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O MNIE
ŁUKASZ BUGAJSKI
Wrocławianin. Specjalista w obszarze bezpieczeństwa i wywiadu. Audytor i
szkoleniowiec. Analityk Bliskiego Wschodu. Publicysta i bloger. Laureat nagrody
roku 2011 Interia.pl w kategorii "Dziennikarstwo Śledcze". Obserwator przy
misji ISAF w Afganistanie.
Jestem ekspertem w obszarze bezpieczeństwa biznesu i wywiadu
gospodarczego. Prowadzę audyty i szkolenia. Od 2015 roku wraz z zespołem
specjalistów z całej Europy dbam o bezpieczeństwo moich klientów. Oferuję
kompleksową obsługę z zakresu wywiadu gospodarczego, bezpieczeństwa,
prawa i finansów oraz szkoleń.
Współpracuję z byłymi operatorami jednostek specjalnych wojska i policji, a
także instruktorami rządowych ośrodków szkoleniowych. Stworzyłem autorski,
innowacyjny system ochrony i procedur postępowania w sytuacjach
kryzysowych, którego celem jest zapewnienie Państwu komfortowych
warunków do prowadzenia biznesu oraz życia prywatnego.
Jestem współtwórcą grupy informacyjnej, która na zlecenie podmiotów
publicznych i prywatnych zajmuje się analizą i przekazywaniem wiarygodnych
informacji z Federacji Rosyjskiej i krajów byłego Związku Radzieckiego.
Poruszamy tematy związane z bezpieczeństwem, gospodarką, dyplomacją i
społeczeństwem. Bez cenzury.
Udzielam bezpłatnego wsparcia osobom, które padły ofiarą handlu ludźmi,
przestępstw seksualnych i przemocy w rodzinie.

PRACUJĘ 24/7. NA TERYTORIUM POLSKI I
CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ

USŁUGI
Od kilku lat wspomagam uczciwych przedsiębiorców w zakresie wdrażania
rozwiązań systemowych służących bezpieczeństwu biznesu. Doradzam jak
minimalizować straty w trakcie kryzysu. Prowadzę audyty, tworzę i wdrażam
politykę
bezpieczeństwa
oraz
dostarczam
informacji
ułatwiającej
przedsiębiorcom podejmowanie decyzji gospodarczych. Świadczę również
usługi również szerokie, specjalistyczne usługi dla osób fizycznych i podmiotów
publicznych,
- detektywistyka i ochrona VIP - wywiad/kontrwywiad gospodarczy - windykacja terenowa - audyty i szkolenia - analiza zagrożeń i ocena rynku - wywiad środowiskowy - inwestycje, fundusze UE, optymalizacja podatkowa - analiza konkurencji / ustalenia majątkowe - przekrojowe raporty specjalistyczne Usługi realizuję zgodne z prawem, Moi klienci mogą być pewni, że ich sprawa
zostanie rozwiązana skutecznie oraz w poszanowaniu prawa i największej
dyskrecji. Każdą sprawę poddaję wnikliwej analizie, którą przygotowuję z
fachowym wsparciem specjalistów.
Dysponuję własną flotą pojazdów, w tym specjalistycznych, a także pełnym
wachlarzem narzędzi umożliwiających realizację zlecenia. Mój zespół składa się
z licencjonowanych detektywów, radców prawnych, doradców finansowych i
inwestycyjnych. Operatorzy, którzy realizują zadania z zakresu ochrony osób i
mienia posiadają wszelkie uprawnienia, wieloletnie doświadczenie i są
wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego oraz w narzędzia umożliwiające
realizację zadań w najtrudniejszych warunkach.
Koszt realizacji usług zawsze jest ustalany indywidualnie. Wystawiam faktury
VAT.

SZKOLENIA
Z przyjemnością dzielę się wiedzą na otwartych i zamkniętych warsztatach,
sesjach doradczych i szkoleniach, głównie dotyczących szeroko pojętego
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Przepracowałem już ponad 2000
godzin jako trener. Szkoliłem małe i średnie przedsiębiorstwa i instytucje
publiczne. W działalności szkoleniowej jestem otwarty na współpracę z
placówkami edukacyjnymi. Chętnie spotykam się ze studentami prawa,
psychologii, bezpieczeństwa narodowego/wewnętrznego i zarządzania.
Zawsze analizuję potrzeby grupy i na ich podstawie szykuję program oraz
dedykowane materiały, by pomóc rozwiązać konkretne problemy. Ponadto
wszyscy uczestnicy mają możliwość bezpłatnych konsultacji nawet wiele
miesięcy po szkoleniu.
- profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw - przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstw - wywiad i kontrwywiad - sytuacje kryzysowe w instytucjach publicznych i prywatnych
przedsiębiorstwach - bezpieczeństwo biznesu - pozyskiwanie danych - wywiadowcza analiza rynku - bezpieczeństwo zasobów ludzkich i materialnych firmy - cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji Po wcześniejszym ustaleniu, na życzenie klienta mogę przeprowadzić szkolenie
z zakresu innych obszarów mojej działalności.
Szkolenia organizuję dla grup od 5 do 25 osób. Limit uczestników wynika z
charakteru prowadzonych szkoleń. Wszyscy uczestnicy mają możliwość
korzystania ze szkoleń w formie on-line. Dla zainteresowanych prowadzę
szkolenia i konsultacje indywidualne.
Każde szkolenie jest certyfikowane.

MEDIA
Regularnie
komentuję
bieżące
wydarzenia
z
zakresu
geopolityki,
bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa oraz działalności służb specjalnych.
Szczególnie interesuje się Rosją i krajami byłego ZSRR. Uważnie przyglądam się
temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Regularnie obserwuję i analizuję
przestrzeń informacyjną.
Swoją wiedzą i komentarzami często dzielę się udzielając wypowiedzi dla
mediów. Jako aktywny użytkownik Twittera zbudowałem kilkutysięczną grupę
odbiorców do których należą dziennikarze, politycy, oraz osoby zawodowo
zajmujące się tematyką bezpieczeństwa. Dbam o rzetelność informacji które
przekazuję. Poruszam tematy ważne, bez cenzury i tabu. Nie zajmuję się
polityką. Obiektywnie oceniam świat, który mnie otacza.

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Pozostaję otwarty na pytania ze strony mediów. Chętnych o komentarz proszę o
kontakt mailowy na adres: lukasz@bugajski.net
Odpowiadam na pytania zadane wyłącznie przez dziennikarzy. Proszę aby
wiadomości były przesyłane z oficjalnych adresów mailowych redakcji.
Na maile od dziennikarzy odpowiadam niezwłocznie po ich otrzymaniu.

SOCIAL MEDIA:
TWITTER: @bugajski_lukasz
~6000 obserwujących, 1 mln wyświetleń miesięcznie.
INSTAGRAM: @lbugajskipl
~5500 obserwujących, 100 000 wyświetleń miesięcznie.

KONTAKT
Zainteresowanych współpracą zachęcam do kontaktu. Na wiadomości odpisuję
w ciągu 24 godzin.

TELEGRAM - @BUGAJSKI
E-MAIL: LUKASZ@BUGAJSKI.NET

Proszę o kontakt w języku: polskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim.

