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1. 
Roczny Plan Działania dla Działania 4.3 
PO WER opracowany przez Centrum 
Projektów Europejskich 

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa  

-  Dodano fiszkę projektu pozakonkursowego . 

 



 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 4.3. Współpraca ponadnarodowa 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu 

 

Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, 

pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-

badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa 

narodowego. 

Uzasadnienie 

realizacji projektu  

w trybie 

pozakonkursowym 

Projekt ma na celu wypracowanie nowego modelu reagowania na 
zagrożenia terrorystyczne i asymetryczne1, poprzez podniesienie 
standardów: wymiany informacji i doświadczeń w ramach współpracy 
międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej, działalności analitycznej 
oraz kształcenia funkcjonariuszy organów systemu bezpieczeństwa 
i pracowników administracji publicznej w tym obszarze,  
w oparciu o doświadczenia międzynarodowe.  

Terroryzm, co pokazały ostatnie wydarzenia w Europie, jest jednym 
z największych wyzwań dla zapewnienia bezpieczeństwa, z perspektywy 
regionalnej, krajowej i globalnej. Jako zagrożenie międzynarodowe, 
wykracza poza ramy tradycyjnie rozumianych konfliktów i sytuacji 
kryzysowych, zacierając granice pomiędzy zagrożeniami zewnętrznymi i 
wewnętrznymi. Zmienność i profesjonalizacja metod wykorzystywanych 
przez terrorystów powodują, że instytucje krajowe, odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo, powinny dysponować bardziej zaawansowanymi 
metodami działania oraz rozpoznawania nowych form zagrożeń, również 
we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi, krajowymi i 
międzynarodowymi. Wymaga to zmiany sposobu myślenia o 
bezpieczeństwie narodowym w pracy służb specjalnych oraz organów 
ścigania, z jednoczesnym współdziałaniem wszystkich zainteresowanych 
instytucji i podmiotów. 

Planowany projekt przeciwdziałania terroryzmowi został 
zidentyfikowany jako przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu 
w obszarze bezpieczeństwa narodowego kraju. Polega on na rozwoju 
zdolności służb bezpieczeństwa państwa – w tym Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (ABW), jako podmiotu odgrywającego pierwszoplanową 
rolę w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi oraz zjawiskom mu 
towarzyszącym – do skutecznego zwalczania zagrożeń w przedmiotowym 
obszarze.  

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie takiego modelu 
kształcenia i współpracy podmiotów kompetentnych w zakresie 
profilaktyki terrorystycznej, który połączyłby informacje zdobywane 

                                                           
1 Przez zagrożenie asymetryczne rozumie się aktywność podmiotów (utożsamianych ze słabszą stroną 

określonego konfliktu) wykorzystujących pewne niekonwencjonalne z punktu widzenia swego oponenta (podmiotu 
zagrożonego) środki i techniki, nie zaś sama nietypowa, nietradycyjna metoda działania. 



przez służby specjalne i organy ścigania, z wiedzą i rozwiązaniami 
wypracowywanymi przez ośrodki naukowo-badawcze. Połączenie 
wysiłków tych podmiotów pozwoli na wprowadzenie do polskiego systemu 
bezpieczeństwa standardów kształcenia funkcjonariuszy oraz pracowników 
administracji publicznej, bazujących na rozwiązaniach i algorytmach, 
odpowiadających na aktualne potrzeby przeciwdziałania zagrożeniom w 
obszarze bezpieczeństwa. W ramach projektu powstaną kompleksowe 
standardy kształcenia praktycznego w zakresie rozpoznawania zagrożeń 
terrorystycznych, wykorzystujące takie elementy, jak algorytm działania i 
wykaz wskaźników zagrożeń, tworzących model przeciwdziałania 
terroryzmowi.  

