
    
 
 
 

 

 

Specjalistyczne kursy i szkolenia 

 

 

 

 

 

OFERTA SZKOLENIOWA 
 

 

 

„Kałach bez tajemnic, karabin NATO i niezawodny 

pistolet Glock - podstawowe szkolenie bojowe.” 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Suwałki, marzec 2022 roku 



  
 

 

Strona 2 z 9 
 

Specjalistyczne kursy i szkolenia 

Ważność oferty: do 31.05.2022 r. 

PLAN OFERTY: 

O NAS……………... ..................................................................................................................................................... 3 

DLACZEGO NALEŻY ROZWAŻYĆ UCZESTNICTWO W SZKOLENIU .................................................. 4 

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA I OFERTA CENOWA ………………………………………………………………..6 

  

 

ODBIORCA OFERTY (ADRESAT):  

 

Przedsiębiorcy / firmy prywatne. 

 

 

OFERENT:  

Instytut Kształcenia „FORMA” w Suwałkach, będący jednostką organizacyjną firmy: MIR 

CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Emilii Plater 18A, 16-400 

Suwałki 

 

 
OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ: 

Szymon MIRONOWICZ  
partner biznesowy 
tel. kom.: +48 796 790 700 
e-mail: sekretariat@forma.edu.pl   
 

 

OSOBA DO KONTAKTU: 

Sebastian KUCZYŃSKI  
instruktor strzelectwa bojowego 
tel. kom.: +48 511 222 271 
e-mail: sekretariat@forma.edu.pl   

 

Katarzyna GRYKO  
sekretariat 
tel. kom.: +48 530 030 020 
e-mail: sekretariat@forma.edu.pl   

 
  

mailto:sekretariat@forma.edu.pl
mailto:sekretariat@forma.edu.pl
mailto:sekretariat@forma.edu.pl
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O NAS  

Firma MIR CONSULTING ma przyjemność zaproponować Państwu unikalne i cenione na 

rynku szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią palną oraz aspektów 

związanych z użyciem broni palnej w sytuacjach stresowych. Oferujemy innowacyjne rozwiązania 

praktyczne, stosowane przez grupy antyterrorystyczne.  

 

 

INSTYTUT KSZTAŁCENIA „FORMA” w Suwałkach, ul. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki, Polska 

jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do rejestru przez Prezydenta 

Miasta Suwałki pod nr 68/13 - REGON: 200825272, NIP: 8442360716. Misją Instytutu jest 

działanie na rzecz doskonalenia jakości edukacji. Jest placówką oświatową otwartą na zmiany, 

elastyczną i nowoczesną, dążącą do ciągłego podnoszenia 

poziomu nauczania. Instytut jest jednostką organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, a w obrocie gospodarczym 

działa pod numerem NIP 8442360716 organu prowadzącego, 

którym jest firma doradczo-szkoleniowa MIR CONSULTING 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa, ul. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki, KRS: 

0000695888 NIP: 8442360716. Organ prowadzący posiada 

certyfikacje ISO na działalność doradczo-szkoleniową własną i 

jednostek podległych. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie 

dzięki którym doradzimy Państwu wybór najlepszej ścieżki do 

realizacji Państwa celów. Współpracujemy również z wieloma 

specjalistami i firmami na terenie całego kraju,  

co pozwala na kompleksową obsługę powierzonych nam zadań. 

Dbamy o budowanie długofalowych relacji z naszymi klientami, 

a obecnie realizowane projekty w większości są kolejnymi wdrażanymi we współpracy z 

partnerami. 

Nasze działania w zakresie zapewnienia obiektów i sprzętu szkoleniowego wspierają partnerzy z 

całego kraju, posiadający do dyspozycji strzelnice w całej Polsce.  

