
  

 

 

 

Zarządzaj ryzykiem tu i teraz 

W dzisiejszym świecie kluczowe stało się szybkie reagowanie na 

nowe sytuacje. Często wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie 

ich przewidzieć. Nic bardziej mylnego. Opisując ryzyka w sposób 

systematyczny można przewidzieć większość niekorzystnych 

sytuacji i odpowiednio wcześnie na nie zareagować. 

Głównym celem zarządzania ryzykiem w organizacji, zarówno tej 

z sektora prywatnego jak i publicznego, jest właśnie zniwelowanie 

strat, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań oraz zwiększenie 

przychodów, konkurencyjności i bezpieczeństwa.  

 

O systemie 

 Contrisk jest systemem, dzięki któremu 

będziesz mógł zarządzać ryzykiem w sposób 

uporządkowany i efektywny.  

 Najważniejsze funkcje: 

         Dokumentowanie ryzyka 

         Konfiguracja struktury organizacji 

        Możliwość stworzenia hierarchicznej         

         struktury akceptacji ryzyka 

       Określanie celów i zadań organizacji 

       Możliwość dostosowania skali ryzyka 

 

 

Contrisk jest zgodny z: 

 Normą ISO 31000  

 Standardem COSO II  

 Zasadami zarządzania ryzykiem  

 określonymi w standardach  

 kontroli zarządczej  

 oraz wytycznymi Ministra Finansów 

 

 

1 / 5 



 

 
 

Obszary zastosowań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwości i ceny 

Z Contrisk można skorzystać na serwerze: 

w chmurze (SaaS) 

u Klienta (licencja) 
 

Aby skorzystać z Contrisk wystarczy  

zarejestrować się na stronie  

https://contrisk.com 

 

Cena pakietu Standard: od 25 zł brutto / użytkownika / miesiąc (dla subskrypcji rocznej) 

Pakiet Premium, z możliwością instalacji na serwerze Klienta i dodatkowymi funkcjami, 

wyceniany jest na podstawie indywidualnych wymagań 

Zarządzanie 
ryzykiem 

korporacyjnym

Zarządzanie 
ryzykiem w 
przemyśle

Zarządzanie 
ryzykiem w 

łańcuchu dostaw

Zarządzanie 
ryzykiem 

związanym z RODO

Zarządzanie 
ryzykiem w 
jednostkach 

sektora finansów 
publicznych

Zarządzanie 
ryzykiem 

projektowym

Ocena ryzyka 
zawodowego w 
kontekście BHP

Zarządzanie 
ryzykiem i szansami 

w laboratoriach 
badawczych i 
wzorcujących
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W zaznaczonych obszarach istnieje możliwość  

skorzystania ze szkoleń i doradztwa naszych EKSPERTÓW MERYTORYCZNYCH: 

        

 

        Marek Sawicki - Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem 

        Agnieszka Gromek-Gołębiowska - Radca prawny z kancelarii Gromek i Partnerzy 

         Kinga Kulig-Białkowska - Specjalista ds. BHP 

https://contrisk.com/


 

 
 

Czy Contrisk jest potrzebny Twojej organizacji? 

Nie jesteś pewien? Odpowiedz na poniższe pytania: 

Co najmniej raz odpowiedziałeś TAK? To znaczy, że Contrisk jest dla Ciebie! Sprawdź dlaczego: 

 

     

 

 

 

 

 

Czy Twoja organizacja ma problemy z niewykonywanymi zadaniami? 

Czy w trakcie wykonywania Twojej pracy spotykają Cię niemiłe niespodzianki, które 

można by było przewidzieć? 

Czy brakuje Ci informacji o słabych punktach Twojej organizacji? 

Czy chciałbyś zniwelować straty spowodowane brakiem przepływu informacji? 

Czy organizacja notuje straty lub są na nią nakładane kary w związku z 

niewykonanymi lub niewłaściwie wykonanymi zadaniami? 

