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1. WSTĘP 

Pragniemy na Państwa ręce złożyć opis historii naszej firmy, jej kompetencji oraz doświadczenia, jak 
również opis naszych eksperckich. 
 
Opis został opracowany według najlepszej wiedzy i doświadczenia, liczymy, że w pełni zaspokoi 
Państwa oczekiwania. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 
 
       Z wyrazami szacunku, 

 
  

 
 

       Sebastian Burgemejster 
  



Nasza wiedza Twoją wartością

 

 

3 | S t r o n a  
 

2. INFORMACJE O BW ADVISORY 

Dane teleadresowe: 
ul. gen. Władysława Andersa 37/25 
00-159 Warszawa  
tel.: +48 604 559 818  
E-mail: biuro@itgrc.pl    
www.itgrc.pl  

Regon:   385790363 
NIP: 5252818352 
KRS: 0000833999 
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3. O NAS 

Firma BW ADVISORY Sp. z o.o. powstała z inicjatywy, dwóch doświadczonych, certyfikowanych 
audytorów i managerów: Piotra Welenca i Sebastiana Burgemejster. Przez kilkanaście lat, z sukcesem 
realizowaliśmy skomplikowane projekty w kluczowych instytucjach sektora prywatnego i publicznego. 
Obszarami naszej działalności były zagadnienia szeroko rozumianego GRC, audytu wewnętrznego, 
audytu IT, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa i ciągłości działania, ochrony danych osobowych  
i prywatności. Jednocześnie pasja dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą skierowała nas  
w kierunku wykładów, szkoleń oraz warsztatów. Prowadzimy akredytowaną przez ISACA (najbardziej 
uznana na świecie organizacja zrzeszająca ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji i IT) organizację 
prowadzącą szkolenia w Polsce oraz na obszarze EMEA. Pracowaliśmy jako podwykonawca dla 
największych firm doradczych w Polsce. Realizowaliśmy projekty międzynarodowe, z uwzględnieniem 
odmiennych struktur, kultur i reżimów prawnych. Rozumiemy kwestie rynków regulowanych,  
o wysokim ryzyku i kładących szczególny nacisk na ryzyko reputacji.  
 

Nasze motto 

Przez naszą wiedzę do Twojej wartości. 

Nasze wartości 

jakość, profesjonalizm, etyka, zaufanie 
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Potwierdzeniem naszych kompetencji są również certyfikaty takie jak: 

    

Certified Information Security Manager (CISM) Certified Information Systems Auditor  

(CISA) 

Certified in Risk and Information Systems 

Control (CRISC) 

Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) 

 
  

 

Certified in the Governance of Enterprise IT 

(CGEIT) 

Cybersecurity Nexus (CSX) Fundamentals COBIT 2019 Foundation ITIL - Foundation Certificate in IT Management 

 

 
 

 

TOGAF 8 Certified Advanced SOC for Service Organizations Poświadczenia bezpieczeństwa ABW Oracle9i Database Administrator Certified 

Associate (OCA) 

  
  

Certified Internal Auditor (CIA) Certification in Control Self-Assessment (CCSA) Certified Government Auditing Professional 

(CGAP) 

Certifiication in Risk Management Assurance 

(CRMA) 

  

 

 

Certified GRC Auditor (GRCA) Certified GRC Professional (GRCP) Prince2 Foundation / Prince2 Practitioner Agile Project Management Foundation 

 
   

Approved Compliance Expert (ACE) COSO Internal Control Accreditation in Internal Quality 

Assessment/Validation 

Audytor Wewnętrzny Ministerstwa Finansów 

(egzamin) 

    

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001 

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania 

Ciągłością Działania ISO 22301 

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania 

Usługami IT ISO/IEC 20000 

Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Jakością 

ISO 9001 

    

Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów 

Zarządzania 

Audytor Systemu Zarządzania Łańcuchem 

Dostaw ISO 28000 

Audytor Systemu Zarządzania Środowiskowego Audytor Systemu Zarządzania BHP 
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Współpracujemy z największymi organizacjami i instytutami międzynarodowymi, jak i krajowymi: 

