
ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W ORGANIZACJI 
KURSY I MIKROPOŚWIADCZENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ  



DLA KOGO? 

Kurs przeznaczony jest dla średniej i wyższej 
kadry kierowniczej zainteresowanej uzyskaniem  
i/lub potwierdzeniem kompetencji w zakresie 
cyberbezpieczeństwa w organizacji. 



DLACZEGO WARTO? 

Jak wynika z badania KPMG, 69 proc. firm w 
Polsce odnotowało w 2021 r. przynajmniej jeden 
cyberatak.  

Firmy najbardziej obawiają się zagrożeń ze strony 
szeroko rozumianej cyberprzestępczości (92%), z 
czego blisko 70%  największego zagrożenia upatruje 
w zorganizowanych grupach cyberprzestępczych. 

Z badania wynika, że 69 proc. ankietowanych 
organizacji odnotowała incydenty polegające na 
naruszeniu bezpieczeństwa, co  oznacza  wzrost o 5 
proc. prób cyberataków w porównaniu do 2020 roku. 

Źródło: KPMG „Barometr cyberbezpieczeństwa. Ochrona cyfrowej tożsamości” 2022 



 
DLACZEGO 

WARTO? 

W dobie narastających zagrożeń 

cyberatakami i nasilających się 

symptomów wojny hybrydowej, rośnie 

rola kadry kierowniczej odpowiedzialnej 

za cyberbezpieczeństwo organizacji. 

Nasz kurs jest okazją do nabycia 

kwalifikacji w tym obszarze. 

Kurs został przygotowany w oparciu o 

wiedzę i doświadczenie Stowarzyszenia 

Ekspertów Bezpieczeństwa RP i 

najnowocześniejsze standardy 

kształcenia promowane przez Polskie 

Forum Biznesu. 



 

O CZYM? 

 
ZAKRES KURSU POZWALA 
KOMPLEKSOWO SPOJRZEĆ NA 
KLUCZOWE ELEMENTY  
I ASPEKTY CYBERBEZPIECZEŃSTYWA  
W ORGANIZACJI.  
 

UKOŃCZENIE KURSU POZWOLI NA: 

 zrozumienie podstawowych procesów oraz 
elementów tworzących pojęcie „bezpieczeństwa 
organizacji” przez pryzmat ochrony  
i bezpieczeństwa danych na każdym etapie ich 
przetwarzania; 

 zapoznanie uczestnika z pojęciami związanymi  
z aktualnymi metodami wykorzystywania 
podatności systemów i użytkowników w zakresie 
ataków oraz metod ograniczania ich wpływu na 
organizację; 

 zrozumienie mechanizmów stojących za 
skuteczną ochroną organizacji nie tylko  
w aspekcie infrastrukturalnym, ale tez 
proceduralnym -  w zakresie planowania, 
omawiania i rozumienia polityk zarządzania 
ryzkami oraz zasad przygotowywania 
komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej; 

 zrozumienie elementów tworzących 
bezpieczeństwo współczesnej organizacji, 
planowanie wzrostu, identyfikowanie słabych 
miejsc oraz uruchomienie procesów mających na 
celu zwiększenie świadomości pracowników 
organizacji w obszarze współczesnych metod 
ataku, skutków wycieków informacji oraz ich 
wartości na rynku. 
 



ORGANIZACJA KURSU (WARIANTY) 

KURS TRWA 28 GODZIN  ORGANIZOWANY JEST W WEEKENDY    
(2 ZJAZDY X 2 DNI X 7 GODZIN) 

W DNI ROBOCZE  
(4 DNI X 7 GODZIN W DWÓCH 

 NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE TYGODNIACH)  



CYFROWE 
MIKROPOŚWIADCZENI
E 

Realizujemy kurs w oparciu o 
nowoczesne metody edukacyjne. 
Absolwentom kursu przyznajemy 
cyfrowe  odznaki potwierdzające 
kwalifikację w zakresie „zarządzania 
cyberbezpieczeństwem  
w organizacji.” Możesz je 
wykorzystywać w swoim portfolio  
w mediach społecznościowych. 

Jeśli posiadasz już kompetencje w 
zakresie zarządzania 
cyberbezpieczeństwem w organizacji i 
chcesz jedynie potwierdzić ten fakt, nie 
musisz uczęszczać na kurs, a jedynie 
dokonać potwierdzenia kompetencji w 
trakcie organizowanego przez nas 
egzaminu. 



ORGANIZATORZY – 
WSPÓŁPRACA 
 
 
 
 
 
 



CENA 

 Kurs bez  egzaminu i cyfrowej odznaki  - 4 500,00 zł + VAT 

 Kurs z egzaminem i  cyfrową odznaką –  6 500,00  zł + VAT 

 Egzamin (walidacja) + cyfrowa odznaka – 3 500,00 zł + VAT 



DZIĘKUJEMY

! 

KONTAKT: 

JERZY NIEMYJSKI (SEBRP) 

J.NIEMYJSKI@EKSPERCIBEZPIECZENSYW

A.PL 

TEL. 537 220 484 
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