Współdziałanie w ramach zapobiegania terroryzmowi jest szczególnie 
potrzebne w tych działach administracji, w których szkolenie i podnoszenie 
świadomości na temat zagrożeń jest elementem kluczowym, a zarazem 
krytycznym, dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiciele 
administracji państwowej – szczególnie na szczeblu samorządowym – są 
często pierwszym kontaktem osób, kwalifikowanych do „grup ryzyka 
terrorystycznego”. Odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie 
merytoryczne pracowników administracji, wyczulenie ich na rozpoznawanie 
np. symptomów radykalizacji, jest bardzo istotnym elementem profilaktyki 
terrorystycznej. Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest regularna współpraca 
służb specjalnych i organów ścigania z ośrodkami naukowo-badawczymi, 
także na poziomie ponadnarodowym, której efektem będzie profesjonalna i 
obiektywna analiza zagadnień w obszarze bezpieczeństwa narodowego, 
będąca wynikiem połączenia praktycznych doświadczeń organów ścigania 
z dorobkiem naukowym ośrodków akademickich i środowisk eksperckich 
(m.in. think tanków, centrów doskonalenia).  

Funkcję ośrodka odpowiadającego na te potrzeby będzie pełniło 
ABW. 

Skutkiem realizacji projektu będzie zintensyfikowana wymiana informacji i 
doświadczeń oraz podniesienie umiejętności praktycznych, kompetencji i 
wiedzy teoretycznej funkcjonariuszy i pracowników administracji publicznej, 
w dziedzinach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, 
a w efekcie zwiększenie liczby specjalistów, posiadających odpowiednie 
praktyczne umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożeń o 
charakterze terrorystycznym. Wypracowane standardy zostaną wdrożone 
do systemu pracy organów ścigania, w tym do kształcenia funkcjonariuszy, 
co przełoży się na podniesienie poziomu skuteczności całego systemu 
bezpieczeństwa narodowego, angażującego pracowników na wszystkich 
poziomach i szczeblach funkcjonowania organów publicznych, od 
administracji centralnej, po samorządową.  

Planowane, kompleksowe rozwiązanie w dziedzinie przeciwdziałania 
terroryzmowi zostanie wdrożone przez Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, która odgrywa kluczową rolę w obszarze 
bezpieczeństwa kraju, jest upoważniona ustawowo do działań w tym 
zakresie, jako podmiot odpowiedzialny za koordynowanie procesów 
przeciwdziałania terroryzmowi, również w ramach działań analityczno-
informacyjnych oraz podnoszenia kompetencji i świadomości w zakresie 
profilaktyki terrorystycznej.  

Cel szczegółowy 

PO WER, w 

ramach którego 

Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji 
zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji 
polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi. 



projekt będzie 

realizowany  

Priorytet 

inwestycyjny 
10 III  

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach projektu 

 
Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza 
Common Framework. 

Cel główny 

projektu 

Głównym celem projektu jest opracowanie, przetestowanie  
i wdrożenie do praktyki nowego modelu podnoszenia kwalifikacji, 
przy wykorzystaniu mechanizmu współpracy służb i organów 
bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in. administracji publicznej i policji 
oraz ośrodków naukowych, również w oparciu o potencjał i 
doświadczenia partnerów ponadnarodowych, w zakresie procesów 
rozpoznania i oceny zagrożeń terrorystycznych oraz towarzyszących im 
zjawisk, a także podejmowania działań zaradczych w tym obszarze, 
uwzględniającego elementy szkoleniowo-dydaktyczne wykorzystujące 
metody informacyjno-analityczne, poprawiające jakość i bezpieczeństwo 
procesu szkoleniowego, sprofilowanego i dedykowanego specjalnie dla 
pracowników służb i organów bezpieczeństwa wewnętrznego.  

Praktycznym rezultatem projektu będzie wypracowanie modelu reagowania 
na zagrożenia terrorystyczne i asymetryczne, który przyczyni się do 
podnoszenia umiejętności funkcjonariuszy, poprzez wykorzystanie metod i 
dydaktyki, opartych na zaawansowanych technikach analityczno-
informacyjnych oraz sprofilowany system szkoleń w wybranych 
dziedzinach bezpieczeństwa. Model będzie dotyczyć obszaru 
bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym (krajowym) oraz zewnętrznym 
(międzynarodowym). 

Podnoszenie kompetencji oraz usprawnienie wymiany informacji w 
zakresie profilaktyki terrorystycznej ma być również realizowane przez 
wykorzystanie narzędzi internetowych, takich jak platforma e-learningowa, 
która ma spełniać zadania: 

 forum szkoleniowego dla funkcjonariuszy i pracowników 
administracji publicznej, 

 ogólnodostępnej bazy merytorycznej, dotyczącej potencjalnych 
zagrożeń oraz niezbędnych działań profilaktycznych. 

