
Jak efektywnie zarządzać ochroną informacji niejawnych                           

w jednostce organizacyjnej?  

Blok I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Normy i standardy w ochronie informacji niejawnych  
 
1. Krajowe regulacje prawne w  zakresie ochrony informacji niejawnych. 
2. Klasyfikacja informacji niejawnych. 
3. System ochrony informacji niejawnych w Polsce: 

a) organizacja  ochrony informacji niejawnych w RP oraz w  jednostce 
organizacyjnej; 

b) bezpieczeństwo osobowe; 
c) bezpieczeństwo fizyczne; 
d) bezpieczeństwo teleinformatyczne; 
e) bezpieczeństwo przemysłowe. 

4. Tryb postępowania z informacjami  niejawnymi. 
5. Przedmiot i podmiot ustawy o ochronie informacji niejawnych. 
6. Organy odpowiedzialne za ochronę informacji niejawnych. 
7. Elementy składowe: systemu ochrony informacji niejawnych oraz 

organizacji ochrony informacji niejawnych  w jednostce organizacyjnej. 

  
 

Blok II          Praktyczne  aspekty w ochronie  informacji  niejawnych  
 
1. Zadania  osób odpowiedzialnych w jednostce organizacyjnej  za 

ochronę informacji niejawnych. 
2. Zakres uprawnień i realizacja kontroli w obszarze ochrony informacji 

niejawnych. 
3. Najczęściej wskazywane nieprawidłowości i uchybienia w obszarze 

ochrony informacji niejawnych, zawarte w raportach pokontrolnych 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  

4. Konsekwencje karne i dyscyplinarne za naruszenie obowiązujących 
przepisów o ochronie informacji niejawnych. Omówienie rzeczywistych 
przykładów naruszeń w ochronie informacji niejawnych.  

5. Praktyczne wskazówki dotyczące efektywnego wdrażania ustawowych 
wymagań.  

Blok III Podsumowanie szkolenia. Dyskusja. 

Czas szkolenia  1 dzień  

Koszt realizacji  Do uzgodnienia  

Trener  -  
dr Agata Lasota- 
Jądrzak  
Ekspert ds. 
Bezpieczeństwa 
Informacji 
NIP 7791591431 
 
 

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. W 2016 roku, 
na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej                               
w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt.: „Wpływ jakości informacji na 
skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej” Absolwentka 
Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Studiów Podyplomowych                                
w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa 
Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku 
zarządzanie kryzysowe. Od blisko 21 lat zawodowo związana z ochroną 
informacji prawnie chronionych. W latach 2006 - 2020  pełniła funkcję 
Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji 
Niejawnych a od 2009 – 2020 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych. W latach 2013 - 2017 wykładowca w Wyższej Szkole 



Bezpieczeństwa w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz 
Zarządzanie. Obecnie związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza                        
w Poznaniu, Politechniką Białostocką, Politechniką Poznańską oraz Akademią 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie prowadzenia wykładów z tematyki 
ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. Od 2020 roku pełni 
funkcję Vice Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie.  
Trener i szkoleniowiec w obszarze związanym z  ochroną  danych osobowych                  
i informacji niejawnych. Aktywny wdrożeniowiec systemu ochrony informacji 
niejawnych i danych osobowych w podmiotach administracji publicznej oraz 
podmiotach prywatnych różnych branż. Autorka wielu publikacji dotyczących 
zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz 
ochrony informacji niejawnych. W 2015 roku uzyskała tytuł eksperta Krajowego 
Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych a od 2017 roku tytuł eksperta 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Od 2020 roku pełni 
funkcję Vice Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie. 
Wykładowca akademicki w wielu uczelniach w Polsce oraz praktyk w zakresie 
ochrony informacji prawnie chronionych. Autorka wielu publikacji z zakresu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz 
ochrony informacji niejawnych. 

Zaświadczenia  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo 
w szkoleniu. 

 

 

 

 


