
2018-2019



Misja          3
Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW       3
Utworzenie Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW     4
Dlaczego powstało Centrum?        5
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW  6
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych      8
Działalność Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW     9
Międzynarodowy charakter współpracy Centrum      10
Działalność edukacyjna Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW    11
Zadania CPT ABW         13
Wsparcie unijne         15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Mission          3
Terrorism Prevention Centre of Excellence      3
Establishment of the TP CoE        4
Why was the Centre established?       5
Internal Security Agency and Terrorism Prevention Centre of Excellence    6
The act on anti-terrorist activities       8
TP CoE’s education activity        9
International character of the cooperation of the Centre     10
Educational activity of the Terrorism Prevention Centre of Excellence    11
Tasks of the TP CoE         13
UE support         15 2

Centrum Prewencji 
Terrorystycznej
ABW

Terrorism Prevention
Centre of Excellence

„Kształtowanie kultury 
bezpieczeństwa poprzez 
budowanie świadomości 
antyterrorystycznej
w społeczeństwie”

”Shaping the security culture 
by building CT awareness
in society”

Centrum Prewencji Terrorystycznej to wyspecjalizowana jed-
nostka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zajmuje 
się szeroko pojętą profilaktyką terrorystyczną. 

Kluczowym elementem działalności Centrum jest rozpowszech-
nianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania niekorzystnym 
- z punktu widzenia bezpieczeństwa - zdarzeniom. W tym zakre-
sie CPT ABW organizuje odpowiednio dostosowane szkolenia 
dla funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych, a także or-
ganów administracji publicznej oraz innych podmiotów.

W swojej działalności Centrum zmierza do stworzenia ośrodka 
skupiającego dostępną wiedzę i doświadczenie służb specjal-
nych, instytucji publicznych, a także dorobek uczelni i instytucji 
naukowych, stając się forum do rozwoju współpracy wszystkich 
podmiotów systemu bezpieczeństwa.

The Terrorism Prevention Centre of Excellence is a specialized 
department of the Internal Security Agency (ABW) which deals 
with broadly understood terrorism prevention. 

The key element of the Centre’s activity is the dissemination of 
knowledge about the possibilities of preventing unfavourable - 
from a safety point of view - events. In this regard, the Centre 
organizes tailored training for officers and employees of special 
services, as well as public administration bodies and other 
entities. 

The Centre, in its activity, aims to create a hub gathering the 
available knowledge and experience of special services, public 
institutions, as well as the research of universities and scientific 
institutions, becoming a forum in which the cooperation of all 
stakeholders of the security system develops.
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Dlaczego powstało 
Centrum?

Utworzenie
Centrum Prewencji 
Terrorystycznej
ABW Why was the Centre

established?

Establishment of the TP CoE

Zamachy, które w ostatnich latach dotknęły Europę wskazują, 
że wyzwania związane z terroryzmem wymagają wyjścia poza 
dotychczasowe metody rozpoznawania i zwalczania tego zja-
wiska.

Na chwilę obecną Polska nie jest pierwszoplanowym celem 
dla organizacji ekstremistycznych. Mimo to - z uwagi na po-
wagę zagadnienia i nieprzewidywalność działań zamachow-
ców - nie można wykluczyć ataku na terytorium RP. Trzeba 
również pamiętać, że terroryzm to nie tylko ekstremistyczne 
organizacje islamskie.

Największe zagrożenie mogą stanowić osoby o radykalnych po-
glądach, które ulegają propagandzie organizacji ekstremistycz-
nych oraz skrajnych ugrupowań politycznych. Należy także liczyć 
się z możliwością wrogich działań w związku z udziałem w kam-
panii antyterrorystycznej oraz operacjach NATO czy UE.

Praktyka potwierdza, że najskuteczniejszą metodą przeciwdzia-
łania zagrożeniom ekstremistyczno-terrorystycznym jest wczesne 
reagowanie na pierwsze symptomy radykalizacji w społe-
czeństwie. Powyższe może zapewnić jedynie odpowiednio za-
projektowany i sprawnie funkcjonujący system środków prewen-
cyjnego oddziaływania na jednostki oraz grupy ludności, które 
są podatne na ekstremistyczne ideologie.

