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OFERTA 

 

Szanowni Państwo, 

 

przedstawiam ofertę na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego, dedykowanego („sampling”) 

dla Państwa pracowników dotyczącego bezpieczeństwa informacji. 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

„BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI OD A DO …S” 

 

Współcześnie dostęp do informacji oznacza przewagę, ale jednocześnie determinuje dużą 

odpowiedzialność w zapewnieniu wystarczającej ochrony posiadanej informacji. 

W dobie informatyzacji i powszechnie znanych przykładów utraty cennych informacji, nie możemy 

zapomnieć o kwestiach bezpieczeństwa informacji  w naszych organizacjach i instytucjach. Każdy szef, 

dyrektor, kierownik powinien wiedzieć jak zagwarantować bezpieczeństwo oraz jakie wymogi prawa 

muszą spełniać systemy znajdujące się w jego organizacji. 

Podczas sprawdzania sposobu ochrony informacji w organizacjach wykrywane są poważne uchybienia, 

które mogą skutkować wyciekiem, utratą danych, a także konsekwencjami prawnymi. 

Niniejsze szkolenie pomoże Państwu poznać podstawowe rodzaje zagrożeń oraz sposoby ochrony 

informacji. 

 

CEL I  KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

• zapoznanie się z zagadnieniami ochrony informacji w organizacji 

• podniesienie świadomości uczestników jak ważne jest systemowe podejście do ochrony 

informacji 

• uzyskanie aktualnej, praktycznej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa informacji 

• usystematyzowanie wiedzy z zakresu zabezpieczania dokumentacji i systemów 

teleinformatycznych w organizacji 
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• poprawa bezpieczeństwa w organizacji poprzez wprowadzenie lub udoskonalenie standardów 

ochrony informacji 

• omówienie szczegółowych przypadków, pozwalających wyciągnąć wnioski co do ich przyczyn 

i konsekwencji 

• wymiana doświadczeń na temat roli poszczególnych osób w organizacji w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa 

 

UCZESTNICY: 

Pracownicy organizacji (grupa max. 10 osób) 

Sugerowany udział także kadry kierowniczej. 

Uwaga: Proponowana wielkość grupy dotyczy tylko niniejszej oferty. Grupa uczestników szkolenia w pełnej wersji wynosi 15-20 osób. 

 

CZAS TRWANIA: 

2-3 godz. 

Uwaga: Proponowany czas trwania szkolenia dotyczy tylko niniejszej oferty. Czas trwania szkolenia w pełnej wersji wynosi 6-8 godz. 

w zależności od wymaganego zakresu merytorycznego. 

 

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: 

• wykład interaktywny z możliwością bieżącego zadawania pytań i dzielenia się uwagami 

• prezentacja multimedialna 

• studia przypadków (case study) wraz z propozycją  rozwiązań 

• materiały szkoleniowe dla uczestników * 

 

PLAN SZKOLENIA: 

1) Wprowadzenie 

2) Bezpieczeństwo informacji w organizacji 

• Tajemnice organizacji 

• Formalny i nieformalny system bezpieczeństwa 

3) Prawna ochrona informacji 

• Ochrona danych osobowych 

• Tajemnice zawodowe 

4) Jakie znamy zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji? 

• Przykłady naruszenia zasad bezpieczeństwa 

• „Najsłabsze ogniwo” 

5) Kultura ochrony informacji 

• Odpowiedzialność pracowników 

• Odpowiedzialność kadry zarządzającej 

6) Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI) 

• Wprowadzenie PBI w organizacji 

• Bezpieczeństwo teleinformatyczne 
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7) Przykładowe instrukcje i procedury PBI 

8) Pytania uczestników i dyskusja 

9) Rozdanie zaświadczeń * 

 

PRELEGENT / TRENER: 

 

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener ECDL EPP e-Urzędnik, egzaminator ECDL, wieloletni 

pracownik administracji publicznej i szkoleniowiec IT, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego 

 

WYMAGANIA TECHNICZNE: 

• Sala szkoleniowa 

• Projektor multimedialny (porty D-Sub, HDMI) 

• Ekran 

 

KOSZT SZKOLENIA (netto): 

99 zł 

Uwaga:  Proponowana cena obejmuje całkowity koszt przeprowadzenia szkolenia dla grupy 10 osób. Oferta dotyczy jednostkowego szkolenia 

przeprowadzonego w siedzibie klienta w terminie 05-06/2016. 

Pełnej wpłaty za przeprowadzenie szkolenia Zamawiający dokona na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności, która zostanie 

wysłana na adres wskazany w zamówieniu w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi. 

 

UWAGI 

Program pełnej wersji szkolenia może być dostosowany do potrzeb organizacji. Wskazane jest 

skorzystanie w przygotowaniu materiałów szkoleniowych z wdrożonej w organizacji Polityki 

Bezpieczeństwa Informacji. 

 

W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą proszę o kontakt. 

 

Z poważaniem, 

/ Arkadiusz Stawczyk / 

 

 

 

* - dostępne w pełnej wersji szkolenia 