 
Information Systems Audit and Control Association 

 

The Institute of Internal Auditors 

 

Polskie Towarzystwo Informatyczne 

 

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej 

 

Jeden z naszych podmiotów jest akredytowaną przez ISACA organizacją do prowadzenia szkoleń dla 
produktów i usług świadczonych przez ISACA w Polsce oraz na obszarze EMEA. Mamy pond 12 letnie 
doświadczenie w obszarze audytu IT, bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem oraz IT Governance. 
Podjęliśmy wyzwanie szerzenia i rozwoju wiedzy z zakresu szeroko rozumianego IT i bezpieczeństwa 
na obszarze Polski oraz EMEA. 
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4. LIDERZY ZESPOŁU 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEBASTIAN BURGEMEJSTER  

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, 

wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji. Propagator idei 

zintegrowanego GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do 

zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Wieloletni Prezes i członek zarządu Instytutu 

Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Członek Rady Fundacji BuildingBlocks, Komitetu 

Audytu MSZ. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych 

m.in. CISA, CISM, CRISC, CPDSE, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, LA 

ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF, COBIT2019F i Advanced SOC. Akredytowany 

trener ISACA. Aktywny członek stowarzyszeń IIA, ISSA oraz ISACA, Komitetu 

Technicznego PKN oraz grup roboczych przy Ministrze Cyfryzacji. 

 

PIOTR WELENC 

MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., ISO22301 LA, ISO27001 LA, 

ISO20000 LA. Akredytowany trener ISACA. Pracował jako Dyrektor GRC w Wolters 

Kluwer SA., Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS, audytor IT oraz 

ekspert ds. zarządzania strategicznego w NBP. Jest współautorem pierwszej „Strategii 

Zarządzania NBP”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu 

zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku 

Centralnego. Wykładowca podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach. Doktorant 

Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego 

PKN oraz grup roboczych przy Ministrze Cyfryzacji. Jest doradcą spółek giełdowych  

w zakresie GRC, członkiem Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie 

Przemysłowo-Handlowej.  
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5. NASZE WYBRANE PROJEKTY 

Þ Opis procesów (wraz z analizą ryzyka) i procedur bezpieczeństwa i obsługi naziemnej 

statku powietrznego B787 Dreamliner; 

Þ Audyt, analiza, doradztwo i wdrożenie systemów bezpieczeństwa informacji, 

cyberbezpieczeństwa, ochrony prywatności w Soflab Technology Sp. z o.o., LeanForge  

Sp. z o.o., Tagger Media LLC, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Grupie Billon, podmiotów 

branży finansowej, medycznej oraz energetycznej; 

Þ Doradztwo i wdrożenie wewnętrznych regulacji, celem osiągnięcia sprawności operacyjnej 

do pierwszego w Polsce spełnienia wymogów standardu ISRS dla Polskiego LNG S.A. ISRS 

jest wykorzystywany do oceny instalacji wysokiego ryzyka tj. elektrownie jądrowe; 

Þ Audyt, wdrożenie, doradztwo, szkolenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania dla: 

ZUS, Grupy Innogy oraz Towarowej Giełdy Energii; 

Þ Określenie przyczyn porażki biznesowej jednej z linii biznesowych dużej spółki sektora 

energii oraz rekomendacje usprawniające. Projekt realizowany w sposób niestandardowy 

i nieszablonowy, zarówno z wykorzystaniem narzędzi audytowych, analizy przyczyn 

stosowanej w badaniu wypadków lotniczych, badania kultury, mechanizmów 

podejmowania decyzji o charakterze socjologicznym i psychologicznym; 

Þ Doradztwo, szkolenia procesu zarządzania ryzykiem dla: ZUS, BRE Bank S.A., Ministerstwo 

