
urządzeń infrastruktury krytycznej istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania
państwa23. W celu przeciwdziałania zagrożeniom cyberprzestrzeni ABW może:
• dokonywać oceny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych polegającej na
przeprowadzaniu testów bezpieczeństwa. Badania mają zidentyfikować podatność i słabość zasobu lub zabezpieczenia, które mogą zostać wykorzystane przez
zagrożenie wpływające na integralność, poufność, rozliczalność i dostępność do
tego systemu. W tym celu ABW może wytwarzać lub pozyskiwać urządzenia lub
programy komputerowe przystosowane do popełniania przestępstw (hakerskie)
oraz używać ich, dążąc do określenia podatności ocenianego systemu na możliwość popełniania przestępstw. Uzyskiwanie dostępu do informacji będzie następowało przez przełamywanie lub omijanie elektronicznych, magnetycznych,
informatycznych bądź innych zabezpieczeń, lub przez uzyskiwanie dostępu do
całości lub części systemu teleinformatycznego,
• w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zagrożenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów lub danych teleinformatycznych szef ABW może
żądać od właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury
krytycznej informacji o budowie, działaniu oraz zasadach eksploatacji posiadanych
systemów teleinformatycznych (w tym: haseł komputerowych, kodów dostępu
i innych danych umożliwiających dostęp do systemu oraz ich używania) w celu
zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, dotyczącym systemów
lub danych i reagowania na nie, a także ich wykrywania i ścigania ich sprawców,
21
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych w art. 16 ust. 1 umożliwia szefowi ABW wyrażanie opinii na temat
wprowadzenia, zmiany i odwołania stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP przez Prezesa Rady Ministrów.
22
Podstawa prawna: ustawa o ABW oraz AW.
23
Art.5 ust. 1 pkt 2a ustawy o ABW oraz AW.
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szef ABW w celu zapobiegania przestępstwom o charakterze terrorystycznym,
przeciwdziałania im, wykrywania ich oraz ścigania ich sprawców może złożyć
wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie, po uzyskaniu zgody Prokuratora
Generalnego, o zarządzenie zablokowania przez usługodawcę świadczącego
usługi drogą elektroniczną, dostępności w systemie teleinformatycznym danych,
które mają związek ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym lub usług teleinformatycznych służących lub wykorzystywanych do spowodowania zdarzenia
o charakterze terrorystycznym,
• szef ABW przeprowadza analizę zdarzeń naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych i wydaje podmiotom rekomendacje zmierzające do
zapewnienia ich integralności, poufności, rozliczalności i dostępności.
Szef ABW prowadzi centralny rejestr zdarzeń o charakterze terrorystycznym naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych o szczególnym znaczeniu
dla bezpieczeństwa państwa, sieci teleinformatycznych albo systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Jednocześnie administratorzy tych
systemów są obowiązani do przekazywania szefowi ABW danych dotyczących zdarzeń
naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została wskazana przez KPZK jako najważniejszy podmiot we wszystkich czterech fazach zarządzania kryzysowego związanego z zagrożeniem cyberprzestrzeni. W fazie zapobiegania zadania podejmowane pod
nadzorem szefa ABW zostały podzielone między: ABW, Rządowy Zespół Reagowania
na Incydenty Komputerowe działający w ramach ABW oraz Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW24. Do zadań ABW w tej fazie należy:
• rozpoznawanie i wykrywanie bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych oraz zapobieganie tym przestępstwom,
• realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa
w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych,
• udzielanie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, zgodnie z właściwością określoną w art. 10 ust 3 Ustawy z dnia 5 sierpnia o ochronie informacji niejawnych25,
• dokonywanie oceny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych,
• przeprowadzanie certyfikacji urządzeń lub narzędzi służących do realizacji zabezpieczenia teleinformatycznego w celu ochrony informacji niejawnych,
• zwiększanie świadomości pracowników administracji publicznej w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni oraz cykliczne podnoszenie ich wiedzy na temat metod
przeciwdziałania zagrożeniom w tej sferze,
• sprawowanie funkcji Krajowego Punktu Centralnego (Focal Point) w ramach polityki ochrony cyberprzestrzeni NATO.
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL odpo24
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 182 poz. 1228, ze zm.), ustawa o ABW oraz AW oraz Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP [online],
http://www.cert.gov.pl/cer/publikacje/polityka-ochrony-cyber/639,Polityka-Ochrony-Cyberprzestrzeni-Rzeczypospolitej-Polskiej.html [dostęp: 15 XII 2015].
25
Dz.U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228, ze zm.
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wiada za koordynowanie procesu reagowania na incydenty komputerowe w obszarze
administracji rządowej. Zadaniami CERT.GOV.PL w zakresie zarządzania kryzysowego
w fazie zapobiegania są:
• rozwijanie zdolności jednostek organizacyjnych administracji rządowej Rzeczpospolitej Polskiej do ochrony przed cyberzagrożeniami,
• realizowanie zadań z zakresu II Poziomu Krajowego Systemu Reagowania na
Incydenty Komputerowe w cyberprzestrzeni RP, o którym mowa w pkt. 4.2 Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej26, oraz jednocześnie
głównego zespołu odpowiadającego za koordynowanie obsługi incydentów komputerowych w administracji rządowej,
• tworzenie wykazów zawierających specyfikację zagrożeń oraz możliwych podatności godzących w bezpieczeństwo cyberprzestrzeni,
• opracowywanie zaleceń oraz dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni dla administracji rządowej,
• uruchomienie portalu do wymiany informacji o incydentach komputerowych pomiędzy zespołami reagowania na incydenty komputerowe powołanymi w administracji rządowej,
• współpraca z krajowymi instytucjami, organizacjami oraz podmiotami resortowymi w zakresie ochrony cyberprzestrzeni,
• reprezentowanie RP w kontaktach międzynarodowych,
• gromadzenie wiedzy dotyczącej stanu bezpieczeństwa i zagrożeń krytycznej infrastruktury teleinformatycznej,
• przygotowywanie zaleceń dotyczących podniesienia poziomu ochrony systemów
i sieci teleinformatycznych wykorzystywanych w administracji rządowej,
• przygotowywanie okresowych raportów dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa,
• analizowanie stron internetowych administracji państwowej we współpracy z organami państwowymi w zakresie weryfikacji wypełniania określonych zaleceń związanych
z zapewnianiem dostępności, integralności oraz poufności witryn w domenie gov.pl.,
• prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla administratorów systemów podłączonych do sieci Internet w administracji rządowej
oraz prowadzenie forum wymiany doświadczeń ze specjalistami ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego (TI), pomocnikami ds. ochrony cyberprzestrzeni i administratorami systemów TI.
Zadaniem Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW w fazie zapobiegania zagrożeniom w cyberprzestrzeni jest akredytacja systemów do przetwarzania
informacji niejawnych oraz prowadzenie badań i oceny bezpieczeństwa w ramach procesu certyfikacji dla środków ochrony elektromagnetycznej, kryptograficznej i narzędzi
służących do realizacji zabezpieczeń teleinformatycznych.

