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Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, oznacza1 przewodniczenie przez dane 
państwo członkowskie2 organom przygotowawczym Rady3 oraz samej Radzie4 przez 
sześć miesięcy. Wiąże się to z wyznaczaniem kierunków działania poszczególnm 
sektorom administracji, określaniem programu prac instytucji unijnych oraz ściślejszej 
niż zazwyczaj współpracy z państwami członkowskimi. Ogólnie można powiedzieć, 
że prezydencja w Radzie UE stwarza szansę kreowania polityki Unii. Z kolei pełnie-
nie przewodnictwa w organach Rady UE związane jest z przygotowywaniem agend 
posiedzeń, opracowywaniem dokumentów, wymianą korespondencji z państwami 
członkowskimi oraz instytucjami unijnymi, a, przede wszystkim z prowadzeniem 
obrad tych organów oraz samej Rady.

Polsce, jako państwu z niewielkim stażem unijnym, pełnienie prezydencji 
przypadło po raz pierwszy. Stąd wiele przygotowań zostało podjętych ze znacznym 
wyprzedzeniem. Urzad Komitetu Integracji Europejskiej5 już w październiku 2008 r. 
opracował Program prygotowania RP do obięcia i sprawowania przewodnictwa 
w Radzie UE. Jego nowelizacja przebiegała etapowo. Szkolenia dla urzedników 
państwowych, zarówno językowe, jak i merytoryczne z systemu instytucjonalnego 
UE oraz unijnego procesu legislacyjnego, zostały zakończone instruktażem z technik 
negocjacyjnych oraz zasad prowadzenia posiedzeń. Tak przeszkolona kadra polskiej 
administracji, stanowiąca tzw. korpus prezydencji6, przeszła do najtrudniejszego 
etapu, czyli opracowania programu dla konkretnego organu Rady UE, któremu dana 
instytucja państwowa przewodniczyła. Dla każdego podmiotu odpowiedzialnego za 
przygotowanie priorytetów programowych był to moment, w którym dochodziło do 
starcia praktycznych rozwiązań instytucjonalnych z politycznymi interesami kraju.

1 Prezydencja Rady nie jest żadną instytucją. (…) jest raczej «funkcją i urzędem, który powołano dla 
lepszego funkcjonowania Rady UE», M. Zuber, Rola prezydencji Rady Unii Europejskiej, Warszawa, 2010, 
Scholar, s.13–14. 

2 Określenie pań s t wa cz łon kowsk ie  w całym artykule oznacza państwa członkowskie Unii 
Europejskiej.

3 Użyte określenie R ad a oznacza Radę Unii Europejskiej. 
4 Traktat o Unii Europejskiej stanowi, że Prezydencję składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw 

Zagranicznych, sprawują na zasadzie równej rotacji przedstawiciele Państw Członkowskich w Radzie, na 
warunkach określonych zgodnie z artykułem 236 „Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (Dz.Urz. 
UE C Nr 115, poz. 24 z 9 maja 2008 r.).

5 Program przygotowań RP do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie UE, Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej, Warszawa 15 października 2008 r.

6 Korpus prezydencji to przedstawiciele kadry administracji publicznej odpowiedzialni za przygoto-
wanie, a następnie prowadzenie przewodnictwa w Radzie UE, Program przygotowań…, s. 33.
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1. Przeciwdziałanie terroryzmowi

Kwestie terrorystyczne w systemie UE, zgodnie z Traktatem lizbońskim, roz-
patrywane są na poziomach: Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz  
Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB)

W jej ramach funkcjonują dwie grupy robocze – organy przygotowawcze Rady 
UE. Zajmują się one zagadnieniami dotyczącymi terroryzmu w wymiarze międzynaro-
dowym, czyli w kontekście polityki zagranicznej UE. Instytucją wiodącą na poziomie 
krajowym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, którego przedstawiciele reprezen-
tują Polskę w posiedzeniach tych grup.
1) Grupa Robocza UE ds. Terroryzmu/Aspekt międzynarodowy – COTER7 zajmuje 

się m.in. takimi kwestiami, jak współpraca z ONZ oraz innymi organizacjami mię-
dzynarodowymi (z OBWE czy Radą Europy), udział UE w Inicjatywie Globalnego 
Forum Zwalczania Terroryzmu8, Kompleksowej Konwencji ONZ dotyczącej 
Zwalczania Terroryzmu9, współpraca z USA, pomoc techniczna dla państw trzecich 
w sferze przeciwdziałania terroryzmowi oraz dialog polityczny z tymi państwami, 
a po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego realizuje również inicjatywy podejmo-
wane przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych10. 

