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NIP: 5222928308, REGON: 141963261, KRS : 0000335057 

 

 

 

PREZENTACJA FIRMY 

 

 

Motto: 

"Let’s make IT better” 

 

 

Misja: 

Ułatwiamy osiągnięcie sukcesu poprzez stosowanie otwartych standardów i wolnego 
oprogramowania. 
Dostarczamy wiedzę i rozwijamy szczególne umiejętności w dziedzinie informatyki. Wdrażamy 
rozwiązania Open Source. 
Jakość naszych usług i pozytywne rezultaty są tym, co wyróżnia nas na rynku. 
Zapewniamy bezpieczną i łatwą Digital Transformation. 
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O NAS 

 OSEC powstał w 2009 roku. Od samego początku związani byliśmy z technologiami skupionymi wokół 
rozwiązań Open Source. Przez pierwsze lata działalności „core business” OSEC stanowiły szkolenia. Jednak 
potrzeby Naszych Klientów vs nasza wiedza i doświadczenie, wymusiły rozwój i spowodowały, że zajęliśmy się, 
oprócz edukacji, również wspieraniem IT w trudnych sytuacjach. 

Bierzemy udział w tworzeniu i zmianach w IT, doborze nowych rozwiązań softwarowych i procesowych, 
optymalizacji istniejących (zarówno rozwiązań jak i procesów), realizujemy różnego rodzaju audyty, testy 
penetracyjne. Przygotowujemy rekomendacje dotyczące rozwiązań w IT. 

Konsultacje - Wsparcie - Wdrożenia - Licencje - Subskrypcje - Szkolenia 

OSEC kładzie nacisk na diagnozę trendów rynku i oferowanie z wyprzedzeniem nowości w warstwie 
technologii, standardów oraz dobrych praktyk wytwórczych, np.: 

• konteneryzacją zajmujemy się od połowy 2014 roku 

• chmurą zajmujemy się od pierwszej połowy 2013 roku 

• automatyzację oferujemy od roku 2016. 
Są to tematy które znamy „od podszewki”. 

Idea otwartych standardów i wolnego oprogramowania jest dla Nas najważniejsza, ale OSEC nawiązuje 
współpracę z dostawcami różnorodnych, użytecznych technologii IT, na piedestale wymagań stawiając 
Bezpieczeństwo. 

 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

OSEC to przede wszystkim LUDZIE. Trzon osecowej kadry stanowią Specjaliści, Eksperci od  technologii 
informatycznych, Konsultanci, czyli tzw. „strzelcy wyborowi” od IT - zawsze na bieżąco z nowinkami 
technologicznymi, doświadczeni Administratorzy, Inżynierowie, Architekci, Specjaliści z zakresów: 
Bezpieczeństwa, DataCenter, Cloud, Automation, Containers, Orchestration, Application Platform…  

Klienci, Partnerzy, a nawet producenci technologii doceniają ich najwyższe umiejętności i doświadczenie, 
powierzając im wdrożenia poza Polską (nawet na innych kontynentach). 

W zespołach OSEC są osoby z wieloma cenionymi CERTYFIKATAMI technicznymi.  
Poniżej niektóre z nich: 
 

• certyfikaty SUSE: 
- SUSE Certified Administrator In Enterprise Linux 15,  
- SUSE Certified Engineer in Enterprise Linux 15,  
- SUSE Certified Administrator In Enterprise Storage, 

 

• certyfikaty Red Hat  

◦ Red Hat Certified Specialist in Ansible Automation 

◦ Red Hat Certified Engineer in Red Hat OpenStack 

◦ Red Hat Certified Specialist in OpenShift Administration 

◦ Red Hat Certified Specialist in Security: Containers and OpenShift Container Platform 
 

• certyfikat Certified OpenStack Administrator  
 

• certyfikaty Novell i NetIQ, LinBit (LCE), Veeam, Lenovo,  
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• certyfikat Luna SA Certified Engineer, ProtectServer Certified Engineer, 
 

• certyfikaty Elastic: 
- Elastic - Introductiond Observability 
- Elastic - Metrics Fundamentals 
- Elastic - APM Fundamentals 
- Elastic - Observability Fundamentals 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ 

1. Konsultacje i subskrypcje 

Subskrypcje to charakterystyczne dla komercyjnych dystrybucji Linuksa klasy Enterprise – opłaty 
abonamentowe (roczne lub kilkuletnie) oferujące między innymi dostęp do wsparcia technicznego ze strony 
producenta rozwiązania. 

