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  Działamy od 1986 roku 

 

* 

 

Pierwsza w Polsce 

Szkoła Elektronicznych 

Systemów 

Zabezpieczeń. 

Wpis Kuratorium 

Oświaty w Warszawie 

Nr 363K 

 

* 

 

Dział Ocen 

i Kwalifikacji 

Urządzeń 

 

* 

 

Wydawnictwa 

szkoleniowe 

 

* 

Autoryzacja usług 

 

* 

Firma 

reprezentowana 

w Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniu 

Inżynierów 

i Techników 

Zabezpieczeń 

Technicznych 

i Zarządzania 

Bezpieczeństwem 

„POLALARM” 

 

* 

 

Członek Klubu 

"POLLAB" 

 

 

 

 

Seminarium Autoryzacyjne TECHOM: 

 

TEMAT: 

 

„Wymagania prawno-normatywne w projektowaniu, 

instalowaniu i konserwacji systemów zabezpieczeń 

technicznych oraz w bezpieczeństwie informacji” 
 

 Ukończenie szkolenia umożliwia przedłużenie 

Autoryzacji do stopnia zabezpieczenia 1-4/NO o 

kolejne 3 lata. 

Seminarium jest przeznaczone dla: 

 

 Projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń technicznych 

 Administratorów systemów alarmowych, komendantów ochrony 

 Inwestorów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, inspektorów 

nadzoru robót teletechnicznych  

 Koordynatorów projektów 

 Producentów i dystrybutorów 

 Pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych 

 Pełnomocników ds. infrastruktury krytycznej 

 

 

 W seminarium może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, 

niemniej odnowienie Autoryzacji jest możliwe tylko dla absolwentów 

kursów instalacyjnych, projektowych lub zintegrowanego: 

projektowo-instalacyjnego. 

 Pozostali uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia. 

 

http://www.techom.com/
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PROGRAM RAMOWY 

 

Koszt: 
 800zł netto (+23% VAT) 

 

(Koszt obejmuje szkolenie, materiały dydaktyczne, obiad, bufet kawowy) 

 

Zgłoszenia: 

 

Prosimy przesłać na adres techom@techom.com następujące dokumenty: 

1) Skan podpisanej karty zgłoszenia (do ściągnięcia ze strony 

internetowej) 

2) Potwierdzenie wykonania przelewu 800zł netto (+23% VAT) 

3) Skan zdjęcia 

4) Skan ostatnio posiadanej Autoryzacji (jeśli była wydana) 

 

 

Wykładowcami na opisywanym kursie będą znani oraz cenieni w 

branży specjaliści, w tym byli i obecni pracownicy Ministerstwa Obrony 

Narodowej 

 

 

Liczba 

godz. 

Tematy 

 

3h 

 

Omówienie aspektów projektowych, instalatorskich oraz sposób 

przekazywania gotowych systemów zabezpieczeń dla obiektów 

wojskowych. 

 

5h 

 

Szacowanie ryzyka w procesie projektowania i instalacji systemów 

zabezpieczeń technicznych w aspekcie wymagań prawno-

normatywnych. 

 

Podstawy prawno-normatywne szacowania ryzyka; proces 

zarządzania ryzykiem. 

Wymagania PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06. 

 

Role i odpowiedzialności w procesie zapewniania bezpieczeństwa i 

ochrony usług w chmurze w aspekcie PN-ISO/IEC 27017:2017-07 
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