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25 LAT „PIĄTKARZY” Z ABW
Wydział V Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nazywany "piątkarzami", świętuje 25. rocznice
powstania. Wydział ten stanowi „siłę uderzeniową” ABW przeciwko najgroźniejszym przestępcom. Do
jego głównych zadań należy prowadzenie działań bojowych wobec członków zorganizowanych grup
przestępczych, w tym grup o charakterze międzynarodowym, zabezpieczanie czynności operacyjnych
oraz ochrona VIP.
Funkcjonariusze Wydziału V na co dzień zajmują się najgroźniejszymi dla państwa ludźmi. Ich praca to
także dynamiczne przeszukania, dynamiczne zatrzymania, działania kontrterrorystyczne,
zabezpieczanie kluczowych dla państwa wizyt i wydarzeń, czy ćwiczenia i doskonalenie umiejętności.
Głównym celem działań szkoleniowych jest przygotowanie jednostki do operowania w każdych
warunkach.
Jak informuje Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, wydział V skupia się na
rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne
państwa oraz jego porządek konstytucyjny. Na mocy Ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Wydział dołączył do grona „grup kontrterrorystycznych”, które mogą wykonywać czynności na
miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. To właśnie walka z terroryzmem i zapobieganie
zamachom są dla tzw. „piątkarzy” najważniejsze.
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Swoje czynności Wydział V ABW prowadzi często we współpracy z innymi formacjami, np. Policją,
Wojskiem, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową lub Służbą Ochrony Państwa. Z tymi
instytucjami „piątkarze” często również się szkolą. Szkolenia takie odbywają się także z Wojskami
Specjalnymi, w szczególności JW. GROM, JW. LUBLINIEC, JW. FORMOZA, JW. AGAT, JW. NIL,
Żandarmerią Wojskową. Jak podkreśla Stanisław Żaryn ćwiczenia umożliwiające nieustanne
podnoszenie kwaliﬁkacji są prowadzone we współpracy z najbardziej znanymi formacjami na świecie,
jak amerykańskie SWAT, FBI i HRT, rumuńskie SRI, a także francuskie jednostki antyterrorystów z
grupy RAID. Profesjonalizm Wydziału V ABW jest znany w świecie służb kontrterrorystycznych.
Czytaj też: Centrum Prewencji Terrorystycznej. Nowa jednostka ABW
Skąd znamy Wydział V ABW? Wśród akcji w których brali udział „piątkarze” można wymienić m.in.
realizowaną w kwietniu br. akcję w Dzierżoniowie, w czasie której ABW i Policja udaremniły
przeprowadzenie koncertu neonazistowskiego. Funkcjonariusze prowadzili również swoje działania
wobec Wojciecha K., którego proces toczy się obecnie przed sądem w Olsztynie. ABW zabezpieczyła u
mężczyzny kilkadziesiąt sztuk broni, amunicję, oraz setki kilogramów niebezpiecznych substancji. K.
odpowiada przed sądem za przygotowania zamachu na konstytucyjne organy państwa.
Funkcjonariusze Wydziału V ABW prowadzili również działania związane z Mouradem T. Mężczyzna,
mający powiązania z najgroźniejszymi dżihadystami z ISIS, usłyszał zarzuty związane z działalnością
terrorystyczną. Jak zauważa rzecznik koordynatora służb, podobnych spraw w 25-letniej historii
Wydziału V ABW jest wiele.
Czytaj też: Finał akcji ABW. Bojownik ISIS stanie przed polskim sądem

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została utworzona 29 czerwca 2002 po rozwiązaniu Urzędu
Ochrony Państwa, w miejsce którego utworzono dwie odrębne agencje: ABW oraz Agencję Wywiadu.
Jako służba specjalna podlega kontroli cywilnej: jej działania nadzoruje Premier i kontroluje Sejm.
Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych/DM