Czy pandemia COVID-19 i praca zdalna spowodowała, że informacja o ryzykach w 

zasadzie nie przepływa pomiędzy pracownikami? 

Korzyści dla kierownictwa 

Aktualna informacja o ryzykach zawsze pod ręką 

Pełna kontrola słabych punktów organizacji 

Możliwość reagowania przed „katastrofą” 

Unikanie kar finansowych za niewykonane zadania 

Zwiększanie przychodów poprzez bardziej świadome 

podejmowanie decyzji 

Korzyści dla pracownika 

Oszczędność czasu 

Brak konieczności żmudnego wypełniania plików 

Excel i przesyłania ich mailami 

Wsparcie organizacji pracy przez automatyczne 

przypomnienia 

Możliwość korzystania z systemu na dowolnym 

urządzeniu 
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O producencie 

Firma Plativo Sp. z o.o. jest polską firmą działającą już od wielu lat na rynku IT.  

Specjalizujemy się w tworzeniu systemów i aplikacji dla polskich i zagranicznych Klientów. 

Contrisk jest naszym własnym produktem w 100% realizowanym w Polsce. 

 W naszym portoflio znajduje się również ponad 25 innych projektów. Między innymi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy projekt realizowany jest przez profesjonalny zespół inżynierów wykorzystujący 

najnowsze technologie oraz narzędzia do automatycznego budowania i testowania 

oprogramowania (Continuous Integration / Continuous Delivery). Nasze projekty 

uruchamiamy w środowisku Docker lub Kubernetes. 

W przypadku wyboru wersji Premium Contrisk, jesteśmy w stanie dostosować się do wszelkich 

wymagań naszych Klientów w zakresie implementacji dodatkowych funkcji systemu oraz 

sposobu wdrażania nowych wersji oprogramowania. 

Więcej o nas: https://plativo.com 
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Stworzenie systemu do masowej wysyłki SMS opartego na architekturze mikrousługowej

Implementacja eksponatu dla Centrum Nauki Kopernik obrazującego w czasie rzeczywistym przejazd pociągu po 
moście Średnicowym w Warszawie (http://wazymypociagi.pl)

Modyfikacja i wieloletnie utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego 
realizującego funkcje Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, Rejestru Personelu Lotniczego, Naczelnego Lekarza 
Lotnictwa Cywilnego oraz statystyk przewozowych.

Rozwój Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (kilkuset użytkowników)

Stworzenie systemu do analizy zdarzeń telekomunikacyjnych w czasie rzeczywistym (1 miliard zdarzeń / rok) dla 
jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych

Rozwój aplikacji do projektowania systemów oświetleniowych i budowa nowego konfiguratora graficznego dla 
projektantów oświetlenia

Rozbudowa systemu kancelaryjnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozbudowa usługi eDental do prowadzenia gabinetów stomatologicznych

Analiza struktur danych i rozbudowa systemu do badania zużycia gazu oraz zużycia i produkcji energii elektrycznej 
w Holandii bazująca na integracji z urządzeniami Smart Meter (http://twinstone.nl)

Implementacja systemu do obsługi terminali telemetrycznych instalowanych między innymi w laboratoriach 
badawczych

Implemetacja aplikacji wizualizującej wycieki w eksperymentalnej sieci wodociągowej w oparciu o rozwiązanie 
EPANET 2 (wydane przez United States Environemtal Protection Agency)

https://plativo.com/
http://wazymypociagi.pl/
http://twinstone.nl


 

 
 

Zapraszamy do kontaktu! 
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https://contrisk.com 

Plativo Sp. z o.o. 

ul. Nowy Świat 49 / 213 

00-042 Warszawa 

 

Michał Klimek 

Prezes Zarządu 

+48 609 608 468 

michal.klimek@plativo.com 

 

https://contrisk.com/
mailto:michal.klimek@plativo.com