2) Grupa Robocza ds. Zastosowania Szczególnych Środków w Celu Zwalczania 
Terroryzmu – CP 93111. Została utworzona w 2007 r. w celu udoskonalenia procedur 
sporządzania listy szczególnych środków przeciwko osobom, jednostkom i grupom 
zaangażowanym w ataki terrorystyczne, zgodnie z wytycznymi12 przewidzianymi 
w Rozporządzeniu Rady w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skiero-
wanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie 
terroryzmu13 i jego aktualizacji. 

7 Working Party on Terrorism/International aspects.
8 Global Counter-Terrorism Forum (GCTF).
9 Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT).
10 European External Action Service.
11 Working Party on Implementation of Council Common Position 2001/931/CFSP on the applica-

tion of specific measures to combat terrorism. Tzw. Grupa Robocza ds. Wspólnego Stanowiska 931. Jej 
głównym zadaniem jest analizowanie wniosków o umieszczenie w wykazie lub usunięcie z niego oraz 
przygotowywanie regularnego przeglądu tego wykazu przez Radę, jak przewiduje art. 1 ust. 6 wspólnego 
stanowiska 2001/931/WPZiB.

12 W pierwszej połowie 2007 r. Rada dokonała szczegółowego przeglądu oraz konsolidacji swoich 
procedur umieszczania w wykazie i usuwania z niego osób, grup i podmiotów. W wyniku tego przeglądu 
uzgodniono konkretne usprawnienia, polegające m.in. na sporządzaniu uzasadnień dotyczących osób, 
grup i podmiotów, wobec których zastosowano środki ograniczające na mocy rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2580/2001 oraz, w miarę możliwości, pism powiadamiających te osoby, grupy i podmioty o zastosowaniu 
wobec nich takich środków, Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczące głównych 
aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiB, Bruksela 2007, s. 62.

13 Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain 
persons and entities with a view to combating terrorism (Dz.U. L 344/70 z 28.12.2001 r.).
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Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (PWBiS)

Przed Traktatem z Lizbony zwalczanie terroryzmu w unijnej polityce wewnętrz-
nej było elementem III filaru, tj. Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych. 
Od 1 grudnia 2009 r., kiedy na mocy nowych traktatów14 nastąpiło zniesienie filarów, 
przeciwdziałanie terroryzmowi w wymiarze wewnątrzunijnym zostało włączone 
do Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, który podlega Radzie 
ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Karnych, czyli Radzie JHA15. 

Grupa Robocza UE ds. Terroryzmu – Working Party on Terrorism (WPT)

Grupa ta została utworzona w 1993 r., podczas prezydencji greckiej. Początkowo 
zajmowała się przede wszystkim oceną stopnia zagrożenia atakami terrorystycznymi 
w państwach UE, przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu oraz opiniowaniem 
polityki wizowej. 

Z uwagi na kompetencje wymienionych grup i zbieżność tematów, ściślejsza 
współpraca występuje między WPT i COTER. Jednym z jej przejawów jest, przyjęta 
w ramach dobrych praktyk i tradycji, zasada jednego wspólnego posiedzenia podczas 
każdej prezydencji16.

Grupa ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi – Counter Terrorism Group (CTG)

Na uwagę zasługuje także CTG, która została utworzona w następstwie ataków 
z 11 września 2001 r. poprzez wyodrębnienie problematyki dotyczącej terroryzmu 
islamskiego z Klubu Berneńskiego17. Grupa zajmuje się m.in. współpracą operacyjną 
oraz opracowywaniem analizy i oceny zagrożeń terrorystycznych na podstawie infor-
macji przekazanych przez służby specjalne państw członkowskich. Podczas spotkań 
grupy dyskutuje się również zagadnienia związane z poprawą współpracy w walce 
z terroryzmem. Przewodnictwo w grupie jest rotacyjne, zgodne z kolejnością pełnienia 
prezydencji w UE. W związku z tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w imie-
niu Polski, kierowała pracami CTG w drugiej połowie 2011 r.

