
 

Informacje o szkoleniach organizowanych przez IGE+XAO Polska sp. z o.o. 

 

Skontaktuj się - Zapytaj 

Pobierz kalendarz szkoleń od kwietnia do czerwca 2021 wraz z cennikiem 

Zapisz się na szkolenie 

Zapytaj, czy są wolne miejsca, ustal termin: Józef Koczor 

Telefon: 12 630 30 30 wew. 441 

Szkolenia zdalne - Zapraszamy 

Od 31 marca 2020 prowadzimy szkolenia zdalne, z użyciem doskonałych narzędzi internetowych. 

Od tego czasu zgromadziliśmy w tym zakresie duże doświadczenie, z wyłącznie pozytywnymi opiniami 

uczestników kursu za każdym razem. 

 

 

Nasi trenerzy dokładają wszelkich starań, aby zarówno przygotowania jak i samo szkolenie odbywały się w 

jak najlepszych warunkach. 

https://drive.google.com/file/d/1qoysZBMvyo0T_uycxvAxHodd2bWONEFo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qoysZBMvyo0T_uycxvAxHodd2bWONEFo/view?usp=sharing
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Karta-zapisu-na-szkolenie-ige-xao-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Karta-zapisu-na-szkolenie-ige-xao-2021.pdf
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W dniach poprzedzających szkolenie wykonujemy wspólnie z Państwem sesję próbną połączenia o 

umówionej godzinie. 

Udostępniamy także w razie potrzeby tymczasową internetową licencję SEE i pomagamy w jej instalacji na 

Państwa komputerze. 

Na koniec przetestujemy wspólnie z Państwem sprzęt, rozpoczynając krótką sesję testową GoToMeeting. 

W ten sposób zagadnienia techniczne, związane ze szkoleniem zdalnym, są rozwiązane w odpowiednim 

czasie, przed rozpoczęciem szkolenia. 

Poniżej informacje o wskazaniach technicznych warunkujących skuteczne szkolenia. 

Wskazania techniczne do szkolenia zdalnego 

Podstawowe wymogi: 

  połączenie internetowe o przepustowości co najmniej 2 Mb 

  słuchawki z mikrofonem 

  komputer z 2 ekranami o rozdzielczości co najmniej 1024*768 pikseli 

  ciche miejsce, umożliwiające koncentrację. 

Co nas wyróżnia 

Ponad 26-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla elektryków, to główny wyróżnik. 

Nasze wartości: 

  wieloletnie doświadczenie trenerów 

  kierunkowe, elektryczne wykształcenie trenerów 

  szkolenie prowadzą wyłącznie trenerzy zatrudnieni na pełny etat 

  małe grupy szkoleniowe. 

Rodzaje szkoleń 

Szkolenia standardowe zdalne 

Są to szkolenia standardowe internetowe. 

Uczestnikami są klienci z różnych firm. Program szkolenia jest ustalony i dostępny na stronie www oraz w 

kalendarzu. 

Po każdym dniu uczestnicy są egzaminowani. Uczestnik otrzymuje dyplom po zakończeniu szkolenia. 

Szkolenia mają znak jakości. 

Szkolenie standardowe obejmuje: Podręczniki, ćwiczenia oraz miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia. 

Minimalna ilość kursantów: 2 osoby. 

Maksymalna ilość kursantów: 8 osób. 

Prowadzona jest lista obecności uczestników w każdym dniu. 

https://drive.google.com/file/d/1Wx_gRQdXHlBXHkbn-W8tUDJy5Vo4gklM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wx_gRQdXHlBXHkbn-W8tUDJy5Vo4gklM/view?usp=sharing
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Miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia. 

Cena szkolenia to 985 zł/osobodzień. 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical EXPERT Poziom I Użytkownik  

Szkolenie Standardowe SEE Electrical EXPERT Poziom II Użytkownik 
Szkolenie Standardowe SEE Electrical Poziom I Użytkownik 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical Poziom II Użytkownik 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical Cabinet Layout Poziom I Użytkownik 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical Basic Poziom I Użytkownik 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical Building+ Poziom I Użytkownik 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical 3D Panel+ Poziom I Użytkownik 

Szkolenia hybrydowe standardowe w Krakowie 

Są to szkolenia hybrydowe, organizowane, jeśli ograniczenia związane z Covid na to pozwalają. 

