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Oferta świadczenia usług  



 

 

 

Szanowni Państwo,  

mamy nadzieję, że COVID-19 nie zmieni trwale naszej 

rzeczywistości i po pewnym choć zapewne bardzo 

trudnym okresie wrócimy do normalnych relacji zapo-

minając o noszeniu maseczek, rękawiczek i dystansie 

społecznym – czego Państwu i sobie życzymy. 

Obecna sytuacja wymusza jednak zachowanie daleko 

idącej ostrożności również w zakresie posługiwania się 

narzędziami komunikacji zdalnej czy ogólnie systemami 

informatycznymi, które wykorzystywane są o wiele in-

tensywniej. Zwiększa się ryzyko wystąpienia cyfrowych 

problemów. Wszyscy jesteśmy narażeni na kradzież cy-

frowej tożsamości, a przedsiębiorcy na straty wizerun-

kowe oraz finansowe.    

Stowarzyszenie Humaneo przy współpracy z firmą au-

dytorską Omega Audyt oraz Fundacją ECCC opraco-

wało innowacyjną usługę przeprowadzenia Audytu Cy-

frowego, dzięki któremu potwierdzimy, że Państwa in-

stytucja jest odpowiednio zabezpieczona pod wzglę-

dem cyfrowym – biorąc pod uwagę zarówno infrastruk-

turę sprzętową jak również kompetencje pracowników. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości określimy 

i przekażemy stosowne rekomendacje do wdrożenia.  

Przeprowadzenie Audytu Cyfrowego jest związane 

z wieloma czynnościami i produktami, które zostają 

w ich wyniku wytworzone. 

Poniżej prezentujemy ich zestawienie 

oraz szczegółowy opis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PRODUKT  
AUDYT  

PODSTAWOWY * 

AUDYT  

ZAAWANSOWANY 

AUDYT  

SPRAWDZAJĄCY 

1. Przegląd (audyt) wstępny. ✓ ✓ ✓ 

2. Opinia o badanej jednostce oraz 

wydanie odpowiednich rekomen-

dacji (zakres podstawowy – bada-

nie ogólne, kompetencyjne). 

✓ ✓  

3. Certyfikat ECCC. ✓ ✓  

4. Program audytu.  ✓  

5. Przygotowanie dedykowanych na-

rzędzi audytu.  ✓  

6. Prowadzenie czynności audyto-
wych w oparciu o przyjęty pro-
gram i z wykorzystaniem opraco-

wanych narzędzi. 

 ✓  

7. Raport wstępny.   ✓  

8. Raport ostateczny.   ✓  

9. Czynności sprawdzające i raport 
zamykający.   ✓ 

* Audyt podstawowy jest jedynie badaniem ogólny i głównie kompetencyjnym. 



 

 

 

ETAPY AUDYTU CYFROWEGO 

 

Prezentacja założeń 

Kierownik Zespołu Audytującego (lub osoba przez niego upoważ-

niona) podczas spotkania z Kierownikiem Jednostki Audytowanej 

(klientem) przedstawia ogólną koncepcje usługi (prezentacja) oraz 

ustala zakres audytu zgodny z aktualnymi oczekiwaniami klienta. 

Ustala się, iż decyzja dotycząca zakresu audytu może podlegać mody-

fikacji na kolejnym etapie prac, w zależności od potrzeb lub bieżących 

wyników prac. Usługa może być realizowana w (1) wariancie podsta-

wowym (ogólnym) (proste badanie wszystkich obszarów funkcjono-

wania jednostki w oparciu o wystandaryzowane metody oraz badanie 

kompetencyjne pracowników instytucji), w (2) wariancie zaawansowa-

nym (szczegółowym) (zaawansowane i dedykowane badanie wybra-

nych lub wszystkich obszarów funkcjonowania jednostki oraz szczegó-

łowe badanie kompetencyjne pracowników instytucji oraz specjalistów 

w dziedzinie IT) oraz w (3) wariancie dodatkowym (sprawdzającym) 

(obejmującym czynności sprawdzające wdrożenie rekomendacji z au-

dytu, który został zrealizowany w wariancie 1 lub 2). 

 

 

Zlecenie audytu cyfrowego 

Sporządzona zostaje umowa o realizację audytu, umowa powie-

rzenia przetwarzania danych osobowych oraz Kierownik Jed-

nostki Audytowanej upoważnia pisemnie członków Zespołu Au-

dytującego do wykonywania czynności kontrolnych w jednostce. 

