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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 

1.1.  Informacje podstawowe 

Nazwa studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Forma studiów niestacjonarne 

Łączna liczba godzin zajęć 

dydaktycznych 
174 

Czas trwania studiów 2 semestry 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

ukończenia studiów 
30 

   

 Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzone w Akademii 

Marynarki Wojennej,  stanowią wyodrębnioną część obszaru nauk społecznych, 

realizowaną w Uczelni w sposób określony programem studiów. 

 Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe:    

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 

 Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub kontynuacji 

kształcenia):   

Kształcenie na studiach podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Osobowych, odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez 

słuchacza studiów podyplomowych wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych 

i kompetencji społecznych - zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych.  

Absolwent studiów powinien dysponować usystematyzowaną wiedzą o całościowej 

problematyce funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa 

polskiego i europejskiego, a także umiejętnościami w zakresie procesów przetwarzania 

danych osobowych, w tym z metodami i środkami ochrony informacji. Realizacja treści 

objętych programem studiów ma na celu wykształcenie u absolwenta zdolności 

uczestnictwa w procesach przetwarzania danych osobowych lub podwyższenie poziomu 

tej zdolności. W szczególności absolwent ww. studiów podyplomowych powinien być 

przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do identyfikacji wszelkich 

przejawów przetwarzania informacji podlegających regulacji administracyjnoprawnej 

ochrony danych osobowych, dokonywania oceny legalności konkretnych przejawów 

przetwarzania danych osobowych, dokumentować procesy przetwarzania danych 

osobowych oraz określać konieczne zabezpieczenia procesów przetwarzania informacji. 

Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych pozwalają zdobyć wiedzę 
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praktyczną i teoretyczną konieczną na stanowiskach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych (w sektorze prywatnym i sektorze administracji publicznej), 

a w szczególności administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów danych 

osobowych, rzeczników prasowych, pracowników pionów ochrony, pracowników 

odpowiedzialnych za udostępnianie danych, w tym informacji publicznych. 

 Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych adresowane są do: 

− pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz osób pełniących lub 

przygotowujących się do pełnienia funkcji menedżerskich, kierowniczych lub 

związanych z obszarem zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochroną danych 

osobowych, 

− osób zatrudnionych jako inspektorzy ochrony danych osobowych lub zajmujących się 

danymi osobowymi w imieniu administratora danych lub podmiotów 

przetwarzających,  

− osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji 

w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych lub zarządzania systemem 

bezpieczeństwa informacji.  

 Studia realizowane są w formie studiów niestacjonarnych. Zajęcia dydaktyczne 

prowadzone są w strukturze roku akademickiego obejmującego 2 semestry (zimowy i letni). 

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu następnego 

roku kalendarzowego. Łączny bilans programowych zajęć dydaktycznych wynosi 174 

godzin. Szczegółowy tok i organizację procesu dydaktycznego w danym semestrze reguluje 

„Rozkład zajęć dydaktycznych dla grupy” opracowywany według aktualnego kalendarza. 

 Zajęcia teoretyczne prowadzone są metodą audytoryjną z wykorzystaniem różnych technik 

audiowizualnych. Natomiast zajęcia praktyczne prowadzone są w oparciu o studia 

przypadków, ćwiczenia oraz pracę w laboratorium komputerowym. To wszystko odbywa 

się przy aktywnym udziale słuchaczy (szeroko wykorzystywane są techniki 

partycypacyjne). Wiedza przekazywana jest przez wysokokwalifikowanych specjalistów, 

zawodowych wykładowców oraz praktyków specjalizujących się w obszarze przetwarzania 

i ochrony danych osobowych, zarzadzania ciągłością działania, specjalistów z zakresu 

bezpieczeństwa informatycznego  oraz informatyki śledczej. 

 Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wszystkich wymagań określonych 

programem studiów oraz przygotowanie pracy końcowej w formie referatu, którego 

problematyka obejmuje obszar ochrony danych. Tematy poszczególnych referatów ustalane 

są nie później niż przed rozpoczęciem ostatniego (drugiego) semestru studiów 
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podyplomowych, odpowiada za to kierownik studiów. Wszystkie referaty są recenzowane. 

1.2. Cele kształcenia 

Wśród zasadniczych celów kształcenia wyróżniono następujące: 

1. Zapoznanie z przepisami prawnymi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych (GDPR) oraz przepisami krajowymi w zakresie przetwarzania danych 

osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. 

2. Zapoznania się z wykładniami prawniczymi poszczególnych norm prawnych, a także 

normami  ISO/PN/IEC w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz 

organizacją ochrony informacji. 

3. Przygotowanie absolwentów do rozwiązywania różnorodnych problemów 

związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.  

4. Przygotowanie do wykonywania zawodu inspektora ochrony danych osobowych  

w administracji publicznej, przedsiębiorstwach , organizacjach międzynarodowych, 

jak również pracy w działach zajmujących się bezpieczeństwem informacji, w tym 

specjalisty w działach audyty, audytu wewnętrznego lub controlingu. 

5. Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania działami związanymi z ochroną 

informacji, w celu jak najlepszego praktycznego przygotowania kadr do pracy 

w działach bezpieczeństwa przedsiębiorstw sektora prywatnego lub instytucjach 

administracji państwowej i samorządowej.  

6. Nauka umiejętności praktycznego zastosowania metod i technik do rozwiązywania 

rzeczywistych problemów w zakresie przetwarzania danych, w tym danych 

osobowych oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, czemu służy 

podział zajęć na część teoretyczną (wykładową) i praktyczną (ćwiczeniowo-

laboratoryjną).  

Kształcenie obejmuje nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji. Uczestnicy mają możliwość zdobycia i pogłębienia: 

− wiedzy prawniczej dotyczącej ochrony informacji;  

− wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, organizacji 

oraz zarządzania systemami bezpieczeństwa informacyjnego; 

− specjalistycznej wiedzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa informatycznego; 

−  poznanie problematyki przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach 

oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej; 

− doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem 

danymi osobowymi oraz podejmowania decyzji i realizacji samodzielnych decyzji 
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w procesie zarzadzania danymi osobowymi, jak również wytworzenie umiejętności 

reagowania na incydent bezpieczeństwa związany z naruszeniem danych 

osobowych.  

 Temu wszystkiemu służyć mają zajęcia, w czasie których słuchacze studiów będą 

między innymi: 

– analizowali i tworzyli modele przepływów danych osobowych, procesów ich 

przetwarzania w tym przetwarzania na pomocą narzędzi informatycznych, 

zagwarantowania praw osobom, których dane są przetwarzane, przestrzegania 

obowiązków informacyjnych; 

– dokonywali analizy ryzyka dla zasobów chronionych; 

– wykorzystywali narzędzia computer forensic (CF) w zakresie analizy 

postincydentalnej o charakterze informatycznym; 

– rozwiązywali zadania z zakresu reakcji na incydent naruszenia danych osobowych 

w tym realizację obowiązku notyfikacyjnego; 

– rozwiązywali problemy praktyczne z wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz 

własnych zasobów technicznych; 

– analizowali wiele studiów przypadków z zakresu objętego programem studiów; 

– zapoznani w praktyce z procesami zachodzącymi w poszczególnych organizacjach 

w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

1.3. Potrzeby społeczno-gospodarcze 

W dniu 27 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uchwaliły 

Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przewarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 

95/46/WE. Jak wskazano w preambule tego aktu prawnego „ochrona osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych. Art. 8 ust. 

1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej "Kartą praw podstawowych") 

oraz art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)”. Tematyka ta stanowi 

jedną z najważniejszych zagadnień uregulowanych globalnie w Unii Europejskiej.  

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2016 r., a zgodnie z treścią tych przepisów,  

rozporządzenie obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Dwuletni okres wyznaczony przez 

rozporządzenie pozwolił na staranne przygotowanie się państw Unii Europejskiej do 

wprowadzenia zmian w zakresie własnej legislacji, dostosowania się podmiotów 

uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych oraz elementarne rozpowszechnienie 

wiedzy dotyczących ochrony danych osobowych wśród osób fizycznych. Ogólne 
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Rozporządzenie o ochronie danych osobowych ( GDPR) jest najwyższym obowiązującym 

prawem we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej w tym zakresie. 

Wszystkie podmioty które mają w swojej dyspozycji jakiekolwiek dane osobowe 

podlegają regulacjom Ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (GDPR). 

Dotychczasowa funkcja Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i zakres kompetencji 

ABI przestały obowiązywać. W przestrzeni formalno-prawnej oraz organizacyjnej pojawiło się 

nowe stanowisko: Inspektor Ochrony Danych Osobowych z nowym, szerszym zakresem  

kompetencji niż, dotychczas funkcjonujące w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego, 

podmioty. Funkcjonujące do tej pory struktury działów odpowiedzialnych za zarządzanie 

bezpieczeństwem informacji, podlegają transformacji, wynikającej z konieczności 

dostosowania się do wymogów formalnych zawartych w nowych aktach prawnych. Zmiany te 

mają charakter globalny. Ustanowione obowiązki obejmują szerokim wachlarzem wszystkie 

podmioty przetwarzające dane osobowe, definiując na nowo filozofię zarządzania 

bezpieczeństwem informacji, zarówno przez instytucje administracji państwowej, 

samorządowej jak i  podmioty prywatne.  

Naruszenie reguł bezpieczeństwa danych będzie skutkować odpowiedzialnością 

administracyjną, dyscyplinarną jak również w szczególnych wypadkach odpowiedzialnością 

karną. 

Mając na uwadze powyższe, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni organizując  

studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ma na celu przygotowanie 

specjalistów, którzy potrafią przygotować własne organizacje do zmian wymaganych przez 

wskazane akty prawa. Model kształcenia zakłada przekazanie absolwentom  wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających samodzielne wykonywanie zadań w 

tej dziedzinie. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni posiada podpisaną umowę o wzajemnej 

współpracy z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych (obecnie Urząd Ochrony Danych 

Osobowych),  co pozwoliło  na opracowanie jak najbardziej aktualnego programu studiów oraz  

prowadzenie zajęć tematycznych gwarantujących wysoki poziom merytoryczny.  

AMW posiada szerokie doświadczenie w zakresie edukacji w dziedzinie 

bezpieczeństwa informacji. Ochrona informacji, bezpieczeństwo informatyczne, informatyka 

w bezpieczeństwie to dziedziny w których Uczelnia wyspecjalizowała się prowadząc studia na 

kierunkach Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie czy Cyberbezpieczeństwo na studiach 

stacjonarnych, zaocznych oraz podyplomowych.  

Z uwagi na ofertę kształcenia, AMW wypracowała model współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi, zajmującymi się organizacją i zarządzaniem systemami bezpieczeństwa 

informacyjnego oraz wyszkoliła krąg własnych specjalistów zajmujących się ta dziedziną nauki 
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Uczelnia dysponuje: nowoczesną bazę laboratoryjną, dostoswaną do potrzeb prowadzonych 

zajęć, wyspecjalizowaną  kadrę naukowo-dydaktyczną, a także prowadzi aktywną działalność 

propagującą wiedze z tego obszaru, w postaci licznych szkoleń, seminariów oraz konferencji 

naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym. 

 Przedmiotowe  studia podyplomowe stanowią odpowiedź na potrzeby współczesnego 

rynku pracy), który charakteryzuje wysoka specjalizacja oraz umiejętność ciągłego 

podwyższania kompetencji. Bezpieczeństwo informacyjne stało się jednym z fundamentalnych 

obszarów wymagających  ścisłego ukierunkowania działań edukacyjnych w zakresie  transferu  

specjalistycznej wiedzy przyszłym ekspertom, zajmującym się tą dziedziną. Działania te 

nabierają szczególnego znaczenia w aspekcie międzynarodowej współpracy Polski 

realizowanej w ramach takich organizacji jak UE, NATO, ONZ czy OBWE, w ramach której 

podejmowane są działania w walce z rosnącą liczbą incydentów związanych z kradzieżą danych 

osobowych, prowadzących do strat materialnych i wizerunkowych. Powoduje to, że 

pracownicy o takiej specjalizacji są bardzo poszukiwani na rynku pracy, przy czym  wiele firm 

odczuwa coraz większe trudności w pozyskaniu nowych pracowników, a ponad połowa 

pracodawców deklaruje, że ma problemy z obsadzeniem wakujących stanowisk1. Szczególnie 

odczuwalny jest niedobór pracowników w branżach takich jak: informatyka, bezpieczeństwo 

informacyjne, cyberbezpieczeństwo,  transport i logistyka, opieka nad osobami starszymi, 

budownictwo, gospodarka morska, turystyka i gastronomia2. 

