
 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY SYGNALISTÓW 
 

CZĘŚĆ 2 – WYBÓR KANAŁU ZGŁOSZENIOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZYJMOWANIA  

ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH1 

Rodzaj opłaty [netto] 
Pakiet 

MINIMUM 
Pakiet 

STANDARD 
Pakiet 

PREMIUM 
Pakiet 

INDYWIDUALNY 

DLA KOGO DEDYKOWANY: 

kanał 
wewnętrzny 
dla mniejszych 
podmiotów 
prywatnych i 
publicznych, 
instytucji, np. 
szkół, urzędów 
itd. 

kanał 
wewnętrzny dla 
instytucji 
samorządowych, 
małych gmin i 
miast, starostw, 
placówek 
medycznych, dla 
średnich i dużych 
firm 

kanał zewnętrzny 
dla urzędów, dla 
jednostek 
samorządowych 
itd. 

kanał 
wewnętrzny dla 
dużych jednostek 
samorządowych i 
urzędów, dużych 
placówek 
medycznych, dla 
dużych firm 
działających 
również za granicą 

kanał zewnętrzny 
dla instytucji 
samorządowych, 
miast, starostw, 
województw, 
sądów, PIP itd. 

kanał zewnętrzny 
dla mediów 

kanał 
wewnętrzny dla 
koncernów z 
własnymi 
parametrami: np. 
statystyki dla 
zarządu, 
mapa/lista sieci 
placówek, rejestry 
z podziałem; dla 
dużych firm 
działających 
również za 
granicą; dla firm 
pow. 1000 osób. 

kanał zewnętrzny 
dla ministerstw, 
dużych instytucji 
samorządowych, 
województw, 
sądów, 
prokuratorów, 
PIP, US, KAS, 
Sanepid itd. 

kanał zewnętrzny 
dla mediów 

Płatność jednorazowa 
Subskrypcja roczna 

199 zł/mies. 
2 388 zł 

499 zł/mies. 
5 988 zł 

od 899 zł/mies. 
>10 788 zł 

Dowolna 
parametryzacja. 
 
Zadzwoń. 
Dowiesz się więcej. 

Płatność 
jednorazowa 
Subskrypcja dwuletnia 

169 zł/mies. 
4 056 zł 

424 zł/mies. 
10 176 zł 

od 764 zł/mies. 
>18 336 zł 

Płatność 
jednorazowa 
Subskrypcja pięcioletnia 

150 zł/mies. 
9000 zł 

374 zł/mies. 
22 440 

od 674 zł/mies. 
>40 440 

Opłata instalacyjna 500 zł 1 500 zł 3 000 zł 

OPCJE    

Liczba użytkowników 1 3 5 lub więcej 

Rozmiar bazy danych 5 GB 20 GB 40 GB 

Wersje językowe PL PL/EN PL/EN 

Dodatkowa wersja językowa - - do uzgodnienia 

Raporty statystyczne - standard premium 

                                                           
1 Ważność oferty do 17.12.2021r. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej  
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 

-15% 

-25% 
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Listy rozwijane    

Lokalizacji miejsc naruszeń - - do uzgodnienia 

Lokalizacji jednostek - - do uzgodnienia 

Pulpit użytkownika - tak tak 

Logotyp - - tak 

Adres - tak tak 

Wsparcie użytkownika    

Merytoryczne standard standard premium 

Instalacyjne + IT standard standard premium 

Powdrożeniowe standard standard premium 

Szkolenie Podręcznik 
użytkownika 

webinarium 
(2 h) 

webinarium 
(2 h) 

Usuwanie metadanych tak tak tak 

Zwiększenie bazy danych 
o 10 GB 

- 10 zł/mies. 10 zł/mies. 

Zwiększenie liczby 
użytkowników - 

50 zł/mies. za 
1 użytkownika, do 

końca trwania 
umowy 

50 zł/mies. za 
1 użytkownika, do 

końca trwania 
umowy 

Szczegóły: 

Koszt miesięczny 

Jest to średni miesięczny koszt netto korzystania z aplikacji SYGNALISTA24.info w ramach wybranego pakietu 

(MINIMUM, STANDARD, PREMIUM lub INDYWIDUALNY). 

Subskrypcja roczna/dwuletnia/pięcioletnia 

Jest to płatność jednorazowa ponoszona za roczne lub kilkuletnie korzystanie z aplikacji SYGNALISTA24.info. Wariant 

kilkuletni jest objęty rabatem. 

