
Informacje organizacyjne:
1. szkolenia od godz. 12.00. Od godz. 13.00-14.00 obiad, r

programowych o godz. 14.00, a z w dniu ostatnim ok. godz. 14.00. 
2. Koszt uczestnictwa i wynosi od osoby:

- 21 - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i 19 - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 
 na Forum do 31.10.2017 r.).  

- 26 - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i 24 - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 
od 01.09.2017 r., a na Forum od 01.11.2017 r.). 

Koszt uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby: 
- 19 - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub - 18 - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 
Koszt uczestnictwa w Kursach k kancelarii tajnych i niejawnych oraz Szkoleniach  I stopnia 5 dniowych wynosi od osoby: 
- 26 tto - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub - 24 tto - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 
Koszt uczestnictwa w Szkoleniach Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych 5 dniowych/3 dniowych: 
- 28 22 netto - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub - 26 2000 netto - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 
Cena obejmuje: ,  

 VAT 23%. Szkolenia 
finansowane w co najmniej 70%  VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia pros

wraz ze szeniem uczestnictwa. 
3.  

 - 5%, 6 i 2017 r. -  - 5%, uczestnictwo 
3 i  - 10%.  

4. 5 dni roboczych 
-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 20

KSOIN. na stronie www.ksoin.pl.  
5.  Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 

9927 na 5  . 
6.  na 3 dni robocze nie 

  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 

 
instytucji, nr NIP                                                                                                                                                                                                        miejs  

Nazwa szkolenia: .  

Termin szkolenia:  Miejsce szkolenia:  

Lp.  Stanowisko Telefon i fax kontaktowy E-mail kontaktowy 

    

    

...   kwoty i ........................... netto (+23% VAT/zwolnienie z VAT, ). 

 
podpis osoby 

Krajowe Stowarzyszenie
Ochrony Informacji Niejawnych

 
 

z  
  

 
niejawnych, biznesowych i danych osobowych oraz 
innych prawnie chronionych 

 
pr  ochrony 

 
podyplomowych z zakresu ochrony informacji 

 udzielaniem pomocy p
i 
niejawnych, biznesowych i danych osobowych 

 oraz 
indywidualnych ko  

 

Stowarzyszenie Wspierania 

 

 
z  

 popularyzowaniem wiedzy z zakresu obrony narodowej 
 

 patriotycznych 
 obywatelskiego 

 
narodowe 

 propagowaniem wiedzy z zakresu historii i tradycji 
 

  

 
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



VII Konferencja  
4- 2017 r. Bielsko-

XII
 

6-8 grudnia 2017 r. Bielsko-  

Kurs podstawowy z warsztatami  
dla  

21-25 sierpnia 2017 r. Serock 
18-22 2017 r.  

16-20 2017 r. Zakopane 
20-24 listopada 2017 r.  
11-15 grudnia 2017 r. Szczyrk 

Warsztaty dla  
kancelarii tajnych i niejawnych 

23-25 sierpnia 2017 r. Serock 
20-  

18- Zakopane 
22-  
13-15 grudnia 2017 r. Szczyrk  

Szkolenie 
i  

23-  
29 listopada-1 grudnia 2017 r. Serock  

 
ch 

15-  

  Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych 
prowadzony zgodnie z krajowymi standardami 

kwalifikacji/kompetencji zawodowych - kod 242110 
lub  Specjalista Ochrony 

Informacji  
25-29 lub 27-29 2017 r.  

23-27 lub 25-27 pa 2017 r. Szczyrk 
27 listopada-1 grudnia lub 29 listopada-1 grudnia 2017 r. 

Serock

w 

nt.
proces analizy i oceny ryzyka 
23-25 sierpnia 2017 r. Serock 

20-  
18- Zakopane 

22-  
13-15 grudnia 2017 r. Szczyrk 

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony 
 

21-23 sierpnia 2017 r. Serock 
18-  

16- Zakopane 
20-22 listopada 201  
11-13 grudnia 2017 r. Szczyrk 

Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych 
21-23 sierpnia 2017 r. Serock 

18-  
16- Zakopane 

20-  
11-13 grudnia 2017 r. Szczyrk  

Warsztaty z ochrony danych osobowych 
dla ADO i ABI 

23-25 sierpnia 2017 r. Serock 
20-  

18- Zakopane 
22-  
13-15 grudnia 2017 r. Szczyrk  

Szkolenie z zakresu Norm Obronnych 

 
9-11  
20-22 listopada 2017 r. Zakopane 

  
i obrony cywilnej - s

25- Szczyrk
27-29 listopada 2017 r. Serock 

Szkolenie  
25-  

23-  
27 listopada-1 grudnia 2017 r. Serock 

 
27- Bukowina T  

25-  
29 listopada-1 grudnia 2017 r. Serock 

ISO/IEC 27001 w jednostce organizacyjnej 
9-  

20-22 listopada 2017 r. Zakopane 

  
11-  Serock 
6-8 grudnia 2017 r. Bielsko-  

Szkolenia prowadzone 
zgodnie z  o ochronie informacji niejawnych dla: 

 
 

 
niejawnych o klauzuli  

Indywidualne konsultacje i szkolenia 
na za  

Informacja o ofercie szkoleniowej KSOIN, zakres tematyczny 
informacje organizacyjne 

internetowej www.ksoin.pl. 

Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru instytucji 
szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 

2.24/00253/2014.


