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Informacje wstępne.  

Podstawa przygotowania oferty. 

Niniejsza oferta Portal Informacyjny Bezpieczny Bank Sp. z o. o. dalej 

zwana Spółką została przygotowana po zaptaniu dla ………………………….. 

zwanej Klientem.  

 

Streszczenie dla Kierownictwa. 

 

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG. 

Spółka w ramach swojej działalności oferuje kompleksową pomoc w ramach zarządzania 

ryzykiem nadużyć, które obejmuje podstawowe aspekty takie jak: 

 zapobieganie przestępstwom i nadużyciom,  

 prowadzenie postępowań wyjaśniających, 

 ekspertyzy gospodarcze, 

 szkolenia i warsztaty zwiększające świadomość ryzyka nadużyć, 

 wsparcie w sporach sądowych w sądach cywilnych, gospodarczych i karnych, 

 informatykę śledczą, 

 audyt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, 

 audyt prawny, 

 windykacja należności w pełnym zakresie (w tym trudna). 
 

Szczegółowy zakres usług obejmuje:   

 Prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz wewnętrznych dochodzeń na 
zlecenie Klienta - zwłaszcza w przypadku straty finansowej lub podejrzenia 
nieuczciwych działań pracowników lub kontrahentów Klienta. 

 Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w przypadku naruszenia lub 
podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. 

 Opracowywanie rozwiązań ograniczających ryzyko operacyjne związane z 
działalnością Klienta, w szczególności ryzyko strat finansowych powstałych w 
wyniku nieuczciwych działań pracowników i kontrahentów Klienta. 

 Opracowanie i pomoc we wdrożeniu jednolitej polityki przeciwdziałania 
nadużyciom. 

 Stworzenie kodeksu postępowań etycznych i wytworzenie w instytucji 
odpowiedniej „kultury przeciwdziałania nadużyciom”. 

 Wdrożenie systemu anonimowego informowania o zachowaniach nieetycznych. 

 Szacowanie i minimalizowanie ryzyka operacyjnego związanego z oszustwami. 

 Przygotowywanie planów działania w sytuacji kryzysowej. 

 Prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć,  

 Prowadzenie szkoleń specjalistycznych przygotowujących do prowadzenia 
postępowań wyjaśniających, 

 Opracowywanie rozwiązań związanych z zagadnieniami Compliance w zakresie 
informacji poufnych i zgodności przestrzegania przepisów w podmiotach 
gospodarczych,   

 Audyt i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw – w szczególności 
narażenia na straty powstałe w wyniku nieuczciwych działań pracowników lub 
kontrahentów, 

 Odzyskiwanie usuniętych danych i przeszukiwanie zbiorów komputerowych, 

 Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w 
szczególności dotyczącego zabezpieczenia systemów przed atakami zewnętrznymi   
i wewnętrznymi mogącymi doprowadzić do utraty danych i w konsekwencji do 
zaprzestania prowadzenia biznesu. 
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Prace wykonujemy z zachowaniem zasad profesjonalizmu, znajomości biznesu, 
doświadczeniem, umiejętnościami praktycznego doradztwa prawnego, umiejętności 
dobrej komunikacji. 

Prawnicy Spółki posiadają kilkuletnie doświadczenia związane z praca dla spółek z 
sektora finansowego.  

Posiadamy unikatowe rozwiązanie na rynku „zdalny dostęp do dokumentów Klienta” 
przechowywanych na dedykowanym serwerze w Spółki umożliwiające Klientowi zdalny 
dostęp do dokumentów, które są związane z obsługą prawną Klienta (opinie prawne, 
porady prawne, wzory dokumentów, windykacja, orzeczenia sądów, dokumenty 
komorników itd.) . Wyznaczeni pracownicy Klienta (maksymalnie 3 osoby z możliwością 
powiększenia po zawarciu odrębnej umowy) uzyskują dostęp on - line, 24 godziny na 
dobę, przez 7 dni w tygodniu do dokumentów z określonym poziomem dostępu. 

Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Spółki. 

 

 
 

Nazwa i siedziba oferenta. 