Świat biznesu coraz chętniej sięga po otwarte rozwiązania. Najlepsze jednak spośród nich są te, które dzięki 
otwartemu kodowi dają dostęp do innowacji i nowych funkcjonalności, a dzięki  pieczęci dystrybucji 
(Enterprise), są przetestowane, sprawdzone, certyfikowane, czyli bezpieczne i stabilne. 

Klienci OSEC mogą liczyć na konsultacje przedprojektowe, okołowdrożeniowe, optymalizacyjne  oraz pomoc 
w zakresie nabycia bądź odnowienia subskrypcji (SUSE, Red Hat, LINBIT, Leostream, Veritas, Fortinet i inne). 

Subskrypcje dla rozwiązań: 

▪ SUSE Linux Enterprise Server 
▪ SUSE OpenStack, 
▪ SUSE Cloud 

▪ SUSE Enterprise Storage. 

 
Red Hat Premier Business Partner - Solution Provider - dwie specjalizacje: 

▪ DataCenter Infrastructure 

▪ Cloud Infrastructure. 
Red Hat Certified Cloud Service Provider (RHCCSP) 

W 2015 roku, Firma została akredytowanym Partnerem biznesowym firmy Linbit - lidera wśród linuksowych 
technologii high-availability oraz disaster-recovery (oprogramowanie HA/DR do rozwiązań klastrowych – 
LINBIT-DRBD). Produkty LINBIT-SDS, LINBIT-HA, LINBIT-DR, LINSTOR stały się standardami replikacji dla 
klastrów wysokiej dostępności i są obecnie używane przez wiele organizacji i firm na całym świecie. OSEC 
został dostawcą subskrypcji i wsparcia (I-sza i II-a linia). 

Od roku 2018 firma OSEC jest także Microsoft Partnerem – Gold Data Platform. Dzięki temu statusowi 
możliwe jest oferowanie Klientom dostępu do chmury Microsoft Azure i całej gamy stworzonych dla niej 
rozwiązań. 

Za pośrednictwem OSEC możliwy jest również zakup licencji na produkty oraz subskrypcji wsparcia dla 
produktów, rozwiązań firmy LeoStream.  Od niedawna oferta OSEC zawiera także licencje/subskrypcje Veritas 
oraz Fortinet. 
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2. Wdrożenia 

Eksperckość osecowego personelu technicznego sprawia, że Klienci często korzystają z wiedzy  oraz 
doświadczeń tego zespołu przy procesach integracji systemów, przy implementacji infrastruktury czy 
rozwiązań chmurowych, przy nowych projektach, podczas procesów „digital transformation” i przy innych 
wyzwaniach informatycznych/systemowych. 

Zespół OSEC ma na swoim koncie kilka bardzo ważnych projektów. Większość z nich jest tajna, a to czym 
możemy się pochwalić to OpenStack na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej oraz VDI 
(Virtual Desktops Infrastructure) na OpenStack (Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Lądowej), 
oprócz tego FreeIPA, OpenShift, Red Hat Satellite, RHHI… 

Producenci technologii korzystają z potencjału ekspercko-technicznego i doświadczenia zawodowego zespołu 
OSEC. Realizowane były wdrożenia zarówno w kraju, jak i poza jego granicami (Francja, Dubaj, Australia...). 
OSEC specjalizuje się w rozwiązaniach chmurowych (OpenStack, Red Hat Cloud Infrastructure, Cloud 
management, OpenShift, OpenShift on Azure, ...). Chętnie podejmuje się kolejnych wyzwań. 

Opisz nam swój problem, a my go rozwiążemy! 

• #SUSE #SLES #SUSEstorage 

• #RedHat #JBoss #RHEL #EAP 

• #Microsoft #MicrosoftAzure #Iaas #PaaS #Microsoft365 #O365 

• #Storage #Gluster #CEPH 

• #CloudInfrastructure #Cloud #OpenStack #Virtualization #Management 

• #OpenShift #Kubernetes #Containers #DevOps #SysOps #ISTIO #Microservices 

• #Jenkins #Pipelines #CICD 

• #Ansible #AnsibleTower 

• #analityka #architektura #systemdesign #UML #BPMN #usability 
• #bazydanych #Oracle #MySQL/MariaDB 

• #Python #Perl #PHP #C #C++ #Java #API 

• #ITSecurity #Keycloak #Fortinet 

• #backup #Veritas #Storware #Bacula 
• #LINBIT #LinStor #DRBD 

• #VDI #Leostream 

 

3. Support 

Specjaliści OSEC mogą zapewnić pełne wsparcie wszystkich warstw środowisk oraz obsługę IT począwszy od 
ustawienia usługi w zakresie zarządzania oraz koordynacji, przez administrację oraz obsługę zgłoszeń. 