26

Szerzej: Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP.
Rząd RP ustanawia trzypoziomowy Krajowy System Reagowania na Incydenty Komputerowe w CRP:
(…) 2) Poziom II - reagowania na incydenty komputerowe:
a) Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL - realizujący jednocześnie
zadania głównego narodowego zespołu odpowiadającego za koordynację procesu obsługi incydentów
komputerowych w obszarze CRP,
b) Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych realizujące
zadania w sferze militarnej.
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W fazie przygotowania zadaniem szefa ABW jest wydawanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego. Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty
Komputerowe jest obowiązany do prowadzenia szkoleń z bezpieczeństwa teleinformatycznego dla administratorów systemów podłączonych do sieci Internet w administracji
rządowej oraz prowadzenia forum wymiany doświadczeń ze specjalistami ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego, pełnomocnikami ds. ochrony cyberprzestrzeni i administratorami systemów TI. Ponadto CERT.GOV.PL jest obowiązany do podnoszenia świadomości na temat zagrożeń komputerowych i przeprowadzania testów bezpieczeństwa.
Natomiast rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami z sieci oraz
wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań prewencyjnych należą do zadań Departamentu
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW27.
W fazie reagowania KPZK przewiduje realizację zadań należących do podmiotu
najważniejszego, którym jest szef ABW, za pośrednictwem Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe, działającego w strukturach ABW. Zadaniami CERT.
GOV.PL jest28:
• realizowanie zadań głównego zespołu odpowiadającego za koordynację procesu
obsługi incydentów komputerowych w administracji rządowej,
• wykrywanie cyberzagrożeń, rozpoznawanie ich oraz przeciwdziałanie im,
• przekazywanie informacji administratorom w przypadku wykrycia błędów w zabezpieczeniach systemów TI,
• obsługiwanie zdarzeń w sieciach objętych ochroną przez system ARAKIS-GOV,
• publikowanie alertów i ostrzeżeń,
• przekazywanie informacji administratorom w przypadku wykrycia błędów w zabezpieczeniach systemów TI,
• prowadzenie analiz powłamaniowych,
• opracowywanie zaleceń mających na celu podniesienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w administracji rządowej.
W fazie odbudowy szef ABW, za pośrednictwem Rządowego Zespołu Reagowania
na Incydenty Komputerowe, jest zobowiązany do prowadzenia analiz powłamaniowych29.
Zagrożenia systemów telekomunikacyjnych
Na szefie ABW ciążą również zadania i obowiązki dotyczące zdarzeń kryzysowych powstających w wyniku zagrożeń systemów telekomunikacyjnych. Szef Agencji
jest podmiotem wspomagającym w fazie przygotowania i jego działalność ogranicza
się do uzgadniania – we właściwym sobie zakresie planów ogólnych – przedsięwzięć
w sytuacjach szczególnych zagrożeń, opracowywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych30.
W ramach obowiązku zapewnienia sprawności telekomunikacji, zwłaszcza z numerami alarmowymi, w związku z wydarzeniami, podczas których może wystąpić zdarzenie o charakterze terrorystycznym albo zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, operator telekomunikacyjny jest obowiązany do zakładania tymczasowych
Podstawa prawna: ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP.
Podstawa prawna: Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP.
29
Podstawa prawna: Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP.
30
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz.U. z 2010 r. Nr 15 poz. 77).
27
28
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instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenami, szczególnie stacji bazowych ruchomej sieci telekomunikacyjnej. Z żądaniem do operatora może wystąpić minister właściwy do spraw informatyzacji lub organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek
publiczny.
Monitorowanie zagrożeń
Oprócz zadań i obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego w Krajowym
Planie Zarządzania Kryzysowego zawarto również zadania obejmujące monitorowanie
zagrożeń, realizowane przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów. Obszar odpowiedzialności ustawowej szefa ABW w tym zakresie wynika z art. 5
ustawy o ABW oraz AW i obejmuje:
• rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne
państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a szczególnie w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także
w obronność państwa i zapobieganie im,
• rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw:
–– szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,
–– godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
–– korupcji osób pełniących funkcje publiczne,
–– produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
–– nielegalnego wytwarzania i posiadania broni, amunicji i materiałów wybuchowych, broni masowej zagłady oraz środków odurzających i substancji psychotropowych, a także obrotu nimi – w obrocie międzynarodowym –
oraz zapobieganie im i ściganie ich sprawców,
• rozpoznawanie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo systemów
teleinformatycznych organów administracji publicznej oraz systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 i 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa,
• realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa
w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych,
• uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom
informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego,
• podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach
międzynarodowych.
W ramach powyższego obszaru odpowiedzialności na szefie ABW ciąży monitorowanie zagrożeń: terrorystycznych oraz występujących w sieciach teleinformatycznych organów administracji publicznej, a także udzielanie zaleceń organom i podmiotom
zagrożonym skutkami zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz przekazywanie im
niezbędnych informacji służących przeciwdziałaniu zagrożeniom. Zadaniem głównym
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w warunkach sytuacji kryzysowej jest natomiast koordynowanie działań właściwych organów w przypadku zagrożenia terrorystycznego oraz cyberataku.