Program studiów jest adekwatny do potrzeb gospodarki i został opracowany w oparciu 

o systemową współpracę uczelni z jedynym urzędem zajmującym się danymi osobowymi 

w kraju oraz podmiotami funkcjonującymi na rynku bezpieczeństwa danych. 

  

1.4. Związek z misją uczelni i jej strategią rozwoju 

Misja i strategia rozwoju Akademii Marynarki Wojennej została określona w Strategii 

rozwoju Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na lata 2011–2020. Jest 

to dokument określający długoterminową politykę, którą powinny kierować się władze Uczelni 

we wszystkich działaniach mających na celu jej wszechstronny rozwój i pomyślność. Dla 

potrzeb budowania i wdrażania strategii Akademii Marynarki Wojennej posłużono się 

metodyką SWOT obejmującą analizę słabych i mocnych stron oraz szacowanie 

perspektywicznych szans i zagrożeń jej realizacji.  

Dla założonej koncepcji kształcenia na pewno istotne są co najmniej trzy mocne 

strony, tj. wysokie kwalifikacje części nauczycieli akademickich i ich wysoka aktywność 

                                                 
1 Raport Work Service 2017, VIII edycja. 
2 Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018, Gdańsk 2017. 
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w procesie dydaktycznym i naukowym, rozwinięta baza dydaktyczna i szkoleniowa 

przeznaczona do kształcenia i szkolenia, dynamiczny rozwój Uczelni w obszarze kształcenia 

i inwestycji oraz dobra pozycja i współpraca Uczelni w środowisku lokalnym i regionie 

(pomorskie).  

Program studiów podyplomowych Inspektor Danych Osobowych wpisuje się także 

w jeden z zasadniczych celów strategicznych Uczelni w obszarze kształcenia i doskonalenia 

zawodowego, w którym określono uzyskanie wysokiej jakości i zdolności kształcenia kadr Sił 

Zbrojnych RP, w szczególności Marynarki Wojennej RP i studentów cywilnych. W ramach tego 

celu wyróżniono określone cele operacyjne. W silnej korelacji z koncepcją kształcenia 

pozostają co najmniej trzy z nich, tj.:  

− unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty studiów poprzez wprowadzenie nowych 

specjalności studiów związanych z potrzebami rynku pracy,  

− poprawienie jakości kształcenia, 

− zacieśnienie współpracy z pracodawcami przy ustalaniu programów studiów i realizacji 

treści programowych. 

Jak wynika z powyższych celów założona koncepcja kształcenia w pełni się w nie 

wpisuje. Jeżeli chodzi o potrzeby rynku pracy to coraz trudniej znaleźć jest obecnie 

wystarczającą liczbę pracowników o pożądanych kwalifikacjach do obsadzenia wszystkich 

stanowisk pracy związanych z bezpieczeństwem danych . 

Stąd zapewnienie dopływu na rynek pracy wszechstronnie przygotowanych 

absolwentów można traktować jako zjawisko ze wszech miar korzystne i wpisujące się 

w strategię rozwoju Uczelni. 

2. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Studia, objęte niniejszym programem, adresowane są do przyszłych lub obecnych 

specjalistów zajmujących się danymi osobowymi, kierowników, menedżerów zajmujących się 

ochroną informacji organizacji, pełnomocników ds. bezpieczeństwa informacji, audytorów 

bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz osób prowadzących własną działalność 

gospodarczą wykorzystujących procesy przetwarzania danych osobowych. 

Kształcenie zakłada kreowanie postaw, nabywanie oraz korzystanie z wiedzy 

i doświadczeń podmiotów wyspecjalizowanych w ochronie informacji. Zakłada się także 

uzyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych do samodzielnego rozwiązywania późniejszych 

problemów zawodowych.  
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Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do:  

 
 uniwersalnych 

charakterystyk 

pierwszego stopnia 

PRK 

 

 charakterystyk 

drugiego stopnia dla 

kwalifikacji na 

poziomach 6-8 PRK 

typowe dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w 

ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i 

nauki po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 

 

1 2 3 

Wiedza 

IOD_W01 

Określa metody, techniki i narzędzia właściwe dla zarządzania 

ochroną informacji ,przeprowadza  analizę danych w zakresie 

realizacji obowiązków ustawowych w tym obowiązku  

informacyjnego, sporządzania oceny ryzyka, przeprowadzenia 

analizy z wykorzystaniem środków informatycznych w celu 

sporządzenie dokumentacji postincydentalnej 

P6U_W 

P6S_WG 

IOD_W02 
Zna i rozumie koncepcje przepływu i przetwarzania danych w 

tym danych osobowych od strony technologicznej jak i prawnej  

P7U_W 

P7S_WK 

IOD_W03 

Wyjaśnia uwarunkowania prawidłowego przetwarzania danych 

osobowych oraz określa czynniki kształtujące poziom 

bezpieczeństwa  tychże procesów 

P7U_W 

P7S_WG 

IOD_W04 

Opisuje metody i zasady zarządzania bezpieczeństwem 

informatycznym w szczególności w zakresie danych osobowych, 

informacjami niejawnymi, informacją publiczną, informacjami 

zastrzeżonymi.  

P7U_W 

P7S_WG 

IOD_W05 
Tłumaczy sposoby wykorzystania systemów informatycznych 

w bezpieczeństwie danych  

P7U_W 

P7S_WG 

IOD_W06 
Wyjaśnia istotę, rolę i uwarunkowania procesu przetwarzania 

danych osobowych 

P7U_W 

P7S_WG 

Umiejętności 

IOD_U01 
Proponuje i przeprowadza ocenę proponowanych rozwiązań  

i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji  

P6U_U 

P6S_UO 

IOD_U02 
Prawidłowo interpretuje zjawiska i procesy przetwarzania danych 

w tym danych osobowych  w obszarze nauk społecznych 

P7U_U 

P7S_UW 

IOD_U03 

Posługuje się właściwie dobranymi metodami dla zarządzania 

projektem, analizy i optymalizacji procesów oraz symulatorami 

oraz wyciąga wnioski na podstawie uzyskanych wyników 

P7U_U 

P7S_UW 

IOD_U04 
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych 

osiągnięć w zakresie informatyki 

P7U_U 

P7S_UW 

IOD_U05 
Potrafi umiejętnie funkcjonować i pracować w grupie, wykonując 

w niej różne funkcje (wykonawcze i kierownicze) na potrzeby 

P7U_U 

P7S_UO 
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zagwarantowania poufności, integralności, dostępności danych 

osobowych 

IOD_U06 

Potrafi przygotować i przedstawić w sposób zrozumiały, w 

mowie i na piśmie, proponowane usprawnienia procesów 

przetwarzania danych i ochrony danych 

P7U_U 

P7S_UK 

IOD_U07 
Posiada umiejętności samokształcenia, korzystając ze źródeł 

krajowych i zagranicznych oraz umie je wykorzystać praktycznie  

P7U_U 

P7S_UU 

Kompetencje społeczne 

IOD_K01 

Wspiera współdziałanie i pracę w organizacji , przyjmując w niej 

różne role, akceptuje cele grupy oraz podejmuje wyzwanie 

pełnienia funkcji lidera zadaniowego lub doradcy 

specjalistycznego 

P7U_K 

P7S_KO 

IOD_K02 

Podejmuje wyzwanie rozstrzygania dylematów związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych i bezpieczeństwem procesu 

przetwarzania danych zarówno jako administrator danych 

osobowych, podmiot przetwarzający, podmiot trzeci, inspektora 

ochrony danych osobowych w podmiotach administracji 

publicznej lub samorządowej, podmiotach gospodarczych lub 

instytucjach NGO  

P6U_K 

P6S_KR 

IOD_K03 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i konieczności 

ciągłego jej uzupełniania w celu rozwiązywania problemów z 

zakresu ochrony danych osobowych 

P7U_K 

P7S_KK 

IOD_K04 

Jest gotów do korzystania, przestrzegania i rozpowszechniania 

wiedzy w zakresie ustanowionego prawa ochrony danych 

zarówno i w zakresie norm prawnych unii europejskiej jak i norm 

krajowych 

P7U_K 

P7S_KR 

 

Objaśnienie oznaczeń: 

a) kody efektów uczenia się dla studiów podyplomowych: 

‒ IOD – zakładany efekt uczenia się 

‒ W – kategoria wiedzy 

‒ U – kategoria umiejętności 

‒ K – kategoria kompetencji społecznych 

‒ 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

b) uniwersalne charakterystyki poziomów PRK (pierwszego stopnia): 

‒ P – poziom PRK (6 -8) 

‒ U – charakterystyka uniwersalna 

 W – wiedza 

 U – umiejętności 

 K – kompetencje społeczne 

c) charakterystyki poziomów PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych  

w ramach szkolnictwa wyższego (drugiego stopnia): 

‒ P – poziom PRK (6 -8) 

‒ W – wiedza 

 G – zakres i głębia 

 K – kontekst 

‒ U – umiejętności 
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 W – wykorzystanie wiedzy 

 K – komunikowanie się 

 O – organizacja pracy 

 U – uczenie się 

‒ K – kompetencje społeczne 

 K – oceny 

 O – odpowiedzialność 

 R – rola zawodowa 
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3. MODUŁY ZAJĘĆ 

 

3.1. Karty przedmiotów 

K A R T A  P R Z E D M I O T U 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ  

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
Nazwa przedmiotu: Interpretacja prawna danych osobowych Kod: Cqa 
Kierunek studiów: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Poziom studiów: Studia podyplomowe 
Forma studiów: Niestacjonarne 
Liczba ECTS: 3 
Semestr: 1 
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (GDPR-RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z 

10.05.2018 r., Konstytucja RP 
Język wykładowy: Polski 

Cel 

przedmiotu: 

C01 

Zapoznanie studentów z przepisami prawa dotyczącymi środków 

ochrony prawnej w zakresie RODO oraz ustawy o ochronie danych 

osobowych   

C02 
Podniesienie umiejętności rozwiązywania różnorodnych problemów 

związanych z podstawowymi zagadnieniami zarządzania zapasami. 

C03 Zapoznanie studentów z rodzajami odpowiedzialności 

spoczywającymi na podmiotach przetwarzających dane osobowe w 

szczególności administratorze danych i podmiocie przetwarzającym 

dane osobowe. 

C04 Zapoznanie studentów z praktyką sądów oraz orzecznictwem 

sądowym w zakresie ochrony danych osobowych 

II. EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Zakres Kod Opis efektu Sposób oceny 

Wiedza: 

Cqa_W01 

Student zna przepisy prawa regulujące ochronę danych 

osobowych oraz przetwarzanie danych w tym danych 

osobowych, zna podstawowe zasady określone w 

Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 

osobowych (GDPR-RODO), student zna siatkę 

pojęciową  utworzoną przez wskazany akt prawny 

test  

Cqa_W02 

Student zna rodzaje ryzyk na jakie narażony jest 

przetwarzający dane osobowe z naruszeniem przepisów 

oraz jego konsekwencje. 

test  

Cqa_W03 

Student zna prawa i obowiązki podmiotów 

przetwarzających dane osobowe w szczególności 

administratora danych oraz podmiotu przewarzającego, 

student zna uprawnienia przysługujące w razie nie-

zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych 

i ochronie sądowej tych praw. 

test 

Cqa_W04 

Student zna pojęcie incydentu i naruszenia danych 

osobowych, zna środki ochrony prawnej w przypadku 

wystąpienia incydentu oraz wie kiedy brak jest 

bezprawności w sytuacji naruszenia dóbr osobistych 

test 
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Umiejętności: Cqa_U01 

Student potrafi posługiwać się siatką pojęciową 

stworzoną przez ustawodawcę unijnego i krajowego,  

potrafi wskazać jak w praktyce stosuję się zasady prawa 

ochrony danych osobowych wynikające z przepisów 

prawa, potrafi wskazać kto jest administratorem danych 

a kto podmiotem przetwarzającym i jakie są 

podstawowe prawa i obowiązki tych podmiotów w 

procesie przetwarzania danych osobowych,  potrafi 

wskazać na czym polega incydent naruszenia danych 

osobowych o jakie dobra osobiste zostały naruszone 

oraz wie w jaki sposób dochodzi się ich naruszenia. 

rozwiązywa

nie zadań 

Kompetencje 

społeczne: 
Cqa_K01 

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego. Dokonuje 

samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia. Ma świadomość, że 

wyróżnianie dóbr osobistych stosownie do ocen 

społecznych oznacza, że zbiór tych dóbr nie jest 

kategorią statyczną, a na jego zawartość mają wpływ 

dokonujące się w świadomości społecznej 

przewartościowania związane z postępem 

cywilizacyjnym, zmianami kulturalno-obyczajowymi. 

obserwacja na 

zajęciach 

III. TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma Tematyka 
Liczba 

godzin 

W01 

Podstawowe pojęcia i zasady określone w Ogólnym rozporządzeniu o 

ochronie danych osobowych ( GDPR-RODO) i krajowej ustawie o ochronie 

danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Informacja jako przedmiot ochrony. 

