
Informacje organizacyjne: 

1. Przyjazd uczestników szkoleń 1 dniowych - w dniu szkolenia do godz. 8.45, zajęcia programowe odbywają się w godz. 9.00-16.00. 
2. Przyjazd uczestników szkoleń 3 i 5 dniowych, rejestracja i zakwaterowanie w pierwszym dniu szkolenia od godz. 13.00, rozpoczęcie zajęć 

programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00. 
3. Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 dniowym wynosi od osoby 580 zł netto. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby: 
- 1900 zł netto - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub - 1800 zł netto - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 
Koszt uczestnictwa w Szkoleniach Kierowników Kancelarii Tajnych i Niejawnych oraz Archiwistów I stopnia wynosi od osoby: 
- 2500 zł netto - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub - 2300 zł netto - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 
Koszt uczestnictwa w Szkoleniach Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych 5 dniowych/3 dniowych: 
- 2800 zł/2200 zł netto - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub - 2600 zł/2000 netto - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 
Koszt uczestnictwa w V Konferencji Safety and Security oraz XIII Kongresie OIN wynosi od osoby: 
- 2100 zł netto - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub - 1900 zł netto - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie (z wyjątkiem szkolenia 1 dniowego). 
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. 

4. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są 
zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa. 

5. Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN - 5%, uczestnicy szkoleń z 2016 i 2017 r. - 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych 
szkoleniach - 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach - 10%. Zniżki nie sumują się. 

6. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby 
KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia. 

7. Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 
9927 przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej). 

8. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie 
zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych 
40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8/10, NIP: 634-25-59-104 

www.ksoin.pl, e-mail: biuro@ksoin.pl, tel. 32 206 46 00, fax 32 206 46 01 

KARTA ZGŁOSZENIA 
pieczątka firmy/instytucji, nr NIP                                                                                                                                                                                                        miejscowość, dnia 

Nazwa szkolenia: …………………………………………..…………………………………..………………..………………………………. 

Termin szkolenia: ……………………………………….…… Miejsce szkolenia: ……………………………………………………… 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon i fax kontaktowy E-mail kontaktowy 

     

     

     

Rezerwuję pokój …...… osobowy. Deklaruję wpłatę kwoty w wysokości ........................... zł netto (+23% VAT/zwolnienie z VAT, niepotrzebne 
skreślić). 

 
podpis osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia 

 Krajowe Stowarzyszenie 
Ochrony Informacji Niejawnych 

 
 

zajmuje się m.in.: 

• upowszechnianiem wiedzy nt. bezpieczeństwa 
informacji 

• popularyzacją systemu i zasad ochrony informacji 
niejawnych, biznesowych i danych osobowych oraz 
innych prawnie chronionych 

• wspieraniem działalności społecznej i zawodowej 
pracowników pionów ochrony 

• współudziałem w przygotowaniu i prowadzeniu studiów 
podyplomowych z zakresu ochrony informacji 

• udzielaniem pomocy przedsiębiorcom przy ocenie 
i wdrażaniu systemowych rozwiązań ochrony informacji 
niejawnych, biznesowych i danych osobowych 

• organizowaniem kursów, szkoleń, warsztatów oraz 
indywidualnych konsultacji na zamówienie 

Stowarzyszenie Wspierania 
Bezpieczeństwa Narodowego 

 

 
zajmuje się m.in.: 

• popularyzowaniem wiedzy z zakresu obrony narodowej 

oraz bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego 

• upowszechnianiem wartości patriotycznych 

nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego 

• wspieraniem postaw wzmacniających bezpieczeństwo 

narodowe 

• prowadzeniem działalności szkoleniowej i konsultacyjnej 

• opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących 

bezpieczeństwa narodowego 

K S O I N  i  S W B N  s ą  c z ł o n k a m i  
F e d e r a c j i  O r g a n i z a c j i  P r o o b r o n n y c h .  

 
K o n t a k t :  

40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10 
www.ksoin.pl, e-mail: biuro@ksoin.pl 
www.swbn.pl, e-mail: biuro@swbn.pl 

tel. 32 206 46 00, fax 32 206 46 01 

mailto:biuro@ksoin.com.pl


Stowarzyszenie zaprasza na: 

V Konferencję Safety and Security 
na temat „Nowoczesne technologie, systemy 

i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu 
informacji i danych osobowych” 

29-31 marca 2017 r. Serock 

XIII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, 
Biznesowych i Danych Osobowych 

29-31 maja 2017 r. Serock 

Kurs podstawowy z warsztatami  
dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych 

20-24 lutego 2017 r. Raszyn 
20-24 marca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 

3-7 kwietnia 2017 r. Gdańsk 
8-12 maja 2017 r. Kazimierz Dolny 

5-9 czerwca 2017 r. Szczyrk 

Warsztaty dla kierowników oraz pracowników 
kancelarii tajnych i niejawnych 

22-24 lutego 2017 r. Raszyn 
22-24 marca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 