Rozwoju, FORTE S.A., Orlen S.A., PGE Górnictwo i Energetyka S.A., ROCHE Polska, 

Wojewódzki Szpital specjalistyczny w Olsztynie, Szpital Powiatowy w Dębicy, ponad 50 

szpitali w Polsce w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych; 

Þ Audyt i doradztwo dla procesu software escrow oprogramowania branży finansowej 

przeznaczonego na rynek azjatycki dla grupy firm australijskich;  

Þ Zarządzanie audytem oraz wdrożenie zintegrowanego systemu GRC w PAŻP; 

Þ Audyt, ocena i wdrożenie zintegrowanego systemu GRC w Hochland Polska sp. z o.o.; 

Þ Rozwój rynku GRC dla Wolters Kluwer, SAS Institute Inc., MetricStream Inc., C&F Sp. z o.o.; 

Þ Audyt bezpieczeństwa na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa informacji, 

prywatności dla organizacji pracujących w środowisku międzynarodowym Grupy Ailleron, 

Grupy Billon, Grupy Global App Testing, Grupy CompatibL Technologies, Grupy Webelian, 

Tagger Media LLC, firm świadczących usługi data center; 

Þ Audyt, doradztwo i wdrożenie rozwiązań compliance, w tym ochrony danych tj. RODO, 

prawo federalne USA, prawo kalifornijskie i brytyjskie, polityki prywatności Microsoft, 

Facebook, Google oraz ograniczeń handlowych USA, EU, OECD, UK dla firm z branży IT. 
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6. NASZE USŁUGI 

6.1. Zarządzanie strategiczne 

Budowa i przetrwanie skutecznej organizacji, działającej w zmiennym i burzliwym środowisku 
wymaga od mądrego Lidera zastosowania idealnie dopasowanego i realizowanego procesu 
zarządzania strategicznego oraz budowy dojrzałych struktur ładu i kultury organizacyjnej. 
Jednocześnie kluczowe jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Dlaczego robimy to co robimy? 
Jak to robimy? Czemu właśnie tak to robimy? Jakie są nasze wartości?  

Należy stale pamiętać, iż planowanie to coś więcej niż tworzenie planu. W rzeczywistości 
planowanie jest ciągłym i dynamicznym procesem. Im bardziej zmienne środowisko, tym 
większe znaczenie planowania. 

Wspieramy Liderów w procesach definiowania kluczowych aspektów i punktów decyzyjnych 
zarządzania strategicznego. Towarzyszymy, doradzamy w budowie, implementacji 
poszczególnych etapów planowania strategicznego, jak również zapewniamy jego 
dopasowanie, elastyczność do zmiennych i nieprzewidywalnych warunków otoczenia 
organizacji.  

Nasze usługi to m.in.: 

Þ doradztwo strategiczne; 
Þ definiowanie strategii; 
Þ definiowanie procesów strategicznych; 
Þ definiowanie ładu korporacyjnego / organizacyjnego; 
Þ przeobrażanie organizacji i wdrażanie długotrwałych zmian. 
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6.2. Zarządzanie operacyjne 

Wysoka wydajność operacyjna w XX i XXI stała się jedną z przewag konkurencyjnych 
organizacji, jak również celem nowoczesnej administracji publicznej. Integracja systemów  
i procesów, ich usprawnianie, eliminacja wąskich gardeł, ograniczenie barier biurokratycznych, 
ograniczenia kosztów, dobór odpowiednich zasobów oraz narzędzi to wyzwanie każdego 
Lidera. Procesy wdrażania zmian, restrukturyzacji i re-engineeringu oraz ich późniejsze 
utrzymanie i utrwalenie w kulturze organizacji stanowią przeszkodę osiągnięcia zamierzonych 
rezultatów, celów oraz sukcesów.  

Dostarczamy wsparcia dla managerów organizacji w analizie procesowej, integracji 
systemowej, procesach identyfikacji i eliminacji luk, wąskich gardeł, nieefektywności. 
Oceniamy potencjał ludzki oraz narzędzia i technologie. Doradzamy  
i przeprowadzamy organizacje przez trudne procesy transformacyjne, jak również 
towarzyszymy w trakcie utrwalania zmian oraz ich zespolenia z kulturą organizacji.  

