OFERTA PARTNERSKA
Szanowni Państwo,
Od wielu lat z dużym niepokojem obserwujemy rosnącą skalę występowania przestępczości
gospodarczej

i

nadużyć,

którymi

dotknięte

są

polskie

firmy.

Uświadomiło

nam

to nie tylko słabość systemu, ale również niewielką skuteczność doraźnie podejmowanych
działań, które pochłaniając ogromne środki, nie wpływają znacząco na ograniczenie skali
problemu.

LICZBY SĄ BEZLITOSNE
Spółki, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, tracą w skali kraju (wedle różnych
źródeł) kilkadziesiąt miliardów złotych w wyniku nadużyć gospodarczych i oszustw. Do grupy
najczęściej popełnianych przestępstw zaliczane są:
działania oparte o praktyki nieuczciwej konkurencji; kradzież majątku; korupcja; podrabianie
produktów; działalność nielojalnych pracowników; nadużycia podatkowe; zmowy przetargowe;
cyberprzestępczość; szpiegostwo gospodarcze.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
W naszej ocenie jedynie szeroka współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów,
tj. dotkniętego nadużyciami biznesu, firm specjalizujących się w działaniach „antyfraudowych”,
prawników, specjalistów od zarządzania kryzysowego i administracji publicznej może
przynieść niezwykle potrzebną zmianę.
Z tej przyczyny postanowiliśmy stworzyć platformę wymiany dobrych praktyk, kontaktów,
budowania relacji i wspólnego spojrzenia na bezpieczeństwo biznesu, której celem jest
zapobieganie i zwalczanie nadużyć gospodarczych trapiących polski biznes.

CELE STOWARZYSZENIA
Chcemy skupić w jednym miejscu kluczowych interesariuszy, podejmować wspólne inicjatywy,
występować jako branża, zabierać głos w debacie publicznej oraz inicjować niezbędne zmiany
legislacyjne. Do naszej inicjatywy zaprosiliśmy dotychczas ponad 60 przedstawicieli firm
z różnych branż i gałęzi gospodarki.
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Działania w ramach platformy, która docelowo przyjmie formę stowarzyszenia, nakierowane
będą

na

identyfikację,

zwalczanie

oraz

prewencję

przestępczości

gospodarczej,

z

uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż. Jesteśmy przekonani, że współpraca oraz
wymiana doświadczeń to jedyna, skuteczna alternatywa dla konwencjonalnych form działania.
Planujemy również współpracę z innymi organizacjami tego typu, a także zbudowanie relacji
międzynarodowych. Ponadto naszym celem jest współpraca partnerska z administracją
publiczną przy inicjatywach legislacyjnych oraz w codziennej działalności. Będziemy szkolić
siebie i innych, wydawać opinie, zajmować głos w debacie publicznej i aktywnie podejmować
działania przeciwko nadużyciom.

WSPÓŁPRACA
Wspierając i promując wspólne wartości chcemy zabrać głos i aktywnie uczestniczyć w
inicjatywach społecznych działających na rzecz bezpieczeństwa biznesu. Dla członków i
Partnerów Stowarzyszenia budujemy platformę współpracy i wymiany doświadczeń oferującą:
Bezpłatny

udział

w

szkoleniach

i

warsztatach

organizowanych

dla

Członków

Stowarzyszenia – tworzonych na podstawie studium przypadku, pozywających zdobyć
konkretną, dedykowaną wiedzę;
Monitoring legislacyjny dopasowany do profilu działalności;
Udział w pracach i wspólnych projektach z organami administracji publicznej w zakresie
walki z przestępczością gospodarcza;
Transfer wiedzy i najlepszych praktyk;
Możliwość korzystania z budowanej platformy eksperckiej, skupiającej profesjonalistów z
różnych sektorów gospodarki;
Prawo do wykorzystania logotypu Stowarzyszenia w komunikacji medialnej Spółki;
Zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia www.antifraud.pl informacji o
Spółce;
Prawo do uzyskania patronatu Stowarzyszenia w organizowanych przez Państwa
inicjatywach realizaujących cele i założenia Stowarzyszenia;
Udział w networkingu i możliwość nawiązania kontaktów roboczych w środowisku
ekspertów związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom gospodarczym.

WSPARCIE FINANSOWE
Wsparcie Stowarzyszenia odbywa się poprzez darowiznę przekazaną na konto organizacji.
Całość dofinansowania przeznaczona jest na realizacje celów Stowarzyszenia. Jesteśmy
również otwarci na inne formy współpracy.
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SZANOWNI PAŃSTWO, SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO NASZEJ
INICJATYWY.
Tworząc Stowarzyszenie mamy poczucie, iż wykonaliśmy duży kroku w kierunku zapewnienia
wyższego poziomu bezpieczeństwa biznesu, co w erze gospodarki 4.0 ma wyjątkowe znaczenie.
Przewidujemy, że z uwagi na tempo rozwoju biznesu oraz nowoczesnych technologii, za którym
coraz trudniej jest nadążyć organom ścigania, obszar bezpieczeństwa korporacyjnego będzie
stanowić coraz większe wyzwanie.

Z wyrazami szacunku,

Adw. Maciej Mackiewicz
Prezes Zarządu

m.mackiewicz@antifraud.pl
tel. +48 501 774 791

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym AntiFraud
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa
KRS 0000815323
kontakt@antifraud.pl
www.antifraud.pl
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