Terroryzm pozostaje obecnie jednym z najważniejszych glo-
balnych wyzwań, z jakimi musi się zmierzyć także Polska. Ko-
nieczność weryfikacji tradycyjnego podejścia do zagrożeń 
o charakterze terrorystycznym stała się impulsem do utworze-
nia Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, które jest inicja-
tywą wychodzącą im naprzeciw.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zostało utworzo-
ne w kwietniu 2018 r. na podstawie Zarządzenia Szefa ABW. 
Jako jednostka uplasowana w strukturze Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego ma za zadanie zapobiegać zagrożeniom terrory-
stycznym godzącym w bezpieczeństwo państwa.

Powołanie Centrum jest bezprecedensową inicjatywą o charak-
terze międzynarodowym odzwierciedlającą potrzeby i strate-
giczne kierunki działania Polski oraz innych państw Europy Środ-
kowowschodniej. Uruchomienie i rozwój Centrum Prewencji 
Terrorystycznej ABW stanowi w powyższym kontekście istotny 
krok na rzecz instytucjonalizacji i ugruntowania współpracy kra-
jów wchodzących w skład Inicjatywy Trójmorza.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW jest inicjatywą wspiera-
ną przez partnerów zagranicznych w obszarze prewencji terrory-
stycznej oraz zwalczania zagrożeń asymetrycznych.

The attacks that have affected Europe in recent years indicate 
that the challenges associated with terrorism require going 
beyond the existing methods of recognizing and combating 
this phenomenon.

Currently, Poland is not a primary target for extremist 
organizations. However - due to the importance of the issue 
and unpredictability of the attackers - one may not exclude 
an attack taking place in Poland. It is also key to acknowledge 
that terrorism does not exclusively mean extremist islamic 
organizations. 

The main threat may be posed by radical individuals who follow 
extremist propaganda of organizations and political parties. One 
must also take into account a possibility of hostile actions linked 
with the participation in anti-terrorist campaigns and NATO or EU 
operations. 

Practice confirms that the most effective method of counteracting 
extremist and terrorist threats is early response to the early 
symptoms of radicalization in society. The above can be provided 
only by a properly designed and efficiently functioning system of 
measures of preventive impact on individuals and groups that are 
vulnerable to extremist ideologies.

Terrorism remains one of the most important global challenges 
that Poland must presently face. The necessity to verify 
the traditional approach to terrorist threats has become an 
impulse to create the TPCoE, which is an initiative addressing 
those challenges.

The Terrorism Prevention Centre of Excellence was established 
in April 2018 by an ordinance of the Head of the ABW. Being one 
of ABW’s departments, its task is to prevent terrorist threats to the 
security of the state. 

The establishment of the Centre is an unprecedented initiative 
from the international perspective that expresses the strategic 
planning process of international relations of Poland and other 
Central and Eastern European countries. The establishment 
and development of the TPCoE in the above context is an 
important step towards the institutionalization and facilitation 
of the cooperation between countries that form the Three Seas 
Initiative.

The Terrorism Prevention Centre is an initiative going beyond 
the national framework, supported by strategic partners in 
preventing terrorism and countering other asymmetrical threats.

„Terroryzm” i co dalej?

“Terrorism” and what next?

Ceremonia Otwarcia CPT ABW, w której
uczestniczył Prezes Rady Ministrów
Pan Premier Mateusz Morawiecki

TP CoE opening ceremony, attended by 
Prime Minister Mateusz Morawiecki
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Pomost między
instytucjami państwowymi
i społeczeństwem

Bridge between state 
institutions and general
public

Agencja
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
a Centrum Prewencji 
Terrorystycznej
ABW

Internal Security Agency 
and Terrorism Prevention 
Centre of Excellence

Centrum Prewencji Terrorystycznej funkcjonuje jako jednostka 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ponieważ to właśnie 
ABW pełni kluczową rolę w systemie antyterrorystycznym RP.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjal-
ną powołaną do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Zakres zadań ABW koncentruje się na ochronie 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli. Jako służ-
ba specjalna podlega kontroli cywilnej: działania ABW są nad-
zorowane przez Prezesa Rady Ministrów lub upoważnionego 
przez niego ministra koordynatora i kontrolowane przez Parla-
ment. Status, obowiązki i uprawnienia ABW określa Ustawa z dnia 
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencji Wywiadu.