  

Projektujemy, budujemy i wdrażamy skuteczne i efektywne systemy, procesy, mechanizmy ich 
oceny i pomiaru oraz zapewniamy sposoby ich ciągłego doskonalenia. 

Nasze usługi to m.in.: 

Þ definiowanie celów; 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie zarządzania przez cele; 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie zintegrowanego GRC (governance, risk, compliance); 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie zarządzania procesowego; 
Þ optymalizacja procesów; 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów kontroli zarządczej; 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów kontroli wewnętrznej m.in. wg COSO; 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością wg 

ISO 9001, zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, zarządzania BHP wg ISO 45001, 
odpowiedzialności społecznej biznesu ISO 26000; 

Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania ryzykiem, w tym m.in. zgodnie 
z COSO ERM, ISO 31000, FERMA; 

Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie procesów zarządzania projektowego. 
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6.3. Compliance i ochrona prawna 

Idea zapewnienia zgodności (compliance) narodziła się w latach dziewięćdziesiątych w Stanach 
Zjednoczonych po ujawnieniu wielomilionowych nadużyć i przestępstw. Funkcja compliance ta 
jest istotną częścią systemu kontroli zarządczej w organizacji. Nadrzędnym celem  zarządzania 
zgodnością jest zapobieganie zmaterializowania się ryzyka naruszenia prawa lub regulacji, 
które mógłby skutkować sankcjami wymierzonymi w organizację, jej kierownictwo, co 
skutkowałoby stratami finansowymi, utratą reputacji oraz konsekwencjami służbowymi  
i karnymi. System compliance to holistyczny, zintegrowany z procesami organizacyjnymi 
mechanizm stałego monitorowania oraz przeciwdziałania materializacji ryzyka braku 
zgodności. Jednocześnie system posiada mechanizmy zarządzania incydentami zgodności oraz 
posiada mechanizmy korygujące i doskonalące.  

W ramach naszej działalności budujemy, doskonalimy, szkolimy i doradzamy, a co 
najważniejsze zapewniamy poprawność oraz skuteczność mechanizmów ochrony  
i dochowanie należytej staranności przez najwyższe kierownictwo. Tak zaprojektowany system 
dba o przestrzeganiem etyki w prowadzonej działalności, tajemnicy zawodowej, 
bezpieczeństwo informacji, w tym RODO, wykrywanie nadużyć, przestrzeganie zasad ładu 
korporacyjnego, zarządza konfliktem interesów, działalności finansowej, HR,  itd. 

Współpracujemy z wiodącymi dostawcami usług prawnych i kontentu prawnego w Polsce. 

Nasze usługi to m.in.: 

Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemu compliance, w tym w oparciu o ISO 19600; 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów antykorupcyjnych, w tym w oparciu o ISO 

37001 oraz COSO Fraud Risk Management; 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów ocen partnerów w łańcuchu dostaw; 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych (RODO); 
Þ audyt, doradztwo w obszarze compliance. 
Þ audyt, doradztwo w obszarze ochrony sygnalistów, AML, polityki prezentowej, 

ochrony własności intelektualnej. 
Þ audyt, doradztwo w obszarze zarządzania ryzykiem strony trzeciej. 
Þ due diligence  
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6.4. Bezpieczeństwo i odporność organizacyjna 