Opłata instalacyjna 

Jest to opłata jednorazowa. W ramach instalacji nasz zespół skonfiguruje aplikację SYGNALISTA24.info zgodnie 

z oczekiwaniami Klienta. 

Liczba użytkowników 

Jest to liczba użytkowników (koordynatorów) posiadających indywidualne konta w aplikacji SYGNALISTA24.info. Są 

to osoby, które w aplikacji odpowiedzialne są za obsługę zgłoszeń sygnalistów. Liczba koordynatorów uzależniona 

jest od wybranego pakietu (MINIMUM – 1, STANDARD – 3, PREMIUM – 5 lub więcej). Istnieje możliwość zwiększenia 

liczby koordynatorów ponad dostępny limit za dodatkową opłatą – zgodnie z ofertą. 

Rozmiar bazy danych 

Ilość miejsca przeznaczona do przechowywania danych ze wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w aplikacji 

SYGNALISTA24.info. W przypadku przekroczenia dostępnego limitu w aplikacji SYGNALISTA24.info nadal będzie 

można dodawać i obsługiwać zgłoszenia. W przypadku powiększonej objętości bazy danych Klient poniesie 

dodatkową opłatę – zgodnie z ofertą. 

Wersje językowe 

Aplikacja SYGNALISTA24.info dostępna jest w języku polskim (MINIMUM) oraz angielskim (STANDARD, PREMIUM, 

INDYWIDUALNY). 

Dodatkowa wersja językowa 

W pakiecie PREMIUM i INDYWIDUALNY istnieje możliwość skonfigurowania aplikacji SYGNALISTA24.info 

w dodatkowej wersji językowej. Opłata za udostępnienie aplikacji w innej wersji językowej niż polska lub angielska 

ustalana jest indywidualnie. M.in. do wyboru: rosyjski, niemiecki, francuski, ukraiński i inne. 
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Raporty statystyczne 

Aplikacja SYGNALISTA24.info umożliwia generowanie raportów. Od pakietu STANDARD dostępne są raporty 

statystyczne dotyczące zgłoszeń sygnalistów. W pakiecie INDYWIDUALNYM będą dostępne raporty na życzenie 

klienta. 

Pulpit użytkownika 

Jest to miejsce w aplikacji SYGNALISTA24.info, które zawiera aktualne statystyki zgłoszeń sygnalistów. Pulpit 

dostępny jest dla użytkowników w pakietach STANDARD, PREMIUM ORAZ INDYWIDUALNY. 

Zmiana logotypu 

Każdy Klient ma możliwość personalizacji usługi SYGNALISTA24.info poprzez dodanie swojego logotypu w aplikacji. 

Wsparcie użytkownika – oferujemy 2 modele wsparcia 

standard: wsparcie e-mail (odpowiedź do 3 dni roboczych). 

premium: wsparcie e-mail oraz webinarium (odpowiedź do 2 dni roboczych). 

Szkolenie – materiały szkoleniowe dla użytkowników aplikacji SYGNALISTA24.info 

Podręcznik użytkownika: podręcznik udostępniony w wersji PDF. 

Webinarium: dwugodzinne szkolenia dla użytkowników aplikacji z wykorzystaniem dostępnych możliwości. 

Zwiększenie bazy 

Zwiększenie ilości miejsca w bazie danych ponad dostępny limit za dodatkową opłatą – zgodnie z ofertą. 

Zwiększenie liczby użytkowników 

Zwiększenie ilości użytkowników (koordynatorów) posiadających indywidualne konta w aplikacji SYGNALISTA24.info 

ponad dostępny limit w ramach wybranego pakietu za dodatkową opłatą – zgodnie z ofertą. 
 

Więcej informacji dotyczących Dyrektywy o sygnalistach, w tym m.in. sposób wdrożenia wymagań, 

wybór kanału zgłoszeniowego czy inne istotne wytyczne dostępne: 

na stronach internetowych: w mediach społecznościowych: 

https://sygnalista24.info/ 
 

sygnalista24-info 

https://www.doering-partnerzy.pl/ 
 

sygnalista24.info 
 

A w nich między innymi:  
https://sygnalista24.info/zalozenia-do-polskiej-ustawy-o-sygnalistach/ 
 

Dlaczego nasz kanał należy do najpopularniejszych wśród samorządowców? 
https://sygnalista24.info/dlaczego-my/ 
 

https://sygnalista24.info/
https://www.doering-partnerzy.pl/
https://sygnalista24.info/zalozenia-do-polskiej-ustawy-o-sygnalistach/
https://sygnalista24.info/dlaczego-my/