 

Piotr Krajewski Prezes Zarządu 

e - mail: piotr.krajewski@bezpieczny-bank.eu 

tel. kom./mobile +48605610623 

Portal Informacyjny Bezpieczny Bank Sp. z o. o. 

ul. Portowa 22A, 30 - 709 Kraków, 

tel. +48 12 294 25 80, fax. +48 12 294 25 81, 

www.bezpieczny-bank.eu 

NIP: 6751482480, REGON: 122691188, KRS 0000438113 

Sąd Rejonowy dla Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, 

XI Wydział Gospodarczy 

 

 

  

 

EWA GABRYSZEWSKA - Mediator  

Tel: +48 882907900 e-mail: ewa.gabryszewska@bezpieczny-bank.eu 

 
 

PIOTR KRAJEWSKI –  Prezes Zarządu – Adwokat  – Ekspert ds. bezpieczeństwa transakcji 

elektronicznych Rady Bankowości Eleltronicznej  Związku Banków Polskich 

Tel: +48 605610623 e-mail: piotr.krajewski@bezpieczny-bank.eu 
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DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH 

DOŚWIADZCZEŃ ? 

 

Korzyści: 

 

 Skorzystanie z usług specjalistów z dziedziny przeciwdziałania nadużyciom zmniejsza 
koszty utrzymywania departamentu/ zespołu w strukturze firmy. 
 

 Wykorzystanie doświadczenia ludzi pracujących w tej materii gwarantuje sukces w 
rozwiązywaniu skomplikowanych spraw. 
 

 Specjaliści zajmujący się dziedziną zapobiegania nadużyciom doskonale znają 
problematykę i będą skuteczniej wypełniać nałożone zadania. 
 

 Outsourcing usług pozwala na obiektywne zbadanie spraw związanych  
z nadużyciami popełnionymi przez kierownictwo firmy. 
 

 Spółka zapewnia obsługę w czynnościach prowadzonych po skończonym 
dochodzeniu tj. w sprawach windykacyjnych, karnych i sądowych 

 

 Spółka zapewnia również działania ad hoc w sytuacjach  kryzysowych. 
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Zarządzający projektem. 

Piotr Krajewski – adwokat, radca prawny jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie, byłym pracownikiem Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście                 

w Krakowie oraz kilku instytucji finansowych. Pracował jako prawnik w Krakowskim 

Domu Maklerskim S.C. Ekspert Instytutu Copernicus. Jest Ekspertem Związku Banków 

Polskich w zakresie bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. Był Prezesem 

Stowarzyszenia Biegłych ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Gospodarczym ACFE Polska, 

która jest oddziałem ACFE USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie 

prowadzenia dochodzeń w sprawach gospodarczych, obsługi prawnej instytucji rynku 

finansowego i pozafinansowego. Ma ponad 10 letnie doświadczenie oraz wiedzę                

z zakresu bezpieczeństwa instytucji finansowych, spółek prawa handlowego, Compliance, 

rynku kapitałowego i zagadnień IT. Przez wiele lat pełnił funkcje Dyrektora Operacyjnego 

oraz Zastępcy Dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Banku w Banku BPH S.A.        

w Krakowie oraz funkcje Dyrektora Operacyjnego w Banku Pekao SA., nadzorując zespoły 

odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, bezpieczeństwa informatycznego, 

zapobieganiu nadużyciom oraz prowadzeniu postępowań wyjaśniających (investigation). 

Specjalizuje się m.in. w następujących obszarach: 

 prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości                
w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w podmiotach gospodarczych,  
 prowadzenie postępowań wyjaśniających i audytów dochodzeniowych                      
w podmiotach gospodarczych,  
 przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących       
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (pranie pieniędzy),  
 bezpieczeństwo prowadzenia biznesu - projektowanie i opiniowanie rozwiązań 
ograniczających straty finansowe,  
 ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych 
klientów i pracowników,  
 zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, 
procedury, rozwiązania, standardy, postępowania wyjaśniające, audyt 
bezpieczeństwa,       
 prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego                     
i publicznego obrotu papierami wartościowymi,   
 zarządzanie ciągłością prowadzenia biznesu, Business Continuity  Management,  
 zagadnienia związane z Compliance w zakresie informacji poufnych i zgodności 
przestrzegania przepisów w podmiotach gospodarczych. 

Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć – eksperci Spółki. 

Chcemy zapewnić Państwu jak najlepszą, jakość świadczonych usług. Dlatego 

proponujemy zespół złożony i nadzorowany przez osoby, które dysponują odpowiednimi 

kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytów 

śledczych.  

Za realizację prac ze strony Spółki odpowiadać będzie Piotr Krajewski, Partner w Spółki 

odpowiedzialny za Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Zespołem Konsultantów i 

Audytorów przeprowadzających prace kierować będzie Antoni Krzyszkowski, Specjalista  

Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć dysponujący doświadczonym i wysoce 

profesjonalnym zespołem ekspertów z sektora finansowego. 

W skład ekspertów Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć wchodzą wybitni specjaliści. 

Osoby z różnorodnym wykształceniem i doświadczeniem (prawnicy, ekonomiści, policjanci, 

analitycy kredytowi, pracownicy front office, specjaliści IT, audytorzy, biegli rewidenci) 

Eksperci Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć działają w oparciu o zasadę efektywnej 
współpracy z jednostkami biznesowymi oraz jednostkami wsparcia biznesu (np. Obszar IT) 
– w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia biznesu i zmniejszenia ryzyka 
operacyjnego oraz zapewnienia ciągłości działania i wykrywania nadużyć zarówno 
wewnętrznych jak i zewnętrznych bez szwanku dla podstawowej działalności jednostki 
badanej. 
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Eksperci zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć działają w oparciu o kodeks etyki 

obowiązujący członków międzynarodowego Stowarzyszenia ACFE (Stowarzyszenia biegłych 

ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych) mającego swoje przedstawicielstwo w Polsce. 

Śledczy – eksperci ds. Przestępstw i Nadużyć 

Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć 

Ekspert ds. Przestępstw i Nadużyć 

absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania wieloletnie 

doświadczenie w sektorze bankowym, specjalista w zakresie bezpieczeństwa i 

przeciwdziałania praniu pieniędzy w Banku BPH S.A., specjalista w zakresie 

przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom w Fortis Bank Polska S.A., członek ACFE 

(Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych). 

 Specjalizacja: 

bardzo dobra znajomość problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz 

przestępstw finansowych w bankowości i podmiotach gospodarczych, tworzeniei 

opiniowanie procedur oraz rozwiązań ograniczających straty finansowe, przeciwdziałanie 

wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 

nieujawnionych źródeł, ryzyko operacyjne podmiotów gospodarczych, także instytucji 

finansowych, ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań 

nieuczciwych klientów i pracowników, prowadzenie postępowań wyjaśniających, 

budowanie systemu anonimowego powiadamiania (whistleblowing), zagadnienia związane 

z Compliance, prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć 

 język angielski 

 Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć 

Ekspert ds. Przestępstw i Nadużyć 

jest specjalistą w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Absolwent studiów prawniczych 

na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie bankowości na 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od ponad 6 lat zawodowo związany z bankowością, 

od 4 lat zajmuje się zagadnieniem przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na szkodę 

banku oraz nadużyciom pracowniczym, najpierw pracując w Departamencie 

Bezpieczeństwa, a następnie w Departamencie Przeciwdziałania Nadużyciom Fortis Banku 

Polska S.A. członek ACFE (Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć 

Gospodarczych). 

Specjalizuje się w następujących obszarach: 

zarządzenie ryzykiem nadużyć 

przestępczość gospodarcza 

zagadnienia Compliance, w szczególności konflikt interesów i ryzyko utraty reputacji 

prawo karne 

kryminalistyka 

język angielski. 
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 Kierownik Zespołu 

Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć 

Ekspert ds. Przestępstw i Nadużyć 

 

wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym – kilkanaście lat pracy  

w Departamencie Bezpieczeństwa Banku BPH S.A., specjalista w zakresie bezpieczeństwa i 

przeciwdziałania praniu pieniędzy w Banku BPH S.A., twórca systemu bezpieczeństwa w 