5-7 kwietnia 2017 r. Gdańsk 
10-12 maja 2017 r. Kazimierz Dolny 

7-9 czerwca 2017 r. Szczyrk 

Nowy zawód – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych 
prowadzony zgodnie z krajowymi standardami 

kwalifikacji/kompetencji zawodowych - kod 242110  
lub szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony 

Informacji Niejawnych dla pracowników pionów ochrony 
13-17 lub 15-17 lutego 2017 r. Raszyn 

3-7 lub 5-7 kwietnia 2017 r. Gdańsk 
19-23 lub 21-23 czerwca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów 
bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym 

nt. szacowania i zarządzania ryzykiem – 
proces analizy i oceny ryzyka 

22-24 lutego 2017 r. Raszyn 
22-24 marca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 

26-28 kwietnia 2017 r. Gdańsk 
10-12 maja 2017 r. Kazimierz Dolny 

21-23 czerwca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 

 

Konwersatorium na temat praktyki ochrony informacji 
niejawnych omawia ekspert kmdr por. Marek Anzel  
27 lutego, 10 kwietnia, 26 czerwca 2017 r. Warszawa 

1 marca, 12 kwietnia, 28 czerwca 2017 r. Katowice 

Niezbędnik bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
Dokumentacja bezpieczeństwa TI SWB i PBE 

28 lutego, 11 kwietnia, 27 czerwca 2017 r. Warszawa 
2 marca, 13 kwietnia, 29 czerwca 2017 r. Katowice 

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego szansą 
na rozwój firmy. Jak go uzyskać?  

Omawia i wyjaśnia kpt. Beata Jachymska b. Naczelnik  
Wydziału Bezpieczeństwa Przemysłowego ABW 

26 stycznia, 16 lutego, 20 kwietnia, 8 czerwca 2017 r. Warszawa 
25 stycznia, 9 marca, 18 maja, 30 czerwca 2017 r. Katowice 

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony 
fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych 

20-22 lutego 2017 r. Raszyn 
20-22 marca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 

24-26 kwietnia 2017 r. Gdańsk 
8-10 maja 2017 r. Kazimierz Dolny 

28-30 czerwca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 

Cała prawda o ochronie danych osobowych, aktualnych 
i przygotowywanych zmianach krajowych i zagranicznych 

przedstawia Andrzej Lewiński b. Z-ca GIODO 
30 stycznia, 17 lutego, 21 kwietnia, 9 czerwca 2017 r. Warszawa 

27 stycznia, 10 marca, 19 maja, 23 czerwca 2017 r. Katowice 

Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych 
20-22 lutego 2017 r. Raszyn 

20-22 marca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 
24-26 kwietnia 2017 r. Gdańsk 

8-10 maja 2017 r. Kazimierz Dolny 
19-21 czerwca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 

Warsztaty z ochrony danych osobowych 
dla ADO i ABI 

22-24 lutego 2017 r. Raszyn 
22-24 marca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 

26-28 kwietnia 2017 r. Gdańsk 
10-12 maja 2017 r. Kazimierz Dolny 

21-23 czerwca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 

 

Tworzenie dokumentacji wewnętrznej dotyczącej ochrony 
danych osobowych w jednostce organizacyjnej  

(szkolenie dla ABI) 
15-17 lutego 2017 r. Raszyn 
7-9 czerwca 2017 r. Szczyrk 

Kurs dla archiwistów I stopnia 
13-17 lutego 2017 r. Raszyn 
3-7 kwietnia 2017 r. Gdańsk 

19-23 czerwca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 

Warsztaty z archiwizacji dokumentów 
15-17 lutego 2017 r. Raszyn 
5-7 kwietnia 2017 r. Gdańsk 

21-23 czerwca 2017 r. Bukowina Tatrzańska 

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone 
zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla: 

• osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, 
które organizuje pełnomocnik ochrony, 

• osób ubiegających się o dostęp do informacji 
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” 

Indywidualne szkolenia 
na zamówienie dla firm i instytucji dot.: 

• funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej, 

• ochrony danych osobowych, 

• opracowania dokumentacji SWB i PBE, 

• bezpieczeństwa przemysłowego, 

• bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

• określania poziomu zagrożenia, szacowania 
i zarządzania ryzykiem, 

• audytu bezpieczeństwa, ochrony informacji 
i danych osobowych. 

• zarządzania kryzysowego, 

• zagrożeń terrorystycznych. 

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do 
bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną. 

Informacja o ofercie szkoleniowej KSOIN, zakres tematyczny szkoleń, 
informacje organizacyjne oraz formularze zgłoszenia uczestnictwa 

znajdują się na stronie internetowej www.ksoin.pl. 

Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych 
pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014. 

http://www.ksoin.pl/pl/szkolenie_dla_abi_tworzenie_dokumentacji_wewnetrznej_dotyczacej_ochrony_danych_osobowych_w_jednostce_organizacyjnej-strony,12,61,szkolenie.html
http://www.ksoin.pl/pl/szkolenie_dla_abi_tworzenie_dokumentacji_wewnetrznej_dotyczacej_ochrony_danych_osobowych_w_jednostce_organizacyjnej-strony,12,61,szkolenie.html
http://www.ksoin.pl/


 


