
I n s t y t u t  S o c j o l o g i i  U M K  
SOCJOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA  
WEWNĘTRZNEGO  studia podyplomowe 
 

 
 

Specjalistyczne kursy z zakresu ochrony informacji niejawnych 
 

 
I.    KURS NA KIEROWNIKA KANCELARII TAJNEJ 
 

W dobie rosnącej konkurencji zawodowej, wysokiej specjalizacji stanowisk oraz szerokiego 
spektrum przepisów dotyczących systemów kancelaryjnych, odpowiedni sposób 
funkcjonowania kancelarii tajnej uniemoŜliwiający wypływ informacji lub zagroŜenie 
integralności systemów ochrony, wymaga opracowania oraz zastosowania skutecznych 
instrumentów prawnych, technicznych i informatycznych. Osiągnięcie zadowalającego 
poziomu wiedzy teoretycznej a w szczególności praktycznej jest niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania na stanowisku kierownika kancelarii tajnej. 
 

CEL: 
Celem kursu jest wykształcenie specjalistów w zakresie organizacji i funkcjonowania 
kancelarii tajnych oraz skutecznej ochrony strategicznych informacji w szczególności: 
informacji niejawnych. Jednocześnie słuchacze zapoznają się z praktycznymi aspektami 
przygotowywania dokumentacji niezbędnej do realizacji zdań kancelaryjnych, wymogami 
ochrony fizycznej i technicznej określonymi w przepisach krajowych i międzynarodowych 
oraz wytycznymi słuŜb ochrony państwa w tym zakresie. Dodatkowo omówione zostaną 
zasady i sposoby archiwizacji dokumentów. 
 

KORZYŚCI: 
Kurs umoŜliwia uczestnikom doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie polityki 
bezpieczeństwa informacji, analizy ryzyka, tworzenia planów ochrony informacji niejawnych, 
wyszukiwania danych, weryfikacji wiarygodności i efektywnego zorganizowania systemu 
obiegu informacji w jednostce organizacyjnej. 
Słuchacze zdobędą specjalistyczną praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania 
informacją jej ochroną zarówno w aspekcie procesów prawno-organizacyjnych, 
informatycznych, technicznych, jak równieŜ w zakresie obowiązujących prawnych procedur 
przetwarzania, ochrony i analizy zarządzania ryzykiem informacji. Uczestnikom 
przedstawione zostaną tradycyjne, współczesne jak i nowatorskie sposoby zarządzania i 
ochrony informacji, równieŜ w aspekcie podstawowych regulacji procesu integracji z Unią 
Europejską. Szerzej będzie równieŜ omawiana tematyka związana z kwestią wykorzystania 
moŜliwości, które stwarza dynamiczny rozwój nowych technologii informatycznych 
związanych z ochroną i zarządzaniem informacją w kancelarii tajnej oraz minimalizacji 
ryzyka jej wypływu. Przedstawiony zostanie algorytm postępowania i przygotowania 
dokumentacji przed archiwizacją. Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń i praktycznych 
warsztatów, które pozwalają na aktywne uczestnictwo w zajęciach. Dodatkowo uczestnicy 
kursu uzyskają komplet niezbędnych instrumentów kancelaryjnych w postaci wzorów 
dzienników i dokumentów umoŜliwiających przygotowanie profesjonalnie działającej 
kancelarii tajnej. 
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UCZESTNICY: 

Ze względu na poruszaną tematykę kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się 
obiegiem informacji, jej bezpieczeństwem oraz zarządzaniem w szczególności kierowników 
kancelarii i kandydatów na to stanowisko oraz specjalistów i pełnomocników ochrony 
informacji, którzy chcą pogłębić wiedzę dotyczącą zarządzania kancelarią tajną jednostce 
organizacyjnej oraz chcących uzyskać wiedzę o potencjalnych formach i moŜliwościach 
wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i ochrony informacji. 
 

CERTYFIKAT: 
Uzyskany po zakończeniu kursu certyfikat, zaświadczał będzie o zdobytej szerokiej wiedzy 
dotyczącej teoretycznych aspektów funkcjonowania kancelarii tajnych, ale przede wszystkim 
o profesjonalnych praktycznych umiejętnościach, niezbędnych do podjęcia pracy na 
stanowisku kierownika kancelarii tajnej bez długotrwałego procesu adaptacji zawodowej 
niezbędnego w przypadku realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych. 
 

PROGRAM KURSU: 
Płk Tomasz Piechowiak, Kancelaria tajna w jednostce organizacyjnej - organizacja, 
lokalizacja i zadania, konwersatorium 4 godz., egzamin.  
 
Płk Krzysztof Gawęda, Zasady ochrony fizycznej kancelarii tajnej i prowadzenie 
dokumentacji, konwersatorium, 10 godz., zaliczenie. 
 