Jeżeli na etapie ustalania zakresu audytu klient wybierze lub za-

akceptuje prowadzenie czynności kontrolnych metodami obser-

wacji niejawnych do umowy o realizacje audytu wprowadza się 

stosowne zapisy. 

  

 2-4 h 

 2-4 d 



 

 

 

Przegląd (audyt) wstępny (PRODUKT NR 1)  

Praca audytorów odbywa się w siedzibie klienta. W przypadku 

wyboru audytu w wariancie zaawansowanym (2) przegląd 

wstępny ma na celu analizę funkcjonowania jednostki, zabranie 

danych niezbędnych do ustalenia programu (szczegółowego za-

kresu) audytu w wariancie zaawansowanym oraz badanie kom-

petencyjne pracowników jednostki (2). Z kolei w przypadku wy-

boru audytu w wariancie podstawowym (1) praca audytorów ma 

na celu ogólną i prostą weryfikacje wszystkich obszarów „ładu in-

formatycznego” w Jednostce Audytowanej oraz badanie kompe-

tencyjne pracowników instytucji. W obu wariantach audytu prze-

prowadzone na tym etapie badanie kompetencyjne prowadzi do 

uzyskania Certyfikatu ECCC. 

 

 

Analiza ryzyka i wstępne wnioski 
W przypadku audytu w wariancie podstawowym (1) audytorzy 

wyciągają wnioski z przeprowadzonego audytu wstępnego. 

Wnioski posłużą do sformułowania Opinii o badanej jednostce 

oraz wydania odpowiednich rekomendacji po audycie podstawo-

wym (PRODUKT NR 2). Obszar kompetencyjny zostanie podsu-

mowany zgodnie z metodologią ECCC. Klient wdraża rekomen-

dacje przygotowane przez audytorów. W przypadku wyboru au-

dytu w wariancie zaawansowanym (2) wyciągane są wstępne 

wnioski oraz dokonywana jest analiza ryzyka, która posłuży do 

sformułowania szczegółowego programu audytu zaawansowa-

nego (2). Podobnie jak w przypadku audytu podstawowego ob-

szar kompetencyjny zostanie podsumowany zgodnie z metodo-

logią ECCC. W związku z przeprowadzonym badaniem kompe-

tencyjnym w obu wariantach klient otrzymuje Certyfikat ECCC 

(PRODUKT NR 3). 

  

 2-4 d 

 7-14 d 

 

Opinia Audytora  

+ Rekomendacje 

 

Certyfkat ECCC 

 



 

 

 

Opracowanie programu audytu zaawansowanego 

(Połączone z dodatkowym przeglądem oraz przeprowadzoną analizą ry-

zyka dla każdego obiektu):  program audytu zaawansowanego obejmuje 

następujące obiekty audytu:  

a) Opracowane i wdrożone procedury, w tym polityki bezpieczeństwa IT 

b) Kwalifikacje kadry, w tym specjalistów 

c) Bezpieczeństwo systemów i gromadzonej informacji 

d) Implementacja obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie 

ochrony danych osobowych, w szczególności w obszarze gromadze-

nia informacji 

e) Zgodność z dokumentami strategicznymi 

f) Dostępność systemów i sposoby udostępniania danych w tym audyt 

podmiotów przetwarzających 

g) Nadzór nad systemami 

h) Zapewnienie ciągłości działania 

i) Infrastruktura techniczna i proces inwestycyjny (w tym sieci, serwery, 

kopie zapasowe, oprogramowanie zabezpieczające) 

j) Stopień digitalizacji zasobów, k/ Legalność oprogramowania 

Wybór obiektów jest wypadkową analizy ryzyka oraz priorytetów Kierow-

nika Jednostki Audytowanej. PRODUKTEM NR 4 jest Program audytu. 

 

Przygotowanie dedykowanych narzędzi audytu  

(PRODUKT NR 5)  
Zespół Audytujący opracowuje narzędzia audytu dostosowane 

do ostatecznej wersji i zakresu programu audytu zaawansowa-

nego oraz do specyfiki badanej jednostki (2).  

 

Narada otwierająca 
Spotkanie z pracownikami Jednostki Audytowanej i z jej Kie-

rownikiem i szczegółowe omówienie zakresu, metod i czasu 

prowadzenia czynności audytowych. Narada dokumento-

wana jest protokolarnie.  