Dobra osobiste a dane osobowe. 

4 

W02 
Pojęcie administratora danych osobowych, jego prawa i obowiązki. Pojęcie 

podmiotu przetwarzającego dane osobowe , jego prawa i obowiązki. 
2 

W03 
Odpowiedzialność za naruszenie danych osobowych administratora danych, 

podmiotu przetwarzającego, pracowników, inspektora ochrony danych 
2 

C01 

Wykładnia przepisów cześć ogólnej Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (GDPR-RODO) oraz krajowej ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10.05.2018 r.  wraz z wybranym orzecznictwem sądowym 

4 

C02 
Pojęcie naruszenia danych osobowych. Realne przykłady naruszenia danych 

osobowych.   Analiza przypadków ujawnionych. 
4 

IV. KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Forma Kod efektu przedmiotu Kod efektu kierunkowego Kod charakterystyk PRK 

W01 Cqa_W01, Cqa_W02, Cqa_K01 
IOD_W01, IOD_W02, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WK, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK 

W02 Cqa_W01, Cqa_W02, Cqa_K01 
IOD_W01, IOD_W03, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK 

W03 
Cqa_W01, Cqa_W03, 

Cqa_W04, Cqa_K01 

IOD_W01, IOD_W04, 

IOD_W06, IOD_U07, 

IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_W P7S_WG, 

P7U_U P7S_UU, P7U_K 

P7S_KK 

C01 Cqa_U01, Cqa_K01 
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U05, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U 

P7S_UO, P6U_K P6S_KR 
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C02 Cqa_U01, Cqa_K01 

IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U06, IOD_U07,  

IOD_K03 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UK, 

P7U_U P7S_UU 

V. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba godzin 

niekontaktowych 

Razem liczba 

godzin 
Pkt. ECTS 

Wykład 8  

83 3 

Ćwiczenia 8  

Konsultacje (zaliczenie nieobecności, 

rozliczenie rygorów, poprawy) 
2  

Przygotowanie do ćwiczeń  20 

Opanowanie informacji   30 

Przygotowanie do rozliczenia rygorów  15 

RAZEM 18 65 

VI. METODY DYDAKTYCZNE 
1. Wykład z prezentacją multimedialną 

2. Ćwiczenia audytoryjne – rozwiazywanie zadań 

3. Dyskusja 

4. Studia przypadków 

5. Pobudzanie przez prowadzącego studentów do aktywnego udziału w zajęciach 

VII. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU 
Rygor Kryteria składowe Waga 

Zaliczenie Kolokwium - rozwiązanie zadań 1 

VIII. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 
OBOWIĄZKOWA 

1. P. Litwiński, P. Barta, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa. (2018). 

2. M. Gutowski, Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-352. Warszawa. (2018) 

3. P. Litwiński, Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz. Warszawa. (2018). 

UZUPEŁNIAJĄCA 

1. L. Kępa Ochrona danych osobowych. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców. (2018) 

2. M.Czerniawski, M.Kawęcki Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz ( 2019) 

IX. PROWADZĄCY PRZEDMIOT 
Stopień, Imię i nazwisko mgr Marcin Szymczak 

adres e-mail marcinszymczak@poczta.onet.pl 
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K A R T A  P R Z E D M I O T U 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ  

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
Nazwa przedmiotu: Dane osobowe w systemach informatycznych Kod: Cqb 
Kierunek studiów: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Poziom studiów: Studia podyplomowe 
Forma studiów: Niestacjonarne 
Liczba ECTS: 2 
Semestr: 1 
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość technologii informatycznych. 
Język wykładowy: Polski 

Cel 

przedmiotu: 

C01 

Zapoznanie studentów z założeniami projektowania i wdrażania 

systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście 

ochrony danych osobowych 

C02 
Zapoznanie studentów z metodami doboru meto zabezpieczeń  danych 

cyfrowych przed zagrożeniami 

II. EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Zakres Kod Opis efektu Sposób oceny 

Wiedza: 

Cqb_W01 

Zna metody i zasady zarządzania bezpieczeństwem 

informatycznym w szczególności w zakresie danych 

osobowych, informacjami niejawnymi, informacją 

publiczną, informacjami zastrzeżonymi. 

test  

Cqb_W02 
Zna sposoby wykorzystania systemów informatycznych 

w bezpieczeństwie danych. 
test  

Umiejętności: Cqb_U01 

Stosuje i przeprowadza ocenę proponowanych rozwiązań  

i uczestniczy w procesach podejmowania decyzji 

Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania 

nowych osiągnięć w zakresie informatyki 

rozwiązywa

nie zadań 

Kompetencje 

społeczne: 
Cqb_K01 

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 

konieczności ciągłego jej uzupełniania w celu 

rozwiązywania problemów z zakresu ochrony danych 

osobowych 

obserwacja 

na zajęciach  

III. TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma Tematyka 
Liczba 

godzin 

W01 
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Budowanie polityki 

bezpieczeństwa firmy oraz audyt systemu informatycznego 
2 

W02 
Metody autoryzacji oparte o techniki biometryczne oraz autoryzacja 

użytkownika w oparciu o fizyczny atrybut autoryzacji 
3 

W03 
Zagrożenia systemów informatycznych -  podział i definicje. Projektowanie 

bezpieczeństwa poprzez kontrolę dostępu do zasobów 
3 

C01 Identyfikacja zasobów informatycznych podlegających ochronie 4 

C02 Analiza i identyfikacja zagrożeń wymierzonych w dany typ zasobów 4 

IV. KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Forma Kod efektu przedmiotu Kod efektu kierunkowego Kod charakterystyk PRK 

W01 
Cqb_W01, Cqb_W02, 

Cqb_K01 

IOD_W01, IOD_W03, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK 

W02 
Cqb_W01, Cqb_W02, 

Cqb_K01 

IOD_W01, IOD_W04, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K  P7S_KK 
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W03 
Cqb_W01, Cqb_W02, 

Cqb_K01 

IOD_W01, IOD_W05, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W  P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK 

C01 Cqb_U01, Cqb_K01 
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UW,  

P6U_K P6S_KR 

C02 Cqb_U01, Cqb_K01 
IOD_U01, IOD_U03, IOD_U04 

IOD_U05, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UW,  

P7U_U P7S_UO,  P6U_K 

P6S_KR 

V. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba godzin 

niekontaktowych 

Razem liczba 

godzin 
Pkt. ECTS 

Wykład 8  

58 2 

Ćwiczenia 8  

Konsultacje (zaliczenie nieobecności, 

rozliczenie rygorów, poprawy) 
2  

Przygotowanie do ćwiczeń  10 

Opanowanie informacji   10 

Przygotowanie do rozliczenia rygorów  20 

RAZEM 18 40 

VI. METODY DYDAKTYCZNE 
1. Wykład z prezentacją multimedialną 

2. Ćwiczenia audytoryjne – rozwiazywanie zadań 

3. Dyskusja 

4. Studia przypadków 

5. Pobudzanie przez prowadzącego studentów do aktywnego udziału w zajęciach 

VII. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU 
Rygor Kryteria składowe Waga 

Zaliczenie Kolokwium - rozwiązanie zadań 1 

VIII. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 
OBOWIĄZKOWA 

1. Kodeks Karny, rozdział XXXIII 

2. Bezpieczeństwo informacyjne, Krzysztof Liderman, Warszawa 2012 

3.  Ochrona danych osobowych w dziale IT Kamila Koszewicz, Grzegorz Leśniewski, Andrzej Boboli, 

Mateusz Borkiewicz Presscoem Warszawa 2018 

UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Podpis cyfrowy i identyfikacja użytkowników w sieci Internet. A.Grzywak, J. Klamka, P.Buchwald, 

P.Pikiewicz, M.Rostański, M.Sobota. 

IX. PROWADZĄCY PRZEDMIOT 
Stopień, Imię i nazwisko dr inż. Krystian Mączka 

adres e-mail Krystian.maczka@gmail.com 

 

  

https://www.sklep.presscom.pl/produkty/autor,141,kamila-koszewicz.html
https://www.sklep.presscom.pl/produkty/autor,142,grzegorz-lesniewski.html
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K A R T A  P R Z E D M I O T U 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ  

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
Nazwa przedmiotu: Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w ochronie 

danych osobowych 

Kod: Cqz 

Kierunek studiów: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Poziom studiów: Studia podyplomowe 
Forma studiów: Niestacjonarne 
Liczba ECTS: 3 
Semestr: 1 
Wymagania wstępne: Brak 
Język wykładowy: Polski 

Cel 

przedmiotu: 

C01 
Zapoznanie ze specyfiką szacowania i zarządzania ryzykiem w 

ochronie danych osobowych. 

C02 

Podniesienie umiejętności rozwiązywania różnorodnych problemów 

związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz procesami analizy i 

oceny ryzyka. 

II. EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Zakres Kod Opis efektu Sposób oceny 

Wiedza: 

Cqz_W01 

Posiada wiedzę na temat obowiązujących Norm ISO w 

zakresie zarządzania ryzykiem, a także uregulowań 

wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych. 

test  

Cqz_W02 
Zna metody zarządzania ryzykiem w systemach 

bezpieczeństwa informacji. 
test  

Umiejętności: 

Cqz_U01 

Potrafi  przeprowadzić proces zarządzania ryzykiem w 

ochronie danych osobowych oraz ocenę skutków 

planowanych operacji przetwarzania dla ochrony 

danych osobowych 

rozwiązywanie 

zadań 

Cqz_U02 

Potrafi opracować ogólną ocenę ryzyka 

przetwarzanych danych osobowych, w celu ustalenia, 

czy z operacjami przetwarzania danych wiąże się 

ryzyko lub wysokie ryzyko 

rozwiązywanie 

zadań 

Kompetencje 

społeczne: 

Cqz_K01 
Potrafi opracować szczegółową ocenę ryzyka, będącą 

elementem oceny skutków wg. RODO. 

obserwacja na 

zajęciach  

Cqz_K02 

W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z zakresu 

ochrony danych osobowych potrafi doskonalić swoją 

wiedzę i umiejętności z tego obszaru. 

obserwacja na 

zajęciach  

III. TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma Tematyka 
Liczba 

godzin 

W01 
Wprowadzenie do teorii Szacowania i zarządzania ryzykiem w systemach 

informacyjnych 
2 

W02 Szacowania  ryzyka w ochronie danych osobowych 3 

W03 Zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych 3 

C01 Opracowanie ogólnej oceny ryzyka przetwarzanych danych osobowych 1 

C02 
Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych 

osobowych 
2 
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C03 
Opracowanie szczegółowej oceny ryzyka, będącej elementem oceny skutków 

wg. RODO 
5 

IV. KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Forma Kod efektu przedmiotu Kod efektu kierunkowego Kod charakterystyk PRK 

W01 Cqz_W01, Cqz_W02, Cqz_K02 
IOD_W01, IOD_W04, 

IOD_U02, IOD_K01 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UW, 

P7U_K P7S_KO 

W02 Cqz_W01, Cqz_W02, Cqz_K02 
IOD_W01, IOD_W03, 

IOD_U02, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UW, 

P7U_K P7S_KK 

W03 Cqz_W01, Cqz_W02, Cqz_K02 

IOD_W01, IOD_W03, 

IOD_U02, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UW, 

P7U_K P7S_KK 

C01 Cqz_U01, Cqz_K01 
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P6U_K P6S_KR 

C02 Cqz_U02, Cqz_K01 
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P6U_K P6S_KR 

C03 Cqz_U01, Cqz_U02, Cqz_K01 
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04, IOD_U6, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P6U_K P6S_KR, 

P7U_U P7S_UK 

V. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba godzin 

niekontaktowych 

Razem liczba 

godzin 
Pkt. ECTS 

Wykład 8  

83 3 

Ćwiczenia 8  

Konsultacje (zaliczenie nieobecności, 

rozliczenie rygorów, poprawy) 
2  

Przygotowanie do ćwiczeń  20 

Opanowanie informacji   30 

Przygotowanie do rozliczenia rygorów  15 

RAZEM 18 65 

VI. METODY DYDAKTYCZNE 
1. Wykład z prezentacją multimedialną 

2. Ćwiczenia audytoryjne – rozwiazywanie zadań 

3. Dyskusja 

4. Studia przypadków 

5. Pobudzanie przez prowadzącego studentów do aktywnego udziału w zajęciach 

VII. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU 
Rygor Kryteria składowe Waga 

Zaliczenie Kolokwium - rozwiązanie zadań 1 

VIII. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 
OBOWIĄZKOWA 

1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000); 

2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). 

UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Anzel M.,  Ocena ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony przetwarzanych danych osobowych. Przykład 

metody szacowania ryzyka opartej na gotowych macierzach. Wydawnictwo PHU ONE Magdalena 

Chachurska, Poznań, 2018. 

2. Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością. Przyszość i teraźniejszość, Oficyna wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, 2010; 

3. Wytyczne grupy roboczej dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy 

przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679 

4. Poradnik PUODO - Poradnik RODO „Podejście oparte na ryzyku”: Jak rozumieć i stosować podejście 

oparte na ryzyku? Część I i II; 

IX. PROWADZĄCY PRZEDMIOT 
Stopień, Imię i nazwisko kmdr por. rez. mgr inż. Marek Anzel 
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adres e-mail maranz@wp.pl 
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K A R T A  P R Z E D M I O T U 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ  

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI 

MORSKICH 
 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Organizacja systemu ochrony informacji 

niejawnych 

Kod: Cqo 

Kierunek studiów: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Poziom studiów: Studia podyplomowe 
Forma studiów: Niestacjonarne 
Liczba ECTS: 2 
Semestr: 1 
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacyjnym  w organizacji 
Język wykładowy: Polski 

Cel 

przedmiotu: 

C01 

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami prawnymi ochrony 

informacji niejawnych i danych osobowych. Student ma uzyskać 

ogląd na sposób funkcjonowania struktur państwowych i 

międzynarodowych realizujących zadania w zakresie ochrony tego 

rodzaju informacji. 

C02 

Prezentacja roli struktur odpowiedzialnych za organizację ochrony 

informacji niejawnych oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemy 

ochrony tych informacji w sektorach państwowych i prywatnych. w 

zakresie służby cywilnej 

II. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Zakres Kod Opis efektu Sposób oceny 

Wiedza: 

Cqo_W01 

Student zna podstawową terminologię związaną z 

problematyką zajęć. Posiada wiedzę o podstawowych 

regulacjach prawnych (polskich i międzynarodowych) w 

zakresie ochrony informacji niejawnych  

test 

Cqo_W02 

Student posiada wiedzę na temat standardów i norm 

obowiązujących w jednostkach sektora publicznego i 

prywatnego przetwarzających informacje niejawne 

test 

Cqo_W03 

Student posiada wiedzę na temat znaczenia, roli i 

kompetencji instytucji przetwarzających informacje 

niejawne, ich wzajemnych zależności w strukturach 

państwowych i międzynarodowych 

test 

Umiejętności: 

Cqo_U01 

Potrafi identyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa 

informacji niejawnych spowodowane źle funkcjonującym 

systemem ochrony informacji  

rozwiązywanie 

zadań 

Cqo_U02 

Posiada umiejętność określenia, analizowania i 

proponowania rozwiązań dla konkretnych zagadnień 

związanych z obszarem ochrony informacji niejawnych i 

danych osobowych w instytucjach państwowych i 

prywatnych 

rozwiązywanie 

zadań 

Kompetencje 

społeczne: 

Cqo_K01 

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego. Dokonuje samooceny 

własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego 

rozwoju i kształcenia. Samodzielnie podejmuje refleksje 

dotyczące etyki w odniesieniu do wykonywanej pracy. 

obserwacja na 

zajęciach 

Cqo_K02 

W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z zakresu 

ochrony informacji niejawnych potrafi doskonalić swoją 

wiedzę i umiejętności z tego obszaru. 

obserwacja na 

zajęciach 

III. TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma Tematyka 
Liczba 

godzin 

W01 

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do problematyki zajęć (zakres, 

terminologia, akty prawne). Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony 

informacji niejawnych w RP, UE, NATO. 

1 

W02 

Zasady ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach 

zagrożenia lub w przypadku ich ujawnienia. Zasady zarządzania ryzykiem 

bezpieczeństwa/szacowanie ryzyka. Odpowiedzialność karna i 

dyscyplinarna. 

2 

W03 
Ochrona fizyczna. Podstawowe kryteria i sposób określania poziomu 

zagrożeń oraz metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego. 
1 

C01 Organizacja ochrony fizycznej informacji niejawnych. Plan Ochrony IN 1 

C02 
Analiza ryzyka i określanie poziomu zagrożeń. Dobór adekwatnych  

środków ochrony fizycznej informacji niejawnych.  
2 

C03 Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego. 1 

IV. KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma Kod efektu przedmiotu Kod efektu kierunkowego Kod charakterystyk PRK 

W01 
Cqo_W01, Cqo_W02, 

Cqo_K02 

IOD_W01,IOD_W02, IOD_U07, 

IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WK, P7U_U P7S_UU , 

P7U_K P7S_KK 

W02 
Cqo_W01, Cqo_W02, 

Cqo_K02 

IOD_W01, IOD_W04, IOD_U07, 

IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK 

W03 
Cqo_W01, Cqo_W02, 

Cqo_W03, Cqo_K02 

IOD_W01, IOD_W04, IOD_U05 

IOD_U06, IOD_U07,  IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK, P7U_U 

P7S_UK, P7U_U P7S_UO 

C01 Cqo_U01, Cqo_K01 
IOD_U01, IOD_U03, IOD_U04, 

IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U,  P7S_UW 

P7U_U P7S_UW, P6U_K 

P6S_KR 

C02 Cqo_U02, Cqo_K01 
IOD_U01, IOD_U03, IOD_U04, 

IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U,  P7S_UW 

P7U_U P7S_UW, P6U_K 

P6S_KR 

C03 
Cqo_U01, Cqo_U02, 

Cqo_K01 

IOD_U01, IOD_U03, IOD_U04,, 

IOD_U06, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U,  P7S_UW 

P7U_U P7S_UW, P6U_K 

P6S_KR, P7U_U P7S_UK 

V. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba godzin 

niekontaktowych 

Razem liczba 

godzin 
Pkt. ECTS 

Wykład 4  

55 2 

Ćwiczenia 4  

Konsultacje (zaliczenie nieobecności, 

rozliczenie rygorów, poprawy) 
2  

Przygotowanie do ćwiczeń  15 

Opanowanie informacji   15 

Przygotowanie do rozliczenia rygorów  15 

RAZEM 10 45 

VI. METODY DYDAKTYCZNE 

1. Wykład z prezentacją multimedialną 

2. Ćwiczenia audytoryjne – rozwiazywanie zadań 

3. Dyskusja 

4. Studia przypadków 

5. Pobudzanie przez prowadzącego studentów do aktywnego udziału w zajęciach 

VII. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU 
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Rygor Kryteria składowe Waga 

Zaliczenie Kolokwium - rozwiązanie zadań 1 

VIII. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

OBOWIĄZKOWA 

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. O ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182  poz. 1228 z 2010) 

UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Depo Jerzy, Piwowarski Juliusz, Rozwadowski Mariusz, Ochrona informacji niejawnych: podręcznik, 

Kraków 2013 

2. Topolewski Stanisław (red.), Ochrona informacji niejawnych w XXI wieku, Siedlce 2016 

IX. PROWADZĄCY PRZEDMIOT 

Stopień, Imię i nazwisko dr Tomasz Sobczyński 

adres e-mail t.sobczynski@amw.gdynia.pl 
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K A R T A  P R Z E D M I O T U 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ  

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI 

MORSKICH 
 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Incydent. Odpowiedzialność prawna z tytułu 

naruszenia dóbr osobistych w tym danych 

osobowych 

Kod: Cqi 

Kierunek studiów: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Poziom studiów: Studia podyplomowe 
Forma studiów: Niestacjonarne 
Liczba ECTS: 2 
Semestr: 1 
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych, ustawy o ochronie danych osobowych, Konstytucja RP 
Język wykładowy: Polski 

Cel 

przedmiotu: 

C01 

Zapoznanie studentów z przepisami dotyczącymi środków ochrony 

prawnej w zakresie RODO oraz ustawy o ochronie danych 

osobowych  oraz rodzajami odpowiedzialności spoczywającymi na 

podmiotach przetwarzających dane osobowe 

C02 
Zapoznanie studentów z praktyką sądów oraz orzecznictwem 

sądowym w zakresie dóbr osobistych 

C03 
Zapoznanie studentów z katalogiem dóbr osobistych oraz ich 

umocowaniem w Konstytucji RP 

C04 

Nauczenie praktycznego zastosowania uregulowań dotyczących 

środków ochrony, dokonanie analizy realnych naruszeń związanych 

z nielegalnym uzyskaniem danych osobowych. 

II. EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Zakres Kod Opis efektu Sposób oceny 

Wiedza: 

Cqi_W01 

Student zna uprawnienia przysługujące w razie 

niezgodnego z prawem przetwarzania danych 

osobowych i ochronie przeciwko decyzji organu 

nadzorczego. 

test 

Cqi_W02 

Student zna rodzaje ryzyk na jakie narażony jest 

przetwarzający dane osobowe z naruszeniem 

przepisów oraz jego konsekwencje. 

test 

Cqi_W03 

Student zna prawidłową jurysdykcję i właściwość 

sądu, rozróżnia rodzaje sądów oraz wie gdzie 

roszczenie winno zostać złożone, zna rodzaje dóbr 

osobistych (dane osobowe). 

test 

Cqi_W04 

Student zna środki ochrony prawnej oraz wie kiedy 

brak jest bezprawności w sytuacji naruszenia dóbr 

osobistych 

test 

Umiejętności: Cqi_U01 

Student potrafi rozróżnić dobra osobiste oraz wie w 

jaki sposób dochodzi do ich naruszenia. Potrafi 

wskazać miejsce ich dochodzenia, zastosować środki 

ochrony prawnej, w tym skutecznie bronić się w 

sytuacji braku bezprawności ich naruszenia. 

rozwiązywanie 

zadań 

Kompetencje 

społeczne: 
Cqi_K01 

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego. Dokonuje 

samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki 

obserwacja 

na zajęciach 
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własnego rozwoju i kształcenia. Ma świadomość, że 

wyróżnianie dóbr osobistych stosownie do ocen 

społecznych oznacza, że zbiór tych dóbr nie jest 

kategorią statyczną, a na jego zawartość mają wpływ 

dokonujące się w świadomości społecznej 

przewartościowania związane z postępem 

cywilizacyjnym, zmianami kulturalno-obyczajowymi. 

III. TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma Tematyka 
Liczba 

godzin 

W01 
Środki ochrony prawnej wynikające z RODO i ustawy o ochronie danych 

osobowych 
1 

W02 

Jurysdykcja, właściwość sądowa, opłaty sądowe. Odpowiedzialność 

administratora danych, podmiotu przetwarzającego, pracowników, inspektora 

ochrony danych 

2 

W03 
Dobra osobiste a dane osobowe. Katalog dóbr osobistych wraz z wybranym 

orzecznictwem sądowym. 
1 

C01 
Ochrona dóbr osobistych wraz z wybranym orzecznictwem sądowym 

Środki ochrony dóbr osobistych wraz z wybranym orzecznictwem sądowym 
1 

C02 
Praktyczne elementy postępowania sądowego, egzekucyjnego, 

zabezpieczającego 
2 

C03 Realne przykłady naruszenia danych osobowych. Próba Analizy. 1 

IV. KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Forma Kod efektu przedmiotu Kod efektu kierunkowego Kod charakterystyk PRK 

W01 Cqi_W01, Cqi_W02 

IOD_W01,IOD_W04, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W, P6S_WG, P7U_W, 

P7S_WG, P7U_U, P7S_UU, 

P7U_K, P7S_KK 

W02 Cqi_W01, Cqi_W02, Cqi_W04 
IOD_W01,IOD_W04, 

IOD_U06, IOD_K03 

P6U_W, P6S_WG, P7U_W, 

P7S_WG, P7U_U, P7S_UU, 

P7U_K, P7S_KK 

W03 Cqi_W01, Cqi_W02, Cqi_W03 
IOD_W01,IOD_W04, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W, P6S_WG, P7U_W, 

P7S_WG, P7U_U, P7S_UU, 

P7U_K, P7S_KK 

C01 Cqi_U01, Cqi_K01 
IOD_U01,IOD_U03, 

IOD_U04, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW , P7U_U P7S_UW , 

P6U_K P6S_KR 

C02 Cqi_U02, Cqi_K01 
IOD_U01,IOD_U03, 

IOD_U04, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW , P7U_U P7S_UW , 

P6U_K P6S_KR 

C03 Cqi_U01, Cqi_U02, Cqi_K01 
IOD_U01,IOD_U03, 

IOD_U04, IOD_U5,  IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW , P7U_U P7S_UW , 

P6U_K P6S_KR, P7U_U 

P7S_UO 

V. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba godzin 

niekontaktowych 

Razem liczba 

godzin 
Pkt. ECTS 

Wykład 4  

55 2 

Ćwiczenia 4  

Konsultacje (zaliczenie nieobecności, 

rozliczenie rygorów, poprawy) 
2  

Przygotowanie do ćwiczeń  15 

Opanowanie informacji   15 

Przygotowanie do rozliczenia rygorów  15 

RAZEM 10 45 

VI. METODY DYDAKTYCZNE 

1. Wykład z prezentacją multimedialną 
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2. Ćwiczenia audytoryjne – rozwiazywanie zadań 

3. Dyskusja 

4. Studia przypadków 

5. Pobudzanie przez prowadzącego studentów do aktywnego udziału w zajęciach 

VII. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU 

Rygor Kryteria składowe Waga 

Zaliczenie Kolokwium - rozwiązanie zadań 1 

VIII. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

OBOWIĄZKOWA 

1. P. Litwiński, P. Barta, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa. (2018). 

2. M. Gutowski, Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-352. Warszawa. (2018) 

3. T. Szanciło, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1-50539. Tom I. Warszawa. (2019). 

UZUPEŁNIAJĄCA 

1. S. Piątkowski, Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilny. (1986) 

2. 
M. Safjan, Ochrona majątkowa dóbr osobistych po zmianie przepisów kodeksu cywilnego, Przegląd 

Prawa Handlowego. Warszawa (1997). 

3. 
A. Wojciszke, Katalog dóbr osobistych w świetle przepisów Konstytucji i przepisów Kodeksu 

cywilnego. Gdańskie Studia Prawnicze. Gdańsk (2000). 

IX. PROWADZĄCY PRZEDMIOT 

Stopień, Imię i nazwisko mgr Tomasz Gontarz 

adres e-mail adwokat.gontarz@gmail.com 
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K A R T A  P R Z E D M I O T U 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ  

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
Nazwa przedmiotu: Testowanie, mierzenie i ocena skuteczność środków 

technicznych i organizacyjnych w bezpieczeństwie 

przetwarzania danych osobowych 

Kod: Cqt 

Kierunek studiów: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Poziom studiów: Studia podyplomowe 
Forma studiów: Niestacjonarne 
Liczba ECTS: 3 
Semestr: 1 
Wymagania wstępne: Znajomość podstaw funkcjonowania systemów ochrony danych 

osobowych oraz bezpieczeństwa informacji 
Język wykładowy: Polski 

Cel 

przedmiotu: 

C01 
Usystematyzowanie pojęć i definicji dotyczących bezpieczeństwa 

informacji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji 

C02 

Zapoznanie studentów z zasadami wykonywania analizy ryzyka oraz 

oceny zagrożeń w procesach przetwarzania informacji, a w 

szczególności danych osobowych. 

C03 Nauczenie zasad stosowania, wynikających z RODO, kryteriów 

rozliczalności i zgodności oraz podejścia opartego na ryzyku (Risk 

Based Approach) 

C04 Omówienie metodyk i rozwiązań związanych z zarządzaniem 

ochroną danych osobowych oraz szacowaniem i nadzorem nad 

występującym w nich ryzykiem przetwarzania informacji 

II. EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Zakres Kod Opis efektu Sposób oceny 

Wiedza: 

Cqt_W01 

Student posiada wiedze nt. głównych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa informacji i sposobów zabezpieczenia 

przetwarzania danych osobowych w kontekście, 

przewidzianej w RODO, realizacji praw i wolności 

podmiotów danych. 

test  

Cqt_W02 

Student posiada wiedzę na temat różnych metod analizy 

ryzyka oraz zasad postępowania z ryzykiem w 

procesach przetwarzania danych w systemach 

informatycznych oraz poza automatycznym 

przetwarzaniem danych osobowych. 

test  

 Cqt_W03 

Student zna główne podstawy prawne, normy oraz 

dobre praktyki dotyczące zarządzania ryzykiem w 

procesach przetwarzania danych osobowych 

test 

Umiejętności: Cqt_U01 

Student potrafi od podstaw przeanalizować procesy 

ochrony danych osobowych w kontekście 

występujących w nich zagrożenia i dokonać oceny 

ryzyka naruszenia praw lub wolności człowieka. Umie 

zastosować metody szacowania ryzyka, zarządzać nim 

oraz postępować w przypadku wystąpienia incydentu 

bezpieczeństwa lub naruszenia praw podmiotów 

danych. 

rozwiązywanie 

zadań 
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Cqt_U02 
Student potrafi stosować, wynikające z RODO, 

podejście oparte na ryzyku (Risk-Base Approach) 
rozwiązywanie 

zadań 

Kompetencje 

społeczne: 

Cqt_K01 

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego. Dokonuje 

samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia. Samodzielnie 

podejmuje refleksje dotyczące etyki w odniesieniu do 

wykonywanej pracy. 

obserwacja na 

zajęciach  

Cqt_K02 

W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z zakresu 

ochrony danych osobowych potrafi doskonalić swoją 

wiedzę i umiejętności z tego obszaru. 

obserwacja na 

zajęciach  

III. TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma Tematyka 
Liczba 

godzin 

W01 

Ryzyko w procesach ochrony danych osobowych. Zarządzanie 

bezpieczeństwem informacji. 

Omówienie najważniejszych przepisów, norm, praktyk, definicji i zasad 

postępowania podczas przetwarzania informacji. 

2 

W02 
Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.  

Informowanie podmiotów danych o naruszeniach, które ich dotyczą. 
3 

W03 

Analiza ryzyka w organizacji, zarządzanie ryzykiem oraz bezpieczeństwo 

przetwarzania danych osobowych, praktyka w związku z wymogami 

wynikającymi z RODO 

3 

C01 

Podejście oparte na ryzyku (Risk-Base Approach) w RODO.  

Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykiem w ochronie danych 

osobowych. 

2 

C02 
Ocena naruszeń praw i wolności osób, których dane dotyczą.  

Ocena skutków dla ochrony danych 
2 

C03 

Metodyki i scenariusze postępowania z ryzykiem  

Identyfikacja: aktywów, zagrożeń, podatności, zabezpieczeń, następstw 

(skutków) 

4 

IV. KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Forma Kod efektu przedmiotu Kod efektu kierunkowego Kod charakterystyk PRK 

W01 Cqt_W01, Cqt_W02, Cqt_K02 
IOD_W01, IOD_W03, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG , P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK 

W02 Cqt_W01, Cqt_W03, Cqt_K02 
IOD_W01, IOD_W04, 

IOD_U06, IOD_K03 

P6U_WP6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UK , 

P7U_K P7S_KK 

W03 Cqt_W01, Cqt_W02, Cqt_K02 
IOD_W01, IOD_W04, 

IOD_U05, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG , P7U_U 

P7S_UO, P7U_W P7S_WG, 

P7U_K P7S_KK 

C01 Cqt_U01, Cqt_K01 
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04, IOD_K02 

P6U_W P6S_WG, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UW , 

P6U_K P6S_KR 

C02 Cqt_U02, Cqt_K01 
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04, IOD_K04 

P6U_W P6S_WG, P7U_U 

P7S_UW , P7U_U P7S_UW , 

P7U_K P7S_KR 

C03 Cqt_U01, Cqt_U02, Cqt_K01 

IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04, IOD_U06,  

IOD_K04 

P6U_W P6S_WG, P7U_U 

P7S_UW , P7U_U P7S_UW , 

P7U_U P7S_UK ,P7U_K 

P7S_KR 

V. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba godzin 

niekontaktowych 

Razem liczba 

godzin 
Pkt. ECTS 



29 

Wykład 8  

83 3 

Ćwiczenia 8  

Konsultacje (zaliczenie nieobecności, 

rozliczenie rygorów, poprawy) 
2  

Przygotowanie do ćwiczeń  20 

Opanowanie informacji   30 

Przygotowanie do rozliczenia rygorów  15 

RAZEM 18 65 

VI. METODY DYDAKTYCZNE 
1. Wykład z prezentacją multimedialną 

2. Ćwiczenia audytoryjne – rozwiazywanie zadań 

3. Dyskusja 

4. Studia przypadków 

5. Pobudzanie przez prowadzącego studentów do aktywnego udziału w zajęciach 

VII. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU 
Rygor Kryteria składowe Waga 

Zaliczenie Kolokwium - rozwiązanie zadań 1 

VIII. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 
OBOWIĄZKOWA 

1. Wytyczne Grupy Roboczej powołanej na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE 

„Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie 

‘może powodować wysokie ryzyko’ do celów rozporządzenia 2016/679” WP 248 

2. „Vademecum IOD. Warsztat Inspektora Ochrony Danych” 

 praca zbiorowa pod redakcją M.Kołodziej, wyd. Beck 12.2019r. 

UZUPEŁNIAJĄCA 

1. CNIL 

  Privacy Impact Assessment (PIA) 

    https://www.cnil.fr/en/privacy-impact-assessment-pia 

CNIL 

  Privacy Impact Assessment (PIA) Guidelines 

    18.10.2017 https://www.cnil.fr/en/guidelines-dpia 

    26.02.2018 https://www.cnil.fr/en/cnil-publishes-update-its-pia-gu 

2. „Vademecum ABI. Część II – Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych”,  

 praca zbiorowa pod redakcją M.Kołodziej, wyd. Beck 05.2017r. 

IX. PROWADZĄCY PRZEDMIOT 
Stopień, Imię i nazwisko mgr inż. Maciej Kołodziej 

adres e-mail 
Maciej.Kolodziej.AMW@ZapomnijMnie.pl 
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K A R T A  P R Z E D M I O T U 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ  

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
Nazwa przedmiotu: Urząd nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych Kod: Cqu 
Kierunek studiów: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Poziom studiów: Studia podyplomowe 
Forma studiów: Niestacjonarne 
Liczba ECTS: 2 
Semestr: 1 
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość ustawy ochrony danych osobowych, 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zasad 

przetwarzania danych osobowych 
Język wykładowy: Polski 

Cel 

przedmiotu: 

C01 
Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami przetwarzania 

danych osobowych   

C02 
Zapoznanie studentów z prawnymi warunkami umożliwiającymi 

przetwarzania danych osobowych. 