Banku BPH S.A. specjalista z zakresu tajemnicy bankowej, były policjant 

 

Specjalizacja: 

bardzo dobra znajomość problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz 

przestępstw finansowych w bankowości i podmiotach gospodarczych, tworzenie i 

opiniowanie procedur oraz rozwiązań ograniczających straty finansowe, przeciwdziałanie 

wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 

nieujawnionych źródeł, ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku 

działań nieuczciwych klientów i pracowników, prowadzenie postępowań wyjaśniających, 

prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem nadużyć, opiniowanie z zakresu 

tajemnicy bankowej 

Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć 

Ekspert ds. Przestępstw i Nadużyć 

wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym –  praca w Departamencie 

Bezpieczeństwa Banku BPH S.A., specjalista w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i 

nadużyciom 

Specjalizacja: 

bardzo dobra znajomość problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz 

przestępstw finansowych w bankowości i podmiotach gospodarczych, tworzenie i 

opiniowanie procedur oraz rozwiązań ograniczających straty finansowe, przeciwdziałanie 

wprowadzeniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 

nieujawnionych źródeł, ryzyko operacyjne podmiotów gospodarczych, także instytucji 

finansowych, ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań 

nieuczciwych klientów i pracowników. 

język angielski. 

Zagadnienia związane z Informatyką Śledczą 
 

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych 

Specjalizuje się  w zakresie testów bezpieczeństwa konfiguracji systemów operacyjnych 

oraz aplikacji webowych. 

Systemy operacyjne – Doświadczenie w administrowaniu oraz zabezpieczaniu systemów 

Unix, Linux (Red Hat, Debian, Slackware), *BSD, Windows NT/2000/2003/XP, Vista 

(aktualne testy),  

Bazy Danych - PostgreSQL, MySQL, Oracle 

Servery Web – Apache, IIS, Websphere 

Sieci - LAN, WLAN (Wi-Fi) 

-  IP, TCP, UDP, ICMP 
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-  HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NFS,  

Inne - Lotus Notes, audyty i bezpieczeństwo sieci i systemów Linux/Unix/Windows, 

analiza powłamaniowa Linux/Unix i Windows, konfiguracja i administracja systemem IDS 

(ISS) oraz urządzeń firewall, monitorowanie informacji związanych z zagrożeniami 

antywirusowymi oraz potencjalnymi atakami na sieci i systemy operacyjne, audyt 

aplikacji Web oraz bezpieczeństwo wykonywania transakcji elektronicznych, debugging 

aplikacji, fuzzing aplikacji, reverse engineering, tworzenie procedur i polityki 

bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, tworzenie scenariusza ataków i 

testów bezpieczeństwa aplikacji i systemów, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych, 

oraz bankowości elektronicznej, Doświadczenie w używaniu aplikacji komercyjnych do 

audytu bezpieczeństwa takich jak: Nessus, GFI Lan Guard Scanner, ISS Internet Scanner, 

Accunetix Vulnerability Web Scanner, Appdetective Scanner for Oracle, Security 

Expressions, oraz open-source hping, Nmap, Flawfinder, Webscarab, SPIKE, i inne) 

Starszy Audytor 

Audyt wszystkich obszarów działalności, zwłaszcza związanych z Zarządzaniem Ryzykiem, 

Operacjami; 

Bezpieczeństwem, Compliance oraz usługami wewnętrznymi i zarządzaniem projektami; 

- Postępowania wyjaśniające, zwłaszcza w zakresie głównej odpowiedzialności; 

- Tworzenie i rozwój metodologii oceny ryzyka oraz doradztwo w zakresie zarządzania 

ryzykiem; 

- Sporządzanie analiz ryzyka oraz wieloletnich planów działania (około 40 tematów z cz. 

1-3 lata); 

- Odpowiedzialność za sporządzenie planów rocznych, szczegółowych i 

wytycznych;Kontrole jakości i 

efektywności procesów i procedur oraz konsultacje w tym zakresie; 

- Kontrole zakresie ryzyka zgodności; 

- Audyt kooperantów w zakresie bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa ciągłości 

działania; 

- Postępowania wyjaśniające w sprawach związanych z zakresem głównej 

odpowiedzialności; 

- Udział w licznych projektach (w tym międzynarodowych, Bazylea II, SOX, ryzyko 

operacyjne i inne); 

- Sporządzanie raportów i analiz w powyższych tematach; 

- Współpraca międzynarodowa z BACA (Austria), HVB (Niemcy), UCI (Włochy), GE 

(global).  
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ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG. 