Jak wspomniano wyżej, szef ABW sprawuje nadzór nad monitorowaniem zagrożeń teleinformatycznych i terrorystycznych. Podmiotami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie zagrożeniom teleinformatycznym są dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
Teleinformatycznego ABW oraz Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL31. Monitoringowi podlegają: incydenty w systemach teleinformatycznych jednostek organizacyjnych administracji publicznej RP oraz incydenty w systemach teleinformatycznych (w tym w Internecie) wymienione w art. 5 ustawy o ABW
oraz AW. W tym celu są wykorzystywane metody (bazy) w postaci systemu wykrywania
incydentów w systemach teleinformatycznych organów administracji publicznej (ARAKIS-GOV) i reagowania na nie. Informacje są zbierane na bieżąco i wykorzystywane
w raportach kwartalnych publikowanych na stronie internetowej ABW.
Podmiotami odpowiedzialnymi za monitorowanie zagrożeń terrorystycznych są:
dyrektor Departamentu Zwalczania Terroryzmu i Zagrożeń Strategicznych (DZTiZS),
dyrektor Departamentu Kontrwywiadu ABW (DK ABW) oraz dyrektor Centrum Antyterrorystycznego ABW (CAT ABW). Departament Zwalczania Terroryzmu i Zagrożeń
Strategicznych ABW monitoruje zagrożenia o charakterze terrorystycznym, wykorzystując możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także korzystając z Centralnej Ewidencji Zainteresowań Operacyjnych oraz jawnych i niejawnych
baz danych. Informacje są zbierane na bieżąco przez jednostki organizacyjne ABW
w ramach prowadzonej pracy operacyjnej i wykorzystywane przez podmioty i jednostki
prowadzące czynności dochodzeniowo-śledcze.
Centrum Antyterrorystyczne ABW monitoruje incydenty i zagrożenia o charakterze terrorystycznym mające wpływ na bezpieczeństwo RP i jej obywateli (ponad 100 incydentów podzielonych na 15 grup). Wykorzystywane metody i bazy to:
czynności analityczno-informacyjne, jawne i niejawne bazy danych, system IT-CAT
oraz CATEL, monitoring ogólnodostępnych źródeł informacji oraz współpraca międzynarodowa i krajowa. Ze zbieranych na bieżąco (całodobowo) danych są sporządzane opracowania miesięczne, półroczne i roczne. Źródłami informacji są: jednostki organizacyjne ABW, krajowe służby i instytucje współpracujące w ramach CAT
ABW, służby zagraniczne oraz podmioty międzynarodowe: Counter Terrorist Group
– CTG (Grupa ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi), Middle Europe Conference –
MEC (Konferencja Europy Środkowej), Working Party on Terrorism – WPT (Grupa
Robocza UE ds. Terroryzmu), The Joint Situation Center – SinCen (Wspólne Centrum Sytuacyjne UE), a także źródła otwarte32. Uzyskane informacje są wykorzystywane w: raportach sytuacyjnych dla kierownictwa państwa dotyczących aktualnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym, raportach operacyjnych, prognozach
poziomu zagrożenia terroryzmem dla RP (comiesięczne – dla Międzyresortowego
Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych), długookresowych prognozach poziomu zagrożenia dla RP (roczne), cyklicznych raportach z monitoringu islamskich
mediów radykalnych, informacjach sygnalnych, tworzeniu informacji na portalu
antyterroryzm.gov.pl oraz do przygotowywania zaleceń dla organów i podmiotów
31
Szerzej zob. Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2014 roku [online], CERT.GOV.
PL., Warszawa 2015, http://www.cert.gov.pl/cer/publikacje/raporty-o-stanie-brzpi/738,Raport-o-stanie-bezpieczeństwa-cyberprzestreni-RP-w-2014 roku.html [dostęp: 15 XII 2015].
32
http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/KPZK-2013-2015.tj_..pdf [dostęp: 15 XII 2015].
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zagrożonych możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
Funkcjonowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sytuacji kryzysowej
Na podstawie art. 12 ust. 2b ustawy o zarządzaniu kryzysowym ministrowie i kierownicy urzędów centralnych na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tworzą zespoły zarządzania kryzysowego, w których skład wchodzą osoby
kierujące właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra lub
kierownika, a także inne osoby przez nich wskazane.
Zarządzeniem szefa ABW został powołany stały Zespół Zarządzania Kryzysowego (ZZK ABW), jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania
i koordynowania podejmowanych działań, wspomagający szefa ABW w realizacji zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego33. Przedsięwzięcia podejmowane przez ZZK ABW
polegają m.in. na:
• dokonywaniu okresowej oceny zagrożeń na potrzeby Raportu o zagrożeniach
bezpieczeństwa narodowego;
• opiniowaniu projektów planów zarządzania kryzysowego uwzględniających
szczególnie:
–– analizę i ocenę możliwości wystąpienia zagrożeń, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej,
–– szczegółowe sposoby i środki reagowania na zagrożenia oraz ograniczenia
i likwidacji ich skutków,
–– organizację monitoringu zagrożeń i realizację zadań stałego dyżuru w ramach
podwyższania gotowości obronnej państwa,
–– organizację wykonywania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
• opiniowaniu wykazu obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury krytycznej w ramach właściwości szefa ABW;
• wypracowaniu wniosków i pozycji dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania
zagrożeniom.
Przy wykonywaniu zadań ZZK ABW współpracuje przede wszystkim z Rządowym
Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz zespołami zarządzania kryzysowego ministrów
kierujących działaniami administracji rządowej oraz kierowników urzędów centralnych.
Zgodnie z art. 13 ust. 134 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich
funkcjonowania35 szef ABW został zobowiązany do utworzenia centrum zarządzania kryzysowego. Do zadań powołanego Centrum Zarządzania Kryzysowego ABW (CZK ABW)
należy m.in.:
• pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewniania przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
33
Zarządzenie Nr 16 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (Dz.Urz. ABW z 2011 r. Nr 1 poz. 9).
34
Art. 13 ust. 1. Ministrowie i centralne organy administracji rządowej, do których zakresu działania należą sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego, w tym ochrony ludności lub gospodarczych
podstaw bezpieczeństwa państwa, tworzą centra zarządzania kryzysowego.
35
Dz.U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1810.
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•

współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej,
• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności,
• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
• współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne,
• dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum,
• pełnienie stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa,
• współdziałanie na wszystkich szczeblach administracji rządowej w zakresie informowania i przekazywania poleceń do wykonania w systemie całodobowym
dla jednostek ochrony zdrowia w przypadkach awaryjnych, losowych oraz zaburzeń funkcjonowania systemu.
Centrum Zarządzania Kryzysowego ABW zostało umieszczone w kompleksie wyodrębnionych pomieszczeń, w tym pomieszczeń operatorsko-dyspozytorskich (Główne
Stanowisko Kierowania Szefa ABW), do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione. Wyposażenie pomieszczeń umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i wymianę niezbędnych informacji w zakresie zarządzania kryzysowego, prowadzenia analiz
i ocen sytuacji kryzysowej, a także przekazywanie decyzji właściwych organów zarządzania kryzysowego. Centrum zarządzania kryzysowego realizuje swoje zadania na podstawie standardów określonych w Ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (art. 6 ust. 2 pkt 2)36 i Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym37 dla głównego stanowiska kierowania, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych38. Centrum Zarządzania
Kryzysowego ABW zapewnia obsługę Zespołu Zarządzania Kryzysowego ABW, koordynuje wymianę informacji z jednostkami organizacyjnymi ABW, sporządza oceny
i analizy sytuacji kryzysowej na potrzeby ZZK ABW oraz sporządza meldunki o gotowości do realizacji zadań.
Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1534.
Dz.U. z 2004 r. Nr 98 poz. 978. System kierowania bezpieczeństwem narodowym został opracowany
w 2004 r., przed wejściem w życie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Jego celem jest zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego, w tym:
• monitorowanie źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń;
• zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego na terytorium RP oraz poza jej granicami;
• zapobieganie skutkom zagrożeń, a także ich usuwanie;
• kierowanie obroną państwa.
Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym obejmuje planowanie, organizowanie
i realizowanie przedsięwzięć zapewniających organom administracji wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia, w tym
w razie wystąpienia działań terrorystycznych i innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. W ramach przygotowywania systemu kierowania szef ABW:
• zapewnia ochronę kontrwywiadowczą oraz rozpoznanie radioelektronicznego rejonów i obiektów stanowisk kierowania: Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodów:
• zapewnia bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych niezbędnych do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji niejawnych.
38
Patrz: ustawa o ochronie informacji niejawnych.
36
37
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W ramach swoich obowiązków CZK ABW współpracuje z RCB i innymi organami administracji publicznej, szczególnie w zakresie: wzajemnego informowania się
(m.in. o potencjalnych zagrożeniach i możliwościach wystąpienia sytuacji kryzysowej,
stratach i środkach niezbędnych do odtworzenia zasobów i infrastruktury krytycznej
oraz o pomocy krajowej i międzynarodowej), analizowania i oceny sytuacji kryzysowej
oraz zrealizowanych i planowanych działań. Przekazuje też raporty sytuacyjne do RCB
– raz dziennie lub zgodnie z zapotrzebowaniem.
Centrum Zrządzania Kryzysowego ABW po otrzymaniu z RCB informacji o rozpoczęciu procedury uruchamiania środków reagowania kryzysowego systemu NATO
NCRS (NATO Crisis Response System)39 przekazuje ją do dyrektora jednostki organizacyjnej ABW będącego wykonawcą lub współwykonawcą zadania. Po dokonaniu analizy
przez właściwego dyrektora Centrum melduje do RCB o gotowości do realizacji zadania
albo przekazuje propozycje i sugestie dotyczące ograniczeń w realizacji środka reagowania kryzysowego40.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym szef ABW opracowuje
Plan Zarządzania Kryzysowego w ABW, który po uzgodnieniu z dyrektorem RCB jest zatwierdzany przez szefa i stanowi załącznik funkcjonalny do Krajowego Planu Zarządzania
Kryzysowego. Plan działania ABW w sytuacji kryzysowej uwzględnia przede wszystkim:
• analizę i ocenę możliwości wystąpienia zagrożeń, w tym infrastruktury krytycznej uwzględnionej w wykazie,
• szczegółowe sposoby i środki reagowania na zagrożenia oraz ograniczania i likwidacji ich skutków,
• organizację monitoringu zagrożeń i realizację zadań stałego dyżuru w ramach
podwyższania gotowości obronnej państwa,
• organizację wykonywania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
Obowiązek podjęcia działań dotyczących zarządzania kryzysowego spoczywa na
tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał
informacje o wystąpieniu zagrożenia. Taki organ niezwłocznie informuje o zaistniałym
zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla i przedstawia jednocześnie
swoją ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach41.
W myśl art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o działaniach antyterrorystycznych przy realizacji działań antyterrorystycznych zadania z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania skutkom zdarzeń
o charakterze terrorystycznym i usuwania ich są realizowane przez organy administracji publicznej, właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji, urządzeń infrastruktury administracji
publicznej lub infrastruktury krytycznej we współpracy z organami, służbami i instytucjami
właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szczególnie z szefem
ABW. W związku z tym w Agencji została opracowana procedura reagowania w przypadku
uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym42.
39
Środki reagowania kryzysowego systemu NATO NCRS zostały określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur
systemu zarządzania kryzysowego (załącznik niepublikowany).
40
Szerzej zob. Zarządzenie Nr Z-20 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie realizacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadań przewidzianych dla uruchomienia środków
reagowania kryzysowego.
41
Art. 21 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
42
Decyzja Nr 164 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu reagowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu
zdarzenia o charakterze terrorystycznym (Dz.Urz. ABW z 31 XII 2015 r. poz. 32), www.abw.gov.pl/down-
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Rys. 1. Sposób reagowania w ABW w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku uzyskania przez ABW informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym albo w przypadku wystąpienia
zdarzenia o takim charakterze w ABW może zostać wprowadzony odpowiedni stopień
alarmowania43. Szef ABW wprowadza, zmienia i odwołuje odpowiedni stopień alarmowania w przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego przez Prezesa Rady Ministrów,
a w przypadkach niecierpiących zwłoki – przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych44 na wniosek przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ABW,
w drodze zarządzenia. O wprowadzonym w ABW stopniu alarmowym szef ABW niezwłocznie informuje dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W tym przypadku
load/8/2003/decyzja164z2015.pdf [dostęp: 10 I 2016].
43
Zarządzenie Nr 46 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie
stopni alarmowych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (D.Urz. ABW z 3 IX 2014 r. poz. 26), www.abw.
gov.pl/download/8/1400/ZarzadzenieNr46z2012DOBRE.pdf [dostęp: 10 I 2016].
44
Art. 16 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
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ABW, niezależnie od zadań alarmowych, realizuje również czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku konstytucyjnego, wynikające z zadań ustawowych.