Część uczestników wykorzystuje łącza internetowe, tak jak w szkoleniu internetowym, a część uczestniczy w 

szkoleniu na sali z trenerem, przy zachowaniu aktualnych obostrzeń DDM. 

Wykluczona jest interakcja z terenerem przy komputerze uczestnika. 

Uczestnikami są klienci z różnych firm. Program szkolenia jest ustalony i dostępny na stronie www oraz w 

kalendarzu. 

Po każdym dniu uczestnicy są egzaminowani. Uczestnik otrzymuje dyplom po zakończeniu szkolenia. 

Szkolenia mają znak jakości. 

Szkolenie standardowe obejmuje: Podręczniki, ćwiczenia oraz miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia. 

Minimalna ilość kursantów 2 osoby. 

Maksymalna ilość kursantów: 8 osób. 

Prowadzona jest lista obecności uczestników w każdym dniu. 

Miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia. 

Cena szkolenia to 985 zł/osobodzień. 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical EXPERT Poziom I Użytkownik  

Szkolenie Standardowe SEE Electrical EXPERT Poziom II Użytkownik 
Szkolenie Standardowe SEE Electrical Poziom I Użytkownik 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical Poziom II Użytkownik 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical Cabinet Layout Poziom I Użytkownik 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical Basic Poziom I Użytkownik 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical Building+ Poziom I Użytkownik 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical 3D Panel+ Poziom I Użytkownik 

 

https://drive.google.com/file/d/1GrJqNCqatD-xXBEM3GpWstmL_8lXN2ns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrJqNCqatD-xXBEM3GpWstmL_8lXN2ns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_a6WfvfttyTa_mLrGtYl2ZTm6tpq8-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_a6WfvfttyTa_mLrGtYl2ZTm6tpq8-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MY3xBVprRp_6WycWe1Wb1-lg5P1KdEBg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSv884-yrCqPGHWMY1ujt8zAqvGl176K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSv884-yrCqPGHWMY1ujt8zAqvGl176K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vB-D3harld22xJSNIN8uLxQJy_0R5Qjf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13X6KUdqgAX_v4bGIxuhFkQbyFjb9gomg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lmSZeH7L_uZCfq-kEjPofWq36XpiH2bh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrJqNCqatD-xXBEM3GpWstmL_8lXN2ns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrJqNCqatD-xXBEM3GpWstmL_8lXN2ns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_a6WfvfttyTa_mLrGtYl2ZTm6tpq8-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x_a6WfvfttyTa_mLrGtYl2ZTm6tpq8-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MY3xBVprRp_6WycWe1Wb1-lg5P1KdEBg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSv884-yrCqPGHWMY1ujt8zAqvGl176K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSv884-yrCqPGHWMY1ujt8zAqvGl176K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vB-D3harld22xJSNIN8uLxQJy_0R5Qjf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13X6KUdqgAX_v4bGIxuhFkQbyFjb9gomg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lmSZeH7L_uZCfq-kEjPofWq36XpiH2bh/view?usp=sharing
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Szkolenia zdalne specyficzne w Krakowie 

Są to szkolenia zdalne. 

Uczestnikami są klienci z jednej firmy. 

Program szkolenia jest ustalony z zamawiającym. 

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia specyficznego. Szkolenia mają znak jakości. 

Szkolenie obejmuje: Miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia. 

Prowadzona jest lista obecności uczestników w każdym dniu. 

Minimalna ilość kursantów: 2 osoby, Maksymalna ilość kursantów: 4 osoby 

Cena szkolenia to 1200 zł/osobodzień. 

Szkolenia hybrydowe specyficzne w Krakowie 

Są to szkolenia hybrydowe, organizowane, jeśli ograniczenia związane z Covid na to pozwalają. 

Część uczestników wykorzystuje łącza internetowe, tak jak w szkoleniu internetowym, a część uczestniczy w 

szkoleniu na sali z trenerem, przy zachowaniu aktualnych obostrzeń DDM. 

Wykluczona jest interakcja z terenerem przy komputerze uczestnika. 