 

W ramach obsługi prawnej zapewniamy fachowość oraz dyspozycyjność, co do miejsca         

i terminów świadczenia usług, ograniczoną jedynie czasem niezbędnym dla 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego odpowiedniego opracowania raportu oraz 

zagadnienia prawnego i przygotowania niezbędnej dokumentacji.  

 

W przypadku wykazania nieprawidłowości podczas prowadzonego postępowania, dalsze 

badanie będzie polegało między innymi na: 

 szczegółowym przeglądzie i gromadzeniu materiału dowodowego; 

 szczegółowym przeglądzie dokumentacji, w tym transakcji i umów; 

 przeprowadzeniu rozmów z właściwymi osobami; 

 przeszukania komputerów, poczty elektronicznej i systemów komputerowych; 

 określeniu rozmiarów ewentualnych strat / zobowiązań; 

 wskazaniu ewentualnie innych zidentyfikowanych podczas prac obszarów ryzyka. 

Prace te będą zakończona raportem końcowym wraz z rekomendacjami. 

 

Dokumenty przygotowujemy na życzenie Klienta w formie papierowej lub elektronicznej, a 

świadczenie pomocy prawnej jest oferowane w języku polskim, angielskim i niemieckim.  
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 Usługa WHISTLEBLOWING dla ………………………….. 
 

Whistleblowing [ang] – „demaskowanie, demaskacja pracownicza, sygnalizowanie 

/nagłaśnianie zachowań nieetycznych, ujawnianie w dobrej wierze, informowanie 

przełożonych, wołanie na trwogę, „bić w bębny (tarabany) na trwogę”, „wczesne 

ostrzeganie o nieprawidłowościach”. 

 

 

 

Dlaczego Whistleblowing ? 

Najskuteczniejsza metoda wykrywania - szacuje się, że ponad 40 % nadużyć jest 

wykrywanych na skutek zgłoszeń od pracowników lub innych osób.  

Uczciwi pracownicy powinni mieć możliwość reakcji na obserwowane przez siebie 

nieprawidłowości.  

Pracownicy, którzy chcą zgłosić nadużycie często nie mogą tego uczynić, bo nie 

wiedzą do kogo się zwrócić lub boją się represji ze strony sprawców. 

W nadużycie może być zaangażowany przełożony zgłaszającego. 

Założenia „linii uczciwości”. 

Możliwość anonimowego zgłaszania nadużyć. 

Mniejsze opory przed kontaktem ze strony zgłaszających. 

Pracownicy którzy tego chcą, powinni mieć możliwość pozostawienia danych 

kontaktowych. 

Konieczność ochrony tożsamości zgłaszających przed ujawnieniem. 

Łatwa dostępność zastosowanego sposobu komunikacji. 

Możliwość kontaktu w sposób dyskretny lub poza godzinami pracy. 

Możliwość zastosowania nagród finansowych. 
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DWIE TRZECIE POLSKICH MENADŻERÓW POPIERA NAGRADZANIE 

INFORMATORÓW. 

 

 

W Polsce wykrywanie nadużyć oparte jest głównie o audyty wewnętrzne i 

zewnętrzne. 

 

 

 

 

 

 

  

*źródło E&Y   
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Organizacja Whistleblowing’u Rozwiązania techniczne: 

A. Telefon (dedykowana linia lub linie) dostępne 24/7/365 

B. Adres e-mail lub formularz intranetowy (internetowy) 

C. Poczta tradycyjna. 

D. Zgłoszenia trafiają bezpośrednio do osoby, która zajmie się 

wyjaśnianiem nadużycia. 

E. Osoby postronne nie powinny mieć dostępu do rejestru zgłoszeń 

F. Outsourcingu zapewnienia anonimowości zgłaszających 

Oferta w zakresie A. 