Rys. 2. Wprowadzenie stopnia alarmowego w ABW.
Źródło: Opracowanie własne.

Zadania związane z wprowadzaniem stopni alarmowych są zadaniami porządkowo-ochronnymi podejmowanymi w celu przeciwdziałania lub minimalizacji skutków ataków terrorystycznych albo sabotażowych na obiekty ABW, wykonywanymi w miarę
możliwości przy udziale innych służb, inspekcji i straży we współpracy z jednostką organizacyjną ABW odpowiedzialną za wykonanie tych zadań.
W przypadku możliwości wystąpienia lub wystąpienia zagrożeń o charakterze
terrorystycznym albo sabotażowym dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu jako przewodniczący ZZK ABW, przy wsparciu dyrektora Centrum
Antyterrorystycznego ABW, jest obowiązany do współdziałania i wymiany informacji
z podmiotami właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego.
Tab. 2. Rodzaje stopni alarmowych oraz przesłanki ich wprowadzenia.
Stopień alarmowy
PIERWSZY STOPIEŃ
ALARMOWY (CRP)
STOPIEŃ ALFA
(STOPIEŃ ALFA-CRP)

Przesłanki wprowadzenia
Można wprowadzić w przypadku:

– uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia

o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres są trudne
do przewidzenia
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DRUGI STOPIEŃ
ALARMOWY (CRP) –
STOPIEŃ BRAVO
(STOPIEŃ BRAVO-CRP)

Można wprowadzić w przypadku:
– zaistnienia zwiększonej i przewidywalnej możliwości
wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym, jednak
gdy konkretny cel zdarzenia nie został zidentyfikowany

TRZECI STOPIEŃ
ALARMOWY (CRP) –
STOPIEŃ CHARLIE
(STOPIEŃ CHARLIE-CRP)

Można wprowadzić w przypadku:
– wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel
ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:
• bezpieczeństwo lub porządek publiczny,
• bezpieczeństwo RP,
• bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie
dla RP;
– uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji
o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na
terytorium RP;
– uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji
o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego
skutki mogą dotyczyć obywateli RP lub instytucji polskich, lub
polskiej infrastruktury – mieszczących się poza granicami RP

CZWARTY STOPIEŃ
ALARMOWY (CRP) –
STOPIEŃ DELTA
(STOPIEŃ DELTA-CRP)

