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O NAS,  
FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ 

 
 

Fundajca Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Regulskiego została założona w 1989 r. 
przez autora I reformy samorządowej prof. Jerzego 
Regulskiego w celu wsparcia reformy 
administrayjnej w kraju oraz rozwoju samorządności 
i wspólnot lokalnych.  
 
Obecnie Fundacja to największa pozarządowa 
organizacja szkoleniowo - doradcza wspierająca 
rozwój samorządności w Polsce. 
 

 
 
 
FRDL jest organizacją sieciową składającą się 
z ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami na 
terenie całego kraju.  
 
Ośrodek Kształcenia Samorządu 
Terytorialnego im. Waleriana Pańki wspiera 
Śląskie oraz Dolnośląskie samorządy oferując im 
szeroki pakiet programów i projektów 
szkoleniowych, konsultingowych i doradczych 
oraz możliwość uczestnictwa w forach 
branżowych. 
 
 
W 2019 roku minęło 30 lat naszego doświadczenia w pracy na rzecz samorządu 
terytorialnego i organizowania szkoleń dla pracowników administracji 
publicznej oraz radnych. Do tego okresu przeszkoliliśmy już ponad 1 600 000 
osób i dobrze poznaliśmy potrzeby uczestników. 
 
 



 

  

 

 

 
 

SZKOLENIA 

Jesteśmy przekonani, że sposób funkcjonowania samorządu 
i demokracji lokalnej zależy w szczególności od poziomu wiedzy 
i umiejętności pracowników administracji publicznej, od tego w jaki 
sposób potrafią świadczyć usługi publiczne, analizować potrzeby 
mieszkańców, tworzyć i stosować przepisy prawne, dbać o lokalne 
finanse.  
Dlatego od początku działania fundacji szkolimy urzędy 
samorządowe, ich jednostki organizacyjne, radnych, administrację 
rządową, placówki oświatowe, spółki komunalne i wiele innych grup 
odbiorców.  
 

 
BADANIA 

 
Badania, w których uczestniczyło niemal 69% samorządów gminnych, 
potwierdziły, że działalność edukacyjna FRDL cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Prawie 95% 
współpracujących z nami samorządów uznało nasze szkolenia za 
dobre lub bardzo dobre. Przekonało się o tym już ponad 1.600.000 
uczestników szkoleń otwartych oraz zamkniętych, realizowanych 
na indywidualne zamówienie. 
 

 
WSPÓŁPRACA 

 
Zaufanie, jakie zdobyliśmy, wynika przede wszystkim z konsekwentnej 
dbałości o aktualność i przydatność treści szkoleniowych 
oraz sposobu ich przekazywania. To kluczowe punkty naszych 
standardów jakości. W ich utrzymaniu pomaga nam współpraca 
z gronem sprawdzonych trenerów – wybitnych specjalistów z różnych 
dziedzin funkcjonowania samorządu. Uczestnicy naszych szkoleń cenią 
sobie interaktywny charakter zajęć, możliwość wymiany doświadczeń 
oraz współpracę z osobami przygotowującymi pełną ofertę szkoleń 
oraz pracowników odpowiedzialnych za organizację szkoleń FRDL 
w całym procesie szkoleniowym. 
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami na rzecz 
samorządu lokalnego na www.frdl.org.pl 
 

 
FORA 

 

 
Fora Samorządowe działające przy Fundacji i Ośrodku to unikalna 
propozycja dotycząca sposobu kształcenia pracowników administracji 
samorządowej. To 80 forów istniejących przy ośrodkach naszej Fundacji 
na terenie całej Polski. To organizacje szkoleniowo-konsultacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej. Celem Forów jest podnoszenie 
poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się 
daną tematyką poprzez działalność szkoleniową, konsultacje 
oraz wzajemne wspieranie się członków Forum; wymianę doświadczeń 
i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich 
codziennej pracy. Dzięki aktywności członków Fora spełniają ważną 
rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego. 
 

  

http://www.frdl.org.pl/


 

  

 

 

 
 

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? 
 

 
 

FRDL posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy. 

  
 
 
 

 
Jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. 

Przestrzegamy Kodeksu Dobrych praktyk PIFS.  
 
 
 
 

Przy Fundacji działa 80 forów branżowych reprezentujących ponad 20 grup 
zawodowych. Regularnie uczestniczy w nich prawie 4 tysiące osób. 

 
  

 
 

Nasze doświadczenia opieramy również na kilkuset zrealizowanych projektach 
szkoleniowo-doradczych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 

Regulskiego wydała kilkadziesiąt raportów dotyczących funkcjonowania 
samorządu terytorialnego. 