Podjęte działania, z wykorzystaniem opracowanego modelu, pozwolą na 
stworzenie nowej płaszczyzny współpracy, zapewniającej i usprawniającej 
działania na dwóch poziomach: 

a) krajowym, w ramach współdziałania:  

 administracji publicznej ze służbami specjalnymi i organami 
ścigania, 

 służb specjalnych i organów ścigania z ośrodkami 
naukowymi i środowiskami eksperckimi; 

b) ponadnarodowym, w ramach współpracy: 



 z partnerami ponadnarodowymi; 

 organizacjami międzynarodowymi (m.in. NATO, UE, OBWE) 
oraz centrami doskonalenia i think tankami. 

 
Wdrożenie rozwiązania do praktyki nie wymaga zmian prawnych. 

Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w 

projekcie ze 

wskazaniem grup 

docelowych 

Główne zadania w projekcie obejmują: 

1) przygotowanie nowego rozwiązania, tj. modelu podnoszenia 

kwalifikacji pracowników i służb bezpieczeństwa państwa oraz 

ich współpracy w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi, z 

udziałem partnera ponadnarodowego, w szczególności w zakresie:   

- wypracowania nowoczesnego modelu analityczno-

informacyjnego, realizowanego w formie prognoz aktualnych 

tendencji, w ramach zjawiska terroryzmu oraz 

towarzyszących mu zagrożeń asymetrycznych, 

- unowocześnienia narzędzi profilaktyki terrorystycznej, 

opartych na łączeniu i wykorzystywania informacji, 

zdobywanych przez służby specjalne i organy ścigania, z 

wiedzą i rozwiązaniami wypracowywanymi przez krajowe i 

międzynarodowe ośrodki naukowo-badawcze, a także przez 

zagraniczne centra doskonalenia i think tanki (system 

wymiany wiedzy i informacji), 

- zbudowanie systemu sprofilowanych szkoleń dla 

funkcjonariuszy oraz pracowników administracji publicznej, 

dotyczących przede wszystkim specjalistycznych wykładów i 

ćwiczeń, zawierających elementy analiz, tworzenia 

algorytmów i definiowania wskaźników zagrożeń 

asymetrycznych oraz prognoz i tendencji w obszarze 

bezpieczeństwa, 

- zbudowanie portalu e-learningowego, pomyślanego jako 

baza wiedzy i forum szkoleniowo-dydaktyczne dla 

funkcjonariuszy i pracowników administracji publicznej, 

 

- przetestowanie nowego modelu podnoszenia kwalifikacji oraz 

funkcjonowania portalu e-learningowego na wybranej grupie 

funkcjonariuszy i pracowników administracji publicznej;  

- wdrożenie nowego rozwiązania, z możliwym wsparciem 

partnera ponadnarodowego, tj.:  

- przeprowadzenie czynności analityczno-informacyjnych,  

w formie prognoz o aktualnych tendencjach związanych  

z terroryzmem oraz towarzyszących mu zagrożeniach 

asymetrycznych, celem przedstawienia decydentom (z 

uwzględnieniem wypracowanego systemu wymiany wiedzy i 



informacji), 

- przeprowadzenie dedykowanych, sprofilowanych szkoleń 

specjalistycznych dla funkcjonariuszy oraz pracowników 

administracji publicznej w wybranych dziedzinach 

bezpieczeństwa – szkolenia obejmowałyby ok. 1 900 osób z 

instytucji, takich jak podmioty administracji publicznej, 

zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego (ze 

szczególnym naciskiem na szkolenia dla instytucji mających 

bezpośredni kontakt z osobami z grup ryzyka i mogących 

wychwycić symptomy narastających zagrożeń, np. wydziały 

urzędów wojewódzkich i starostw, zajmujące się 

prowadzeniem spraw cudzoziemców, USC, gminne ośrodki 

pomocy społecznej, instytucje edukacyjne, urzędy 

skarbowe, fundacje zajmujące się uchodźcami, otwarte i 

zamknięte ośrodki dla cudzoziemców); 

- uruchomienie portalu e-learningowego, będącego bazą 

wiedzy i forum szkoleniowo-dydaktycznym dla 

funkcjonariuszy i pracowników administracji publicznej. 