Program szkolenia jest ustalony z zamawiającym. 

Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia specyficznego. Szkolenia mają znak jakości. 

Szkolenie obejmuje: Miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia. 

Prowadzona jest lista obecności uczestników w każdym dniu. 

Minimalna ilość kursantów: 2 osoby, Maksymalna ilość kursantów: 4 osoby 

Cena szkolenia to 1200 zł/osobodzień. 

Szkolenia standardowe w siedzibie klienta - zawieszone 

Uczestnikami są klienci z jednej firmy. 

Program szkolenia jest ustalony i dostępny na stronie www oraz w kalendarzu. 

Po każdym dniu uczestnicy są egzaminowani. 

Uczestnik otrzymuje dyplom po zakończeniu szkolenia. 

Szkolenia mają znak jakości. 

Szkolenie obejmuje: Podręczniki i ćwiczenia oraz miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia. 
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Minimalna ilość kursantów: 4 osoby. 

Maksymalna ilość kursantów: 6 osób. 

Prowadzona jest lista obecności uczestników w każdym dniu. 

Ryczałtowa cena szkolenia standardowego w siedzibie klienta wynosi 3940 zł/4 osoby/dzień, do 6 osób 4900 

zł/dzień. 

Szkolenia specyficzne w siedzibie klienta - zawieszone 

Uczestnikami są klienci z jednej firmy. 

Program szkolenia jest ustalony z zamawiającym przynajmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem, aby 

trener mógł się odpowiednio przygotować. 

Uczestnik otrzymuje dyplom po zakończeniu szkolenia. 

Szkolenia mają znak jakości. 

Miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia. 

Prowadzona jest lista obecności uczestników w każdym dniu. 

Ryczałtowa cena szkolenia wynosi 4800 zł/4 osoby/dzień, do 6 osób 5900/dzień zł. 

Trenerzy 

Paweł Uramowski - absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, absolwent Akademii Górniczo - 

Hutniczej w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych WSEI w Krakowie. 

Prowadzi szkolenia z użytkowania SEE od 24 lat. Ukończył szkolenie z organizacji szkoleń dla dorosłych. 

Paweł Rospond - absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Prowadzi szkolenia i konsultacje z 

użytkowania SEE od 13 lat. Ukończył szkolenie z organizacji szkoleń dla dorosłych. 

Grzegorz Jurga - absolwent Uniwersytetu Rolniczego. Prowadzi szkolenia i konsultacje z użytkowania SEE 

od 17 lat. Ukończył szkolenie z organizacji szkoleń dla dorosłych. Obecnie jego głównym zadaniem jest 

prowadzenie serwisu dla klientów korporacyjnych. 

Znak Jakości 

Polityka zarządzania jakością usług szkoleniowych dostarczanych naszym klientom, prowadzi wprost do 

podnoszenia efektywności szkoleń. 

W grudniu 2019, po przeprowadzonym audycie zewnętrznym, uzyskaliśmy certyfikat: Znak Jakości 

Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych, przyznany przez Centrum Zapewniania 

Jakości Kształcenia przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (Nr 341/2019). 

Proces audytu umożliwił unowocześnienie oferty szkoleń i wskazał nowe, efektywne metody kształcenia oraz 

pozwolił wskazać co nas wyróżnia. 
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Certyfikat MSUES 

Dofinansowanie szkoleń 

Skorzystaj z dofinansowania 

Misja i cele 

Misją centrum szkoleniowego jest dostarczanie naszym klientom wiedzy na jak najwyższym poziomie. 

Nasze wartości: 

  rzetelność świadczonych usług 

  rozwój poprzez ciągłe doskonalenie kompetencji i umiejętności zespołu 

  dbałość o klienta. 

Skuteczność i przydatność szkolenia 

Szkolenia dla elektryków prowadzimy od 1994 roku. 

Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 3650 użytkowników naszych programów. 

Wiemy, że dobre przygotowanie trenerów i odpowiednie wyposażenie znacznie przyspieszają postępy w 

nauce. 

Dlatego właśnie, oprócz profesjonalnych instruktorów i odpowiedniego sprzętu, nasze kursy dla elektryków 

cechuje wiele udogodnień, dzięki którym nauka staje się przyjemnością. 