Można wprowadzić w przypadku:
– wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
powodującego zagrożenie:
• bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
• bezpieczeństwa RP,
• bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie RP;
– uzyskania informacji wskazujących na zaawansowaną fazę
przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na
terytorium RP;
– uzyskania informacji wskazujących na zaawansowaną
fazę przygotowań do nieuchronnego zdarzenia o charakterze
terrorystycznym, wymierzonego w obywateli RP lub w instytucje
polskie, lub polską infrastrukturę mieszczącą się poza granicami RP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Zadania funkcjonariuszy podległych szefowi ABW zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych
w czasie obowiązywania poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych
CRP, w załączniku pod tytułem Szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych
w ramach kompetencji ustawowych przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.
Udział szefa ABW w pracach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (RZZK) został utworzony przy Radzie
Ministrów jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koor-
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dynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. W jego skład
wchodzą: Prezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, minister właściwy do spraw
wewnętrznych, minister właściwy do spraw administracji publicznej, minister spraw zagranicznych oraz minister koordynator służb specjalnych45. W posiedzeniach RZZK bierze
udział na prawach członka, w zależności od potrzeb, szef ABW. Do zadań Zespołu należy:
• przygotowywanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do opanowania
sytuacji kryzysowych,
• doradzanie w zakresie koordynowania działań organów administracji rządowej,
instytucji państwowych i służb w sytuacjach kryzysowych,
• opiniowanie sprawozdań końcowych z działań podejmowanych w związku z zarządzaniem kryzysowym,
• opiniowanie potrzeb w zakresie odtwarzania infrastruktury lub przywrócenia jej
pierwotnego charakteru,
• opiniowanie i przedkładanie Radzie Ministrów Krajowego Planu Zarządzania
Kryzysowego,
• opiniowanie projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
Szef ABW jest wyznaczany do udziału w posiedzeniach w przypadku, gdy przedmiotem obrad są zagrożenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenie cyberprzestrzeni.
Współpraca szefa ABW z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i administracją
centralną
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa
Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję
krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art. 11 ustawy o zarządzaniu
kryzysowym do zadań RCB należy m.in.: zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz ich usuwanie, a także współdziałanie z szefem
ABW w tym zakresie.
W 2008 r. w ramach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego utworzono Centrum Antyterrorystyczne (CAT), które działa w systemie całodobowym przez siedem dni w tygodniu. Służbę w nim pełnią, oprócz funkcjonariuszy ABW, oddelegowani funkcjonariusze,
żołnierze i pracownicy: Policji, SG, BOR, AW, SWW, SKW oraz SC. Ponadto z CAT ABW
aktywnie współpracują inne służby i instytucje uczestniczące w systemie ochrony antyterrorystycznej RP, takie jak RCB, MSZ, PSP, GIIF, SG WP i ŻW. Przedstawiciele wszystkich
wymienionych służb i instytucji realizują zadania w ramach swoich kompetencji46.
Centrum Antyterrorystyczne ABW z założenia było pomyślane jako jeden z filarów informacyjnych RCB. Jego zadaniem jest wspieranie Centrum przez wspomaganie procesów decyzyjnych w przypadku realnego zagrożenia atakiem terrorystycznym,
koordynowanie działań operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do zweryfikowania
informacji o potencjalnych zagrożeniach oraz prowadzenie szerokich działań analityczno-informacyjnych mających na celu poszerzanie wiedzy o zagrożeniach47.
http://rcb.gov.pl/?page_id=299 [dostęp: 15 XII 2015].
A. Makarski, Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Geneza, zasady działania oraz
doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 2, s. 104.
47
W. Skomra, Zarządzanie kryzysowe – praktyczny komentarz po nowelizacji ustawy, Warszawa 2010, s. 114.
45
46
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Stała współpraca RCB z ABW wskazana w ustawie o zarządzaniu kryzysowym
doprowadziła do podpisania w 2010 r. porozumienia pomiędzy dyrektorem Centrum
a szefem Agencji48. Współdziałanie instytucji w sprawach zarządzania kryzysowego
obejmuje m.in.:
• wymianę informacji, wzajemne udostępnianie materiałów, tworzenie wspólnych
opracowań, uzgadnianie wspólnych stanowisk dotyczących:
–– koordynacji przygotowania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, w tym przekazanie przez szefa ABW dyrektorowi RCB ostatecznej jego
wersji, w części dotyczącej zagrożeń o charakterze terrorystycznym, które
mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej,
–– monitorowania potencjalnych zagrożeń, możliwości ich wystąpienia i rozwoju, w tym zagrożeń o charakterze terrorystycznym,
–– realizacji zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, reagowania na nie i usuwania ich skutków,
–– ochrony infrastruktury krytycznej,
–– opiniowania projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych,
–– opiniowania dokumentów innych niż wymienione w lit. e, związanych z realizacją ustawowych zadań stron porozumienia;
• współpracę dotyczącą ochrony informacji niejawnych;
• współpracę w organizowaniu, współorganizowaniu oraz opiniowaniu programów
konferencji, szkoleń i narad poświęconych zarządzaniu kryzysowemu;
• wymianę doświadczeń dotyczących wykonywania ustawowych zadań każdej ze
stron porozumienia.
Porozumienie usystematyzowało dziedziny współpracy instytucji oraz pozwoliło
na ustalenie jej szczegółowego zakresu i sposobów. Umowa wskazuje, że ABW i RCB
w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym chcą wspólnie tworzyć
system zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej.
Ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz kierownicy urzędów
centralnych realizują, zgodnie z zakresem swojej właściwości, zadania dotyczące zarządzania kryzysowego. Opracowują również plany zarządzania kryzysowego, które stanowią załączniki funkcjonalne do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Na potrzeby KPZK ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie sporządzają
tzw. raport cząstkowy do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Koordynację przygotowania raportu cząstkowego w części dotyczącej zagrożeń o charakterze
terrorystycznym, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej, zapewnia szef ABW.
Kierunki działań wynikające z wniosków raportu cząstkowego stanowią element KPZK
oraz są uwzględniane w planach zarządzania kryzysowego.
W przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym mogących
doprowadzić do sytuacji kryzysowej wykonawcy raportów cząstkowych przedkładają
je dyrektorowi RCB oraz szefowi ABW. Szef ABW może w terminie jednego miesiąca wnieść zastrzeżenia i uwagi co do stopnia szczegółowości, zakresu i formy raportu
cząstkowego lub jego części oraz wskazać na konieczność jego uzupełnienia o elementy
wynikające z raportów cząstkowych sporządzonych przez innych wykonawców. Wy48
Porozumienie z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu i sposobów współdziałania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, [online], http://mundurowi.info/index.php/abw/8-porozumienie-rcb-i-abw [dostęp: 15 XII 2015].
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konawca jest zobowiązany rozpatrzeć zastrzeżenia i uwagi oraz, w razie konieczności,
skorygować raport cząstkowy w terminie 30 dni, a następnie przesłać go ponownie do
szefa ABW. W przypadku nieuwzględnienia uwag i zastrzeżeń wykonawca powiadamia o tym pisemnie szefa ABW i uzasadnia przyczynę odmowy. Wykonawca raportu
cząstkowego dokonuje jego systematycznej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na dwa lata
oraz – w przypadku zagrożeń o charakterze terrorystycznym, które mogą doprowadzić
do sytuacji kryzysowej – przedkłada go szefowi ABW. Możliwość wnoszenia uwag i zastrzeżeń oraz koordynacji prac wykonawców raportów cząstkowych przyznaje szefowi
ABW główną rolę w opracowaniu Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego
w części dotyczącej zagrożeń o charakterze terrorystycznym49.
W ramach współpracy z administracją centralną ustawa o działaniach antyterrorystycznych nałożyła na szefa ABW obowiązek informowania ministra koordynatora służb
specjalnych o poleceniach wydanych organom i podmiotom zagrożonym wystąpieniem
sytuacji kryzysowej w postaci zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
Współpraca szefa ABW z terenowymi organami zarządzania kryzysowego
System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wieloszczeblowy i składa się
z następujących elementów: organów zarządzania kryzysowego, organów opiniodawczo-doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego oraz centrów zarządzania kryzysowego
utrzymujących 24-godzinną gotowość do podjęcia działań50.
Rola szefa ABW w zakresie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego wynika z ustaw
o zarządzaniu kryzysowym oraz o działaniach antyterrorystycznych. Do zadań wojewody
(na terenie województwa), starosty (na terenie powiatu) oraz wójta, burmistrza i prezydenta miasta (na terenie gminy lub miasta), należy m.in.: zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym51 oraz ich usuwanie, a także współdziałanie
z szefem ABW w tym zakresie52. Ustawowym zadaniem Agencji jest przede wszystkim niedopuszczanie do zaistnienia aktów terroryzmu, rolą terenowych organów zarządzania kryzysowego zaś – zajmowanie się skutkami zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
Tab. 3. System zarządzania kryzysowego.
SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Szczebel
administracyjny

