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Program szkolenia: Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji 
 
Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać Państwu wiedzę potrzebną do sprawnego                   
i skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji         
w organizacjach różnego rodzaju i wielkości. Materiał omawiany w trakcie szkolenia obejmuje 
kwestie związane z wdrażaniem, certyfikacją i nadzorem nad codziennym funkcjonowaniem Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji a także nad jego doskonaleniem. 
 
Nasi trenerzy to zespół profesjonalistów, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywają podczas pracy     
w projektach wdrożeniowych systemów bezpieczeństwa, audytowych, a także informatycznych. 
Łączą oni teorię z najlepszymi sprawdzonymi praktykami. 
 
Nazwa kursu Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji 
Symbol szkolenia BI - 05 
Czas trwania 1 dzień 
Warunki udziału Znajomość wymagań Normy ISO 27001 oraz podstawowych aktów 

prawnych regulujących obszar bezpieczeństwa informacji. Jeśli uczestnik 
nie zna wymagań standardu, zalecane jest ukończenie szkolenia 
podstawowego BI-01. 

Uczestnicy Szkolenie zalecane osobom które będą pełnić lub pełnią funkcję 
Pełnomocnika Bezpieczeństwa Informacji w organizacji. 

Zakres Szkolenie przygotowuje do samodzielnego wykonywania pracy 
Pełnomocnika Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie obejmuje ćwiczenia 
i warsztaty. 

Cel Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania 
do właściwego utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji poprzez prezentację rozwiązań pomocnych 
w praktyce. 

Efekty szkolenia Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie pełnienia funkcji 
pełnomocnika bezpieczeństwa informacji. 

Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki związanej z przetwarzaniem informacji oraz 
wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w organizacjach. 
Identyfikacja i interpretacja wymagań prawnych w zakresie 
bezpieczeństwa informacji. 
Organizacja bezpieczeństwa informacji. Sposoby zapanowania nad 
terminowym wykonywaniem zadań związanych z utrzymaniem systemu. 
Cele systemu bezpieczeństwa, a monitorowanie i pomiary procesów. 
Mierzalność celów i zabezpieczeń w praktyce. 
Dokumentacja systemowa - nadzór, zarządzanie, identyfikacja. 
Nadzór nad audytami wewnętrznymi w organizacji (planowanie, analiza 
raportów niezgodności, nadzór nad działaniami korygującymi. 
Organizacja kierowniczego przeglądu zarządzania. 
Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – zasady 
i praktyka. Szanse i korzyści wynikające z certyfikacji w zakresie 
bezpieczeństwa. 



 
 

 

 

Metoda Szkolenie jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych 
o liczne warsztaty praktyczne oraz studia przypadku. Zarówno jako 
przykłady  rzeczywistych sytuacji z polskich i zagranicznych 
organizacji  jak również opisy symulowanych sytuacji, stworzone na 
potrzeby programu szkolenia. Każdy element szkolenia uzupełniony jest 
praktycznymi przykładami i ćwiczeniami realizowanymi przez 
uczestników. Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie 
zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny bezpieczeństwa i 
ochrony danych. Wykorzystujemy także różne formy dyskusji, aby 
osiągać cele szkoleniowe - wymianę doświadczeń uczestników, analizę 
przeprowadzonych ćwiczeń czy wypracowanie z grupą nowych 
pomysłów i rozwiązań. Możliwość skorzystania z indywidualnych 
konsultacji. 

Akredytacja Szkolenie autorskie 4 IT SECURITY 
Egzamin Szkolenie zakończone testem. 
Zapewniamy Szkolenie prowadzone przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem, 

Materiały szkoleniowe, 
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 
Lunch i poczęstunek, 
Po zakończeniu szkolenia możliwość konsultacji online z trenerem jako 
formę weryfikacji ćwiczonych w praktyce porad. 

Gwarancja szkolenia Gwarancja skuteczności szkolenia 
Jeżeli po przebytym szkoleniu uczestnik uzna, że nie przyswoił wiedzy w 
zadowalającym stopniu i chciałby powtórzyć zajęcia, to dajemy taką 
bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, 
spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji. 
Warunki: Gwarancja skuteczności szkolenia obowiązuje w ciągu 
6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia, Osoba korzystająca 
z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym 
szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród 
dostępnych terminów i miejsc, w których dane szkolenie zostanie 
potwierdzone do realizacji przez 4 IT SECURITY. 
Gwarancja inwestycji w pracownika 
W przypadku, gdy w okresie do 6 miesięcy po odbyciu szkolenia 
pracownik wypowiedział umowę z aktualnym pracodawcą,                        
4 IT SECURITY zapewnia bezpłatny udział nowego pracownika w tym 
samym szkoleniu w wybranym przez Klienta terminie i miejscu. 
Warunki: Gwarancja inwestycji w pracownika obowiązuje w ciągu 6 
miesięcy od daty zakończenia szkolenia, warunkiem skorzystania z 
programu jest przedstawienie wypowiedzenia umowy o pracę 
złożonego przez pracownika uczestniczącego w szkoleniu objętym 
gwarancją, osoba korzystająca z programu ma prawo udziału w danym 
szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród 
dostępnych terminów i miejsc, w których dane szkolenie zostanie 
potwierdzone do realizacji przez 4 IT SECURITY. 

 



 