2) wypracowanie rekomendacji/instrukcji w celu zapewnienia 

skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania 

w praktyce.  

Podmiot 

zgłaszający 

projekt2 

Centrum Projektów Europejskich. 

Podmiot, który 

będzie 

wnioskodawcą 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

Uzasadnienie 

wyboru podmiotu, 

który będzie 

wnioskodawcą3 

Kompleksowość przygotowywanego modelu reagowania na zagrożenia 
terrorystyczne i asymetryczne wymaga, aby realizatorem projektu był 
podmiot odpowiedzialny w skali kraju za koordynowanie procesów 
przeciwdziałania terroryzmowi, w tym działalności analityczno-
informatycznej oraz podnoszenia kompetencji i świadomości w tym 
obszarze – czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 
antyterrorystycznych (Dz. U. 2016, poz. 1948), Szef ABW odpowiada za 
zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, koordynuje 
czynności analityczno-informacyjne, podejmowane przez służby specjalne 
oraz wymianę informacji, dotyczących zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym przekazywanych przez: Policję, Straż Graniczną, Biuro 

                                                           
2
 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 

opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
3
 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności,  
rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. 



Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Krajową Administrację 
Skarbową, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.  

ABW jest obecnie największą instytucją zajmującą się ochroną 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. To na nią ustawodawca nałożył 
wyłączny obowiązek stania na straży porządku konstytucyjnego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jako służba specjalna podlega kontroli cywilnej, 
co oznacza, że działania podejmowane przez Agencję nadzoruje Premier i 
kontroluje Sejm. Status, obowiązki i uprawnienia ABW określa Ustawa z 
dnia 24 maja 2002 r. Zasadniczym zadaniem ABW jest ochrona państwa 
przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać 
zagrożenie dla niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, 
zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych, bądź narazić na szwank 
podstawowe interesy kraju. 

Swoje obowiązki ABW wypełnia, m.in. przez uzyskiwanie, analizowanie i 
przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach. Gotowe opracowania 
przekazywane są właściwym organom konstytucyjnym. Przy realizacji 
zadań Agencja korzysta z uprawnień operacyjnych oraz procesowych. 

W ocenie specjalistów, Polska nie jest pierwszoplanowym celem dla 
organizacji ekstremistycznych. Mimo to - z uwagi na powagę zagadnienia i 
nieprzewidywalność działań zamachowców - nie można wykluczyć ataku 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. ABW uwzględnia możliwość 
wystąpienia wrogich działań w związku z udziałem w kampanii 
antyterrorystycznej oraz operacjach NATO czy UE. 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego jest ustawowo zobowiązana do rozpoznawania zagrożeń 
terrorystycznych i zapobiegania aktom terroru. Pozyskiwanie i analizowanie 
informacji pozwala na ocenę źródeł i skali zjawiska, wytypowanie grup 
potencjalnych zamachowców, rozpoznanie ich planów i zaplecza 
logistycznego. Oznacza to, że do Szefa 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 RP. 

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 Wywiadu, 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 
antyterrorystycznych. 

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych zakłada, że głównym 
koordynatorem polityki antyterrorystycznej i osobą odpowiedzialną za 
zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym jest Szef ABW, 
który obowiązek ten realizuje przez współpracę ABW z innymi właściwymi 
służbami i instytucjami.  

Służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwo są 
zobowiązane do niezwłocznego przekazywania Szefowi ABW informacji, 
służących realizacji działań antyterrorystycznych, klasyfikowanych zgodnie 
z wykazem zdarzeń o charakterze terrorystycznym, wypracowanym na 



forum Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych i ujętym 
w formie rozporządzenia.  

ABW spełnia rolę wyspecjalizowanego ośrodka informacyjno-
analitycznego. Realizuje zadania wynikające z bieżącego zapotrzebowania 
Rządu RP. Agencja jest zobligowana do uzyskiwania, analizowania i 
przetwarzania wszelkich informacji, mogących mieć istotne znaczenie dla 
ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku 
konstytucyjnego. Szef ABW przekazuje je Prezydentowi RP, Prezesowi 
Rady Ministrów, a także – zgodnie z kompetencjami – właściwym 
ministrom. 