Jednym z głównych zadań ABW jest rozpoznawanie, zapobie-
ganie i wykrywanie zagrożeń terrorystycznych, którymi zajmuje 
się Centrum Antyterrorystyczne ABW (CAT ABW). Pozyskiwanie 
i analizowanie informacji w tym zakresie pozwala na ocenę źró-
deł i skali zjawiska, określenie profilu osób lub środowisk z któ-
rych emanuje zagrożenie o charakterze terrorystycznym oraz 
rozpoznanie ich planów i zaplecza logistycznego. 

Powyższe działania uzupełniane i wspierane są przez CPT 
ABW w zakresie prewencji terrorystycznej. Podjęcie działań 
musi łączyć aktywność różnych podmiotów systemu bezpie-
czeństwa. Stąd CPT ABW dąży do stworzenia szerszego me-
chanizmu prewencji opartego o współdziałanie wszystkich 
podmiotów administracji publicznej oraz obywateli w proce-
sie kształtowania kultury bezpieczeństwa w Polsce. 

The Terrorism Prevention Centre of Excellence operates as one 
of the departments in the Internal Security Agency due to the 
key role of the ABW in the anti-terrorism system of Poland. 

ABW is a special service established to protect the constitutional 
order of the Republic of Poland. Its tasks are focused on the 
protection of the internal security of the state and its citizens. 
As a special service, ABW is controlled by the authorities: 
ABW’s activities are controlled by the Prime Minister or acting 
on his behave minister coordinator as well overseen by Polish 
Parliament. The status and responsibilities of ABW are defined by 
the Act of 24 May 2002 regarding ABW and AW. 

One of the main tasks of ABW is the recognition, countering and 
detection of terrorist threats. This area is covered by ABW’s The 
Counter Terrorist Centre of the Internal Security Agency (CAT 
ABW). The acquisition and analysis of information in this regard 
allow to assess the sources and scale of the phenomenon, draft 
profiles of individuals or societies which pose a terrorist threat 
and recognize their plans and logistic networks. 

The abovementioned actions are supplemented and 
supported by the TP CoE with respect to terrorism prevention. 
This stems from a belief that undertaking effective actions 
should combine the activity of many different security 
stakeholders. Therefore, the prevention mechanism drafted 
by the TP CoE should be based on the cooperation of all public 
administration stakeholders and citizens in the process of 
shaping the Polish security culture.
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Ustawa o działaniach 
antyterrorystycznych

The Act on Anti-Terrorist 
Activities

2 lipca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. 
o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016 poz. 904). Pod-
stawowym celem aktu jest podniesienie efektywności polskie-
go systemu antyterrorystycznego, a tym samym zwiększenie 
bezpieczeństwa wszystkich obywateli RP, poprzez: wzmocnie-
nie mechanizmów koordynacji działań, doprecyzowanie zadań 
i obszarów odpowiedzialności poszczególnych służb i organów 
oraz zasad współpracy między nimi, zapewnienie możliwości 
skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym, w tym w zakresie postępowania 
przygotowawczego, zapewnienie mechanizmów reagowania 
adekwatnych do rodzaju występujących zagrożeń oraz dostoso-
wanie przepisów karnych do nowych typów działań o charakte-
rze terrorystycznym.

Do czasu uchwalenia ustawy o działaniach antyterrorystycznych 
w polskim systemie prawnym nie istniał jeden akt, który kom-
pleksowo regulowałby problematykę rozpoznawania, przeciw-
działania i zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym. 
Mając powyższe na uwadze, ustawie o działaniach antyterro-
rystycznych nadano charakter integrujący działania podmiotów 
polskiego systemu antyterrorystycznego z jasnym wskazaniem 
odpowiedzialności w poszczególnych obszarach. 

Ustawa wprowadziła wyraźny podział kompetencyjny na 
działanie kontterrorystyczne wykonywane przez Policję oraz 
antyterroystyczne, za które odpowiada ABW. Problematyką 
związaną z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem terroryzmo-
wi zajmuje się Centrum Antyterrorystyczne ABW, zaś za obszar 
prewencji odpowiada również Centrum Prewencji Terrory-
stycznej ABW.