2. Bezpieczeństwo nuklearne

Podczas polskiej prezydencji w Radzie UE został utworzony nowy organ przygo-
towawczy Rady – Grupa Ad Hoc ds. Ochrony Obiektów Jądrowych (Ad Hoc Group on 
Nuclear Security – AHGNS). Powstała ona w reakcji na wybuch w elektrowni jądrowej 
Fukushima-Daiichi w Japonii, który wydarzył się 11 marca 2011 r. po trzęsieniu ziemi 
i tsunami. W ramach solidarności cała Unia Europejska natychmiastowo zmobilizowała 
ekspertów i zasoby, aby pomóc Japonii w zminimalizowaniu rozmiarów katastrofy 
i ograniczeniu jej skutków.

14 Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
15 Justice and Home Affairs.
16 Tzw. joint meeting. 
17 Klub Berneński jest nieformalnym, międzynarodowym podmiotem konsultacyjnym zajmującym 

się wzmacnianiem bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich.
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Decyzja o utworzeniu nowego organu w Radzie zapadła na podstawie ogólno-
unijnej procedury kompleksowej oceny ryzyka i bezpieczeństwa w odniesieniu do 
elektrowni jądrowych, którą przedłożyła Komisja Europejska i Europejska Grupa 
Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego18. Na szczycie, który odbył 
się w dniach 24–25 marca 2011 r. Rada Europejska podjęła decyzję, że wszystkie 
143 elektrownie jądrowe na terenie UE zostaną poddane dodatkowej ocenie zgodnie 
z kryteriami obejmującymi zagrożenia naturalne i działaniem człowieka19. Oznaczało 
to, że problematyka dotycząca elektrowni jądrowych musiała zostać podzielona na dzia-
łania w sferze bezpieczeństwa jądrowego, tj. safety, za które odpowiadają operatorzy 
obiektów jądrowych i krajowe organy regulacyjne, oraz na kwestie związane z ochroną 
obiektów jądrowych, tzw. ścieżkę security, którą zajęły się państwa członkowskie 
wspierane przez Komisję.

Powstanie nowej grupy podczas polskiego przewodnictwa wymagało dokonania 
wyboru, który organ na poziomie krajowym będzie odpowiedzialny za prace AHGNS, 
a tym samym stanie się w kraju instytucją wiodącą w problematyce ochrony obiektów 
jądrowych. Należało wziąć pod uwagę wiele elementów: nie tylko ustawowe zakresy 
kompetencyjne poszczególnych instytucji administracji państwowej, lecz także 
doświadczenie w zakresie polityki jądrowej. Po konsultacjach międzyresortowych, 
wskazując na zadania ustawowe, przewodnictwo przyznano Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. 

Polska, obejmując przewodnictwo w nowo utworzonej grupie, musiała określić 
metody oraz program prac, a także przedstawić wytyczne dotyczące głównego zadania 
dla AHGNS, tj. przygotowania okresowego sprawozdania na temat ochrony fizycznej 
obiektów jądrowych.

3. Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w polskiej prezydencji w Radzie UE

Podczas polskiej prezydencji, odgrywała wiodącą rolę w dwóch poniżej wska-
zanych organach przygotowawczych Rady UE i była odpowiedzialna za wyznaczenie 
kierunków prac UE w tym obszarze. W przygotowaniach programów dla każdej z grup 
należało uwzględnić zakres przedmiotowy ich prac, zadania wyznaczone przez akty 
wyższego szczebla oraz interesy poszczególnych państw członkowskich. 