Ryzyka bezpieczeństwa informacji, w tym cyberzagrożenia stanowią obecnie jedno z trzech 
najwyżej ocenianych ryzyk dla organizacji i Państw na poziomie globalnym. W XXI wieku, kiedy 
aktywa informacyjne oraz technologie informacyjne stanowią podstawę funkcjonowania oraz 
kluczowy element zarządzania, a zagrożenia z nimi związane stale rosną niezbędne jest 
stworzenie, utrzymywanie, doskonalenie oraz ocena Zintegrowanych Systemów Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji, w tym ochrony przed cyberzagrożeniami. Jak wskazują 
doświadczenia wielu organizacji, które zostały dotknięte incydentami sama prewencja, 
ochrona nie jest wystarczająca. Każda organizacja musi posiadać sprawdzone i skuteczne 
mechanizmy ciągłości działania, zintegrowane procesy ładu organizacyjnego, ryzyka oraz 
zgodności, aby powstał skuteczny system zapewnienia odporności organizacji na 
wielowymiarowe i wielowektorowe zagrożenia. 

Projektujemy, dostarczamy, doskonalimy, oceniamy oraz testujemy wszystkie obszary 
bezpieczeństwa oraz odporności organizacji. Analizujemy i dobieramy odpowiednie środki 
organizacyjne i technologiczne, adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk, potrzeb, kontekstu 
oraz budżetu każdej organizacji. Pomagamy zbudować i podnosić dojrzałość kultury 
bezpieczeństwa w każdym aspekcie działania organizacji oraz wśród jej pracowników oraz 
kontrahentów. Integrujemy procesy i systemy organizacji, aby były wydajniejsze oraz 
skuteczniej przeciwdziałały oraz eliminowały zagrożenia. Przygotowujemy organizacje na 
wystąpienie incydentów oraz sytuacji kryzysowych oraz pomagamy zarządzać w krytycznych 
momentach takich zdarzeń. Zapewniamy wsparcie dla komunikacji kryzysowej oraz 
odpowiednie mechanizmy mitygujące.   

Nasze usługi to m.in.: 

Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; 
Þ audyt, wdrażanie, doskonalenie oraz przygotowanie systemów zarządzania 

bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001; 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu 

dostaw; 
Þ audyt, wdrażanie, doskonalenie oraz przygotowanie systemów zarządzania 

bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw wg ISO 28000; 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania ciągłością działania; 
Þ audyt, wdrażanie, doskonalenie oraz przygotowanie systemów zarządzania ciągłością 

działania wg ISO 22301; 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania kryzysowego; 
Þ audyt, wdrażanie i doskonalenie systemów cyberbezpieczeństwa, w tym w obszarze 

wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC); 
Þ audyt, budowanie i doskonalenie zintegrowanych systemów odporności organizacji; 
Þ audyt, doradztwo w obszarze cyberbezpieczeństwa i zabezpieczeń technicznych; 
Þ audyt, budowanie, doskonalenie systemu ochrony danych osobowych (RODO); 
Þ audyt, budowanie programów świadomości bezpieczeństwa; 
Þ szkolenia i programy treningowe, w tym ISACA (jesteśmy akredytowanym partnerem 

ISACA). 
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6.5. Nowe technologie 

W dzisiejszych czasach IT, to już nie tylko technologia, to jedna z kluczowych funkcji organizacji, 
która tworzy wydzieloną strukturę zarządzania, z własnymi procesami, projektami  
oraz wieloletnim budżetem. W miarę uzależnienia organizacji od nowoczesnych technologii 
rola i znaczenie działu IT dla funkcjonowania organizacji systematycznie wzrasta. Obecnie 
praktycznie żaden z procesów biznesowych w organizacji nie może odbywać się bez wsparcia 
teleinformatyki. 

Pomagamy w strategicznym zaprojektowaniu i dopasowaniu działań funkcji IT do wymagań 
organizacji tworząc system zarządzania usługami IT. Dobieramy i dopasowujemy technologie 
do potrzeb organizacji, tak aby ich zastosowanie, koszty oraz sposób implementacji był "szyty 
na miarę". Współpracujmy z dostawcami rozwiązań i wybieramy takie technologie, jakie są 
niezbędne do realizacji celów organizacji oraz spełniające jej wymagania funkcjonalne oraz 
ograniczenia budżetowe. Pełnimy rolę kierowników projektu, reprezentujemy Zamawiającego 
w Komitetach Sterujących, doradzamy, negocjujemy oraz przeobrażamy organizacje  
w organizacje 4.0. 

