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  Warszawa 2019 r. 

 
Wszechnica Bezpieczeństwa sp. z o.o                        
04 – 424 Warszawa 
ul. Władysława Szeflera „Włada” 48/2 

strona: www.wszechnica.com.pl 
telefon: (+48) 507 705 620 

    
 

Szanowni Państwo, 
 

Idea powstania Wszechnicy Bezpieczeństwa zrodziła się w wyniku 

identyfikacji potrzeb społecznych stałej edukacji i doskonalenia zawodowego  

w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa i rozwoju. Powołana do 

działalności Wszechnica stanowi platformę dialogu i wymiany doświadczeń 

pomiędzy światem naukowo-badawczym przedstawicielami administracji 

publicznej i sektora gospodarczego oraz szerokiego grona funkcjonujących 

służb, straży i inspekcji. Posiadane doświadczenie  w postaci pełnionych 

funkcji kierowniczych w uczelni, będąc ekspertem na potrzeby wielu 

instytucji i współpracując z wieloma podmiotami przy realizacji projektów  

z zakresu bezpieczeństwa pozwala mi zaproponować Państwu współpracę  

w zakresie: 

✓ Innowacyjnych (często elitarnych) form szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa i obronności państwa oraz pozwalających na rozwój 

osobisty i instytucji przy zachowaniu najwyższych standardów 

organizacyjnych i wysokiej jakości kształcenia. 

✓ Organizacji wspólnych cyklicznych przedsięwzięć naukowych, 

upowszechnianie wyników badań naukowych i promocji osiągnięć 

naukowych.  

✓ Budowy wartościowych merytorycznie konsorcjów, które z 

powodzeniem będą realizowały wspólne projekty z zakresu 

bezpieczeństwa i obronności państwa.  

Zasadniczą misją Wszechnicy Bezpieczeństwa jest przyczynianie się 

do utrwalania bezpieczeństwa i obronności państwa poprzez działalność 

badawczą, edukacyjną i ekspercką. Założeniem działalności Wszechnicy jest 

stworzenie platformy dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy światem 

naukowo-badawczym przedstawicielami administracji publicznej i sektora 

gospodarczego oraz szerokiego grona funkcjonujących służb, straży  

i inspekcji.  Działalność edukacyjna ma na celu stworzenie warunków 

umożliwiających pozyskanie oraz rozwój najwyższych i poszukiwanych na 

rynku pracy kwalifikacji w zakresie innowacyjnych rozwiązań 

kształtowania bezpieczeństwa narodowego. Ważnym obszarem naszej 

działalności jest aktywna współpraca z szeregiem instytucji  

i przedstawicielami nauki oraz praktyków, którzy dają gwarancję usług 

eksperckich i doradczych w obszarze bezpieczeństwa. Naszą wizją jest 

osiągnięcie najwyższych standardów w działalności naukowej, dydaktycznej i 
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organizacyjnej, które pozwolą stać się rozpoznawalnym i ważnym ośrodkiem 

edukacyjnym w sferze bezpieczeństwa i obronności pastwa.  

Naszą domeną jest najwyższa jakość szkolenia, najlepsi eksperci, 
kompleksowy zakres usług. Zasadniczy zakres działalności to: 

✓ Prowadzenie szkoleń i eventów z zakresu szeroko pojmowanego 

bezpieczeństwa i obronności państwa. 

✓ Organizacja konferencji naukowych, seminariów, sympozjów  

i warsztatów w miejscach dogodnych dla podmiotu zamawiającego. 

✓ Wykonywanie ekspertyz na zamówienie organizacji i podmiotów 

publicznych i niepublicznych. 

✓ Działalność propagująca problematykę bezpieczeństwa poprzez 

wsparcie w wydawaniu publikacji naukowych i publicystycznych. 

Mając na uwadze nasze motto, że wiedza, umiejętności i kompetencje to 

kapitał, w który warto inwestować, przygotowaliśmy dla Państwa 

kompleksową ofertę szkoleń w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

i obronności państwa (szczegóły w programie szkolenia).  

