
 

  

CYBERBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 

INFORMACJI 

 

Kurs adresowany jest  zarówno dla naszych studentów i absolwentów, jak i osób 

chętnych spoza Uczelni. Realizacja kursu została zaplanowana  w czasie niekolidującym 

z zajęciami, dając w ten sposób możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień. 

 

Cel kursu 

Celem kursu jest nabycie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji  dotyczących ochrony 

informacji niejawnych i ochrony danych osobowych oraz  bezpieczeństwa informacji.  

Kurs ma na celu  praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony 

informacji niejawnych.  

Skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych 

oraz  ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w administracji rządowej                              

i samorządowej, policji, straży granicznej, sądach, instytucjach wojskowych oraz                              

w przedsiębiorstwach.  

Kadra dydaktyczna  

Zajęcia realizowane są przez wyspecjalizowaną kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału 

Bezpieczeństwa WSBiO, funkcjonariuszy służb specjalnych zajmujący się zawodowo 

ochroną informacji niejawnych, a także przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem 

związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony (m. in. nabytym w trakcie 

pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 

Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej, Straży Granicznej, Policji i Sił Zbrojnych). 

 

 

 

 



Program kursu: 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE                           

BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI  

Bloki tematyczne kursu 

I blok:  Organizacyjno - prawny  (40h) 

Przedmiot: Forma / godziny  

1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych i przepisy   W = 10h 

2. Prawne, organizacyjne i strukturalne metody walki z 

cyberprzestępczością   W = 10h 

3. Ochrona danych osobowych w systemie źródeł prawa 

krajowego, międzynarodowego i Unii Europejskiej  W = 20h 

II blok: Cyberbezpieczeństwo ( 40h) 

Przedmiot: Forma / godziny  

1. Cyberprzestrzeń jako obszar wojny hybrydowej 
W = 10h 

2. Ochrona infrastruktury krytycznej przed ofensywnymi 

operacjami cybernetycznymi  W = 10h 

3. Zarządzanie kryzysowe w wojnie hybrydowej  
W = 10h 

4. Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa  
Ćw. = 10h 

III blok: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji   (60h)  

Przedmiot: Forma / godziny 

1. Organizacja ochrony informacji niejawnej w jednostkach 

administracji państwowej, samorządowej oraz w 

przedsiębiorstwie 

W= 30h 

2. Zadania pełnomocnika ochrony informacji niejawnej w 

przedsiębiorstwie  i jednostkach administracji samorządowej  
W = 10h 

3. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg 

dokumentów niejawnych                
W = 10h 

4. Kontrola z zakresu ochrony informacji niejawnych  W = 5h 

5. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w stanach 

kryzysowych  
W = 5h 

 
 



 

Organizacja kursu 

 czas trwania kursu: 3 miesiące  

 liczba godzin: 140h 

 zajęcia weekendowe  (sobota/niedziela – co drugi zjazd ) 

 koszt kursu: studenci i absolwenci WSBiO – 1600 zł. 

                     osoby spoza uczelni: 1900 zł. 

Wpisowe: 30% kosztu kursu (dopuszczenie do udziału w kursie) 

  pierwsze zajęcia – 23 listopada 2019r. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 22 856 52 06 (wew. 5) lub drogą e-mailową: 

kursy@wsbio.waw.pl 

REKRUTACJA: 

Siedziba Uczelni:  ul. Zakroczymska 13, 00-225 Warszawa 

Aby zapisać się na kurs, należy złożyć mailowo lub osobiście wypełniony formularz 

zgłoszeniowy. 

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI: 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

45 1020 1068 0000 1302 0072 7586 

W tytule wpisując nazwę kursu/szkolenia 

 

 

 

https://wsbio.waw.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-Zg�oszeniowy.docx
https://wsbio.waw.pl/wp-content/uploads/2019/03/Formularz-Zg�oszeniowy.docx