Organ zarządzania
kryzysowego

Krajowy

Rada Ministrów, Prezes
Rady Ministrów

Organ
opiniodawczo-doradczy
Rządowy Zespół
Zarządzania
Kryzysowego

Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa

49
Według A. Podolskiego szef ABW wykonuje zadania podwykonawcze w stosunku do nadrzędnego zadania ciążącego na dyrektorze RCB. Szerzej zob. A. Podolski, Miejsce Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego Rzeczpospolitej Polskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 2, s. 104.
50
http://rcb.gov.pl/?page_id=489 [dostęp: 15 V 2014].
51
Art. 14 ust. 2 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 5, art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
52
Art. 14 ust. 2 pkt 6a, art. 17 ust. 2 pkt 5a, art. 19 ust. 2 pkt 5a ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
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Resortowy

minister kierujący
działem administracji
rządowej, kierownik
organu centralnego

Wojewódzki

wojewoda

Powiatowy

starosta powiatu

Gminny

wójt, burmistrz,
prezydent miasta
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Zespół Zarządzania
Kryzysowego
(ministerstwa, urzędu
centralnego)

Centrum Zarządzania
Kryzysowego
(ministerstwa, urzędu
centralnego)

Wojewódzki
Zespół Zarządzania
Kryzysowego
Powiatowy Zespół
Zarządzania
Kryzysowego

Wojewódzkie
Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
mogą być tworzone
(choć nie ma
obowiązku utworzenia)
gminne (miejskie)
centra zarządzania
kryzysowego

Gminny Zespół
Zarządzania
Kryzysowego

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa [online], http://rcb.gov.pl/?page_id=489 [dostęp:
15 V 2014].

Jednym z zadań organów administracji publicznej jest współpraca ze służbami
właściwymi w sprawach bezpieczeństwa przy realizacji działań antyterrorystycznych.
Współdziałanie z szefem ABW jest związane z przekazywaniem do Agencji informacji
dotyczących zagrożeń o charakterze terrorystycznym wymierzonych w infrastrukturę
administracji publicznej lub infrastrukturę krytyczną oraz uzyskiwaniem od ABW informacji, zaleceń, rekomendacji lub poleceń mających na celu przeciwdziałanie tego
typu zagrożeniom. Następnie organy zarządzania kryzysowego informują szefa Agencji
o podjętych działaniach.
Prawidłowa współpraca szefa ABW z terenowymi organami administracji rządowej
i samorządowej pozwala na wykorzystanie wiedzy i pomocy Agencji w celu właściwego zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, osób i mienia oraz przećwiczenia wariantów zdarzeń kryzysowych i zapoznania się z dynamicznie zmieniającymi się sposobami, formami oraz metodami działania terrorystów. W fazie usuwania skutków zdarzeń
o charakterze terrorystycznym oraz w odtwarzaniu zasobów wsparcie ABW pozwala na
odpowiednio zhierarchizowane przywracanie stanu sprzed zdarzenia, z uwzględnieniem
kolejnych działań, priorytetowych dla terrorystów53.
Współpraca szefa ABW z posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej
Właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń
infrastruktury krytycznej mają obowiązek ich ochrony, szczególnie przez przygotowanie
i wdrażanie, stosownie do przewidywanych zagrożeń, planów ochrony infrastruktury
krytycznej oraz utrzymywanie własnych systemów rezerwowych zapewniających bez53
G. Pietrek, Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie zarządzania kryzysowego, w: Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.),
Warszawa 2011, s. 176.
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pieczeństwo i podtrzymujących działanie tej infrastruktury do czasu jej odtworzenia.
Infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład obiekty powiązane
ze sobą funkcjonalnie, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi istotne dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego
funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.
Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy: zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa; łączności; sieci teleinformatycznych; finansowe; zaopatrzenia w żywność; zaopatrzenia w wodę; ochrony zdrowia; transportowe; ratownicze; zapewniające
ciągłość działania administracji publicznej; produkcji, składowania, przechowywania
i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji
niebezpiecznych.

Rys. 3. Główne podmioty uczestniczące w procesie ochrony IK i ich role.
Źródło: Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej [online], http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Narodowy-Program-Ochrony-Infrastruktury-Krytycznej-20151.pdf, s. 26 [dostęp:
15 XII 2015].
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Służby specjalne odgrywają szczególną rolę w ochronie infrastruktury krytycznej54. Dysponują rozwiniętymi siłami i środkami służącymi identyfikacji zagrożeń spowodowanych intencjonalną działalnością człowieka. Wymiana informacji o tych zagrożeniach z operatorami IK oraz innymi podmiotami właściwymi w sprawach ochrony
tej infrastruktury w sposób i w zakresie określonym przepisami prawa i wewnętrznymi
procedurami, jest bardzo ważna przy planowaniu jej ochrony55.
Zadaniem posiadacza samoistnego i zależnego obiektów, instalacji lub urządzeń
infrastruktury krytycznej jest niezwłoczne przekazanie szefowi ABW informacji wskazujących na zagrożenia o charakterze terrorystycznym wymierzone w infrastrukturę krytyczną. Dotyczy to niebezpieczeństw zagrażających funkcjonowaniu systemów i sieci
energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz teleinformatycznych,
istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Obowiązek przekazania informacji o wystąpieniu takich zagrożeń wiąże się z koniecznością prowadzenia przez posiadacza infrastruktury krytycznej stałej obserwacji zdarzeń i zjawisk, które mogą prowadzić
do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmiarach, dziedzictwa narodowego lub środowiska. Przekazane informacje z jednej strony umożliwiają
realizację ustawowych zadań ABW, tj. rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw terroryzmu oraz zapobieganie im, a z drugiej strony ABW uzyskuje wiedzę na temat ewentualnych zamierzeń terrorystycznych z dodatkowego źródła56.
W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej
będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym zagrażającego infrastrukturze
krytycznej szef ABW może wydawać polecenia organom i podmiotom zagrożonym tymi
działaniami oraz przekazywać im niezbędne dane służące przeciwdziałaniu niebezpieczeństwom. Polecenia wydane przez szefa ABW powinny być wiążące dla właściciela
lub posiadacza obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, gdyż stanowią istotną pomoc dla podmiotów gospodarczych pozwalającą lepiej przygotować plany
ochrony oraz stworzyć siatkę łączności i sygnałów o zagrożeniach57. Organy i podmioty
mają obowiązek poinformowania szefa Agencji o podjętych działaniach.
Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług
wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, jest obowiązany uzgodnić plan ochrony
tych obszarów, obiektów i urządzeń w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym
z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury ABW58.