Nasze usługi to m.in.: 

Þ budowanie strategii IT; 
Þ wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania usługami IT, m.in. w oparciu o ISO 

20000 oraz ITIL; 
Þ wdrażanie lean IT; 
Þ doradztwo w obszarze rozwiązań technologicznych; 
Þ blockchain, kryptowaluty – audyty, wsparcie, doradztwo 
Þ AI & IoT – audyty, wsparcie, doradztwo, analizy 
Þ prowadzenie i doradztwo w obszarze projektów IT; 
Þ transformacje organizacji w organizacje oparte na informacji i cyfrowej zwinności. 

 

6.6. IT GRC 

W obecnym szybkozmiennym i dynamicznym środowisku zewnętrznym oraz potrzebie 
dopasowania działania każdej organizacji do zachodzących zmian manualne działania 
zarządzania GRC (Governance, Risk, Compliance), z wykorzystaniem standardowych pakietów 
biurowych stwarzają bardzo wiele problemów tj.: 

Þ błędy w przetwarzaniu danych; 
Þ nieefektywność organizacyjna; 
Þ wysokie koszty osobowe; 
Þ brak bieżącej informacji zarządczej o poziomie ryzyka i zgodności. 

Pomagamy i wspieramy organizacje w wyborze, ocenie, przygotowaniu i wdrożeniu narzędzi 
wspierających procesy GRC. Oferujemy nadzór audytowy nad projektem wdrożenia. 
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6.7. Audyt 

Zgodnie z definicją zawartą w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu 
Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA)), 
jest rozumiany jako działalność niezależna, obiektywnie zapewniająca i doradcza, której celem 
jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on 
organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny 
i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, systemu kontroli i governance 
(ład organizacyjny).  

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiła znaczna ewolucja w zadaniach audytu. 
Z funkcji typowo kontrolnych audyt przekształcił się w działania wspierające funkcjonowanie 
organizacji zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Obecna era zawirowań, 
ryzyk związanych z erą cyfryzacji, nowych restrykcyjnych wymagań regulacyjnych, ostrzejszej 
walki konkurencyjnej stwarza znacznie większe możliwości do wykorzystania usług audytu.   

Nasze usługi to m.in.: 

Þ audyt systemów zarządzania wg ISO 9001, 14001, 45001, 26000, etc.; 
Þ audyt efektywnościowy; 
Þ audyt organizacyjny; 
Þ audyt dostawców m.in. ISAE 3402, SSAE16, SOC 1, 2, 3; 
Þ audyt systemów compliance i antykorupcyjnych m.in. zgodnie z ISO 19600 oraz 37001; 
Þ audyt IT; 
Þ audyt bezpieczeństwa informacji; 
Þ audyt cyberbezpieczeństwa; 
Þ audyt ciągłości działania; 
Þ audyt ochrony danych osobowych (RODO); 
Þ audyt prawny; 
Þ audyt obszaru kadr i HR; 
Þ audyt inwestorski (due dilligance); 
Þ audyt projektów; 
Þ audyt śledczy; 
Þ ocena funkcji audytu wewnętrznego; 
Þ doradztwo w budowie i doskonaleniu funkcji audytu wewnętrznego. 
Þ niezależny nadzór audytorski w procesach i projektach informatycznych 
Þ nadzór inwestorski wartości i kosztów IT w organizacji 
Þ inne 
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6.8. Usługi typu virtual 

