
                                                                         

 

Warszawa, 19 kwietnia 2021 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Zarządem 

Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego 

serdecznie zapraszają na szkolenie pn.  Analiza ryzyka w świetle norm i 

obowiązków podmiotów publicznych. Aspekt praktyczny ryzyka.  

Termin spotkania to 17 czerwca 2021 r., w godzinach 10.00-14.00. Spotkanie 

odbędzie się w wersji online (do spotkania będzie potrzeby komputer z dostępem 

do Internetu). Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych 

uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju. 

Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu 

pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. 

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc 

czerwiec 2021.  Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum 

Sekretarzy to 249 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej. 

 
 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 14 

czerwca  2021 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl, bądź przez formularz na stronie 

www.frdl.mazowsze.pl 

 W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt:  

kom. 604 078 421 lub e-mail: szkolenia@frdl.org.pl  marcin.wielgus@frdl.org.pl  

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. 

 

                                                                                                      Z poważaniem 

 
Koordynator  

Forum Sekretarzy 



                                                                         

 

Sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy  

Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego. 

17 czerwca 2021 r. 10.00 – 14.00 

 

Analiza ryzyka w świetle norm i obowiązków podmiotów publicznych. Aspekt 

praktyczny ryzyka  

Przedmiotem sesji szkoleniowej jest odpowiedź na pytanie: 

 jak zdefiniować ryzyko, 

 jakie zmienne mają wpływ na ryzyko, 

 jak pracować z ryzykiem, 

 jak oszacować ryzyko, 

 jak wykorzystać środki techniczne i organizacyjne w celu zmniejszeniu ryzyka, 

 jaki jest praktyczny wymiar ryzyka.  

Program: 

1. Analiza ryzyka – niezbędne czy mało użyteczne narzędzie zarządzania. 

2. Analiza ryzyka w świetle norm zarządzania. 

3. Analiza ryzyka a obowiązki podmiotów publicznych.  

4. Kontekst organizacji a ryzyko. 

5. Podstawowe pojęcia teorii ryzyka. 

6. Sposoby postepowania z ryzykiem. 

7. Kontekst ryzyka i właściciele aktywów. 

8. Identyfikacja zagrożeń czynności przetwarzania. 

9. Identyfikacja zagrożeń dla poufności, integralności oraz dostępności oraz 

wpływ tych czynników ryzyka. 

10. Ocena i szacowanie ryzyka. 

 

Prowadzący:  

Trener o ogromnym doświadczaniem w zakresie prowadzenia szkoleń z ochrony 

danych. Współtwórca i były wykładowca studiów podyplomowych z zakresu 

ochrony danych osobowych. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017. 

Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 

27005:2017 i PN ISO 31000:2012. Expert Dekra Polska. Certyfikowany trener biznesu. 

Asesor kompetencji zawodowych. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony 

Danych. Praktyk sponad dziesięcioletnim doświadczeniem w ochronie danych, 

mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych 

osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem systemów zarządzania 



                                                                         

ochroną danych osobowych i polityk bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Administrator 

Bezpieczeństwa Informacji a od maja 2018 Inspektor Ochrony Danych realizujący 

usługi outsourcingowe w wielu podmiotach samorządowych różnego szczebla. 

Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych 

w gminach, miastach i powiatach. Pracownik samorządowy. 



                                                                         

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

FORUM SEKRETARZY 
Analiza ryzyka w świetle norm i obowiązków podmiotów 

publicznych. Aspekt praktyczny ryzyka 

17 czerwca 2021 r. 10:00-14:00 

SPOTKANIE ON-LINE 
Cena: 180 zł dla członków Forum;  

249 zł dla pozostałych uczestników 
 

 
Instytucja (Dane do faktury) ..........................................................................................................................  
 
Adres (osoby spoza Forum)* .........................................................................................................................  
 
NIP (osoby spoza Forum) * .............................................................................................................................  
 
Imię, nazwisko .........................................................................................................................................................  
 
Telefon (osoby spoza Forum) * ....................................................................................................................  
 
e-mail (osoby spoza Forum) * .......................................................................................................................   
 
 

                                                                                                                                        
Podpis  

  
 
 
*- dane wypełniają jedynie osoby niebędące członkami forum 
 
 

Zachęcamy do zgłoszenia poprzez stronę www.frdl.mazowsze.pl 
 
  
Potwierdzenie należy wysłać najpóźniej do 14 czerwca 2021 r. e-mail: 
szkolenia@frdl.org.pl  
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed 
szkoleniem.   

   