Świadczenia usługi w zakresie obsługi infolinii w oparciu o: 

dowolny numer stacjonarny udostępniony przez Państwa, bądź numer 

stacjonarny z zakresu numerów, którymi dysponujemy, 

dowolne drzewo IVR z komunikatami nagranymi przez profesjonalne 

studio nagrań,  

obsługę przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 8:00 do 16:00 lub 9:00 do 17:00, 

system contact center wykorzystywany przez Contact Center do obsługi 

połączeń przychodzących, i wychodzących, 

elektroniczny formularz udostępniony przez nas zawierający: 

dane Klienta 

opis sprawy/zgłoszenia 

numer zgłoszenia 

obsługę infolinii w języku polskim, 

systematyczne otrzymywanie raportów z prowadzonej działalności w 

uzgodnionym wcześniej formacie. Formularz wraz z rozmową zostaną 

wgrane na SFTP zgodnie z wymogami Klienta. 

Realizując kompleksową obsługę Państwa Klientów zapewniamy: 

poparte wieloletnim doświadczeniem doradztwo w 

procesie przygotowania i realizacji projektów, 

organizację  procesów  pod  kątem  

teleinformatycznym,  mozliwość  stworzenia  przez  

nasz  Dział  IT dedykowanych dla Państwa aplikacji 

wspierających realizację postawionych przed nami 

celów, 

doświadczenie  i pomoc  w  przygotowaniu  

scenariuszy  rozmów,  które  będą  pomocnym  i  

skutecznym narzędziem przy realizacji kampanii przez 

naszych Konsultantów, 

opiekę  dedykowanego  do  projektu  Lidera  Projektu,  

który  na  bieŜąco  będzie  dbał  o  wysoką  jakość 

prowadzonych rozmów i efektywność realizowanych 

zadań, 
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nagrywanie wszystkich rozmów, 

przygotowanie raportów w trakcie realizacji 

projektów oraz po ich zakończeniu w ustalonym 

formacie. 

Proponowane ramy czasowe projektu: 

 

 
Opis 

 
Termin 

Podpisanie umowy dotyczącej współpracy 1-20 dnia 

Konfiguracja centrali, tworzenie aplikacji, tworzenie i wgranie skryptu 
rozmowy, wyznaczenie kierownika projektu, dobór oraz szkolenie 
Konsultantów 

 
 

21-31 dzień 

Test poprawności działania całego systemu 32-34 dnia 

Contact Center gotowe do obsługi projektu 35 dnia 
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Wynagrodzenie część pierwsza. 

Założenia przyjęte do wyceny obsługi infolinii: 

 Obsługa infolinii przez 5 dni w tygodniu, w godzinach 8:00 do 16:00 lub 9:00-17:00, 

 Zapewnienie 1 stanowiska – wariant I (pn-pt), 

 Zapewnienie 5 stanowisk – wariant II (pn-pt), 

 Nagrywanie wszystkich rozmów, 

Rejestracja zgłoszeń poprzez elektroniczny formularz oraz przekazywanie zgłoszeń 
przez SFTP 

 Zapewnienie infrastruktury CC, IT 

   Raportowanie zgodnie z założeniami Klienta, 

 Dodatkowo koszt połączeń wychodzących realizowanych w ramach obsługi infolinii. 

 

 
Przedmiot 

 
CENA (ZŁ NETTO) 

 
Jednostka rozliczeniowa 

 
1. Obsługa infolinii – I wariant (1 stanowisko) 

 
Opłata obejmuje: 
- Obsługę przez 5 dni w tygodniu, 
- w godzinach 8:00 do 16:00 lub 9:00-17:00, 
- zapewnienie 1 stanowiska (pn-pt), 
- opiekę Project Managera, 
- nadzór Kierownika, 
- wsparcie IT oraz innych jednostek firmy, 
- utrzymanie numeru stacjonarnego 

 
 
 
 
 

23 220,00 zł 

 
 

