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Zaproszenie na SZKOLENIE pt.: 

 

 OCHRONA  i  BEZPIECZEŃSTWO  INFORMACJI  NIEJAWNYCH 
 szkolenie dla wszystkich pracowników - odpowiadających za sprawy związane z ochroną 

informacji 

 niejawnych wypełniające dyspozycje art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 21 ust. 4 pkt 2 ustawy o 

ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2011 Nr 182, poz.1228) 

oraz 

 Praktyczne aspekty dotyczące realizacji zadań obronnych, 

zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej 

sposoby opracowania, aktualizacji obowiązującej dokumentacji 

planistycznej i szkoleniowej 

 

  Szanowni Państwo, 

 

Firma Atfide Sp. z o.o., dzięki profesjonalnemu zespołowi specjalistów ds. bezpieczeństwa i ochrony informacji, opracowała dla 

Państwa ofertę, dotyczącą przeprowadzenia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i praktycznych aspektów 

dotyczących realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności   i obrony cywilnej w Państwa Jednostce. 

 

Przypominamy,  iż   przedmiotowy  charakter               szkoleń                        wynika   z                           ciążących  na  Państwu  obowiązkach  prawnych. 
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24 PAŹDZIERNIK 2019 (CZWARTEK) – RZESZÓW 

    Adresaci: 
 

Osoby odpowiadające za sprawy związane z ochroną informacji niejawnych, sprawami 

obronnościowymi i zarządzaniem kryzysowym 

    Program: 
I. Ochrona i bezpieczeństwo informacji niejawnych 

1. Przedmiotowy zakres stosowania ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

2. Klasyfikowanie oraz zasady przetwarzania informacji niejawnych. 

3. Bezpieczeństwo osobowe, postępowania sprawdzające. 

4. Zabezpieczenia techniczne, oraz praktyczne wskazówki w zakresie 

funkcjonowania kancelarii niejawnej. 

5. Praktyczne zastosowanie w jednostce organizacyjnej kryteriów i sposobów 

określania poziomów zagrożeń oraz metodyki doboru środków bezpieczeństwa 

fizycznego, na podstawie zapisów Rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. w 

sprawie środków 

bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych. 

6. Zasady prowadzenia podstawowych dzienników i rejestrów ewidencyjnych. 

7. Praktyczne sposoby zabezpieczania i ochrony dokumentacji niejawnej. 

8. Skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa. 

9. Odpowiedzialność prawna. 

II. Praktyczne aspekty dotyczące realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, 

ochrony ludności i obrony cywilnej / Sposoby opracowania, aktualizacji 

obowiązującej dokumentacji planistycznej i szkoleniowej. 

1. Zasady funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej. 

Stany gotowości obronnej państwa, procedury planistyczne oraz mechanizmy ich osiągania. 

Stany nadzwyczajne w państwie. Unormowania prawne dotyczące stanu wyjątkowego i 

stanu wojennego. 

2. Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów / Struktura 

i zadania elementów systemu obronnego. Zasady organizacji i funkcjonowania 

Zespołu Stałego Dyżuru. Organizacja i funkcjonowanie obiegu informacji w systemie. 

3. Planowanie operacyjne i programowanie obronne / System planowania obronnego, 

dokumenty planistyczne. Metodyka opracowywania planu operacyjnego. Tabela i karty 

realizacji zadań operacyjnych. Zasady aktualizowania dokumentów planu operacyjnego 

funkcjonowania. 

4.    Przygotowania gospodarczo – obronne. 

  Termin : 

  Miejsce: 
 

  Czas trwania: 

24 październik 2019r. (czwartek)  

Hotel „Prezydencki” Rzeszów, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów (wjazd od Al. mjr. Wacława 

Kopisto)  

od godz: 10.00 do 14.00 

   Cena: 340 zł netto +VAT (od osoby) 

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 15% zniżki 

 Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonywać e-mailem dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA  
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