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CENTRUM PREWENCJI TERRORYSTYCZNEJ ABW
Centrum specjalizuje się w szeroko pojętej profilaktyce terrorystycznej, której kluczowym elementem jest rozpowszechnianie
wiedzy na temat możliwości zapobiegania niekorzystnym – z punktu widzenia bezpieczeństwa – zdarzeniom. W tym zakresie
CPT ABW organizuje odpowiednio dostosowane szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych, a także
organów administracji publicznej oraz innych podmiotów.
Centrum zmierza do skupienia wiedzy i doświadczeń służb specjalnych, instytucji publicznych, a także dorobku uczelni i
instytucji naukowych stając się forum do rozwoju współpracy wszystkich podmiotów systemu bezpieczeństwa.
Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW jest inicjatywą wspieraną przez partnerów strategicznych w obszarze prewencji
terroryzmu oraz pozostałych zagrożeń asymetrycznych. Podjęcie skutecznych działań na szczeblu międzynarodowym i
krajowym nie powinno jednak ograniczać się wyłącznie do działalności służb specjalnych odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa. Dlatego CPT ABW dąży do stworzenia szerszego mechanizmu prewencji opartego o współdziałanie
wszystkich podmiotów administracji publicznej oraz obywateli w procesie kształtowania kultury bezpieczeństwa w Polsce.
Powołanie Centrum jest przy tym bezprecedensową inicjatywą o charakterze międzynarodowym, odzwierciedlającym
potrzeby i strategiczne kierunki działania Polski oraz innych państw Europy Środkowowschodniej. Uruchomienie i rozwój
Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW stanowi w powyższym kontekście istotny krok na rzecz instytucjonalizacji i
ugruntowania współpracy krajów wchodzących w skład Inicjatywy Trójmorza.
Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW realizuje swoje zadania w czterech głównych obszarach działania.
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 (inicjatywy Trójmorza);
partnerzy współpracujący przy tworzeniu programów i realizacji szkoleń;
współpraca z ekspertami naukowymi w zakresie tworzenia i organizacji szkoleń;
organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów.

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;

Więcej informacji na temat Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW: https://tpcoe.gov.pl/