 

 

Stałe podnoszenie umiejętności własnych przynosi 

wzrost efektów pracy! 
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DLACZEGO NALEŻY ROZWAŻYĆ UCZESTNICTWO W 

KURSIE 

Podstawa proponowanego kursu 

Umiejętność posługiwania się bronią palną w czasach bliskiego konfliktu zbrojnego jest 

podstawowym obowiązkiem każdego obywatela. Ze względu na swoją specyfikę, bezpieczne 

posługiwanie się bronią palną jest umiejętnością wymagającą praktyki i wyćwiczenia pewnych 

umiejętności. Kiedyś może nadejść moment, w którym dla ratowania własnego życia, lub życia 

bliskich osób, w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, podstawa obsługi broni palnej będzie 

niezbędną umiejętnością. Szkolenia dostępne na rynku w dużej mierze oparte są o programy 

strzelectwa sportowego – trening tarczowy. Nasze szkolenie polega na przeprowadzeniu treningu 

użycia broni palnej w sytuacjach wysokiego poziomu stresu, czy w stanach podwyższonego 

zagrożenia. 

 

Dlaczego warto doskonalić umiejętności wykorzystywania broni palnej w sytuacjach 
stresowych? 

Zagrożenie życia i zdarzenia których analiza sytuacyjna wykazuje konieczność pozbawienia życia 

innego człowieka są to momenty skrajnie stresowe. Zapoznanie się z fizjologią stresu jest 

podstawą - niezbędnym warunkiem do nauki i zrozumienia własnych odruchów i reakcji. Wiedza 

ta jest niezbędna do wprowadzenia treningów i ćwiczeń sytuacyjnych które na dalszym etapie 

szkolenia pozwolą wypracować przewagę uczestnika szkolenia nad potencjalnym agresorem 

(napastnikiem) i zminimalizowanie strat i szkód związanych z sytuacją zagrożenia życia. 

  

Dlaczego MY? 

Uczestnicząc w naszym szkoleniu dowiesz się jak prawidłowo i bezpiecznie posługiwać się bronią 

palną w sytuacjach zagrożenia. Wyjaśniamy, na które aspekty powinieneś zwrócić szczególną 

uwagę używając broni palnej w stresie. Do prowadzenia warsztatów angażujemy praktyków z 

zakresu obrony osobistej oraz ze służb mundurowych, zapewniamy komfortowe warunki nauki 

na profesjonalnych obiektach strzeleckich oraz nowoczesną broń i dużą ilość amunicji do ćwiczeń. 
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Praktycznie, a nie tylko teoretycznie. 

 

Dysponujemy profesjonalną kadrą szkoleniową 

 

 

Sebastian Kuczyński 

 

Instruktor strzelectwa bojowego, prowadzący strzelanie, kurs pierwszej pomocy medycznej  

z uwzględnieniem ran postrzałowych. 

 

Doświadczenie w zakresie prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi broni palnej - 6 lat. 

 

Jarosław Rżany 

 

Instruktor strzelectwa bojowego, prowadzący strzelanie, kurs pierwszej pomocy medycznej  

z uwzględnieniem ran postrzałowych. 

 

Doświadczenie w zakresie prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi broni palnej - 3 lata. 

 

Unikalne cechy naszej oferty: 

- to nie jest zwykły instruktaż z obsługi broni - zapewniamy realne przeszkolenie; 

- szkolenie odbywa się w atrakcyjnych warunkach tj. leśna strzelnica wojskowa; 

- oferujemy 150 sztuk amunicji dla każdej osoby, w tym 100 sztuk amunicji karabinowej; 

- dysponujemy dużymi i nowoczesnymi zasobami sprzętowymi, najnowsze pistolety polskich sił 

zbrojnych tj. pistolety VIS-100 oraz karabiny Mossberg ar-15, czy kultowe karabiny AK-47 ! 
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„Kałach bez tajemnic, karabin NATO i niezawodny 
pistolet Glock - podstawowe szkolenie bojowe” 

 (nr szkolenia: 002/03/2022) 

CEL SZKOLENIA 

 

Omówienie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną. 

Praca z bronią w warunkach podwyższonego stresu.  

Praktyczne zasady obsługi pistoletu 9mm ( Glock 17 / VIS 100) oraz karabinów szturmowych 

(amerykański AR-15 w kalibrze 5,56x45 czyli .223 NATO oraz rosyjskiego AK-47 w kalibrze 

7,62x39). 

 

OFERTA CENOWA 

 

W ramach usługi zapewniamy: 

 Szkoleniowców i instruktorów specjalizujących się w zakresie obsługi broni palnej.  