 
 
 
 

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych uczestników. Szkolimy 
i doradzamy samorządom w zakresie wdrażania przepisów z zakresu ochrony 

danych osobowych. 
 

 
 
 

Za swoją działalność FRDL otrzymywała wiele nagród i wyróżnień 
ogólnopolskich i regionalnych. 

 

 



 

  

 

 

 

Ochrona danych osobowych i zagrożenia związane z 
cyberbezpieczeństwem w placówkach oświatowych 

Szkolenie oparte jest o przypadki naruszeń danych osobowych w placówkach 
oświatowych. Przedstawione zostaną najnowsze orzeczenia ws. naruszeń w ochronie 
danych. Przedstawimy praktyczne sposoby postępowania w sytuacji zagrożeń. 
Wskażemy w jakim zakresie pracownicy mogą ponieść konsekwencje i jakie one mogą 
być. Opiszemy konsekwencje „wchodzenia w zamknięte grupy” z rodzicami na 
komunikatorach WhatsApp, Messenger w celu wymiany informacji, przesyłania zdjęć, 
innych dokumentów. Opiszemy jak zabezpieczyć placówkę pod kątem ochrony 
danych osobowych, wskażemy jakie dokumenty należałoby wdrożyć w placówce w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.  

  
CELE I KORZYŚCI: 

➢ Wskazanie zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych. 
➢ Opis właściwych zabezpieczeń danych w tym systemów informatycznych. 
➢ Wskazanie praktycznych rozwiązań. 
➢ Uzyskanie odpowiedzi na pytania:  

• dlaczego warto i trzeba chronić informacje o uczniach, rodzicach, pracownikach 
placówki? 

• jak bezpiecznie korzystać z e-dziennik, jak właściwie i bezpiecznie korzystać ze 
służbowej poczty e-mail? 

• dlaczego trzeba szyfrować załączniki w poczcie e-mail i które z nich należy 
szyfrować? 

• jak postępować w przypadku naruszenia danych? 
• jakie dane możesz pozyskać na temat uczniów/rodziców, jakie dane i komu oraz 

w jakiej sytuacji możesz udostępnić? 
• w jakich sytuacjach nie należy pozyskiwać zgody od rodziców na przetwarzanie 

danych a w jakich taka zgoda jest niezbędna? 
• jak poprawnie zarządzać systemem monitoringu wizyjnego w placówce? 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Podstawy prawne – ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ustawa 
Prawo oświatowe, RODO, ustawa o ochronie danych osobowych. 

2. Zagrożenia cybernetyczne w oświacie w odniesieniu do ochrony danych osobowych 
w placówce. 

3. Ataki socjotechniczne – przykłady skutecznych ataków na szkoły. 
4. Podstawowe zasady bezpiecznego funkcjonowania w sieci  
5. Hasła – dlaczego warto zmieniać i czy powinny być skomplikowane? 
6. Gdzie sprawdzić czy nasze hasła są bezpieczne? 
7. Przykłady złośliwego oprogramowania i aplikacji. 
8. Czy samo kliknięcie w link może być niebezpieczne? 
9. Kłódka przy adresie internetowym – złudne poczucie bezpieczeństwa. 
10. Podszywanie się pod nadawcę maila, telefonu.  
11. Śledzenie w sieci i wykorzystywanie naszych danych poprzez SIO 
12. System informatyczny jako całość – wyzwania dla cyberbezpieczeństwa. 
13. Ochrona danych w oświacie a cyberbezpieczeństwo – pojawiające się problemy. 
14. Praca/edukacja zdalna – dobre praktyki oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

 



 

  

 

 

15. Błędy i zagrożenia podczas pracy/edukacji zdalnej. 
16. Pozyskiwanie informacji poprzez pracę/edukację online. 
17. Zalecenia i wskazówki Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z 

pracą/edukacją  zdalną. 
18. Wycieki danych osobowych z systemów informatycznych. 
19. Naruszenia ochrony danych poprzez wykorzystanie nieautoryzowanych narzędzi w 

sieci i stanowisko UODO w takich przypadkach 
20. Dobre praktyki podczas przetwarzania danych w jednostkach oświatowych 
21. Pozyskiwanie informacji w oświacie – podstawowe zasady na przykładzie danych 

ucznia/rodzica 
22. Dlaczego w placówce oświatowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

powinna być rzadkością, omówienie konkretnych przykładów 
23. Monitoring w placówce, zasady funkcjonowania, podstawy prawne, udostępnianie, 

wykorzystywanie dla wewnętrznych potrzeb placówki. 
24. Studium przypadku na podstawie konkretnych naruszeń bezpieczeństwa. 