Grupa Robocza UE ds. Terroryzmu (WPT)

Z uwagi za ustawowe kompetencje w zakresie zwalczania terroryzmu20 ABW, 
spośród innych służb RP, pełni najważniejszą funkcję w WPT od września 2008 r. 
W związku z tym Agencja była zobowiązana do zapewnienia udziału polskiej delegacji 
w posiedzeniach Grupy, przygotowywania stanowisk Polski do inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania terroryzmowi, ale także do koordynacji prac w ramach WPT na pozio-
mie krajowym. ABW w momencie przejęcia roli wiodącej, po konsultacjach, zebrała 

18 European Nuclear Safety Regulator Group (ENSREG) to niezależne ciało doradcze złożone 
z urzędników wyższego szczebla pochodzących z krajowych władz nadzoru jądrowego bądź z organów 
regulacyjnych 27 państw członkowskich UE.

19 W tzw. testach wytrzymałościowych (stress tests) uwzględniono takie wydarzenia, jak rozbicie 
samolotu czy atak terrorystyczny. 

20 Artykuł 5 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu. 
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zespół instytucji współpracujących21, aby skutecznie koordynować krajowe projekty. 
W wyniku międzyresortowych spotkań koordynacyjnych22 prowadzonych przez tzw. 
koordynatora krajowego ds. WPT zostały wypracowane ujednolicone zasady współ-
pracy, wymiany informacji oraz mechanizm przygotowywania stanowisk Polski do 
inicjatyw przedkładanych na forum Grupy. Jednak najważniejszą kwestią było wyzna-
czenie przez każdą instytucję tzw. koordynatora współpracującego i jego zastępcy, 
którzy pełnią rolę swojego rodzaju punktów kontaktowych (Point of Contact)23. Proces 
zintensyfikowanej współpracy w ramach WPT wprowadzony przez Agencję można 
podzielić na dwie części: 
1) etap logistyczno-organizacyjny – od drugiej połowy 2009 r. do pierwszej połowy 

2010 r., 
2) etap przygotowań merytorycznych – od drugiej połowy 2010 r.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego była zobowiązana do podjęcia, 
z odpowiednim wyprzedzeniem, prac wyznaczonych przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych24. Działania te miały charakter nie tylko organizacyjny i ogólnokrajowy. 
Z uwagi na długi proces konsultacyjny oraz dużą liczbę zaangażowanych podmiotów, 
z wyprzedzeniem rozpoczęto przygotowanie programu dla WPT. Pierwsze prace zostały 
podjęte w sierpniu 2010 r.25 Głównym wyznacznikiem przy formułowaniu priorytetów 
było dla ABW własne doświadczenia byte w codziennej pracy na poziomie krajowym 
i międzynarodowym. Dobrze ilustruje to główna inicjatywa dla grupy na czas polskiej 
prezydencji, tj. antyterrorystyczna ochrona sportowych imprez masowych. Wybór tego 
tematu jako najważniejszego punktu programu był podyktowany wieloma przesłan-
kami, w tym:
  – organizowaniem (wspólnie z Ukrainą) Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

EURO 2012,
  – projektem Działania Antyterrorystyczne podczas Międzynarodowych Imprez 

Sportowych. Rola Narodowych Centrów Antyterrorystycznych realizowanym przez 
ABW, współfinansowanym przez Komisję Europejską26,

21 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 
Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji.

22 Spotkania odbywały się regularnie co kilka miesięcy w Centrum Antyterrorystycznym ABW.
23 W każdym przypadku ustalania stanowiska Polski w sprawie inicjatywy unijnej w zakresie ter-

roryzmu Koordynator Krajowy ds. WPT kontaktuje się drogą mailową bądź telefoniczną z daną instytucją 
za pośrednictwem koordynatorów współpracujących, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie opinii dla 
omawianego zagadnienia w danym ministerstwie bądź służbie.  

24 Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, 
techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnikowi Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji 
Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2010 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie usta-
nowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania 
przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. 

25 Prace przygotowawcze związane z polską prezydencją zostały rozpoczęte jeszcze pod koniec 
2009 r., tj. w momencie odbycia studyjnych wizyt w państwach członkowskich, które sprawowały już 
prezydencję  (październik 2009 r. – Szwecja, maj 2010 r. – Hiszpania). Pierwsza konsultacja priorytetów dla 
WPT odbyła się w formie pisemnej w sierpniu 2010 r.