Razem: 14 godz. 
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II.    KURS - OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH NATO I UE 
 

W związku z uczestnictwem i coraz większym zaangaŜowaniem Polski w strukturach NATO 
a przede wszystkim Unii Europejskiej, niezbędnym jest poznanie mechanizmów organizacji i 
funkcjonowania struktur bezpieczeństwa. Wiedza o procesach zachodzących w 
międzynarodowych organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem jest obecnie i będzie w 
przyszłości koniecznym elementem do stworzenia spójnego, zintegrowanego systemu 
bazującego na wieloletnich doświadczeniach NATO i UE. 
 

CEL: 
Celem kursu jest wykształcenie specjalistów w zakresie dostosowania przepisów prawnych 
oraz wykorzystania praktycznej wiedzy w organizacji i funkcjonowaniu systemu 
bezpieczeństwa realizowanego w strukturach NATO i UE. Słuchacze zapoznają się z 
praktycznymi aspektami funkcjonowania bezpieczeństwa dokumentów i informacji, 
określonymi w przepisach międzynarodowych. 
 

KORZYŚCI: 
Kurs umoŜliwi uczestnikom zdobycie specjalistycznej teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz 
umiejętności z zakresu najnowszych przepisów i wytycznych UE i NATO. Dodatkowo 
uczestnicy kursu uzyskają komplet niezbędnych aktualnych dokumentów związanych 
kancelaryjnych przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w państwach członkowskich obu 
organizacji międzynarodowych. 
 

UCZESTNICY: 
Ze względu na poruszaną tematykę kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących 
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przepisów międzynarodowych. 
 

CERTYFIKAT: 
Uzyskany po zakończeniu kursu certyfikat, zaświadczał będzie o zdobytej szerokiej wiedzy 
dotyczącej teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania przepisów międzynarodowych 
związanych z szeroko rozumianą polityką bezpieczeństwa. Certyfikat potwierdzał będzie 
równieŜ zdobyte umiejętności wdraŜania zasad międzynarodowych do polskiego systemu 
ochrony informacji niejawnych. 
 

PROGRAM KURSU: 
Dorota Jęda, Ochrona prawna informacji niejawnych NATO i UE, wykład, 2 godz., zaliczenie. 
 
Dr Adrian Siadkowski, Porównanie systemów ochrony informacji niejawnych w wybranych 
państwach na świecie, konwersatorium, 5 godz., egzamin.  
 
Dorota Jęda, Międzynarodowy system obiegu informacji NATO i UE – doświadczenia 
jednostek administracji publicznej, konwersatorium, 8 godz., zaliczenie. 
 
Razem: 15 godz. 
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III.   KURS KONTROLERA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 
(prowadzony w oparciu o Ustawę o ochronie informacji niejawnych i Ustawę o NajwyŜszej 
Izbie Kontroli wraz z rozporządzeniami) 

Ustawa o ochronie informacji niejawnych art. 18.4.3. nakłada na pełnomocnika i kierowany 
przez niego pion ochrony obowiązek kontroli ochrony informacji niejawnych oraz 
przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, a takŜe okresową kontrolę ewidencji, 
materiałów i obiegu dokumentów. 

CEL: 
Celem kursu jest wykształcenie specjalistów w zakresie realizacji wewnętrznych procedur 
kontrolnych. 
 

KORZYŚCI: 
Kurs umoŜliwi uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności planowania, 
przygotowania, prowadzenia kontroli ochrony informacji niejawnych we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych. 
 

UCZESTNICY: 
Ze względu na poruszaną tematykę kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących 
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu procedur kontrolnych. 
 

CERTYFIKAT: 
Uzyskany po zakończeniu kursu certyfikat zaświadczał będzie o zdobytej szerokiej wiedzy 
dotyczącej teoretycznych i praktycznych aspektów kontroli opartej o przepisy jednostek 
upowaŜnionych do realizowania kontroli. Certyfikat potwierdzał będzie równieŜ zdobyte 
umiejętności realizacji kontroli włącznie z metodologicznym procesem przygotowania 
kontroli. 
 

PROGRAM KURSU: 
Ryszard Walendzik, Procedury kontrolne NIK przewidziane ustawą o ochronie informacji 
niejawnych, wykład, 5 godz., zaliczenie.  
 
Dr Adrian Siadkowski, Kontrole słuŜb ochrony państwa w zakresie informacji niejawnych, 
wykład, 4 godz., egzamin.  
 
Płk Krzysztof Gawęda, Metodyka prowadzenia kontroli, przygotowanie dokumentacji, 
realizacja zadań kontrolnych, konwersatorium, 5 godz., zaliczenie.  
 
Płk Krzysztof Gawęda, Okresowa kontrola ewidencji, materiałów obiegu dokumentów, 
konwersatorium, 5 godz. 
 
Razem: 19 godz. 