 
 
Prowadzący:  
Stanisław Rozwadowski - pracownik placówek oświatowych (ponad 20 lat), inspektor 
ochrony danych w placówkach oświatowych, audytor wiodący ISO 27001, praktyk, 
trener i kontroler w zakresie organizacji ochrony danych osobowych w placówkach 
oświatowych. 
Piotr Leśniewicz - audytor IOS27001, absolwent studiów podyplomowych - Inspektor 
Ochrony Danych. Aktywny członek stowarzyszenia inspektorów ochrony danych (SABI). 
Współpracuje z administracją publiczną pełniąc funkcję inspektora ochrony danych 
oraz obsługując naruszenia ochrony danych. Prowadzi audyty ochrony danych 
osobowych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz szkolenia dla 
pracowników. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
TERMIN: do ustalenia.  
MIEJSCE: Webinarium, lub siedziba Zamawiąjące lub inne wskazane przez 
Zamawiającego. 
CZAS TRWANIA: około 3-4 godzin zegarowych 
LICZBA UCZESTNIKÓW: do 30 osób powyżej do ustalenia 
INFORMACJE DODATKOWE: 
▪ Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 

trenera, 
▪ Dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
▪ Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika w wersji papierowej lub 

elektronicznej, 
▪ Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 
▪ Możliwość konsultacji poszkoleniowych. 

CENA SZKOLENIA: 
Szkolenie online: 3.200 zł netto 
Szkolenie stacjonarne:  do indywidualnej wyceny 
Zw. z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z 
art. 43, ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu.  

 
  



 

  

 

 

 

 
 

 
NASZE GRONO WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

 
Współpracujemy z grupą trenerów, renomowanych specjalistów.  

To przedstawiciele organów nazdoru: RIO, SKO, Urząd Wojewódzki, instytucji 
samorządowych, pracownicy urzędów.  

Mają Państwo pewność, że szkolenie realizowane dla Państwa instytucji prowadzone 
będzie przez osobę z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami i co ważne, z 

doświadczeniem w realizacji tego typu szkoleń.  
Mają Państwo wpływ na wybór osoby szkolącej. 

 
  

 

 
 

JAK BĘDZIEMY REALIZOWALI TO SZKOLENIE DLA PAŃSTWA INSTYTUCJI? 
Pracownicy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej to osoby przygotowane 
merytorycznie do realizacji procesu szkoleniowego, rozumiejące specyfikę 

administracji publicznej, odpowiedzielane za przygotowanie szkolenia 
zgodnego z Państwa potrzebami i oczekiwaniami. 

   
Uczestnicy szkolenia 

oraz Zamawiający mogą zadawać 
pytania przed szkoleniem. 

Podczas szkolenia trener udziela 
na nie odpowiedzi. Oczywiście nie 
wyklucza to możliwości zadawania 

innych pytań podczas szkolenia. 
 

 Zamawiający może wskazać 
szczególne zagadnienia, jakie 
powinny zostać poruszone na 

szkoleniu. Jeśli jest taka potrzeba 
przed szkoleniem dokonujemy 

analizy wewnętrznych 
dokumentów, procedur 

Zamawiającego dotyczących 
tematyki szkolenia. 

 
Uczestnicy szkolenia otrzymują 

praktyczne materiały szkoleniowe w 
wersji papierowej lub/i elektronicznej 

przygotowane przez osobę 
prowadzącą szkolenie. 

 
Uczestnicy szkolenia wypełniają 

ankietę ewaluacyjną. Na Państwa 
życzenie przygotujemy raport 

poszkoleniowy zawierający 
podsumowanie, ocenę szkolenia oraz 

rekomendacje eksperta. 
 

  
Każdy uczestnik szkolenia 

otrzymuje imienny certyfikaty 
ukończenia szkolenia. 

 
 

 
Do 30 dni od zakończenia szkolenia 

mają Państwo możliwość 
konsultacji z trenerem. 



 

  

 

 

 

 
 

WYKAZ WYBRANYCH I ZREALIZOWANYCH SZKOLEŃ 
I REFERENCJI DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE 

 

 
 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 
 

Milena Dudek 
Koordynator ds. szkoleń 

 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 

 
e - mail: milena.dudek@okst.pl 

 
tel.: (71) 372 41 21 

tel. kom. 507 450 179 
www.okst.pl 

 
Biuro we Wrocławiu: 

ul. Piłsudskiego 43, 50-032 Wrocław 
Tel. 71 372 41 21, 32 206 80 39 

 

mailto:milena.dudek@okst.pl
http://www.okst.pl/