C03 Zapoznanie studentów z praktykami organu nadzorczego, zasadami 

oceny skutków oraz kodeksów postepowania 

C04 Nauczenie studentów korzystania z zaprezentowanych  elementów 

dokumentacyjnych tj. rejestr czynności przetwarzania danych 

osobowych  rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych, 

polityka bezpieczeństwa, rejestr naruszeń danych osobowych 

II. EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Zakres Kod Opis efektu Sposób oceny 

Wiedza: 

Cqu_W01 

Student zna sposób komunikowania się urządzeń w 

celu nawiązania połączenia przez aplikacje i 

dostarczania usług w sieci Internet 

test  

Cqu_W02 
Student zna rodzaje aplikacji i usług internetowych i 

rozumie różnice między nimi. 
test  

Cqu_W03 
Student zna główne zagrożenia bezpieczeństwa 

aplikacji internetowych i sposoby zabezpieczenia ich. 

test  

Cqu_W04 

Student zna sposoby realizacji i publikowania aplikacji 

internetowych oraz narzędzia służące bezpiecznej 

administracji. 

test  

Umiejętności: Cqu_U01 

Student potrafi od podstaw uruchomić użytkowe 

aplikacji internetowych z uwzględnieniem reguł 

bezpieczeństwa w szczególności dotyczących 

nieautoryzowanego dostępu do danych. Umie dobrać 

technologie do wymagań aplikacji. 

rozwiązywanie 

zadań 

Kompetencje 

społeczne: 

Cqu_K01 

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego. Dokonuje 

samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia. Samodzielnie 

podejmuje refleksje dotyczące etyki w odniesieniu do 

wykonywanej pracy. 

obserwacja na 

zajęciach 

Cqu_K02 

W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z zakresu 

ochrony danych osobowych potrafi doskonalić swoją 

wiedzę i umiejętności z tego obszaru. 

obserwacja na 

zajęciach 
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III. TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma Tematyka 
Liczba 

godzin 

W01 Wprowadzenie do przedmiotu. organ nadzorczy 2.0 -UODO 1 

W02 Prawa podmiotów danych 3 

W03 
Obowiązki dokumentacyjne RODO. Kodeksy postępowania w systemie 

ochrony danych osobowych 
3 

C01 Polityki ochrony danych. Rejestr czynności przetwarzania. 2 

C02 Naruszenia ochrony danych osobowych 2 

C03 Ocena skutków dla ochrony danych 4 

IV. KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Forma Kod efektu przedmiotu Kod efektu kierunkowego Kod charakterystyk PRK 

W01 
Cqu_W01, Cqu_W02, 

Cqu_W04,  

IOD_W01, IOD_W04, 

IOD_U07, IOD_K02 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU, 

P6U_K P6S_KR 

W02 
Cqu_W01, Cqu_W02, 

Cqu_W03,  

IOD_W01, IOD_W03, 

IOD_U07, IOD_K02 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU,  

6U_K P6S_KR 

W03 
Cqu_W01, Cqu_W02, 

Cqu_W04,  

IOD_W01, IOD_W05, 

IOD_W06, IOD_U07, 

IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_W P7S_WG, 

P7U_U P7S_UU, P7U_K 

P7S_KO 

C01 Cqu_U01, Cqu_K01 
IOD_U01, IOD_U03,IOD_U05 

IOD_U06, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UK, 

P6U_K P6S_KR 

C02 Cqu_U01, Cqu_K01 
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04,  IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UW, 

P6U_K P6S_KR 

C03 Cqu_U01,Cqu_K01, Cqu_K02 

IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04,  IOD_K02, 

IOD_K04 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UW, 

P6U_K P6S_KR, P7U_K 

P7S_KR 

V. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba godzin 

niekontaktowych 

Razem liczba 

godzin 
Pkt. ECTS 

Wykład 8  

58 2 

Ćwiczenia 8  

Konsultacje (zaliczenie nieobecności, 

rozliczenie rygorów, poprawy) 
2  

Przygotowanie do ćwiczeń  10 

Opanowanie informacji   10 

Przygotowanie do rozliczenia rygorów  20 

RAZEM 18 40 

VI. METODY DYDAKTYCZNE 
1. Wykład z prezentacją multimedialną 

2. Ćwiczenia audytoryjne – rozwiazywanie zadań 

3. Dyskusja 

4. Studia przypadków 

5. Pobudzanie przez prowadzącego studentów do aktywnego udziału w zajęciach 

VII. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU 
Rygor Kryteria składowe Waga 

Zaliczenie Kolokwium - rozwiązanie zadań 1 

VIII. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 
OBOWIĄZKOWA 

1. Bielak-Jomaa, Edyta, et al. RODO-ogólne rozporządzenie o ochronie danych: komentarz. Wolters 

Kluwer, 2018. 

2. Gawroński, M. "Ochrona danych osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO z wzorami." (2018). 
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3. Wiewiórowski, Wojciech R., and Hanna Wolska. "Rok RODO." (2019). 

UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Wyciślik, A., and B. Gajdzik. "Ogólne zasady postępowania z dokumentacją w chemicznym 

laboratorium badawczym z uwzględnieniem wymogów ochrony danych osobowych: RODO." Przemysł 

Chemiczny 97 (2018). 

2. Bielak-Jomaa, Edyta, et al. Wykonywanie obowiązków ABI, przyszłego inspektora ochrony danych, w 

świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, 2016. 

IX. PROWADZĄCY PRZEDMIOT 
Stopień, Imię i nazwisko mgr. Tomasz Soczyński 

adres e-mail 
t_soczynski@uodo.gov.pl 

 

  



33 

 

K A R T A  P R Z E D M I O T U 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ  

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
Nazwa przedmiotu: IODO w administracji publicznej Kod: Chi 
Kierunek studiów: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Poziom studiów: Studia podyplomowe 
Forma studiów: Niestacjonarne 
Liczba ECTS: 2 
Semestr: 1 
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość ustawy ochrony danych osobowych, ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zasad przetwarzania danych 

osobowych 
Język wykładowy: Polski 

Cel 

przedmiotu: 

C01 
Zapoznanie studentów z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych. 

C02 
Zapoznanie studentów z procesami wdrażania i implementacji przepisów  i 

dobrych praktyk ochrony danych osobowych. 

C03 Przekazanie wiedzy praktycznej służącej realizacji obowiązków Inspektora 

Ochrony Danych zgodnie z zapisami art. 37-39 RODO. 

C04 Zapoznanie studentów z aspektami ochrony danych w administracji 

publicznej w ujęciu praktycznym. 

II. EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Zakres Kod Opis efektu Sposób oceny 

Wiedza: 

Chi_W01 

Student ma wiedzę nt. zaawansowanych zagadnień 

dotyczących ochrony danych osobowych wynikające z 

krajowych i unijnych zapisów podstaw prawnych. 

test  

Chi_W02 
Student zna dobre praktyki wdrażania warsztatu pracy 

Inspektora Ochrony Danych. 
test  

Chi_W03 

Student zna sposoby realizacji i publikowania aplikacji 

internetowych oraz narzędzia służące bezpiecznej 

administracji. 

test  

Umiejętności: Chi_U01 

Student potrafi opracowywać dokumentacje ochrony 

danych osobowych, stosować dobre praktyki odo, 

wdrażać proces odo, skutecznie zgłaszać incydenty 

naruszenia do krajowego organu nadzoru. 

rozwiązywanie 

zadań 

Kompetencje 

społeczne: 

Chi_K01 

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego. Dokonuje 

samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia. Samodzielnie 

podejmuje refleksje dotyczące etyki w odniesieniu do 

wykonywanej pracy. 

obserwacja na 

zajęciach  

Chi_K02 

W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z zakresu 

ochrony danych osobowych potrafi doskonalić swoją 

wiedzę i umiejętności z tego obszaru. 

obserwacja na 

zajęciach  

III. TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma Tematyka 
Liczba 

godzin 

W01 Wdrażanie regulacji prawnych i obowiązków z nich wynikających w praktyce 1 

W02 Prawa podmiotów danych 3 
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W03 
Obowiązki dokumentacyjne RODO. Kodeksy postępowania w systemie ochrony 

danych osobowych 
3 

C01 Zgłaszanie i obsługa incydentów odo 2 

C02 
Praktyczna interpretacja zapisów i komentarzy oraz dobrych praktyk krajowych i 

europejskich regulacji odo 
2 

C03 Opracowanie przykładowych polityk i dobrych praktyk odo 4 

IV. KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Forma Kod efektu przedmiotu Kod efektu kierunkowego Kod charakterystyk PRK 

W01 Chi_W01, Chi_W02, Chi_K02 
IOD_W01, IOD_W04, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK 

W02 Chi_W01, Chi_W02, Chi_K02 
IOD_W01, IOD_W03, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK 

W03 Chi_W01, Chi_W03, Chi_K02 
IOD_W01, IOD_W02, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WK, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK 

C01 Chi_U01, Chi_K01 
IOD_U01, IOD_U02, 

IOD_U04, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UW, 

P6U_K P6S_KR 

C02 Chi_U01, Chi_K02 
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U05, IOD_K04 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UO, 

P7U_K P7S_KR 

C03 Chi_U01, Chi_K01, Chi_K02  
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U06, IOD_K04 

P6U_U P6S_UO. P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UK, 

P7U_K P7S_KR 

V. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba godzin 

niekontaktowych 

Razem liczba 

godzin 
Pkt. ECTS 

Wykład 8  

58 2 

Ćwiczenia 8  

Konsultacje (zaliczenie nieobecności, 

rozliczenie rygorów, poprawy) 
2  

Przygotowanie do ćwiczeń  10 

Opanowanie informacji   10 

Przygotowanie do rozliczenia rygorów  20 

RAZEM 18 40 

VI. METODY DYDAKTYCZNE 
1. Wykład z prezentacją multimedialną 

2. Ćwiczenia audytoryjne – rozwiazywanie zadań 

3. Dyskusja 

4. Studia przypadków 

5. Pobudzanie przez prowadzącego studentów do aktywnego udziału w zajęciach 

VII. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU 
Rygor Kryteria składowe Waga 

Zaliczenie Kolokwium - rozwiązanie zadań 1 

VIII. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 
OBOWIĄZKOWA 

1. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) 

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

UZUPEŁNIAJĄCA 

1. 
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. Sakowska-Baryła 2018, wyd. 1, 

Nerka 

2. 
Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO, B. Fischer, M. Sakowska-Baryła, 

Warszawa 2017 
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IX. PROWADZĄCY PRZEDMIOT 
Stopień, Imię i nazwisko mgr. Jacek Hojan 

adres e-mail 
jacek.hojan@gmail.com 

 

  



36 

K A R T A  P R Z E D M I O T U 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ  

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
Nazwa przedmiotu: Certyfikacja Systemu Zarządzania ISO/IEC 27001 Kod: Csz 
Kierunek studiów: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Poziom studiów: Studia podyplomowe 
Forma studiów: Niestacjonarne 
Liczba ECTS: 5 
Semestr: 2 
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacyjnym  w organizacji 
Język wykładowy: Polski 

Cel 

przedmiotu: 

C01 Zapoznanie studentów z wymaganiami Normy ISO 27001. 

C02 

Zapoznanie studentów z procesami realizowanymi w 

przedsiębiorstwie raz zarządzaniem informacjami stanowiącymi 

tajemnicę służbową  

C03 Zapoznanie studentów z wdrożeniem, utrzymanie i doskonaleniem 

systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według wymagań 

Normy ISO 27001. 

C04 Nauczenie studentów przygotowania  podstawowych dokumentacji 

wymaganych do wdrożenia systemu zarzadzania bezpieczeństwem 

informacji według normy ISO 27001 

II. EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Zakres Kod Opis efektu Sposób oceny 

Wiedza: 

Csz_W01 
Student rozumie zapisy związane z wymaganiami 

Normy ISO 27001 
egzamin  

Csz_W02 Student zna procesy realizowane w organizacji egzamin 

Csz_W03 

Student potrafi wskazać wymagania jakie należy 

spełnić aby wdrożyć, utrzymać i doskonalić system 

bezpieczeństwa informacji według Normy ISO 27001. 

egzamin 

Umiejętności: 

Csz_U01 

Student potrafi badać i oceniać stan systemu ochrony 

informacji oraz przeprowadzić analizę ryzyka i ocenę 

poziomu zagrożeń 

rozwiązywanie 

zadań 

Csz_U02 

Student potrafi od podstaw przygotować dokumentację 

niezbędną do wdrożenia i certyfikowania systemu 

bezpieczeństwa informacji 

rozwiązywanie 

zadań 

Csz_U03 Student potrafi przygotować plan ciągłości działania 
rozwiązywanie 

zadań 

Kompetencje 

społeczne: 

Csz_K01 

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego. Dokonuje 

samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia. Samodzielnie 

podejmuje refleksje dotyczące etyki w odniesieniu do 

wykonywanej pracy. 

obserwacja na 

zajęciach 

Csz_K02 

W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z zakresu 

ochrony danych osobowych potrafi doskonalić swoją 

wiedzę i umiejętności z tego obszaru. 

obserwacja na 

zajęciach 

III. TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma Tematyka 
Liczba 

godzin 
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W01 
Wprowadzenie do przedmiotu. Struktura i podział zajęć. Zasady zaliczenia 

przedmiotu. Ogólne informacje dotyczące Normy ISO 27001 
1 

W02 Polityki bezpieczeństwa informacji 2 

W03 Organizacja bezpieczeństwa informacji 2 

W04 Urządzenia mobilne i telepraca. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich 1 

W05 
Zarzadzanie aktywami. Kontrola dostępu do informacji i zasobu danych. 

Kryptografia oraz bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe 
1 

W06 
Sprzęt i bezpieczna eksploatacja, ochrona przed szkodliwym 

oprogramowaniem. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów. 
1 

W07 
Relacje z dostawcami, zarzadzanie incydentami, ciągłość bezpieczeństwa 

informacji oraz zgodność z wymogami prawnymi. 
1 

W08 Egzamin zaliczeniowe. 1 

C01 

Wdrożenie, utrzymanie systemu Bezpieczeństwa informacji. Zapoznanie z 

obowiązującymi zasadami certyfikacji organizacji przez niezależne jednostki 

certyfikujące. Przydział projektów.  