26 Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej Spraw 
Wewnętrznych z Programu Ramowego Unii Europejskiej na lata 2007–2013 Bezpieczeństwo i ochrona 
wolności, w ramach Programu Zapobieganie, Gotowość i Zarządzanie Skutkami Aktów Terroryzmu i innych 
Zagrożeń dla Bezpieczeństwa.
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  – wyznaczeniem priorytetu wzmocnienie współpracy Państw Członkowskich w zakre-
sie bezpieczeństwa imprez masowych jako głównego priorytetu krajowego,

  – wcześniejszymi pracami UE nad podręcznikiem dotyczącym ochrony imprez 
międzynarodowych.

Te cztery kwestie były podstawą przy formułowania planu realizacji wymienionej 
inicjatywy. Ponadto zostały wzięte pod uwagę dodatkowe elementy dotyczące:
  – charakteru WPT (ochrona antyterrorystyczna),
  – dotychczasowych prac UE w zakresie imprez masowych (w legislacji unijnej brako-

wało jakichkolwiek inicjatyw dotyczących zabezpieczenia tego rodzaju wydarzeń 
przed atakiem terrorystycznym).

Z uwagi na powtarzalność imprez sportowych w różnych państwach, Agencja pod-
jęła się przygotowania dodatkowego rozdziału do istniejącego od 2007 r. Podręcznika 
współpracy podczas ważnych imprez międzynarodowych przeznaczonego dla policji 
i organów bezpieczeństwa w formie aneksu, który będzie skupiał się na antyterrory-
stycznej ochronie wydarzeń sportowych27.

Aneks do Podręcznika jest waznym wkładem ABW do przewodnictwa w Grupie 
Roboczej UE ds. Terroryzmu. Poza wyborem priorytetów28, Agencja przygotowała 
jednocześnie cały program na sześć miesięcy polskiego przewodnictwa. Uwzględniono 
w nim agendy comiesięcznych posiedzeń, spotkania z instytucjami unijnymi, a także 
realizację działań wynikających ze strategicznych dokumentów w zakresie PWBiS29.

Grupa ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi (CTG)

Przewodnictwo CTG, pełnione w tym samym czasie co polska prezydencja 
w Radzie UE, pozwala służbie danego kraju na lepszą realizację założonego programu. 
W ciągu sześciu miesięcy ABW odpowiadało za wyznaczanie kierunków prac CTG 
oraz prezentowanie zebranych w toku pracy informacji. 

Debaty z udziałem przedstawicieli służb innych państw UE, w tym Norwegii 
i Szwajcarii, pozwoliły Agencji na włączenie do agendy prac grupy nowych tematów 
w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi. Ponadto z związku z atakami w Oslo i na 
wyspie Utøya, do których doszło podczas polskiego przewodnictwa (22 lipca 2011 r.),
ABW przeprowadziła wielostronną debatę w reakcji na te dramatyczne wydarzenia.  

Grupa Ad Hoc ds. Ochrony Obiektów Jądrowych (AHGNS)

Przygotowania do objęcia przewodnictwa w AHGNS, z uwagi na okoliczności 
powstania grupy30 oraz jej tymczasowy charakter, przebiegały inaczej niż w WPT. 

27 Zalecenia Rady z 6 grudnia 2007 r. w sprawie Podręcznika współpracy podczas ważnych imprez 
międzynarodowych przeznaczonego dla policji i organów bezpieczeństwa, który w formie aneksu będzie 
skupiał się na antyterrorystycznej ochronie wydarzeń sportowych (2007/C 314/02).

28 Agencja opracowała w sumie 5 priorytetów. Poza antyterrorystyczną ochroną masowych imprez 
sportowych są to: podsumowanie polityki antyterrorystycznej UE w świetle dziesiątej rocznicy ataków 
w Nowym Jorku, misja ewaluacyjna z zakresu cyberterroryzmu, przeciwdziałanie radykalizacji mniejszości 
z Kaukazu Płn. przebywającej w UE oraz zwalczanie ekstremizmu. 