Opracowywane przez ABW materiały mają formę raportów, informacji 
sygnalnych, analiz oraz biuletynów tematycznych i są poświęcone m.in. 
takim zjawiskom, jak: terroryzm, ekstremizmy polityczne, czy zagrożenia 
asymetryczne.  

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 kryzysowego. 

 
Realizacja planowanego projektu przyczyni się do zwiększenia 

skuteczności oraz efektywności w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, 

co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo kraju i jego obywateli. 

Ponadto, niniejsze przedsięwzięcie zakłada działania, które swoim 

zakresem wpisują się i współdziałają z inicjatywą Radicalisation Awereness 

Network (RAN) i zaleceniami zawartymi w Counter Terrorist Packages , 

dzięki czemu dochodzi do efektu synergii - współdziałania, którego efekt 

jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań. 

Counter Terrorist Packages zakłada wprowadzenie w Państwach 

Członkowskich UE narzędzi o charakterze operacyjnym i praktycznym w 

zakresie środków antyterrorystycznych, których głównym celem jest 

ochrona obywateli UE. Działania zaplanowane w projekcie, m.in. 

wypracowanie nowego modelu reagowania na zagrożenia terrorystyczne i 

asymetryczne, poprzez podniesienie standardów: wymiany informacji i 

doświadczeń w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym 

międzynarodowej, działalności analitycznej oraz kształcenia 

funkcjonariuszy organów systemu bezpieczeństwa i pracowników 

administracji publicznej w tym obszarze, w oparciu o doświadczenia 

międzynarodowe, niewątpliwie pozytywnie wpłyną na zwiększenie 

bezpieczeństwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych 

krajów UE. 

RAN zakłada, że walka z terroryzmem to coś więcej niż tylko stały nadzór i 

permanentne ponoszenie bezpieczeństwa. Inicjatywa ta skupia praktyków 

z całej Europy, których głównym celem jest praca nad zapobieganiem 

radykalizacji postaw. W ramach grup roboczych RAN dochodzi do wymiany 

informacji teoretycznych, praktycznych, a także dobrych praktyk w walce z 

radykalizacją. Niniejszy projekt zakłada właśnie wymianę informacji i 



doświadczeń na arenie międzynarodowej w zakresie zapobiegania i 

zwalczania terroryzmu, którego częścią jest kontakt z terrorystami repryz 

entującymi radykalne postawy - projekt w pełni wpisuje się i  

współdziała z inicjatywą RAN. 

Kluczowa dla efektywnej realizacji zadań ustawowych i założeń 
planowanego przedsięwzięcia jest współpraca międzynarodowa, 
realizowana z coraz większą grupą służb państw członkowskich UE, NATO 
oraz rozwijana na innych forach współpracy multilateralnej. Coraz większe 
znaczenie mają również informacje przekazywane przez partnerów 
zagranicznych w ramach kontaktów bilateralnych, otrzymywane w celach 
prewencyjnych. 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK X NIE  

Podmioty, które 

będą partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru4  

Udział partnera zagranicznego w projekcie jest nieodzowny, zważywszy na 
przeważnie dużo większe doświadczenie i wiedzę praktyczną partnerów 
europejskich, borykających się w praktyce z zagrożeniami terrorystycznymi 
i z neutralizacją skutków zamachu. W Polsce nie funkcjonują kompleksowe 
standardy w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi, a ich wypracowanie 
i wdrożenie będzie możliwe jedynie w oparciu o wypracowany przez 
partnerskie służby zachodnie algorytm działań, na bazie którego 
zbudowany będzie system szkoleń specjalistycznych, według wzorców 
europejskich. Ponadto wyłącznie współpraca z partnerami zagranicznymi 
pozwoli na wypracowanie wyższej jakości standardów i schematów 
szkolenia, innych niż osiągane wyłącznie na bazie doświadczeń krajowych 
i w ramach dotychczas podejmowanej współpracy. Udział partnera 
zagranicznego będzie też stanowił szczególne wsparcie dla 
dotychczasowej działalności analitycznej, która bez tego wsparcia 
pozostawałaby istotnie ograniczona, a samodzielne osiągnięcie podobnych 
efektów wymagałoby znacznie więcej czasu i wyższych nakładów 
finansowych. Projekt pozwoli również na wypromowanie nowo 
wypracowanych praktyk w systemie bezpieczeństwa narodowego, 
przyczyniając się do zapewnienia wyższego standardu i skuteczności 
przeciwdziałania terroryzmowi i zagrożeń asymetrycznych na poziomie 
ponadnarodowym. 

