Nazwa:

Funkcjonariusz służb specjalnych

Kod:

335701

Synteza:

Zajmuje się działaniami na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego kraju,
przeciwdziała terroryzmowi oraz kontrwywiadem; podejmuje działania na
rzecz rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń i przestępstw o
charakterze krajowym i międzynarodowym; odpowiada za bezpieczeństwo
i ochronę najwyższych urzędników państwowych, w tym także
przedstawicieli delegacji zagranicznych.

Zadania
zawodowe:

• rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek
konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową
pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także
obronność państwa;
• rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw, tj.:
szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej, innych
przestępstw godzących w bezpieczeństwo i podstawy ekonomiczne
państwa, korupcji osób pełniących funkcje publiczne, w zakresie
produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, nielegalnego
wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami
wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi
i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym oraz
ściganie ich sprawców;
• realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony
państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa
w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach
międzynarodowych;
• uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie
właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla
ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku
konstytucyjnego, dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i
obronnego;
• rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym
godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i
nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• podejmowanie działań na rzecz zapewnienia ochrony zagranicznych
przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed
działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi
przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej;
• zapewnianie ochrony kryptograficznej łączności z polskimi
placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty
kurierskiej;
• rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz
międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej;
• rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i
materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami
psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o
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znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także
rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i
zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków
jej przenoszenia;
rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach
napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ
na bezpieczeństwo państwa oraz podejmowanie działań mających
na celu eliminowanie tych zagrożeń;
prowadzenie wywiadu elektronicznego;
ściganie karne przestępstw przeciwko: działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi
sprawiedliwości, wyborom i referendum, porządkowi publicznemu,
wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniężnemu i obrotowi papierami wartościowymi, jeżeli
pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy
ekonomiczne państwa, finansowaniu partii politycznych, jeżeli
pozostają w związku z korupcją, obowiązkom podatkowym i
rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, jeżeli pozostają w związku z
korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne
państwa;
przeprowadzanie kontroli mających na celu: ujawnianie i
przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne, ujawnianie przypadków
nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur
podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i
komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień
publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców
oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i
przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, poręczeń i
gwarancji kredytowych, a także kontroli prawidłowości i
prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o
prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje
publiczne;
przeprowadzanie analiz zjawisk występujących w obszarze
właściwości danej służby oraz informowanie w tym zakresie Prezesa
Rady Ministrów, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm i
Senat.