2 

C02 
Opracowywanie dokumentacji/ informacji związanych z kontekstem 

organizacji 
2 

C03 
Opracowywanie dokumentacji/ informacji związanych z przywództwem w 

organizacji 
2 

C04 
Opracowywanie dokumentacji/ informacji związanych z planowaniem w 

organizacji 
2 

C05 Opracowywanie dokumentacji/ informacji związanych ze wsparciem 2 

C06 
Opracowywanie dokumentacji/ informacji związanych z działaniami 

operacyjnymi 
2 

C07 Opracowywanie dokumentacji/ informacji związanych z oceną wyników 2 

C08 
Opracowywanie dokumentacji/ informacji związanych z doskonaleniem 

systemu 
2 

C09 Realizacja projektów indywidualnych. 4 

IV. KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Forma Kod efektu przedmiotu Kod efektu kierunkowego Kod charakterystyk PRK 

W01 
Csz_W01 

IOD_W01, IOD_W02, 

IOD_U07, IOD_K02 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WK, P7U_U P7S_UU, 

P6U_K P6S_KR. 

W02 

Csz_W01, Csz_W02 

IOD_W01, IOD_W03, 

IOD_U07, IOD_K02 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U 

P7S_UU, P6U_K 

P6S_KR 

W03 
Csz_W01, Csz_W03 IOD_W01, IOD_W04, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_U 

P7S_UU 

W04 
Csz_W01, Csz_W03 IOD_W01, IOD_W06, 

IOD_U07, IOD_K02 

P6U_W P6S_WG, P7U_U 

P7S_UU, P6U_K 

P6S_KR,  

W05 
Csz_W01, Csz_W02 IOD_W01, IOD_W05, 

IOD_U07, IOD_K02 

P6U_W P6S_WG 

W06 

Csz_W01, Csz_W03 IOD_W01, IOD_W02, 

IOD_U07, IOD_K04 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WK, P6U_K 

P6S_KR, P6U_K 

P6S_KR 

W07 
Csz_W01, Csz_W02 IOD_W01, IOD_W05, 

IOD_U07, IOD_K02 

P6U_W P6S_WG,  P7U_U 

P7S_UU, P6U_K 

P6S_KR 

W08 

Csz_W01, Csz_W02, Csz_W03 IOD_W01, IOD_W03, 

IOD_U07, IOD_K02 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U 

P7S_UU. P6U_K 

P6S_KR 
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C01 

Csz_W01,Csz_U01, Csz_K01, 

Csz_K02 IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04, IOD_K01 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U 

P7S_UU, P7U_K 

P7S_KO 

C02 
Csz_U01, Csz_U02, Csz_U03 

Csz_K01, Csz_K02, 
IOD_U01, IOD_U06, 

IOD_U04, IOD_K01 

P6U_ W P6S_WG, P7U_U 

P7S_UU, P7U_K 

P7S_KO 

C03 Csz_U01, Csz_U03, Csz_K01, 

Csz_K02 

IOD_U01, IOD_U03,IOD_U05 

IOD_U06, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO,  P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UO, 

P7U_U P7S_UK, P6U_K 

P6S_KR 

C04 Csz_U01, Csz_U03, Csz_K01, 

Csz_K02 

IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04,  IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

C05 Csz_U01, Csz_U02, Csz_U03, 

Csz_K01, Csz_K02 

IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04,  IOD_K02, 

IOD_K04 

P7S_UW, P7U_U P7S_UK, 

P6U_K P6S_KR 

C06 Csz_U01, Csz_U03 Csz_K01, 

Csz_K02, 

IOD_U01, IOD_U03,IOD_U05 

IOD_U06, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

C07 Csz_U01, Csz_U02, Csz_K01, 

Csz_K02 

IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04,  IOD_K02 

P7S_UW, P7U_U P7S_UW, 

P6U_K P6S_KR 

C08 Csz_U01, Csz_U03, Csz_K01, 

Csz_K02 

IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04,  IOD_K02, 

IOD_K04 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

C09 Csz_U01, Csz_K01, Csz_K02 IOD_U01, IOD_U03,IOD_U05 

IOD_U06, IOD_K02 

P7S_UW, P7U_U P7S_UW, 

P6U_K P6S_KR, P7U_K 

V. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba godzin 

niekontaktowych 

Razem liczba 

godzin 
Pkt. ECTS 

Wykład 10  

141 5 

Ćwiczenia 20  

Konsultacje (zaliczenie nieobecności, 

rozliczenie rygorów, poprawy) 
6  

Przygotowanie do ćwiczeń  30 

Opanowanie informacji   45 

Przygotowanie do rozliczenia rygorów  30 

RAZEM 36 105 

VI. METODY DYDAKTYCZNE 
1. Wykład z prezentacją multimedialną 

2. Ćwiczenia audytoryjne – rozwiazywanie zadań 

3. Dyskusja 

4. Studia przypadków 

5. Pobudzanie przez prowadzącego studentów do aktywnego udziału w zajęciach 

VII. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU 
Rygor Kryteria składowe Waga 

Zaliczenie Egzamin na audytora ISO/IEC 27001 1 

VIII. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 
OBOWIĄZKOWA 

1. „PN-EN ISO/IEC 27001 Technika informacyjna Techniki bezpieczeństwa Systemy zarządzania 

bezpieczeństwem informacji Wymagania” PKN 2017 

2. „Bezpieczeństwo Informacyjne nowe wyzwania” K. Liderman PWN 2017 

UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Dariusz Wróblewski, Zarządzanie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk, Wydawnictwo CNBOP-

PIB, 2015 

IX. PROWADZĄCY PRZEDMIOT 
Stopień, Imię i nazwisko Certyfikowany audytor ISO/IEC 27001 

adres e-mail 
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K A R T A  P R Z E D M I O T U 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ  

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
Nazwa przedmiotu: Ochrona danych osobowych w informatyce śledczej Kod: Wdd 
Kierunek studiów: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Poziom studiów: Studia podyplomowe 
Forma studiów: Niestacjonarne 
Liczba ECTS: 3 
Semestr: 2 
Wymagania wstępne: Znajomość podstaw funkcjonowania systemów ochrony danych 

osobowych oraz bezpieczeństwa informacji 
Język wykładowy: Polski 

Cel 

przedmiotu: 

C01 
Usystematyzowanie pojęć i definicji dotyczących bezpieczeństwa 

informacji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji 

C02 

Zapoznanie studentów z zasadami współpracy Inspektora Ochrony 

Danych w organizacji, w szczególności z Działem IT.  

Omówienie środków technicznej i organizacyjnej ochrony danych 

osobowych oraz sposobów zapewnienia bezpieczeństwa danych. 

C03 Omówienie podstawowych metod ataków, analizy bezpieczeństwa 

systemów informacyjnych, stosowanych zabezpieczeń danych 

osobowych, kryptografii oraz podstawowych pojęć związanych z 

bezpieczeństwem informacyjnym 

C04 Przedstawienie podstaw ochrony danych osobowych w procedurach 

informatyki śledczej 

II. EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Zakres Kod Opis efektu Sposób oceny 

Wiedza: 

Wdd_W01 

Student posiada wiedzę w zakresie rozwiązań 

rekomendowanych do stosowania w ochronie danych, 

takimi jak: kopie zapasowe i archiwalne, techniczna i 

organizacyjna ochrona stanowiska pracy, szyfrowanie, 

anonimizacja, pseudonimizacja, właściwa konfiguracja 

systemów i usług, ochrona infrastruktury 

teleinformatycznej.  

test  

Wdd_W02 

Student posiada wiedzę na temat typowych zagrożeń 

dla funkcjonowania systemów informatycznych oraz 

metod ataków i przełamywania zabezpieczeń, 

wykrywania podatności oraz sposobów ich 

zapobiegania.  

test  

Wdd_W03 

Student posiada wiedzę na temat ochrony danych w 

postępowaniu dowodowym (w organizacji oraz sądach 

i instytucjach dochodzeniowo-śledczych).  

 

test 

Umiejętności: Wdd_U01 

Student potrafi w szerokim zakresie analizować 

systemy ochrony danych osobowych w kontekście 

stosowanych w nich rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych, przewidzianych w przepisach, 

normach, regulacjach i praktykach związanych z 

ochroną danych osobowych. 

rozwiązywanie 

zadań 
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Umie nadzorować procesy przetwarzania danych 

osobowych w zakresie przewidzianym dla Inspektora 

Ochrony Danych 

Wdd_U02 

Student potrafi stosować podstawowe rozwiązania 

zapewniające ochronę danych: od podnoszenia 

świadomości operatorów danych, przez podstawową 

konfigurację oprogramowania i systemów, 

szyfrowanie danych przechowywanych i przesyłanych, 

po wdrożenie zaawansowanych rozwiązań ochrony 

sprzętowej 

rozwiązywanie 

zadań 

Kompetencje 

społeczne: 

Wdd_K01 

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego. Dokonuje 

samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia. Samodzielnie 

podejmuje refleksje dotyczące etyki w odniesieniu do 

wykonywanej pracy. 

obserwacja na 

zajęciach 

Wdd_K02 

W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z zakresu 

ochrony danych osobowych potrafi doskonalić swoją 

wiedzę i umiejętności z tego obszaru. 

obserwacja na 

zajęciach 

III. TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma Tematyka 
Liczba 

godzin 

W01 Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej 2 

W02 

Relacje formalno-prawne a organizacja, technologia i ochrona danych 

osobowych. Zagadnienia odpowiedzialności i penalizacja w przepisach o 

ochronie prywatności 

3 

W03 
Podmiot danych, Administrator, powierzenie przetwarzania danych 

osobowych 
3 

C01 
Prewencja i zbierania dowodów dotyczących przetwarzania danych 

osobowych 
3 

C02 System informatyczny a przetwarzanie danych osobowych 2 

C03 Dokumentacja procesów i systemów przetwarzania danych osobowych 3 

IV. KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Forma Kod efektu przedmiotu Kod efektu kierunkowego Kod charakterystyk PRK 

W01 
Wdd_W01, Wdd_W02, 

Wdd_K02 

IOD_W01, IOD_W04, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WK, P6U_K P6S_KR  

W02 
Wdd_W01, Wdd_W02, 

Wdd_W03, Wdd_K02 

IOD_W01, IOD_W03, 

IOD_U04, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WK, P7U_W 

P7S_WG 

W03 
Wdd_W01, Wdd_W02, 

Wdd_K02 

IOD_W01, IOD_W02, 

IOD_U02, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WK,  P6U_K 

P6S_KR 

C01 Wdd_U01, Wdd_K01 
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U05, IOD_K01, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW , P7U_K P7S_KO, 
P7U_U P7S_UO, P6U_K 

P6S_KR 

C02 Wdd_U02, Wdd_K01 

IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U04, IOD_K01, 

IOD_K_04 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U 

P7S_UW, P7U_K P7S_KK 

P7U_K P7S_KR 

C03 
Wdd_U01, Wdd_U02, 

Wdd_K01 

IOD_U01, IOD_U05, 

IOD_U06, IOD_K01, 

IOD_K_03 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UO, P7U_U P7S_UK, 

P7U_K P7S_KO, P7U_K 

P7S_KK 
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V. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba godzin 

niekontaktowych 

Razem liczba 

godzin 
Pkt. ECTS 

Wykład 8  

83 3 

Ćwiczenia 8  

Konsultacje (zaliczenie nieobecności, 

rozliczenie rygorów, poprawy) 
2  

Przygotowanie do ćwiczeń  20 

Opanowanie informacji   30 

Przygotowanie do rozliczenia rygorów  15 

RAZEM 18 65 

VI. METODY DYDAKTYCZNE 
1. Wykład z prezentacją multimedialną 

2. Ćwiczenia audytoryjne – rozwiazywanie zadań 

3. Dyskusja 

4. Studia przypadków 

5. Pobudzanie przez prowadzącego studentów do aktywnego udziału w zajęciach 

VII. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU 
Rygor Kryteria składowe Waga 

Zaliczenie Kolokwium - rozwiązanie zadań 1 

VIII. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 
OBOWIĄZKOWA 

1. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji  

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,  

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych   Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 

2. 
„Vademecum IOD. Warsztat Inspektora Ochrony Danych” 

 praca zbiorowa pod redakcją M.Kołodziej, wyd. Beck 12.2019r. 