54
Ochrona infrastruktury krytycznej to wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności,
ciągłości działań i integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzyku lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków, a także szybkiego odtworzenia tej infrastruktury
na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.
55
http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Narodowy-Program-Ochrony-Infrastruktury-Krytycznej-20151.pdf
[dostęp: 15 XII 2015].
56
J. Derlacki, W. Kaczorowski, D. Lizakowski, Zarządzanie kryzysowe, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1, s. 52.
57
Według W. Skomry szef ABW na podstawie art. 12a ustawy o zarządzaniu kryzysowym mógł udzielać
podmiotom niewiążących zaleceń; ustawa o działaniach antyterrorystycznych uprawnia szefa Agencji do wydawania poleceń, które powinny być wiążące, jednak w ustawie o działaniach antyterrorystycznych nie ma
informacji dotyczących sankcji i trybu ponoszenia odpowiedzialności przez podmiot, który nie zastosuje się
do polecenia, zob. W. Skomra, Zarządzanie kryzysowe…, s. 118.
58
Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1099,
ze zm.) zmieniony przez art. 33 ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
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Zakończenie
System zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej jest istotnym elementem zapewniania bezpieczeństwa państwa, polegającym na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli,
a następnie reagowaniu w przypadku ich wystąpienia i usuwaniu ich skutków. Udział
szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych czterech fazach zarządzania
kryzysowego został ograniczony do działań w przypadku wystąpienia zagrożeń
w cyberprzestrzeni, zagrożeń o charakterze terrorystycznym oraz zagrożeń telekomunikacyjnych mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej. Tak wąskie określenie roli i zadań osoby kierującej największą służbą specjalną w RP może prowokować do myślenia o niewykorzystaniu w pełni potencjału ABW. Kompetencje szefa
ABW przedstawione i omówione w artykule wskazują jednak na wiele czynności
wykonywanych przez Agencję. Zlecenie działań w zakresie zapobiegania terroryzmowi jednej nadrzędnej instytucji i dzielenie się przez szefa ABW wiedzą z innymi podmiotami, włącznie z przedsiębiorcami, jest rozwiązaniem słusznym. Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak jak dotychczas, ma być instytucją odpowiedzialną za zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego, szczególnie przez rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw terroryzmu,
zapobieganie im oraz ściganie ich sprawców.
Obecnie obowiązujący system prawny w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami o charakterze terrorystycznym i zagrożeniem cyberprzestrzeni, zbudowany na postawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym
i ustawy o ABW oraz AW, a następnie rozbudowany przez ustawę o działaniach antyterrorystycznych, jest systemem spójnym. Prace legislacyjne nad aktualizacją i dostosowaniem przepisów do zmieniających się zagrożeń są prowadzone na podstawie informacji
otrzymywanych z monitoringu zagrożeń, doświadczeń międzynarodowych oraz wskazówek zdobywanych w czasie ćwiczeń.
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych mająca na celu podniesienie efektywności polskiego systemu antyterrorystycznego została opracowana w ścisłym
związku z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Równocześnie spowodowała, że kilka aktów prawnych, w tym zarządzenie nr 18 w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, uzyskało status przepisów
przejściowych. Wprowadzane obecnie rozporządzenia wykonawcze do ustawy
o działaniach antyterrorystycznych powodujące zmiany w przedstawionych przepisach regulujących wewnętrzną działalność Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie powinny wpłynąć na rolę szefa ABW w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej oraz na zadania realizowane przez niego
w tym zakresie.
Bezpieczeństwo nie jest stanem, który można osiągnąć raz na zawsze. Aby istniało
poczucie bezpieczeństwa w państwie, cały czas trzeba prowadzić działania wyprzedzające potencjalne zagrożenia. Zgodnie z cyklem planowania należy w sposób ciągły zbierać
informacje, analizować je, programować działania, opracowywać plany, wdrażać programy, testować je, a następnie uruchamiać systemy i – ponownie: zbierać informacje,
analizować je...
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Abstrakt
Artykuł dotyczy niezwykle aktualnej problematyki – zarządzania kryzysowego
i ochrony infrastruktury krytycznej ze szczególnym uwzględnieniem roli szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako głównego koordynatora polityki antyterrorystycznej i osoby odpowiedzialnej za zapobieganie zagrożeniom o charakterze terrorystycznym, w tym cyberzagrożeniom. Autor dokonał kompleksowego przeglądu aktualnego
stanu prawnego, z uwzględnieniem Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych oraz wypracowanych podziałów kompetencyjnych i wskazał najistotniejsze zadania leżące we właściwości ABW. Przedstawił również system określania
poziomu zagrożenia terrorystycznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wprowadzania stopni alarmowych oraz funkcjonowania instytucji w sytuacji kryzysowej.
W artykule opisano także relacje najważniejszej służby specjalnej w zakresie
zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej z innymi uczestnikami
zarządzania kryzysowego, w tym z Rządowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,
ministrem koordynatorem służb specjalnych, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, administracją centralną i terenową oraz właścicielami i posiadaczami infrastruktury krytycznej.
Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, infrastruktura krytyczna, działania
antyterrorystyczne, cyberprzestrzeń, monitorowanie zagrożeń.
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Abstract
The article tackles a very current topic of crisis management and critical infrastructure protection, with special consideration of the Head of ABW as the key coordinator of
antiterrorist policy and the person responsible for prevention of terrorist threats, including cyber-threats. The author has thoroughly studied the current legal status, including
the law on antiterrorist activities and the existing division of competences, pointing to
the most significant tasks from the area of ABW responsibility. The article also presents
the system of determining terrorist threat levels in the territory of the Republic of Poland, introducing alarm degrees and functioning of state institutions in case of a crisis
situation.
Furthermore, the article describes the relations between the leading special service
and other participants of crisis management system, including Government Team for
Crisis Management, Minister Coordinator for Special and Intelligence Services, Government Centre for Security, central and local administration and the owners of critical
infrastructure.
Keywords: crisis management, critical infrastructure, antiterrorist activities, cyberspace,
monitoring of the potential threats.