W obszarze wypracowywania optymalnych modeli i praktyk w szkoleniach 
nieodzowne znaczenie będzie miał osobisty udział doświadczonych 
funkcjonariuszy i wykładowców ze strony partnerów zagranicznych. 
Dotyczy to zarówno zajęć praktycznych, jak i przygotowania oraz realizacji 
szkoleń. W Polsce nie ma zidentyfikowanych i ugruntowanych dobrych 
praktyk w zakresie specjalistycznego szkolenia pracowników administracji 
publicznej, wobec czego oparcie projektu wyłącznie o ekspertów krajowych 
nie gwarantowałoby dostatecznej jakości osiągniętych rezultatów. 

Szczególnie cenne będą wiedza, doświadczenie i praktyka partnerów 
zagranicznych w organizowaniu platform współpracy różnych ośrodków 
wiedzy i informacji oraz w prowadzeniu nowoczesnego i nowatorskiego 
sposobu szkolenia i podnoszenia świadomości na temat zagrożeń, którymi 
dysponują partnerzy zagraniczni.  

                                                           
4
 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą 

partnerami w projekcie należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.    



Uwzględniając potrzeby merytoryczne i kompetencyjne, ABW 
zamierza zintensyfikować na tej płaszczyźnie współpracę z chorwacką 
Agencją Bezpieczeństwa i Wywiadu (ang. Security and Intelligence 
Agency, SOA).  

Zadania SOA są związane z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa i 
wywiadem zagranicznym – skupiają się wokół gromadzenia i analizy 
informacji, dotyczących osób, grup i organizacji, które uczestniczą m.in. w: 

 działalności wywiadowczej skierowanej przeciwko Republice 

Chorwackiej, 

 działalności terrorystycznej, 

 działaniach, mających na celu obalenie lub podważenie 

struktur państwowych, 

 innych działaniach, zagrażających bezpieczeństwu 

krajowemu. 

SOA, z racji położenia Chorwacji na pograniczu Europy Środkowej i 

Wschodniej, ma wyjątkowe rozpoznanie charakteru oraz tendencji 

zagrożeń terrorystycznych, wynikających z działalności różnego rodzaju 

organizacji terrorystycznych, islamskich oraz nie-islamskich. Ponadto, w 

związku z sytuacją geopolityczną oraz wynikającymi z niej w ostatnich 

latach zagrożeniami, rozwija swoje doświadczenia w zakresie nielegalnej 

migracji, związanej z kierunkami podróży uchodźców z Syrii (w związku z 

postawieniem przez Węgry muru na granicy węgiersko-serbskiej). 

Doświadczenie oraz wiedza, zgromadzona w ostatnich latach przez SOA, 

będą stanowiły kluczowy element w opracowaniu modelu reagowania na 

zagrożenia terrorystyczne i asymetryczne. 

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie zostanie złożony list intencyjny 
podpisany przez ABW i SOA, natomiast do porozumienia o dofinansowaniu 
zostanie dołączona umowa o współpracy ponadnarodowej.  
 

Biorąc pod uwagę wielopłaszczyznowość planowanego rozwiązania 
oraz wskazane powyżej potrzeby i uwarunkowania, ABW planuje 
zaangażować również inne instytucje i podmioty, zarówno krajowe, 
jak i międzynarodowe, których wkład merytoryczny w realizację 
projektu istotnie podniesie standard planowanego rozwiązania.  

Podmiotami współpracującymi będą krajowe oraz europejskie ośrodki 
naukowo-dydaktyczne, wiodące w zakresie projektowania rozwiązań 
edukacyjnych, dotyczących problematyki terroryzmu oraz towarzyszących 
mu zagrożeń asymetrycznych. Ich dobór podyktowany będzie posiadanym 
przez nie doświadczeniem we wprowadzaniu analogicznych rozwiązań w 
zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, zgodnie z ustawodawstwem 
unijnym oraz zasadami krajowymi, praktykowanymi w innych krajach UE.  