Zakres usług (wsparcia, obsługi, pomocy) zawsze dopasowany jest do potrzeb klienta. OSEC chętnie 
wychodzi poza standardy i realizuje zadania nietypowe. 

W ofercie wsparcia znajdują się między innymi: 

• Pełne wsparcie środowisk (serwery, stacje robocze) Linux, Windows 

• Monitoring jakości wsparcia oraz wydajności IT 

• Migrację usługi wsparcia do chmury oraz zarządzanie usługą w chmurze 

• Automatyzację i optymalizację procesów 

• Archiwizację danych (backup) 

• Opracowanie dokumentacji w zakresie obsługi zgłoszeń oraz schematów dla środowisk technicznych 
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• Wsparcie użytkownika (helpdesk) 

• Pomoc w wyposażeniu oraz przy wyborze/pozyskaniu oprogramowania potrzebnego do obsługi 
środowisk klienta 

• Doradztwo i konsulting, planowanie rozwoju w parze z biznesem 

• Wsparcie w przypadku planowanych projektów lub zmian 
 

4. Szkolenia 

OSEC wspomaga profesjonalistów IT i działy informatyczne przedsiębiorstw (wszystkich branż) 
w codziennych wyzwaniach. Szkoli z tego, co jest potrzebne w realizacji zadań bieżących, przygotowuje do 
realizacji nowych projektów. OSEC to instruktorzy „najwyższej certyfikacyjnej próby” - ambasadorowie 
wolnego i otwartego oprogramowania. OSEC codziennie propaguje ideę OpenSource wśród rzeszy słuchaczy 
– uczestników szkoleń. 

Firma specjalizuje się w szkoleniach autoryzowanych. Pozyskała autoryzacje kilku partnerów technologicznych 
– producentów rozwiązań: 

• SUSE Commercial Training Partner 

• Red Hat Training Reseller Partner 

• Linbit Training Partner 

• MariaDB Training Partner 
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Najdłużej (bo od początku istnienia firmy), OSEC funkcjonuje jako dostawca szkoleń z obszarów Linuxa i 
okołolinuksowych. 

Trenerzy stale aktualizują, podnoszą swoje umiejętności. Doszkalają się w nowych obszarach. Ambitni i głodni 
nowej wiedzy – często jako pierwsi z Europy - odbierają świeżą wiedzę nawet na szkoleniach w USA. 

OSEC prowadzi zajęcia również według autorskich koncepcji. Oferuje między innymi warsztaty z: 

• Programowania – Python, PERL,…,  

• baz danych Oracle,  

• analityki systemowej  

• Użyteczności/Usability.  
Klientom proponujemy realizacje standardowe z oferty, ale także dedykowane - „skrojone na miarę” według 
planu potrzeb projektu, zespołu. 
Klienci mogą szkolić się w jednym z ośrodków: 

• OSEC Warszawa - ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa 

• OSEC Wrocław - ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław - WenderEDU Business Center 

• OSEC Kraków - ul. Św. Filipa 23/1, 31-150 Kraków - Archeion 

• OSEC Katowice 

• OSEC Gdańsk 
Zajęcia mogą być zorganizowane także w każdym innym mieście oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie 
klienta. Rekrutacje prowadzone są w systemie „otwartego naboru”, ale też jako  szkolenia zamknięte – tylko 
dla pracowników danej firmy (uczestników danego projektu). 

To, czego chce i potrzebuje klient - liczy się dla nas najbardziej. 

OSEC pretenduje do miana lidera w branży szkoleń IT Open Source w Polsce, ale trenerzy prowadzili już 
szkolenia na pięciu z sześciu zamieszkałych kontynentów. 

 

 

 

 

Oferta szkoleniowa OSEC skupia się na dostarczaniu rzetelnej wiedzy i rozwijaniu umiejętności słuchaczy  
w obszarach: 
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• Administracji, inżynierii, architektury systemów informatycznych, wirtualizacji, chmury obliczeniowej, 
platform kontenerowych i innych  (SUSE/SLES, Red Hat/RHEL i JBoss/EAP, Vmware, Storage, Gluster, 
CEPH, CloudInfrastructure, Virtualization, Management, OpenShift, Kubernetes, Containers, DevOps, 
SysOps, ISTIO, Microservices…) 

• Automatyzacji (Ansible, AnsibleTower) 

• Programowania i procesów wytwórczych – Python, Perl, PHP, C, C++, Java, XML, Jenkins, Pipelines, 
CICD 

• Analityki systemowej i projektowania architektury systemów – UML, BPMN, SOA, Usability 

• Obróbki danych i zarządzania usługami bazodanowymi – Oracle, MySQL/MariaDB 

• Bezpieczeństwa w IT – Keycloak 

• Kopii zapasowych – Bacula,  

• Klastrów HA/DR do replikacji danych – LINBIT (LinStor LINBIT-SDS, LINBIT-HA, LINBIT-DR). 
 