On 2 July 2016, the Act of 10 June 2016 on Anti-Terrorist 
Activities entered into force. This regulation aimed to raise the 
effectiveness of the Polish anti-terrorism system and to increase 
the security of all Polish nationals by: strengthening coordination 
mechanisms, clarifying the tasks and areas of responsibility of 
individual services and authorities and rules for cooperation 
between them, ensuring  the possibility of successful actions 
in the event of a suspected terrorist offence (including pre-trial 
proceedings), providing response mechanisms adequate to 
the type of threats and adapting criminal laws to new types of 
terrorist activities.

By the time the law on anti-terrorist activities was adopted in 
the Polish legal system, no single act existed, which specified 
comprehensively the rules on detecting, countering and 
combating terrorist threats. Bearing the above in mind, the act on 
anti-terrorist activities integrated the activities of the Polish anti-
terrorism system entities with a clear indication of responsibility 
in individual areas. 

The Act introduced a clear division of competence into 
counterterrorist actions, executed by the Police and anti-
terrorist ones, for which the Internal Security Agency is 
responsible. The Counter Terrorist Centre of the Internal 
Security Agency (CAT ABW) is in charge of detecting and 
countering terrorism, while the Terrorism Prevention Centre of 
Excellence is also responsible for preventive activities.

Podział kompetencji,
łączenie sił

Separate competencies, 
joined forces

Działalność 
Centrum Prewencji 
Terrorystycznej ABW

TP CoE’s education activity

Wielopłaszczyznowa 
współpraca i budowanie 
doświadczenia

Multifaceted cooperation
and experience building

Celem działalności Centrum jest podnoszenie świadomości 
w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi oraz w zakresie nie-
korzystnych zjawisk i procesów mogących sprzyjać powstaniu 
zagrożeń ekstremistyczno-terrorystycznych.

W tym kontekście ważną rolę odgrywa zdobywanie oraz roz-
powszechnianie wiedzy i najlepszych praktyk postępowania 
związanych z reagowaniem na zdarzenia o charakterze terro-
rystycznym oraz z radykalizacją w społeczeństwie i w grupach 
najbardziej podatnych na tendencje radykalne.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW organizuje spotkania 
i konferencje krajowe oraz międzynarodowe w celu wymiany 
doświadczeń i zdobywania wiedzy. Zgromadzone informacje 
są poddawane analizie i konsultowane z ekspertami, a następ-
nie wykorzystywane w działalności edukacyjnej i szkoleniowej     
Centrum.

The activity of the Centre is aimed at awareness-raising in the 
CT field and in the area of phenomena and processes that may 
adversely contribute to the emergence of extremist-terrorist 
threats.

In this context, acquiring and sharing knowledge and best 
practices plays therefore an important role in the assessment 
how to respond to terrorist incidents and radicalisation cases in 
society  or within communities vulnerable to radical ideas.

The Terrorism Prevention Centre of Excellence organizes 
meetings and conferences at the national and international level 
to exchange experiences and acquire knowledge. The collected 
information is analyzed and consulted with experts, and then 
used in the educational and training activity of the Centre.

WSPARCIE EKSPERCKIE
I ANALIZY EKSPERCKIE

EXPERT SUPPORT
AND ANALYSES

FORMUŁOWANIE
REKOMENDACJI

RECOMMENDATIONS

OPRACOWANIE
SPROFILOWANYCH

MATERIAŁÓW I PORADNIKÓW

DRAFTING PROFILED
MATERIALS AND HANDBOOKS

NATIONAL AND
INTERNATIONAL MEETINGS

SPOTKANIA,
KONSULTACJE KRAJOWE

I MIĘDZYNARODOWE

CONDUCTING TRAININGS
AND RAISING AWARENESS

PROWADZENIE SZKOLEŃ
I PODNOSZENIE
ŚWIADOMOŚCI

INFORMATION AND EXPERIENCE
EXCHANGE AND KNOWLEDGE

REPOSITORY

WYMIANA INFORMACJI
I DOŚWIADCZEŃ ORAZ
GROMADZENIE WIEDZY
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Międzynarodowy 
charakter współpracy 
Centrum

Działalność edukacyjna 
Centrum Prewencji 
Terrorystycznej ABW

International character of the 
cooperation of the Centre

Educational activity of the
Terrorism Prevention Centre
of Excellence

W wymiarze międzynarodowym Centrum nawiązuje kontakty         
z partnerskimi służbami specjalnymi, podmiotami UE, unijnymi 
centrami doskonalenia oraz ośrodkami naukowo-badawczymi 
i innymi podmiotami zaangażowanymi na rzecz profilaktyki i pre-
wencji terrorystycznej.