Nasze doświadczenie i aktywna współpraca z wieloma naukowcami  

i wykładowcami, ekspertami  oraz specjalistami z obszaru bezpieczeństwa 

upoważnia nas do stwierdzenia, że jesteśmy też otwarci na Państwa 

propozycje szkoleń. To co nas wyróżnia, to profesjonalne podejście do szkoleń 

i ich wysoka jakość: 

✓ Tematykę i zakres ustalamy razem (posiadając bogate 

doświadczenie proponujemy indywidualny program szkoleń przy 

uwzględnieniu potrzeb zamawiającego); 

✓ Szkolenia prowadzą uznani naukowcy i wykładowcy oraz 

specjaliści i eksperci, którzy są gwarancją wysoką jakości naszych 

szkoleń; 

✓ Miejsce organizacji szkoleń odpowiada najwyższym standardom, 

wsłuchując się w Państwa oczekiwania proponujemy jego lokalizację 

(możliwa jest organizacja szkoleń w Państwa miejscowości); 

✓ Zapewniamy komfort organizacji szkoleń, od pierwszego kontaktu 

sprawy administracyjne i organizacyjne przejmujemy na siebie; 

✓ Tworzymy wyjątkową atmosferę szkoleń, jak też stałą opiekę  

i komfortowe warunki podczas całego pobytu. 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą na stronie 
internetowej www.wszechnica.com.pl Serdecznie zachęcamy do współpracy.  
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PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA   
 

PRZEPROWADZANIA SZKOLENIA  

w zakresie BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI    
 
 

Lp. KRYTERIUM OFERTA UWAGI 

1. Uczestniczący 

szkolenia 

Pracowników zajmujących się problematyką 

obronności, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego na poziomie administracji rządowej 

i samorządowej, przedstawicieli służb 

mundurowych, przedsiębiorstw i instytucji, jak też 

osoby zainteresowane  tematyką bezpieczeństwa  

i obronności państwa. 

 

 

2. Podmiot prowadzący 

szkolenie - wykonawca 

 

Wszechnica Bezpieczeństwa sp. z o.o. 

04 – 424 Warszawa,  

ul. Władysława Szeflera „Włada” 48/2 

strona: www.wszechnica.com.pl 

adres mail: biuro@wszechnica.com.pl 

tel. (+48) 507 705 620 

REGON: 381805317 

NIP: 9522189478 

 

 

3. Liczba uczestników 

szkolenia  

Według kolejności zgłoszeń – maksymalnie do 

30 uczestników. 

 

4. Miejsce szkolenia Hotel Łazienkowski *** 

00-465 Warszawa 

29 Listopada 3 
http://lazienkowski.cul.com.pl 

 

 

5.  Termin szkolenia Według oferty na stronie internetowej lub na 

zamówienie danej instytucji/przedsiębiorstwa. 

www.wszechnica.com.pl 

  

 

6.  Program szkolenia 

 
− Program szkolenia obejmuje tematykę  

i zagadnienia zawarte w programie szkolenia. 

− Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie 

wykładów połączonych z dyskusją oraz 

warsztatów praktycznych. 

 

 

7.  Prowadzący szkolenie Szkolenia prowadzą uznani naukowcy  

i wykładowcy oraz specjaliści i eksperci, którzy są 

gwarancją wysokiej jakości naszych szkoleń. Są 

to to nauczyciele akademiccy posiadający tytuły i 

stopnie naukowe, uczestnicy zespołów 

Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa 

Narodowego, Strategicznego Przeglądu 

Obronnego, oficerowie SZ RP, itp. W trakcie 

zajęć dzielą się doświadczeniem i spostrzeżeniami 

oraz są otwarci na dyskusję w zakresie 

poruszanych problemów 

 

8. Materiały szkoleniowe Dla każdego uczestnika zostanie przygotowana 

teczka konferencyjna, notatnik A5, długopis oraz 

certyfikaty opracowane przez Wszechnicę 

Bezpieczeństwa. 

Dla każdego 

uczestnika 

przewidziany jest 

certyfikat ukończenia 

szkolenia. 

http://www.wszechnica.com.pl/
http://lazienkowski.cul.com.pl/
http://www.wszechnica.com.pl/
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9. Zabezpieczenie 

logistyczne 

Wszechnica zabezpiecza i przygotowuje: 

1. Salę wykładową w pełni wyposażoną w 

sprzęt multimedialny. 

2. Materiały konferencyjne (teczka, notatnik, 

długopis, materiały promocyjne i inne). 

3. Zabezpieczenie zajęć przez wykładowców 

akademickich. 

4. Materiały szkoleniowe dla każdego 

uczestnika. 

5. Możliwość dyskusji/wymiany poglądów z 

prowadzącymi zajęcia. 

6. Serwis kawowy przez okres szkolenia. 

7. Obiad w restauracji Hotelu. 

8. Certyfikaty ukończenia szkolenia. 

9. Wspólne zdjęcie, włączenie uczestnika 

szkolenia do grupy/klubu Wszechnicy 

Bezpieczeństwa.  

10. Dogodne położenie Hotelu (z dobrym 

dostępem komunikacyjnym).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZT  SZKOLENIA  
 

netto – 450 zł 

 

VAT: 0% -   

w przypadku 

finansowania szkolenia 

w co najmniej 70% ze 

środków publicznych i 

szkolenie ma charakter 

kształcenia 

zawodowego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


