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STUDIA PODYPLOMOWE  
Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych 
2 semestry 
 
Studia podyplomowe realizowane pod patronatem Fundacji im. Józefa  
Wybickiego na Rzecz Obrony Prywatności, Godności i Wolności Człowieka. 

 
Celem studiów podyplomowych pn. Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Administrator Danych jest przekazanie 

kompleksowej i specjalistycznej wiedzy przygotowującej słuchaczy do wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz 
obowiązków Administratora Danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia (UE) 2016/679 
Parlamentu Europejskiego i Rady 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 uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), a w szczególności wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu: regulacji prawnych ochrony 
danych osobowych w systemie źródeł prawa krajowego, międzynarodowego i UE, podstaw prawnych przetwarzania danych 
osobowych, prawnych aspektów tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, powierzania przetwarzania 
i rejestracji zbiorów danych osobowych, praktycznych aspektów prawnych wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych 
i Administratora Danych, pakietu reformującego  ochronę danych osobowych w UE. 
Adresatami studiów są osoby, które w swojej działalności mają do czynienia z danymi osobowymi, celem podniesienia kwalifikacji, 
osoby zamierzające pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych, absolwenci wszystkich kierunków studiów, 
pracodawcy, pracownicy administracji rządowej i samorządowej. 

 
Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć (30 punktów ECTS) i realizowany jest w ramach następujących 
modułów: 

 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w świetle przepisów. 

 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych. 

 Przetwarzanie danych osobowych przez służby mundurowe i inne sfery budżetowe. 

 Realizacja przez administratorów danych osobowych uprawnień właścicieli danych.  

 Rola i zadania Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych i  podmiot przetwarzający. 

 Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

 Przetwarzanie danych osobowych  z użyciem technologii informatycznych i cyfrowych. 

 Organizacja ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. 

 Współadministrowanie, udostępnianie, powierzanie oraz międzynarodowy transfer danych. 

 Naruszenia i sankcje karne w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

 Warsztaty /Studia przypadków. 
 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO w zł /możliwość opłaty w ratach/ 

 

CENA PODSTAWOWA 
CENA DLA ABSOLWENTA 

WSIiE TWP 

3500 3300 

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane w soboty i niedziele średnio co 2 tygodnie  
 

Wśród prowadzących: 
 Andrzej Lewiński - radca prawny, w latach 2006–2016 Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezes 

Fundacji im. Józefa Wybickiego na Rzecz Obrony Prywatności, Godności i Wolności Człowieka, Przewodniczący Komitetu ds. 
Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej; 

 Sławomir Zalewski - doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie, członek Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby 
Gospodarczej; 

 Michał Cupiał - główny specjalista w Zespole do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie 
Wojewódzkim; 

 Marcin Białkowski - specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i nowych technologii IT. Biegła znajomość  
i bogate doświadczenie praktyczne w zakresie rozwiązań informatycznych i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w tym również 
realizator i konsultant projektów rządowych; 

 Urszula Danilczuk-Karnas – adwokat. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej 
Radzie Adwokackiej w Warszawie. Świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom indywidualnym oraz instytucjonalnym – 
spółdzielniom, spółkom prawa handlowego, fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom nieposiadającym osobowości 
prawnej. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie, w ramach której prowadzi m.in. doradztwo w zakresie 
zgodności działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawa. Doradza swoim klientom w zakresie regulacji 
dotyczących ochrony danych osobowych, dbając o stosowną dokumentację w tym zakresie i przygotowanie osób 



odpowiedzialnych za prowadzenie zbiorów danych. Współpracuje z Fundacją im. Józefa Wybickiego na Rzecz Obrony 
Prywatności Godności i Wolności Człowieka; 

 Elżbieta Olszewska – zastępca dyrektora Departamentu Kontroli Bezpieczeństwa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Centrala w Warszawie, długoletni ABI w instytucjach publicznych. 

 
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: formularz zgłoszeniowy, dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub 
jednolitych magisterskich - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu), dowód osobisty - czytelna kserokopia (oryginał do wglądu), 
dwa aktualne, podpisane zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych). 

 
Informacje i zgłoszenia: 
 

WSIiE TWP w Olsztynie 
 ul. Jagiellońska 59 

Wydział Zamiejscowy WSIiE TWP 
Kętrzyn, ul. Asnyka 10 

tel. 89 534 71 53  w. 28 , 33 
kom. 519 062 013, pok. 104 
e-mail: dziekanat@wsiie.olsztyn.pl  

tel. 89 752-37-53,  w. 40, kom. 519-062-014, pok.  114  
e-mail: danuta.calka@wsiie.olsztyn.pl  
tel. 89) 752-37-53,  wew. 32, kom. 533 456 255, pok. 16  
e-mail: grazyna.pacewicz@wsiie.olsztyn.pl 
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