Liczne spotkania multilateralne i bilateralne sprzyjają wymianie 
informacji na temat najlepszych praktyk postępowania ze środo-
wiskami podatnymi na postawy terrorystyczne i ekstremistyczne, 
przyczynami ich radykalizacji oraz rozpoznanymi zagrożeniami 
tego rodzaju.

Są one również możliwością pozyskania wiedzy na temat roz-
wiązań prawnych i instytucjonalnych w zakresie kształtowania 
kultury bezpieczeństwa. Zdobyte informacje są następnie ana-
lizowane i wykorzystywane przy tworzeniu rekomendacji oraz 
materiałów szkoleniowych.

Działalność edukacyjną Centrum realizuje m.in. poprzez organi-
zowanie sprofilowanych szkoleń dla funkcjonariuszy służb spe-
cjalnych oraz pracowników administracji publicznej. 

W ramach prowadzonej aktywności Centrum organizuje liczne 
szkolenia dla pracowników ministerstw, centralnych organów 
administracji rządowej oraz urzędów wojewódzkich. Są one po-
święcone m.in. problematyce zagrożeń związanych z nieregular-
ną migracją, rozwojem tendencji terrorystycznych w Europie i na 
świecie, czy też specyfice muzułmańskiego kręgu kulturalnego 
w sprzyjaniu postawom ekstremistycznym.

Informacje uzyskane w trakcie spotkań z pracownikami admi-
nistracji państwowej służą jednocześnie rozpoznawaniu aktu-
alnego stanu bezpieczeństwa państwa oraz identyfikacji luk 
w systemie jego ochrony, a także zabezpieczenia infrastruktury 
krytycznej przed wszelkiego rodzaju atakami lub obcym oddzia-
ływaniem (terroryzm, zagrożenia hybrydowe, cyberataki).

Na tej podstawie CPT ABW przeprowadza istotne analizy i w na-
stępstwie formułuje stosowne rekomendacje dla najwyższych 
organów władzy publicznej celem wprowadzenia koniecznych 
zmian oraz w razie potrzeby zainicjowania odpowiedniego pro-
cesu legislacyjnego.

In the international dimension, the Centre establishes contacts 
with partner special services, EU agencies, EU centers of 
excellence as well as research centers and other entities involved 
in terrorism prevention. Numerous multilateral and bilateral 
meetings strengthen the exchange of information in the field of 
the best practices on how to deal with communities vulnerable to 
terrorist and extremist attitudes, the causes of their radicalization 
and detected threats of this kind.

They are also an opportunity to gain knowledge about legal and 
institutional solutions in the area of shaping the security culture. 
The information obtained is then analyzed and used for making 
recommendations and delivering training materials.

The Centre’s educational activities include organizing profiled 
trainings for special services’ officers and public administration 
employees.

As part of its activities, the Centre organizes numerous trainings 
for employees of ministries, central government administration 
bodies and voivodeship offices. They are i.a. dedicated to threats 
related to irregular migration, development of terrorist trends in 
Europe and in the world, or the specificity of the Muslim cultural 
circle in the emergence of extremist attitudes.

The outcome of the meetings with state administration 
employees also serves to identify the current state security 
situation and identify gaps in its protection system, as well as to 
protect critical infrastructure against all kinds of attacks or foreign 
influence (terrorism, hybrid threats, cyber attacks).