Od roku 2009 przeprowadziliśmy ponad 2100 szkoleń i egzaminów, przeszkoliliśmy ponad 7300 uczestników. 

Zdobytą wiedzą eksperci dzielą się ze społecznością, podczas eventów (bezpłatnych dla Uczestników), którymi 
są: Barcampy, Laby-Warsztaty, Konferencja OSEC Forum. 

 

REFERENCJE 

OSEC dba o zaufanie Klientów, dlatego nie publikuje list Klientów. W większości przypadków obowiązuje Nas 
tajemnica i zakaz chwalenia się tym co robimy. Na życzenie zamawiającego, możemy jednak udostępnić 
referencje z wybranych obszarów (szkoleń, wdrożeń czy subskrypcji), jeśli mamy na to zgodę. 

 

NAGRODY 

Wysiłki zespołu OSEC związane z ciągłym doskonaleniem procesów szkoleniowych, znalazły uznanie 
Producenta technologii Linux - Red Hat. OSEC został uhonorowany kilkoma bardzo cennymi, nagrodami. 

Oto niektóre spośród nich: 

• EMEA Director's Award FY2019 

• Certified Training Partner of the Year FY19 - Eastern Europe & Russia 

• Certified Training Partner of the Year FY18 - Eastern Europe & Russia 

• Fastest Growing Training Partner FY17 –  Eastern Europe & Russia 

• Training Partner of the Year FY17 –  Eastern Europe & Russia 
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 

 
Od dnia powstania OSEC Sp. z o.o. wdraża ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Podczas określania 
oczekiwań, czy wymagań wobec dostawców, nabywanych materiałów bądź usług, zwraca uwagę na kwestie 
ich odpowiedzialności społecznej. 

OSEC angażuje się w akcje i projekty współpracy z lokalnymi społecznościami (rajdy rowerowe, wyścigi 
samochodowe, sponsoring zawodów ujeżdżeniowych, skokowych w Stajni Napiwoda i innych) oraz 
systematycznie przekazuje darowizny na cele społeczne i charytatywne („Za Uśmiech dziecka”, „Smyki na 
start”, „Szlachetna Paczka”, „WOŚP”, ...). 

Przez wiele lat Firma sponsorowała utrzymanie goryla AZIZI – mieszkańca Warszawskiego ZOO. Wielu 
pracowników firmy i ich rodziny, to aktywni miłośnicy zwierząt, mocno zaangażowani w działania na rzecz 
obrony praw zwierząt, na rzecz pomocy schroniskom. 

OSEC dba o zrównoważony rozwój zawodowy i prywatny swoich pracowników (kursy i szkolenia zawodowe, 
lekcje angielskiego, piątkowa pizza od szefa...). Wspiera ich działania społecznikowskie, poczynania 
artystyczne, rekreacyjne i sportowe (żagle, rower, rolki, robótki ręczne...). 

Przeciwko Firmie nigdy nie prowadzono żadnego postępowania, ani nie nałożono prawomocnej kary 
związanej z jakimkolwiek złym traktowaniem pracowników (łamanie przepisów prawa pracy, bhp, innych). 

Zgodnie ze swą proekologiczną strategią, OSEC monitoruje poziom zużycia surowców i  materiałów, co więcej, 
podejmuje konkretne kroki organizacyjne i logistyczne, by własne ich zużycie ograniczyć. Ponadto promuje 
inne proekologiczne postawy, jak rower - jako środek transportu do pracy dla pracowników i odwiedzających 
nas uczestników szkoleń/egzaminów. 

W całej historii funkcjonowania firmy, nikt nie zarzucił Firmie nieprzestrzegania przepisów ochrony 
środowiska. 

 

 

CERTYFIKAT JAKOŚCI - ISO 

Od lat OSEC zapewnia powtarzalną jakość zajęć oraz pomiar wyników procesu szkolenia a od października 
2016 r. OSEC szczyci się certyfikatem potwierdzającym wysokie standardy jakościowe, czyli Certyfikatem 
Systemu Zarządzania Jakością Nr 67/2016 - w zakresie: pozaszkolnych form edukacji i działalności 
wspomagającej edukację. 

Certyfikat odnowiony w roku 2019, numer 67/2019/P znajduje się na kolejnej stronie i potwierdza, że OSEC 
spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:20015-10 

http://www.osec.pl/
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