29 Do najważniejszych dokumentów należą: Program Sztokholmski (dok. 11060/09) oraz Strategia 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE (dok. 5842/2/10).

30 Decyzja o powstaniu AHGNS została podjęta 21 lipca 2011 r., tj. w trakcie trwania polskiej 
prezydencji.
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Jednak i tu ważna była kwestia koordynacji z instytucjami współpracującymi31. ABW 
wielokrotnie organizowała spotkania konsultacyjne, aby w sposób wszechstronny 
przygotować się do kolejnych posiedzeń grupy32.

Z uwagi na fakt włączenia do prac grupy kwestii zagrożeń wynikających z działań 
umyślnych, w tym aktów terrorystycznych na elektrownie jądrowe, ABW zaangażowała 
w prace AHGNS Koordynatora UE ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi33, a ponadto 
przeprowadziła konsultacje z trzema grupami unijnymi, zgodnie z ich zakresami 
kompetencyjnymi34.

W wyniku intensywnych prac grupy pod polskim przewodnictwem zostało przy-
gotowane Sprawozdanie okresowe na temat ochrony obiektów jądrowych (Report on 
nuclear security), dokument 17061/11. Zostało ono załączone do Komunikatu Komisji 
do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego sprawozdania okresowego na temat 
kompleksowych ocen ryzyka i bezpieczeństwa w odniesieniu do elektrowni jądrowych 
w Unii Europejskiej (testy wytrzymałościowe35). Ze względu na duże znaczenie pro-
blematyki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony elektrowni jądrowych, ostatecznie 
dokument został przedłożony Radzie Europejskiej 9 grudnia 2011 r.

Wypracowane podczas polskiej prezydencji metody pracy AHGNS będą kontynu-
owane pod przewodnictwem Danii, która, bazując na wspomnianym już sprawozdaniu 
dotyczącym ochrony obiektów jądrowych, będzie zobowiązana do przygotowania 
Sprawozdania końcowego  do czerwca 2012 r. 

Znaczenie prezydencji dla ABW

Prezydencja była niewątpliwym wyzwaniem dla Polski jako kraju, który 
sprawował przewodnictwo po raz pierwszy. Jednak siedmioletnie doświadczenie 
wynikające z członkostwa w UE, a co za tym idzie możliwość zapoznania się 
z funkcjonowaniem instytucji unijnych,36 pozwoliły przygotować i sprawować prezy-
dencję w sposób rzetelny i profesjonalny. Mimo że prezydencja nie jest instrumentem 
służącym do promowania interesów krajowych, to dopóki przedkładanie i forsowanie 
swoich interesów narodowych pozostaje zgodne z procedurami i odpowiada kierun-
kowi, w którym zmierza UE, postępowanie takie jest do zaakceptowania37. Stąd bardzo 
często ocena prezydencji zależy od stopnia realizacji założonego programu, a co za tym 
idzie – zakresu wdrożenia do systemu unijnego przygotowanych inicjatyw. 

31 W ramach AHGNS z ABW współpracowały: Państwowa Agencja Atomistyki, Ministerstwo 
Gospodarki oraz Urząd Dozoru Technicznego. 

32 Posiedzenia odbywały się co 2 tygodnie.
33 Gilles de Kerchove, – EU Counter-terrorism Coordinator (CTC).
34 Europejską Grupą Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (European Nuclear 

Safety Regulator Group – ENSREG); Grupą Roboczą UE ds. Terroryzmu (Working Party on Terrorism 
– WPT) Grupą Roboczą UE ds. Terroryzmu/aspekt międzynarodowy (Working Party on Terrorism/inter-
national aspect – COTER).

35 KOM (2011), 784 wersja ostateczna.
36 Pracami każdego z organów przygotowawczych Rady UE opiekuje się pracownik Sekretariatu 

Generalnego Rady UE, który bierze udział w każdym posiedzeniu danego organu oraz współpracuje 
z prezydencją w realizacji przygotowanego przez nią programu, pilnując przy tym zgodności programu 
z procedurami unijnymi.