On this basis the TP CoE conducts analyses and, as a result, makes 
appropriate recommendations to the highest public authorities 
in order to introduce the necessary changes and, if necessary, 
initiates the appropriate legislative process

CPT ABW jako „Inicjatywa
o charakterze międzynarodowym 
działająca pod auspicjami Polski” 
- Stanisław Żaryn - Rzecznik ministra 
koordynatora służb specjalnych

TP CoE as “An international 
initiative under the Polish 
leadership” - Stanisław Żaryn - 
Spokesman of the minister coordinator

„Powiedz mi, a zapomnę,
Naucz mnie, a może zapamiętam,
Zaangażuj mnie, to się nauczę”
- cytat przypisywany B. Franklinowi

“Tell me and I forget, teach me
and I may remember, involve me 
and I learn”
- quote attributed to i.a. B. Franklin
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Zadania CPT ABW
Task of the TP CoE

Centrum Prewencji Terrorystycznej 
ABW realizuje swoje zadania 
w czterech obszarach działania:

WSPARCIE ANALITYCZNE I EKSPERCKIE:
 - analiza materiałów eksperckich;
 - współpraca z ośrodkami naukowymi;
 - opracowanie materiałów i poradników.

STRATEGIA INFORMACYJNA:
 - baza potencjalnych zagrożeń oraz działań profilaktycznych;
 - forum szkoleniowe dla funkcjonariuszy i pracowników 
administracji publicznej;

 - portal e-learningowy.

ANALYTICAL AND EXPERT SUPPORT:
 - analysis of expert materials;
 - cooperation with research centres;
 - development of information materials and manuals.

INFORMATION STRATEGY:
 - a database of potential threats and preventive actions;
 - a training forum for officers and employees of public 
administration;

 - e-learning portal.

PROFILAKTYKA TERRORYSTYCZNA:
 - podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy służb specjalnych 
w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi;

 - opracowywanie systemu sprofilowanych szkoleń dla 
funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa wewnętrznego 
i pracowników administracji publicznej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA:
 - partnerzy współtworzący Centrum w ramach perspektywy 
regionalnej (inicjatywa Trójmorza);

 - partnerzy współpracujący przy tworzeniu programów 
i realizacji szkoleń;

 - współpraca z ekspertami naukowymi w zakresie tworzenia 
i organizacji szkoleń;

 - organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów.

TERRORISM PREVENTION:
 - improving qualifications of special services’ officers in the 
area of counteracting terrorism;

 - developing a system of profiled trainings for officers 
of internal security services and public administration 
employees.

INTERNATIONAL COOPERATION:
 - partners co-creating the Centre within the framework of the 
regional initiative (The Three Seas Initiative);

 - partners cooperating in the development of programmes 
and implementation of trainings;

 - cooperation with scientific experts in the creation and 
organization of trainings;

 - organizing meetings, workshops and seminars.

The Terrorism Prevention Centre 
of Excellence carries out its tasks 
in 4 priority areas of its activity:
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Wsparcie unijne

UE support

Działalność Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, w dużej 
mierze jest oparta na wsparciu finansowym ze środków fun-
duszy europejskich.

Realizowane obecnie projekty to:

„Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój PO WER”

Cel projektu: Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa 
państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków na-
ukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze 
bezpieczeństwa narodowego.

„Sprawniejsze rozpoznawanie zagrożeń asymetrycznych - 
tendencje, wskaźniki i zależności”

Cel projektu: Zwiększenie skuteczności zapobiegania i zwalcza-
nia przestępczości w zakresie zagrożeń asymetrycznych.

„Koordynacja i standaryzacja w obszarze CBRNe jako element 
prewencji terrorystycznej”

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa państwa i jego obywa-
teli poprzez zapobieganie i zwalczanie zagrożeń w obszarze 
CBRNe.

The activity of the Terrorism Prevention Centre is to a large 
extent based on financial support from European Funds.

The currently ongoing projects are:

„Operational Programme: 
Knowledge, Education, Development PO WER”

Aim of the project: Improving competencies of security services, 
public administration and research centres of Poland and the 
development of their cooperation with respect to national 
security.

„Better identification of asymmetric threats - trends, indicators”

Aim of the project: Improving the effectiveness in preventing and 
fighting asymmetric threats. 

„Coordination and standardization in the CBRNe area as an 
element of terrorist prevention”

Aim of the project: Security improvement of the state and its 
citizens by preventing and combating threats in the CBRNe area.
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