
Stowarzyszenie zaprasza na: 
 
Kurs kierowników kancelarii tajnych 

17-21 stycznia 2011 r. Ustroń 
21-25 marca 2011 r. Wisła 
16-20 maja 2011 r. Spała 

 
Warsztaty dla pracowników 

kancelarii tajnych 
16-18 lutego 2011 r. Ustroń 

15-17 czerwca 2011 r. Kazimierz Dolny 
 

Warsztaty dla administratorów 
systemu i inspektorów bezpieczeństwa 

teleinformatycznego 
2-4 marca 2011 r. Warszawa 

8-10 czerwca 2011 r. Kazimierz Dolny  
 

Konwersatorium dla pełnomocników 
ds. ochrony informacji niejawnych 
nt. ustawy i rozporządzeń okołoustawowych 

9-11 lutego 2011 r. Wisła 
16-18 marca 2011 r. Spała  

 
Konwersatorium 

nt. ochrony informacji w urzędach 
administracji samorządowej 

9-11 marca 2011 r. Rynia 
 

VII Kongres Ochrony Informacji 
Niejawnych, Biznesowych 

i Danych Osobowych 
25-27 maja 2011 r. Spała 

 
Kurs auditorów wewnętrznych 

Systemów Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) 

PN-ISO/IEC 27001:2007 

30 marca-1 kwietnia 2011 r. Warszawa  
 

Kurs archiwistów I stopnia 
31 stycznia-04 lutego 2011 r. Ustroń 

11-15 kwietnia 2011 r. Rynia  
 

Kurs Administratorów 
Bezpieczeństwa Informacji (ABI) 

26-28 stycznia 2011 r. Wisła 
6-8 kwietnia 2011 r. Warszawa 

 
Warsztaty dla administratorów  

danych osobowych i administratorów  
bezpieczeństwa informacji (ADO i ABI)  

23-25 lutego 2011 r. Zakopane 
11-13 maja 2011 r. Spała 

 
Konwersatorium 

nt. ochrony danych osobowych 
organizowane w porozumieniu z GIODO 

27-30 czerwca 2011 r. Spała 

Warsztaty nt. szacowania ryzyka -
 proces analizy i oceny ryzyka 

w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych 
27-29 kwietnia 2011 r. Spała 

1-3 czerwca 2011 r. Kazimierz Dolny 
 

Seminaria nt. wdrażania ustawy 
o ochronie informacji niejawnych 

wraz z rozporządzeniami 
7 lutego 2011 r. Warszawa  

8 lutego 2011 r. Katowice 

14 lutego 2011 r. Wrocław 

21 lutego 2011 r. Kraków 

22 lutego 2011 r. Łódź 

28 lutego 2011 r. Rzeszów 
 

Jednodniowe konsultacje 
i indywidualne szkolenia zamknięte na 
zamówienie dla firm i instytucji dot.: 

• funkcjonowania kancelarii tajnej, 
• ochrony danych osobowych, 
• bezpieczeństwa przemysłowego 

i teleinformatycznego, 
• określania poziomu zagrożenia, 

szacowania i zarządzania ryzykiem 
dot. informacji niejawnych, 

• tajemnicy przedsiębiorstwa, 
• audytu bezpieczeństwa i ochrony 

informacji. 
 

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