Podmiotami, z którymi ABW planuje nawiązać współpracę w ramach 
projektu, będą również przedstawiciele instytucji, agencji i organów 
unijnych oraz natowskich, w tym centra doskonalenia UE i NATO, 
posiadające doświadczenie w rozwijaniu, wdrażaniu i szkoleniu 
funkcjonariuszy organów ścigania w dziedzinie terroryzmu i zagrożeń 
asymetrycznych. 

Planowane są także wizyty studyjne u partnera ponadnarodowego, 
wskazanego w projekcie, celem zapoznania się ze stosowanymi 



w Chorwacji rozwiązaniami w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi. 

 

Czy projekt będzie 

projektem 

grantowym? 

TAK  NIE X 

Przewidywany 

termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

 

grudzień 2017 r. 

Przewidywany 

okres realizacji 

projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
marzec 2018 r. 

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
marzec 2020 r. 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2018 w roku 2019 w roku 2020 ogółem 

3 000 000 3 715 500 3 282 500 9 998 000 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 3,00% - 299 940,00 (PLN) NIE  

Szacowany wkład UE (PLN) 

9 698.060 (PLN) 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
5
 

Ogółem w projekcie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba instytucji, które dzięki współpracy 

z partnerami zagranicznymi w programie 
- - 1  

                                                           
5
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 

projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 



wdrożyły nowe rozwiązania 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa
 

W podziale na:
6
 

Ogółem w projekcie  

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba instytucji, które podjęły współpracę  

z partnerem zagranicznym w programie  
- - 1  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. W projekcie wykorzystywane są przynajmniej dwa rodzaje działań współpracy 

ponadnarodowej spośród następujących:  

1) wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń; 

2) transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń; 

3) równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń; 

4) intensyfikacja współpracy ze służbą partnerską SOA w ramach realizacji projektu; 

5) wymiana informacji i doświadczeń, 

w tym obowiązkowo jednym z nich jest wymiana informacji i doświadczeń 

Uzasadnienie: 

Zastosowanie działań współpracy ponadnarodowej, nastawionych na 

wdrożenie wypracowanych schematów, pozwoli na adaptowanie rozwiązań 

sprawdzonych w innych krajach oraz wypracowanie nowych pomysłów, 

dotychczas niestosowanych w Polsce. Projekty zakładające współpracę w 

tworzeniu wspólnych produktów lub równoległe tworzenie rozwiązań, 

umożliwią wypracowanie nowatorskich rozwiązań, wykorzystujących potencjał 

i odmienne uwarunkowania wszystkich partnerów. Natomiast realizacja 

projektu, opartego na transferze nowych metod, pozwoli w znacznym stopniu 

ograniczyć koszty wdrożenia tego rozwiązania, ze względu na skrócony czas 

jego implementacji, czy eliminację potencjalnych błędów i problemów. 

Sposób weryfikacji kryterium – na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w partnerstwie ponadnarodowym, co 

oznacza, że: 

                                                           
6
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 

projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 



1) cel, produkt/y i rezultat/y projektu muszą być powiązane ze współpracą 

ponadnarodową i pokazywać wartość dodaną takiej współpracy; 

2) wskazane zostało uzasadnienie dla wykorzystania współpracy ponadnarodowej dla 

osiągnięcia celu projektu. 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia zasadności wykorzystania 

doświadczeń dostępnych w danym kraju/regionie/instytucji partnera 

ponadnarodowego dla osiągnięcia celu projektu, a tym samym do rozwiązania 

przedstawionego w projekcie problemu/ów. Wnioskodawca musi wykazać, że 

produkt/y i rezultat/y projektu powstały w wyniku współpracy z partnerem 

ponadnarodowym.  

Sposób weryfikacji kryterium – na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

3. Projekt przewiduje opracowanie koncepcji i wdrożenie nowego rozwiązania w obszarze 

przeciwdziałania terroryzmowi oraz zagrożeń asymetrycznych, obejmującego model 

współpracy różnych służb i organów bezpieczeństwa wewnętrznego i ośrodków 

naukowych, w zakresie procesów rozpoznania i oceny zagrożeń terrorystycznych, oraz 

uwzględniającego elementy szkoleniowo-dydaktyczne wykorzystujące metody 

informacyjno-analityczne poprawiające jakość i bezpieczeństwo procesu 

szkoleniowego. 

