
1. Jest Pani Dyrektorem Centrum Prewencji 
Terrorystycznej ABW (CPT ABW) od jego po-
wstania, czyli od 2 lat. Proszę wyjaśnić, czym 
jest to Centrum i dlaczego ono powstało? 

Zadaniem Centrum jest podniesienie świado-
mości obywateli RP w  obszarze prewencji ter-
rorystycznej, co w praktyce oznacza szkolenia, 
warsztaty, konferencje, konsultacje z  przedsta-
wicielami administracji publicznej, sektora pry-
watnego, podmiotów naukowych oraz partnerów 
zagranicznych. Jesteśmy również aktywni w pra-
cach gremiów międzynarodowych, m.in. Unii 
Europejskiej i ONZ, a także utrzymujemy bieżące 
kontakty z innymi służbami oraz centrami anty-
terrorystycznymi w Europie i na świecie. 

2. Dlaczego zdecydowali się Państwo na 
finansowanie części swojej działalności 
z Funduszy Europejskich? 

Możliwość skorzystania z Funduszy Europejskich 
w ramach projektu finansowanego z Programu 

5. W jaki sposób Centrum Prewencji Terro-
rystycznej chce szerzyć wiedzę o prewencji 
terrorystycznej w społeczeństwie? 

Przede wszystkim poprzez szkolenia. Są one pro-
wadzone przez Centrum na dwa sposoby. Po pierw-
sze eksperci Centrum, będący funkcjonariuszami 
ABW z wieloletnim stażem, prowadzą szkolenia 
dla zainteresowanych organów administracji rzą-
dowej i jednostek przez nie nadzorowanych, służb 
porządku publicznego czy uniwersytetów. Do dziś 
przeszkoliliśmy łącznie 3600 przedstawicieli tych 
instytucji. Drugim filarem pracy szkoleniowej 
CPT ABW są szkolenia współfinansowane z fun-
duszy zewnętrznych, czego najlepszym przykła-
dem jest projekt PO WER, który realizujemy za 
pośrednictwem Centrum Projektów Europejskich. 
To przedsięwzięcie zakłada objęcie 1900 pracow-
ników administracji państwowej szkoleniami 
stacjonarnymi. Natomiast za pomocą portalu 
e-learningowego chcielibyśmy dotrzeć do wszyst-
kich funkcjonariuszy i pracowników administracji 
publicznej w Polsce. 

Dzięki Funduszom Europejskim jesteśmy w sta-
nie wypracować nowatorski, modelowy program 
szkoleniowy z zakresu prewencji terrorystycznej. 
To jest ta najważniejsza, realna i pragmatyczna 
wartość dodana projektu unijnego, która nie 
zostanie wyłącznie na papierze. Program szko-
lenia zostanie przez nas wdrożony i będzie regu-
larnie realizowany.

6. Czy mogłaby Pani przybliżyć tematykę 
szkolenia w ramach projektu PO WER?

Szkolenie stacjonarne zostało zaplanowane na 
2  dni i  składa się z  5  modułów tematycznych. 
Jego uczestnicy poznają zjawisko radykalizacji, 
sposoby radzenia sobie w sytuacji o charakterze 
terrorystycznym, podstawy cyberbezpieczeń-
stwa, procedury przedmedyczne oraz komuni-
kację strategiczną. Program szkoleniowy został 

stworzony na podstawie wiedzy funkcjonariu-
szy ABW zdobytej w  trakcie licznych spotkań 
w Polsce i za granicą z najlepszymi praktykami 
w dziedzinie prewencji terrorystycznej. Chciała-
bym tutaj podkreślić, że niezwykle wartościowe 
delegacje zagraniczne również zostały sfinanso-
wane właśnie z Funduszy Europejskich.

7. Czy Pani zdaniem taka działalność 
przypomina gonitwę, która nigdy się nie 
skończy? 

Jestem przekonana, że tak. Płynące ze współ-
czesnego świata zagrożenia terrorystyczne powo-
dują, że droga Centrum będzie bardzo długa. 
Ktoś kiedyś powiedział: „nie rezygnuj z  celu 
tylko dlatego, że upłynie dużo czasu, czas i tak 
upłynie”. Dlatego też Centrum będzie dalej stale 
się rozwijać i  stawiać czoła wszelkim nowym 
wyzwaniom – również ze strony potencjalnych 
terrorystów. Ile metod, tyle rozwiązań. Mamy 
mnóstwo pomysłów, które chcielibyśmy wdro-
żyć. Na pewno naszym celem jest rozszerzenie 
bazy kontaktów międzynarodowych, a przez to 
wymiana wiedzy i doświadczeń. Będziemy stale 
rozwijać działalność edukacyjną poprzez opraco-
wywanie nowych szkoleń oraz kampanii społecz-
nych. Planujemy również rozpoczęcie realizacji 
nowych projektów finansowanych z  Funduszy 
Europejskich, które pozwolą nam na opracowanie 
nowych rozwiązań wpływających pozytywnie na 
poziom bezpieczeństwa wszystkich obywateli – 
niezależnie od dynamiki zmian. 

Kończymy wywiad, więc skorzystam z  okazji, 
by  podziękować Centrum Projektów Europej-
skich za współpracę. Razem z  Państwem two-
rzymy wizerunek Polski bezpiecznej i traktującej 
priorytetowo bezpieczeństwo obywateli RP. 

Dariusz Pietrzyk
Wydział Projektów EFS 
Centrum Projektów Europejskich

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pozwo-
liła na niezwykle sprawne i  skuteczne rozsze-
rzenie działalności edukacyjnej, która stanowi 
kluczowy element naszej pracy. Warto zaznaczyć, 
że po raz pierwszy polska służba specjalna reali-
zuje projekt finansowany ze środków przeznaczo-
nych na edukację. Nasze wspólne bezpieczeństwo 
zależy w dużej mierze właśnie od poziomu wie-
dzy i świadomości całego społeczeństwa. 

3. Jakie wyzwania związane są z realizacją 
projektów opartych o fundusze unijne? 

Jako beneficjent Funduszy Europejskich CPT 
ABW musiało wdrożyć nowy tryb pracy, 
uwzględniający zasady i  procedury realizacji 
przedsięwzięć finansowanych oraz wydatkowa-
nia środków unijnych. Była to doskonała okazja 
do wypracowania nowych rozwiązań usprawnia-
jących proces osiągania celów projektu, a także 
dokumentowania rezultatów jego realizacji. 

4. Jaka jest rola Centrum Prewencji Ter-
rorystycznej w zapobieganiu zdarzeniom 
o charakterze terrorystycznym?

„Kształtowanie kultury bezpieczeństwa poprzez 
budowanie świadomości antyterrorystycznej 
w społeczeństwie” to słowa misji, którą Centrum 
podąża od samego początku swojej działalności. 
Korzystając z wiedzy służb, instytucji i ekspertów 
krajowych oraz zagranicznych, a także własnych 
doświadczeń, tworzymy: procedury, rekomenda-
cje, materiały edukacyjne i programy szkoleniowe 
z zakresu prewencji terrorystycznej. 

Dążymy do wypracowania najlepszych praktyk, 
które pozwolą zapobiec i  ewentualnie odpo-
wiednio zareagować na zdarzenie o charakterze 
terrorystycznym.

W I E D Z A ,  E D U K AC J A ,  R O Z W Ó J

Kierunek – prewencja 
terrorystyczna w społeczeństwie
Rozmowa z dr Anną Kańciak-Kulińską – Dyrektorem Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego

Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej 
i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego
Beneficjent: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Kwota dofinansowania: ponad 6,5 mln zł
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