To specjalny typ usług, które pozwalają w modelu B2B pełnić przez naszą firmę usługi  
w zakresie bieżącej obsługi krytycznych procesów wspierających i doradczych. Obszary które 
obejmujemy usługami wirtualnymi to: audyt wewnętrzny, cyberbezpieczeństwo, ochrona 
danych osobowych, zarządzanie ryzkiem, , bezpieczeństwo IT, ciągłość działania, kontrola, 
compliance i inne – zdefiniowane przez Klientów. Usługi typu „virtual” nie różnią się od usług 
specjalisty zatrudnionego na stałe, poza formą rozliczenia. Pełnimy funkcję wirtualnie równie 
skutecznie jak wewnętrzni pracownicy in-house. Bierzemy udział w spotkaniach, 
konferencjach, uczestniczymy w zespołach zadaniowych, współpracujemy w realizacji 
projektów i programów strategicznych, realizujemy role w oparciu o zwirtualizowane zasady 
informacji i komunikacji wewnętrznej. Zaleta usługi jest dzielenie się wiedzą, obecność 
wykwalifikowanych specjalistów i racjonalne koszty ich pozyskania. Usługi typu „virtual” 
pełnimy przy pomocy certyfikowanych międzynarodowo specjalistów. 

Typy usług virtual: 

Þ CISO (Oficer bezpieczeństwa informacji); 
Þ Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji; 
Þ Pełnomocnik ds. Zintegrowany Systemów Zarządzania; 
Þ IOD (Inspektor Ochrony Danych); 
Þ Compliance officer (manager ds. zgodności); 
Þ Risk officer (manager ds. ryzyka); 
Þ Manager ryzyka strony trzeciej i łańcucha dostaw. 
Þ Audytor wewnętrzny 
Þ Audytor informatyczny 
Þ Pełnomocnik ds. infrastruktury krytycznej 
Þ Pełnomocnik ds. ciągłości działania 
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6.9. Akademia IT GRC 

 
To ludzie tworzą sukces organizacji, a Liderzy to Ci, którzy podejmują wyzwanie 
odpowiedzialności oraz wytrwałości w przewodzeniu pozostałym. Bez odpowiednich ludzi oraz 
stałego ich rozwoju i wsparcia realizacja zaplanowanych celów może być obarczona znacznym 
ryzykiem porażki. 

Proponowany przez nas program doskonalenia kompetencji oparty jest na uważnym 
zaangażowaniu i pozwala na utrzymywaniu stanu samoświadomości oraz nieustannego trybu 
nauki również po jego zakończeniu. Nasz program realizowany jest w następujących etapach: 
identyfikacji potrzeb, silnych i słabych stron uczestników, wyznaczenia ambitnych celów nauki, 
przygotowania indywidualnych planów uzupełnienia wymaganych kompetencji, 
eksperymentowania, praktycznego wykorzystywanie nabytych umiejętności oraz 
podsumowania i ewaluacji osiągniętych postępów. 

Akademia IT GRC to owoc naszych kilkunastu lat doświadczenia w obszarach audytu IT, 
bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, compliance oraz IT Governance. Podjęliśmy 
wyzwanie  szerzenia i rozwoju wiedzy z zakresu szeroko rozumianego IT i bezpieczeństwa na 
obszarze Polski oraz EMEA.  

W ramach naszej Akademii prowadzimy edukacyjne programy w oparciu o: szkolenia  
i warsztaty otwarte i zamknięte, zajęcia w grupach różnej wielkości oraz dynamice, zajęcia 
indywidualne, coaching oraz mentoring. 

Nasze usługi to m.in.: 

Þ programy edukacyjne; 
Þ szkolenia, warsztaty; 
Þ coaching, mentoring. 

Od 2019 roku jesteśmy również Akredytowanym Partnerem Szkoleniowym ISACA na Polskę  
i EMEA i mamy możliwość dostarczać programów szkoleniowych przygotowujących do 
certyfikatów: 

Þ Certified Information Systems Auditor (CISA) ; 
Þ Certified Information Security Manager (CISM); 
Þ Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC); 
Þ Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT); 
Þ CSX (Cybersecurity Nexus); 
Þ COBIT 2019. 

Więcej o naszej Akademii oraz certyfikatach ISACA znajdziesz 
na stronie: www.akademiaITGRC.pl 

 
 

 