37 M. Zuber, Rola prezydencji…, s. 41–42.
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W przypadku ABW bezpośrednie zaangażowanie w prezydencję Polski w Radzie 
UE, poprzez przewodnictwo w grupach Rady UE, przyniosło wymierne wyniki 
w postaci:
  – praktycznego szkolenia z procedur legislacyjnych UE oraz systemu instytucjonal-

nego Unii dla osób, które zostały zaangażowane w realizację zadań prezydencji,
  – podniesienia kwalifikacji językowych (język angielski i francuski),
  – możliwości odbycia stażu i wizyt studyjnych w instytucjach unijnych,
  – ugruntowania najwazniejszej roli Agencji w określonych tematach.

Niewątpliwą korzyścią z prezydencji jest możliwość wywierania realnego 
wpływu na legislację unijną dotyczącą przeciwdziałania terroryzmowi. Błędne byłoby 
myślenie, że żadnych inicjatyw prawnych nie można podejmować bez sprawowania 
przewodnictwa w Radzie UE. Jednak z praktyki brukselskiej jednoznacznie wynika, 
że bez autorytetu, jaki niesie za sobą prezydencja, szansa na osiągniecie sukcesu jest 
wielokrotnie niższa. 

Do niezaprzeczalnych korzyści należy również zaliczyć nawiązanie ściślejszej 
współpracy bilateralnej z poszczególnymi państwami członkowskimi, a także rozwój 
kontaktów z podmiotami unijnymi38. To dzięki nieformalnym spotkaniom poświęconym 
programowi i poszczególnym priorytetom udało się rozwinąć współpracę w innych 
obszarach działania. 

Zaprezentowany na posiedzeniu WPT w lipcu 2011 r. program, opracowany przez 
ABW, spotkał się z aprobatą państw członkowskich. Elastyczność w prowadzeniu kon-
sultacji, umiejętne wprowadzanie zmian w projektach dokumentów39 oraz konsekwentna 
obrona przedłożonych inicjatyw pozwoliły na efektywne zakończenie prezydencji 
i ugruntowanie pozycji ABW jako instytucji odpowiedzialnej za zwalczanie terroryzmu.

Z kolei wykorzystanie posiadanego doświadczenia w dziedzinie procesu legisla-
cyjnego UE  oraz funkcjonowania instytucji i agencji unijnych pozwoliły na pełny sukces 
w pracach AHGNS. Pomimo presji politycznej związanej z problematyką dotyczącą 
zagadnień jądrowych w poszczególnych państwach członkowskich, ograniczonego 
czasu, niewielkiego doświadczenia w zarządzaniu elektrowniami jądrowymi, ABW, 
z ramienia polskiej prezydencji, przeprowadziła bardzo dokładny, pierwszy przegląd 
wszystkich obiektów jądrowych w Unii Europejskiej pod kątem ich ochrony fizycznej.

38 W ramach przygotowań programu przedstawiciele ABW odbyli spotkania z: Komisją Europejską, 
Koordynatorem UE ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi (Gillesem de Kerchove), Europejską Agencją 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Europolem i Centrum Sytuacyjnym UE (SitCen).

39 Agencja do każdego z priorytetów przygotowała projekty dokumentów: 
– Misja ewaluacyjna poświęcona systemom z zakresu cyberbezpieczeństwa w UE ze szczególnym 
uwzględnieniem przeciwdziałania cyber-atakom (Peer evaluation on cyber security systems in the EU with 
a particular emphasis on countering cyber terrorist attacks – discussion paper), dok. DS. 1446/11.
– Projekt An eksu do „Podręcznika współpracy podczas ważnych imprez międzynarodowych przezna-
czonego dla policji i organów bezpieczeństwa” (Draft Annex to the ‚Handbook for police and security 
authorities concerning cooperation at major events with an international dimension’), dok. CM 1452/11.
– Kwestionariusz w sprawie zmian strukturalnych w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi oraz zmian 
w polityce antyterrorystycznej UE w ostatniej dekadzie (Questionnaire on structural changes in countering 
terrorism and adjustment of counter terrorism policy of the EU over the last decade), dok. CM 3783/11.