UZUPEŁNIAJĄCA 

1. 

CNIL 

  Privacy Impact Assessment (PIA) 

    https://www.cnil.fr/en/privacy-impact-assessment-pia 

CNIL 

  Privacy Impact Assessment (PIA) Guidelines 

    18.10.2017 https://www.cnil.fr/en/guidelines-dpia 

    26.02.2018 https://www.cnil.fr/en/cnil-publishes-update-its-pia-gu 

2. 
„Vademecum ABI. Część II – Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych”,  

 praca zbiorowa pod redakcją M.Kołodziej, wyd. Beck 05.2017r. 

IX. PROWADZĄCY PRZEDMIOT 
Stopień, Imię i nazwisko mgr inż. Maciej Kołodziej 

adres e-mail 
Maciej.Kolodziej.AMW@ZapomnijMnie.pl 

 

  



42 

K A R T A  P R Z E D M I O T U 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ  

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH 

 

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
Nazwa przedmiotu: Informacja Publiczna - jawność a ochrona danych 

osobowych 
Kod: Ipu 

Kierunek studiów: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Poziom studiów: Studia podyplomowe 
Forma studiów: Niestacjonarne 
Liczba ECTS: 3 
Semestr: 2 
Wymagania wstępne: Znajomość Konstytucji RP, podstawowa znajomość Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR-RODO) i 

ustawy o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. 
Język wykładowy: Polski 

Cel 

przedmiotu: 

C01 

Zapoznanie studentów z przepisami dotyczącymi dostępu do 

informacji publicznej oraz z zakresem przedmiotowym i 

podmiotowym dostępu do informacji publicznej 

C02 
Zapoznanie studentów z rodzajami informacji publicznej oraz 

ograniczeniami dostępu do informacji publicznej 

C03 

Zapoznanie studentów z zagadnieniem odpowiedzialności 

spoczywającej na pod-miotach zobowiązanych do udzielenia 

informacji publicznej 

C04 

Zapoznanie studentów z praktyką sądów oraz orzecznictwem 

sądowym w zakresie udostępniania informacji publicznej, poprzez  

omówienie aspektu ochrony danych osobowych w kontekście 

informacji publicznej oraz dostępu do informacji publicznej w 

kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa. 

II. EFEKTY UCZENIA SIĘ 
Zakres Kod Opis efektu Sposób oceny 

Wiedza: 

Ipu_W01 
Student zna uprawnienia wynikające z ustawy o 

dostępie do informacji publicznej; 
test  

Ipu_W02 
Student zna rodzaje informacji publicznej, formy jej 

udostępnienia, terminy obowiązujące organ; 
test  

Ipu_W03 

Student zna środki prawne przysługujące mu do 

dochodzenia do uzyskania informacji publicznej, a 

także właściwość sądu w zakresie orzekania w 

sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej; 

test  

Umiejętności: Ipu_U01 
Student potrafi określić co stanowi informację 

publiczną, zna tryby jej udostępniania; 
rozwiązywanie 

zadań 

Kompetencje 

społeczne: 

Ipu_K01 

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego. Dokonuje 

samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia. Samodzielnie 

podejmuje refleksje dotyczące etyki w odniesieniu do 

wykonywanej pracy. 

obserwacja na 

zajęciach 

Ipu_K02 

W oparciu o uzyskaną podstawową wiedzę z zakresu 

ochrony danych osobowych potrafi doskonalić swoją 

wiedzę i umiejętności z tego obszaru. 

obserwacja na 

zajęciach 

III. TREŚCI PROGRAMOWE 
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Forma Tematyka 
Liczba 

godzin 

W01 
Prawa każdego obywatela wynikające z Konstytucji RP i ustawy o dostępie 

do informacji publicznej; 
1 

W02 

Zakres przedmiotowy dostępu do informacji publicznej: prawo do informacji 

publicznej, jej rodzaje, pojęcie informacji publicznej w orzecznictwie 

administracyjnym, dokument urzędowy a prywatny, pojęcie funkcjonariusza 

publicznego i osoby pełniącej funkcję publiczną; 

3 

W03 

Zakres podmiotowy dostępu do informacji publicznej: komu przysługuje 

prawo do dostępu do informacji publicznej, podmioty zobowiązane do 

udzielanie informacji publicznej, terminy i sposób udostępnienia informacji 

publicznej i jej ewentualna odpłatność; 

3 

C01 
Rozpatrywanie skarg w postępowaniach o udostępnienie informacji 

publicznej – zasygnalizowanie trybu KPA; 
2 

C02 
Dostęp do informacji publicznej a tajemnica przedsiębiorstwa - teoria i 

studium przypadków z orzecznictwa; 
2 

C03 Odpowiedzialność za naruszenia prawa dostępu do informacji publicznej; 2 

C04 
Zasygnalizowanie kwestii dot. BIP-u, zasobu informacyjnego oraz centralnego 

repozytorium 
2 

IV. KORELACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Forma Kod efektu przedmiotu Kod efektu kierunkowego Kod charakterystyk PRK 

W01 Ipu_W01, Ipu_W02, Ipu_K02 
IOD_W01, IOD_W02, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WK, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK 

W02 Ipu_W01, Ipu_W03, Ipu_K02 
IOD_W01, IOD_W06, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK 

W03 
Ipu_W01, Ipu_W02, Ipu_W02, 

Ipu_K02 

IOD_W01, IOD_W06, 

IOD_U07, IOD_K03 

P6U_W P6S_WG, P7U_W 

P7S_WG, P7U_U P7S_UU, 

P7U_K P7S_KK 

C01 Ipu_U01, Ipu_K01 
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U05, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UO, 

P6U_K P6S_KR  

C02 Ipu_U01, Ipu_K01 
IOD_U01, IOD_U03, 

IOD_U05, IOD_K02 

P6U_U P6S_UO, P7U_U 

P7S_UW, P7U_U P7S_UO, 

P6U_K P6S_KR 

V. NAKŁAD PRACY STUDENTA 

Forma aktywności 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Liczba godzin 

niekontaktowych 

Razem liczba 

godzin 
Pkt. ECTS 

Wykład 8  

83 3 

Ćwiczenia 8  

Konsultacje (zaliczenie nieobecności, 

rozliczenie rygorów, poprawy) 
2  

Przygotowanie do ćwiczeń  20 

Opanowanie informacji   30 

Przygotowanie do rozliczenia rygorów  15 

RAZEM 18 65 

6VI. METODY DYDAKTYCZNE 
1. Wykład z prezentacją multimedialną 

2. Ćwiczenia audytoryjne – rozwiazywanie zadań 

3. Dyskusja 

4. Studia przypadków 

5. Pobudzanie przez prowadzącego studentów do aktywnego udziału w zajęciach 

VII. FORMA ZALICZENIA PRZEDMIOTU 
Rygor Kryteria składowe Waga 

Zaliczenie Kolokwium - rozwiązanie zadań 1 
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VIII. LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 
OBOWIĄZKOWA 

1. 
M. Maciejewski, Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju. 

Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa. (2014) 

2. 
M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz. 

Warszawa. (2018) 

UZUPEŁNIAJĄCA 

1. 
J. Taczkowska-Olszewska, M. Nowikowska, Prawo do informacji publicznej. Informacje niejawne. 

Ochrona danych osobowych. Warszawa (2019) 

2. 
M. Bernaczyk, Dokument wewnętrzny jako ograniczenia konstytucyjnego prawa do informacji. 

Rozstrzygnięcie kolizji w teorii i praktyce. Warszawa. (2017) 

IX. PROWADZĄCY PRZEDMIOT 
Stopień, Imię i nazwisko mgr. Edyta Bartoszuk 

adres e-mail 
edabartoszuk@gmail.com 
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3.2. Matryca efektów uczenia się  
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IOD_W01 X X X X X X X X X X X 11 

IOD_W02 X   X    X X X X 6 

IOD_W03 X X X   X X X X X  8 

IOD_W04 X X X X X X X X X X  10 

IOD_W05  X     X  X   3 

IOD_W06       X    X 2 

IOD_U01 X X  X X X X X X  X 9 

IOD_U02   X     X  X  3 

IOD_U03 X X  X X  X  X  X 7 

IOD_U04  X X X X   X X X  7 

IOD_U05 X X  X X X X X X X X 10 

IOD_U06 X  X X X X X X X X  9 

IOD_U07 X X  X X X X X X X X 10 

IOD_K01   X      X X  3 

IOD_K02 X X X X X X X X X X X 11 

IOD_K03 X X X X X X X X X X X 11 

IOD_K04      X X X X X  5 
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4. SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

 Osiągnięcie efektów uczenia się weryfikowane jest na różnych etapach kształcenia: 

poprzez rozliczanie wszystkich przedmiotów/modułów oraz przygotowania pracy końcowej 

w formie referatu.  

 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta dla 

poszczególnych przedmiotów (modułów) określono w kartach przedmiotów (modułów), które 

są integralną częścią niniejszego programu. Wśród najczęściej stosowanych metod weryfikacji 

osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się wyróżnić można następujące: 

− prace pisemne przygotowywane samodzielnie, 

− rozwiązywanie zadań problemowych, 

− prezentacje multimedialne prowadzone i przygotowywane indywidualnie lub grupowo, 

− wypowiedzi ustne, aktywność w dyskusji, 

− zadania wykonywane w grupie, zarówno w trakcie zajęć z nauczycielem akademickim, 

jak i w trakcie czasu przeznaczonego na pracę własną studenta, 

− analiza przypadków case study. 

Z kolei najważniejszymi źródłami weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów 

uczenia się są: 

− analiza pracy studenta w trakcie i po zakończeniu kształcenia w ramach danego 

przedmiotu/modułu, 

− przygotowanie i analiza pracy końcowej w formie referatu, 

− opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

Szczególnej uwadze poddano weryfikację efektów uczenia się o charakterze 

umiejętnościowym/praktycznym, realizowanych zarówno na zajęciach tzw. kontaktowych, 

jak i w ramach pracy własnej studenta. Założono, że już sam charakter tych zajęć i nałożonych 

zadań zmusza studenta do wyrabiania określonych umiejętności związanych z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym. 

 Osiągnięcie efektów uczenia się dla przedmiotów/modułów powoduje pokrycie 

określonych efektów uczenia się dla kierunku, czyli kierunkowych efektów uczenia się. 

W kartach przedmiotów sformułowano efekty uczenia się dla danego przedmiotu, które 

odnoszą się do efektów uczenia się dla kierunku, uniwersalnych charakterystyk poziomów 

w PRK oraz charakterystyk drugiego stopnia PRK.  

 Znajdująca się w programie studiów matryca efektów uczenia się przedstawia pokrycie 

kierunkowych efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów i modułów. 
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5. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW 

Plan studiów podyplomowych obejmuje dwa semestry zajęć, które podzielone są na 

wykłady, ćwiczenia, podróże studyjne oraz formę zaliczeń, zgodnie z poniższą tabelą. 

Przedmiot 

Forma zajęć 

Wymiar godzin 
Forma 

zaliczenia 
ECTS 

W Ć P S R 

S
E

M
E

S
T

R
 I

2
 

1.  
Interpretacja prawna danych 

osobowych.  
8 8   16 Z 3 

2.  
Dane osobowe w systemach  

informatycznych 
8 8   16 Z 2 

3.  
Szacowanie i zarządzanie 

ryzykiem w ochronie danych 

osobowych 
8 8   16 Z 3 

4.  
Organizacja systemu ochrony 

informacji niejawnych 
4 4   8 Z 2 

5.  

Incydent. Odpowiedzialność 

prawna z tytułu naruszenia dóbr 

osobistych w tym danych 

osobowych 

4 4   8 Z 2 

6.  

Testowanie, mierzenie i ocena 

skuteczność środków 

technicznych i organizacyjnych 

w bezpieczeństwie 

przetwarzania danych 

osobowych 

8 8   16 Z 3 

7.  
Urząd nadzoru w zakresie 

ochrony danych osobowych  
8 8   16 Z 2 

8.  
IODO w administracji 

publicznej. 
8 8   16 Z 2 

Razem w semestrze I     120  19 

S
E

M
E

S
T

R
 I

I 

1.  
Certyfikacja Systemu 

Zarządzania ISO/IEC 27001 
10 20   30 E 5 

2.  
Ochrona danych osobowych w 

informatyce śledczej 
8 8   16 Z 3 

3.  
Informacja Publiczna - jawność 

a ochrona danych osobowych  
8 8   16 Z 3 

Razem w semestrze II     62  11 

Ogółem     174  30 

 