 
Opłata abonamentowa miesieczna, 

obsługa połączeń przychodzących, 

wychodzących oraz rejestracja zgłoszeń 

 
2. Obsługa infolinii – II wariant (5 stanowisk) 

 
Opłata obejmuje: 
- Obsługę przez 5 dni w tygodniu, 
- w godzinach 8:00 do 16:00 lub 9:00-17:00, 
- zapewnienie 5 stanowisk (pn-pt), 
- opiekę Project Managera, 
- nadzór Kierownika, 
- wsparcie IT oraz innych jednostek firmy, 
- utrzymanie numeru stacjonarnego 

 
 
 
 
 

60 600,00 zł 

 
 

 
Opłata abonamentowa miesieczna, 

obsługa połączeń przychodzących, 

wychodzących oraz rejestracja zgłoszeń 

 
3. Praca infolinii rozliczona w oparciu o czas 

zalogowania Konsultantów w systemie CC. W 
przypadku konieczności zwiększenia liczby 
godzin obsługi infolinii- naliczana jest stawka 
godzinowa w zalezności od wariantu 

140,00 zł 
Opłata za 1 godzinę (I 

wariant) 

86,00 zł 
Opłata za 1 godzinę (II 

wariant) 

4. Przygotowanie projektu: 
 
Opłata obejmuje: 
- dostosowanie infrastruktury CC do wymogów projektowych 
- przygotowanie formularza do rejestracji zgłoszeń 
- przygotowanie i wdroŜenie zespołu do obsługi infolinii 
- kompleksowe szkolenia i warsztaty przygotowujące do 
profesjonalnej obsługi projektu 

 
 
 
 

20 000,00 zł 

 
 
 

Jednorazowo 
przed uruchomieniem projektu 

 
5. Połączenia wychodzące realizowane w ramach obsługi 
- połączenie krajowe stacjonarne 
- połączenie komórkowe 

 

 
0,06 zł 
0,30 zł 

 

 
Stawka za 1 minutę połączenia 
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 Wykonanie zlecenia (projektu). 

Wykonanie zlecenia przez Zleceniobiorcę jest uzależnione od otrzymania informacji             

i kopii dokumentów wskazanych przez Zleceniobiorcę, jako niezbędne. Z czasu 

wykonania zlecenia należy wyłączyć czas, kiedy Zleceniobiorca nie będzie mógł 

podejmować czynności z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w czasie 

oczekiwania na informacje i materiały oraz w czasie oczekiwania na akceptację 

wstępnego projektu materiałów. Czas wykonania zlecenia nie obejmuje formułowania 

pytań i analizy otrzymanych materiałów (regulacji wewnętrznych Klienta), które 

konkretyzują w poszczególnych obszarach ogólne zasady Polityki Zgodności. Z 

powyższych przyczyn oraz w przypadku konieczności zmian we wstępnym projekcie 

materiałów, czas wykonania zlecenia może ulec przedłużeniu.  

Zleceniobiorca może zlecić wykonanie części zlecenia innej osobie  lub firmie, ponosząc 

jednak za jej działania odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.  

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zlecenia 

spowodowane przyczynami niezawinionymi przez Zleceniobiorcę, w szczególności 

wynikające z nie przekazania przez Zleceniodawcę informacji lub nie udostępnienia 

dokumentów, istotnych dla realizacji zlecenia, działania siły wyższej i osób trzecich (np. 

awarie serwera, łączy telekomunikacyjnych, katastrofy itp.)  

Zleceniodawca pokrywa koszty, poniesione przez Zleceniobiorcę w trakcie wykonywania 

zlecenia, zgodnie z przedstawioną przez Zleceniobiorcę kalkulacją kosztów, w przypadku  

odstąpienia/wypowiedzenia przez Zleceniodawcę od realizacji zlecenia w trakcie trwania 

umowy.  

Harmonogram. 

Harmonogram prac do uzgodnienia. Zakładamy, że wykonanie prac u Klienta oraz 

przygotowanie raportu potrwa w zależności od poziomu szczegółowości zlecenia 

standardowo od 20 do 60 dni roboczych dla (analiza przez ekspertów zebranych 

informacji, dokumentów i regulacji) oraz rozmów z osobami będącymi pracownikami 

Klienta.   

 

Wymiana informacji. 

