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SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW DS. OCHRONY INFORMACJI 
NIEJAWNYCH / KANDYDATÓW NA PEŁNOMOCNIKÓW DS. 

OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH  

SZKOLENIE STACJONARNE W WARSZAWIE 

Szkolenie: 

 będzie prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. 2019 poz. 742) i współistniejące akty wykonawcze. 

 trwa 3 dni, składa się z zajęć warsztatowych i teoretycznych; do każdych zajęć dołączony jest panel 
dyskusyjny. 

 znacząco rozszerza i pogłębia szkolenia prowadzone przez ABW i SKW  
 pozwala osobom mniej doświadczonym zyskać wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane w pracy 

w kancelarii tajnej, jak również usystematyzować i pogłębić wiedzę osobom posiadającym 
doświadczenie 

 kończy się egzaminem testowym, po którym kursanci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
 
Szkolenie jest przeznaczone dla: 

 osób pełniących funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych 
 osób zamierzających pełnić funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych / 
 kandydatów na pełnomocnika ochrony 
 kierowników jednostek organizacyjnych 
 wszystkich osób, które pracują z materiałami niejawnymi 

Szkolenie wspiera obowiązki: 
 Kierownika jednostki organizacyjnej 
 Kierownika kancelarii tajnej 
 Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego  
 Wszystkich osób zatrudnionych w pionie ochrony 

 
Udział w szkoleniu przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych pełnomocnika ochrony ujętych w 
Ustawie o ochronie informacji niejawnych. 
  
Materiał szkolenia wiąże się z zadaniami zawodowymi „Specjalisty ochrony informacji niejawnych” (242110)* 

wynikającymi z Krajowego standardu kompetencji zawodowych. 

(*wg jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie klasyfikacji zawodów i 
specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r, poz.1145) 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: 

 Jest bezterminowe 
 Potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne absolwenta zgodnie z zadaniami zawodowymi 

„Specjalisty ochrony informacji niejawnych” (242110)* wynikającymi z Krajowego standardu 
kompetencji zawodowych 

 Ułatwia znalezienie pracy w pionie ochrony w sferze publicznej i prywatnej 
 Stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla pracodawcy – poświadcza, że osoby zatrudniane w pionie 

ochrony posiadają odpowiednie kompetencje 



 
 
 
 

 
TERMIN: 10.05 - 12.05.2022 (wtorek – czwartek) 
MIEJSCE: WARSZAWA 

Wartość:  
 jedna osoba bez zakwaterowania - 1900,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych netto)   
 - forma stacjonarna – zajęcia w Warszawie 
 jedna osoba z zakwaterowaniem w pokoju 1os. - 2340,00 zł netto (słownie: dwa tysiące trzysta 

czterdzieści złotych netto)  - forma stacjonarna – zajęcia w Warszawie 
 

Do podanej powyżej ceny należy doliczyć 23% VAT, niemniej szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT – instytucje, które spełniają ten wymóg 
prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa. 

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne (warsztaty), wydanie 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, całodzienny bufet kawowy, wyżywienie w ramach szkolenia i – 
opcjonalnie - zakwaterowanie 

Zgłoszenia: 

Mailowo: techom@techom.com i telefonicznie: 22-625-34-00 lub 601-248-728. Uprzejmie prosimy o zgłoszenia 
do dwóch tygodni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane 
warunkowo. Wymagane jest wypełnienie karty zgłoszenia, która zostanie udostępniona zainteresowanym. 
 

PLAN RAMOWY 

 

Zajęcia będą prowadzone cenionych ekspertów ds. ochrony informacji niejawnych w tym m.in. byłych i 
obecnych pracowników resortów sprawiedliwości i obrony narodowej. 

 

Dzień Liczba godz. 
lekcyjnych 

Temat zajęć 

1 1 Prawno-normatywne podstawy funkcjonowania ochrony 
informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych. Odpowiedzialność 
dyscyplinarna i karna za ujawnienie lub nieodpowiednie postępowanie z 
materiałami niejawnymi. 

1 Dopuszczanie osób do informacji niejawnych – wymagania oraz uwarunkowania 
prawne i praktyczne w tym obszarze. 

1 Plan ochrony informacji niejawnych 
1 Klasyfikowanie materiałów niejawnych oraz ich oznaczanie odpowiednią klauzulą. 
1 Sposób przetwarzania informacji niejawnych 
1 Nieprawidłowości i najczęściej popełniane błędy – jak ich unikać? 
1 Problematyka bezpieczeństwa osobowego oraz bezpieczeństwa przemysłowego 

w jednostce organizacyjnej – ujęcie praktyczne. 
2 2 Określenie poziomu zagrożeń i dobór środków bezpieczeństwa fizycznego. Zasady 

i dobre praktyki. 
2 Tworzenie tymczasowych stref ochronnych – wymagania, oczekiwania. Aspekty 

praktyczne. 
2 Akustyczne strefy ochronny – sposób organizacji, aspekty praktyczne. 
2 Archiwizacja materiałów niejawnych. 

3 2 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych oraz sposób przetwarzania 
danych zastrzeżonych (i wyżej) z perspektywy pełnomocnika ochrony informacji 
niejawnych  

2 Systemy do przetwarzania informacji niejawnych - tworzenie dokumentacji SWB / 
PBE 

1 Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych 

1 Egzamin testowy, podsumowanie i rozdanie zaświadczeń 