 Na terenie strzelnicy instruktorów strzelectwa bojowego. 

 Warsztaty w profesjonalnym obiekcie strzeleckim. 

 Nowoczesną broń do celów szkoleniowych oraz dużą ilość amunicji do ćwiczeń (co 

najmniej 150 sztuk na uczestnika w ciągu szkolenia). 

 Przerwę kawową z poczęstunkiem. 

 Materiały szkoleniowe. 

 

Koszt szkolenia – 950,00 zł za osobę (grupa 10 osób to 9 500,00 zł). 

 

LICZBA GODZIN  
 
3 godziny – zajęcia praktyczne  
na strzelnicy. 
 
TERMIN 
 
I i II kwartał  2022 roku, godzina 
rozpoczęcia zajęć – do ustalenia. 
* termin do uzgodnienia 
 
MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA 
 
Sejny / Strzelnica Borek 
 
 
 
 
 
  

Strzelnica "BOREK" znajduje się na północy Sejn. Wyjeżdżając 
ulicą Wileńską z Sejn, skręcamy po 200m na lewo w Las. 
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ZASADY PŁATNOŚCI 

 

Przedpłata na rachunek Organizatora, 30% wartości szkolenia, pozostałe 70% po zakończeniu 

szkolenia. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

1. Nazwa Płatnika: ………………………………………………………………………..…………………..……………………..…...........… 

2. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………...………..……… 

3. NIP (*): ………………………………………………………………… 4. Regon (*): ……………………………………..……………..... 

5. Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………. 6. Tel/Fax …………..………………………….... 

7. E-mail osoby kontaktowej: ………………………………………………………………………………………………………………. 

(*) Prosimy o podanie danych rejestrowych płatnika, potrzebnych do wystawienia dokumentu sprzedaży.  

Nazwa szkolenia Cena ** 

Kałach bez tajemnic, karabin NATO i niezawodny pistolet Glock - 
podstawowe szkolenie bojowe 

950 zł/os. 

Cena obejmuje następujące koszty: przeprowadzenie szkolenia, , strzelnica, materiały szkoleniowe, przerwy 
kawowe, potwierdzenie ukończenia szkolenia.  

1. Proponowana  
 
 data szkolenia:    godzina rozpoczęcia: 

 
 
 

Miejsce szkolenia:  
 

 
9. Lista uczestników 

Lp. Imię i nazwisko + stanowisko Adres e-mail Telefon 
kontaktowy 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

            :        

Sejny 



  
 

 

Strona 9 z 9 
 

Specjalistyczne kursy i szkolenia 

Warunki uczestnictwa 

Ja, niżej podpisany, działając w imieniu własnym/Płatnika oświadczam, że: 

1 akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniach zawarte w Regulaminie rekrutacji i realizacji szkoleń 
organizowanych przez MIR CONSULTING -> www.mir-consulting.pl / www.forma .edu.pl  

2 posiadam zgodę Uczestników wskazanych w niniejszym zgłoszeniu na przetwarzanie ich danych 
osobowych w celach związanych z realizacją oraz monitoringiem usług, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych, a także posiadam zgodę Uczestników wskazanych w 
niniejszym zgłoszeniu na przekazywanie ich danych osobowych do MIR CONSULTING i upoważniam 
MIR CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 
Suwałkach przy ul. Emilii Plater 18A do przetwarzania danych osobowych Uczestników wskazanych w 
niniejszym zgłoszeniu w celach związanych z realizacją oraz monitoringiem usług wskazanych 
niniejszym zgłoszeniem. 

3 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym 
przez firmę MIR CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 
siedzibą w Suwałkach w celach związanych z realizacją oraz monitoringiem usług wskazanych 
niniejszym zgłoszeniem zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
Oświadczam, że dane osobowe przekazałem/am dobrowolnie i zostałem/am poinformowana o 
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak 
również o prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

4 wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez MIR CONSULTING 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Suwałkach, zgodnie z 
ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

 

 

.............................................................................. 

 

 

 

....................................................................................................................... 

                                             Data Czytelny podpis osoby uprawnionej  
do podejmowania decyzji finansowych oraz pieczątka 

firmy 

 

 

http://www.mir-consulting.pl/