Dokumenty oraz raport zostaną dostarczone w formie elektronicznej w formacie MS 

Office na nośniku CD lub DVD. Wymiana informacji istotnych dla wykonania zlecenia 

następować będzie wyłączenie w formie pisemnej. Za formę pisemną uznaje się również 

formę fax`u i e-mail`a podanych w umowie. W celu zapewnienia prawidłowego 

wykonania zlecenia wyznacza się osoby odpowiedzialne po stronie Zleceniodawcy i 

Zleceniobiorcy za koordynację działań związanych z jego przebiegiem.  
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Zespół. 

Prace będą prowadzone pod moim nadzorem i kierownictwem. Prace u Klienta 

prowadzone będą przez pisemnie upoważnione osoby stanowiące zespół pracujący dla 

Spółki. Dodatkowo, w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania, nasze prace 

mogą wspierać zewnętrzni eksperci, w szczególności detektywi.  

Wynagrodzenie część druga. 

Proponowane wynagrodzenie za przeprowadzenie projektu wynosi, poza 

wynagrodzeniem z części pierwszej, od 250 000,00(słownie: dwadzieście pięćdziesiąt 

tysięcy zł 00/100) do 500 000,00 zł do pięciuset tysięcy złoty 00/100) netto.  

Przy założeniu, że nakład pracy będzie obejmował standardowy zakres prac, a ilość 

godzin nie przekroczy ilość godzin pomnożonych przez zaproponowane stawki poniżej. 

 Powyższe wynagrodzenie zastało skalkulowane w oparciu o stawki Spółki zawarte w 

poniższej tabeli. (Po przekroczeniu ilości godzin wynikających z zaproponowanego 

wynagrodzenia stosuje się stawki o 10% wyższe). 

 

Stanowisko Stawka netto (za godzinę)/(za dzień) 

Partner/Dyrektor 450,00 zł/3000,00 zł 

Menedżer/Radca 

prawny/Adwokat/ 

300,00 zł/2000,00 zł 

 

Ekspert 250,00 zł/1600,00 zł 

 

Płatności.  

Wynagrodzenie część pierwsza. 

Pozycja z tabeli nr 4 płatne w dniu podpisania umowy na podstawie faktury + 23 % 

podatku VAT.  

Pozycja z tabeli nr 1 lub 2 oraz 3 i 5 płatne w 30 dniu każdego mesiaca od dnia podpisania 

umowy na podstawie faktury + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przez 

okres trwania umowy. 

Zleceniodawca upoważni Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

Wynagrodzenie będzie powiększane o wysokość kosztów bezpośrednich, niezbędnych do 

wykonania zlecenia, w szczególności udokumentowanych kosztów tłumaczeń, dojazdów i 

noclegów, delegacji, na które zgodę wyrazi Zleceniodawca.  
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Wynagrodzenie część druga. 

Platne w 50 % w dniu podpisania umowy zlecenia oraz 50 % 40 dni po zakończeniu 

projektu i jego wdrożeniu na podstawie faktury + podatku VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zleceniodawca upoważni Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego 

podpisu. Wynagrodzenie będzie powiększane o wysokość kosztów bezpośrednich, 

niezbędnych do wykonania zlecenia, w szczególności udokumentowanych kosztów 

tłumaczeń, dojazdów i noclegów, delegacji, na które zgodę wyrazi Zleceniodawca.  

Wynagrodzenie obejmuje przygotowanie projektu programu zgłaszania infroamcji 

anonimowych oraz jego utrzymanie przez rok od dnia wdrożenia.   

Oferta ważna jest 60 dni.  

 Klauzula o poufności oferty. 

Niniejszy dokument stanowi tajemnicę handlową Spółki i podlega następującym 
zastrzeżeniom: 

 jest przeznaczony wyłącznie dla Klienta do wiadomości osób zaangażowanych 
w zagadnienia objęte niniejszą ofertą; 

 udostępnianie go w jakiejkolwiek formie innym osobom bez Spółki jest 
zabronione. 

 

Z poważaniem 

 

 

Ewa Gabryszewska – Mediator 

 

 

Piotr Krajewski – Prezes Zarządu 

 

 

 

Warszawa, dnia ………. kwietnia 2017 r. 

 

 