 7 d 

 3 h 



 

 

 

Prowadzenie czynności audytowych w oparciu o przyjęty 
program i z wykorzystaniem opracowanych narzędzi  
(PRODUKT NR 6)  

Zasadnicza część procesu audytu, która ma na celu szczegółową weryfikacje 

funkcjonowania Jednostki Audytowanej w kontekście „ładu informatycznego”. 

Zespół Audytujący pracuje w siedzibie klienta, jak również z wykorzystaniem 

technik pracy na odległość. Etap ten jest najbardziej czasochłonny i wymaga du-

żego zaangażowania całego Zespołu.  

 
 

Raport wstępny  

(PRODUKT NR 7) 

Audytorzy sporządzają raport wstępny, którego ustalenia 

konsultowane są z klientem.  

 
 

Raport ostateczny  

(PRODUKT NR 8)  

Audytorzy sporządzają raport ostateczny (końcowy) 

zawierający Opinie o badanej jednostce oraz Reko-

mendacje. Klient wdraża rekomendacje. 

 
 

 

Wdrożenie rekomendacji 
 

 

Czynności sprawdzające i raport zamykający  
(PRODUKT NR 9)   

Jednostka Audytowana może skorzystać z usługi przeprowadze-

nia czynności sprawdzających, czyli zbadania czy klient popraw-

nie wdrożył rekomendacje. Po przeprowadzeniu czynności 

sprawdzających klient otrzymuje Raport zamykający potwierdza-

jący „ład informatyczny” w organizacji.  

 

Opinia Audytora  

+ Rekomendacje 

 

 

Raport  

zamykający 

 

 śr.2-5 d 

/ 1 mod. 

 3 d 

 7-14 d 

 7 d 

Opinia Audytora  

+ Rekomendacje 

pochodzące z 
Analizy ryzyka i 

wstępnych wnio-
sków 

 



 

 

 

Sylwetki zespołu audytorskiego 
 

KIEROWNIK ZESPOŁU AUDYTORÓW:  
Marek Rogóz  Audytor wewnętrzny, Inspektor Ochrony Danych.  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów pody-

plomowych o specjalnościach e-biznes, zarządzanie firmą, audyt wewnętrzny, innowa-
cyjne zarządzanie badaniami naukowymi oraz technologie multimedialne i grafika kom-
puterowa. Absolwent studium informatycznego. Ukończone studia podyplomowe dla 
Inspektorów Ochrony Danych (RODO) pod patronatem GIODO/PUODO. Posiada kwa-

lifikacje audytorskie zgodne z ustawą o finansach publicznych. Były ekspert Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów ponadnarodowych i Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Wykonuje kon-

trole i audyty projektów międzynarodowych realizowanych pod bezpośrednim nadzo-
rem Komisji Europejskiej.  

SPECJALISTA DS. PRAWNYCH:  

Anita Rogóz   CFE, CGAP - Audytor.  

Prawnik i audytor. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów po-
dyplomowych obejmujących problematykę audytu, zarządzania, współpracy międzyna-
rodowej i psychologii. Posiada kwalifikacje audytorskie zgodne z ustawą o finansach pu-
blicznych. Członek Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. 
Wykładowca oraz autor publikacji na temat audytu i kontroli. 

SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH:  

Mateusz Sołtys - Informatyk.  

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku Infor-
matyka Stosowana. Specjalista w zakresie projektowania, wykonywania oraz moderni-

zacji sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych. Posiada bogate do-

świadczenie w konfiguracji i utrzymywaniu serwerów.  

SPECJALISTA DS. KOMPETENCJI CYFROWYCH:  

Marek Jakubowski – Informatyk, Trener, Egzaminator, Autor. 

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Programista, trener i egzaminator IT. Przy 
współpracy z Fundacją ECCC nadzorował opracowanie merytoryczne a następnie wdro-
żenie modułów szkoleniowych i egzaminacyjnych ECCC z obszaru kompetencji cyfro-
wych (Digital Competences).  

 

 

  



 

 

 

Kontakt 
Zakres merytoryczny Audytu Cyfrowego, a w konsekwencji jego przebieg, czas trwania i koszt uzależnione 
są od Państwa preferencji. Dlatego zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami: 

Marek Jakubowski 

tel.: 605 082 928 

marek.jakubowski@humaneo.pl 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

W okresie pandemii audyt będzie wspierany pracą zdalną a elementy wykonywane na miejscu będą dosto-
sowane do wymagań sanitarnych.  

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 

par.1 Kodeksu Cywilnego. 

Opis merytoryczny Audytu Cyfrowego jest koncepcją chronioną prawnie. 

 

 

 

 