Uzasadnienie: 

Ww. kryterium ma na celu zapewnienie, że rezultatem projektu będzie 

opracowanie, przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnerów 

ponadnarodowych, nowego rozwiązania opartego na algorytmie i 

wskaźnikach zagrożeń, poprawiających poziom przygotowania sektora 

administracji publicznej w wybranych dziedzinach bezpieczeństwa, oraz ich 

wdrożenie poprzez obligatoryjne włączenie elementów przeciwdziałania 

terroryzmowi i zagrożeń asymetrycznych do programów szkoleń i pracy 

analitycznej w utworzonym Centrum Doskonalenia w dziedzinie Terroryzmu.  

Sposób weryfikacji kryterium – na podstawie wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

4. Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym wyłącznie w ramach Unii 

Europejskiej, przy czym partner/partnerzy, pochodzący z kraju innego niż Polska, 

posiada/posiadają status: 

a) służb specjalnych i/lub;  

b) centrów doskonalenia na terenie UE i/lub; 

c) uczelni, instytutu lub placówki naukowo-badawczej; 

oraz 

d) doświadczenie we wdrażaniu i stosowaniu algorytmów w zakresie 

przeciwdziałania terroryzmowi oraz opracowaniu wskaźników zagrożeń. 

Uzasadnienie: Realizacja projektów w partnerstwie z podmiotami funkcjonującymi w krajach 

UE przyczyni się do ułatwienia procesu adaptacji i wypracowania nowych 



rozwiązań oraz ich wdrożenia w Polsce.  

Partnerzy zagraniczni posiadający status oraz doświadczenie określone w 

kryterium, pozwolą na bardziej efektywne i harmonijne opracowanie nowych 

rozwiązań w formie modelu reagowania na zagrożenia terrorystyczne i 

asymetryczne oraz zagwarantuje ich adekwatność do aktualnej wiedzy 

organów ścigania na wiodącym poziomie europejskim. Udział partnerów 

zagranicznych pozwoli ponadto na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia, 

zdobytego przez polskich funkcjonariuszy w międzynarodowym zakresie. 

Zaangażowanie w ramach projektu dodatkowych instytucji  
i podmiotów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, będzie stanowić dla 
planowanego, nowego rozwiązania, dodatkową wartość. Posiadanie przez nie 
doświadczenia we wdrażaniu i stosowaniu algorytmów w zakresie 
przeciwdziałania terroryzmowi oraz opracowaniu wskaźników zagrożeń jest 
wymagane, ze względu na fakt, iż stanowią one zasadnicze elementy, 
wykorzystywane w ramach przedstawionego modelu działania Centrum 
przeciwdziałania terroryzmowi.  

Sposób weryfikacji kryterium – na podstawie wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

5. Na etapie składania wniosku w odpowiedzi na konkurs podpisany jest list intencyjny, 

będący załącznikiem do wniosku, a dane partnera ponadnarodowego i zadania 

zaplanowane we współpracy ponadnarodowej są wpisane we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Uzasadnienie: 

Wymóg nawiązania współpracy ponadnarodowej przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie projektu ma na celu zwiększenie jakości proponowanych w 

projekcie rozwiązań. Zostanie to zrealizowane poprzez wspólne z partnerem 

ponadnarodowym przygotowanie koncepcji samego rozwiązania i pozwoli 

projektodawcy na bliższe zapoznanie się ze stosowanymi u partnera 

instrumentami/modelami. Przyczyni się również do zwiększenia 

zaangażowania i odpowiedzialności obu stron za wspólnie przygotowywany 

projekt, a tym samym do pełniejszej realizacji zasady partnerstwa.  

Załączenie listu intencyjnego potwierdzi utworzenie lub zainicjowanie 

partnerstwa ponadnarodowego oraz pozwoli wskazać dane partnera 

ponadnarodowego oraz jego zadania w ramach projektu. 

Sposób weryfikacji kryterium – na podstawie załączników do wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

 

 

 

 

 