Szkolenia natychmiast wpływają na wykorzystanie programu SEE w firmie klienta. 

Indywidualność szkolenia 

Wszyscy uczestnicy kursu są traktowani indywidualnie przez prowadzącego zajęcia. 

Każdy uczestnik kursu szkoli się przy jednym stanowisku komputerowym. 

Szkolenie odbywa się w małych grupach 2-8 osobowych. 

Uczymy jak rysować schematy elektryczne i schematy automatyki z użyciem naszych programów. 

Intensywność szkolenia 

Szkolenia są intensywne, a zarazem dostosowane do poziomu uczestników. 

Odpowiednie materiały oraz przerwy zapewniają szybką naukę. 

Dzięki temu nasze szkolenia są skuteczne. 

Certyfikacja przez IGE+XAO 

Firma IGE+XAO Polska sp. z o.o., jako jedyna firma w Polsce, jest uprawniona do przeprowadzania szkoleń i 

konsultacji z zakresu użytkowania programów gamy SEE Electrical. 

https://drive.google.com/file/d/1xt0h9rj6aOE662bYZxZdCg1u5OFgTldr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xt0h9rj6aOE662bYZxZdCg1u5OFgTldr/view?usp=sharing
https://www.ige-xao.com/pl/dofinansowanie-szkolen/
https://www.ige-xao.com/pl/dofinansowanie-szkolen/
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Szkolenia są certyfikowane. 

Po szkoleniu, uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia. 

Wzorzec dyplomu 

Procedury szkoleniowe 

Po odebraniu zgłoszenia na szkolenie, oraz po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników (w przypadku 

szkoleń otwartych i zamkniętych to min. 3 osoby lub 2 osoby w Krakowie), przesyłamy drogą elektroniczną 

dokument potwierdzający szkolenie wraz z datą rozpoczęcia, zakończenia oraz miejscem szkolenia oraz 

danymi trenera. 

W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników, proponujemy nowy termin szkolenia, zgodnie z 

kalendarzem szkoleń dostępnym na naszej stronie www. W przypadku zmiany trenera (choroba lub inne 

zdarzenia losowe), przekazujemy drogą internetową odpowiednie informacje klientowi. 

Szkolenie standardowe obejmuje: podręczniki, ćwiczenia oraz miesięczne wsparcie po zakończeniu szkolenia. 

Minimalna ilość kursantów: 2 osoby. Maksymalna ilość kursantów: 8 osób. 

Prowadzimy Listę obecności, podpisywaną przez uczestników każdego dnia. 

Po każdym dniu uczestnicy szkolenia standardowego są egzaminowani. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje Dyplom ukończenia, pod warunkiem aktywnego uczestnictwa w 

szkoleniu. 

Każdemu uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Dotyczy to szkoleń otwartych 

(dla różnych klientów) jak i zamkniętych (organizowanych dla jednej firmy - klienta). 

Każda reklamacja jest rejestrowana i rozpatrywana indywidualnie. Reklamacja wymaga formy pisemnej 

przesłanej na adres jakosc-szkolen@ige-xao.com.pl 

Ewentualna rekompensata jest ustalana bezpośrednio z klientem i ma postać konsultacji udzielanych przez 

internet. 

Po szkoleniu, każdy uczestnik wypełnia ankietę oceniającą szkolenie, zarówno pod względem merytorycznym 

jak i narzędzi szkoleniowych. Ocena służy do ewaluacji naszych usług, zarówno szkoleniowych jak i obsługi 

klienta. 

Wspieranie efektów szkolenia 

Każdy uczestnik, który ukończył szkolenie, może korzystać w terminie 30 dni od ukończenia szkolenia ze 

wsparcia technicznego, mającego na celu utrwalenie efektów szkolenia i ich wdrożenia podczas rzeczywistej 

pracy nad dokumentacją elektryczną. 

Prosimy o kontakt bezpośredni z pracownikami hot-line, tel. 445. 

https://drive.google.com/file/d/1l-vCpX7Vtll5Wz9stkg6PjwLYk0RRvmG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l-vCpX7Vtll5Wz9stkg6PjwLYk0RRvmG/view?usp=sharing
mailto:jakosc-szkolen@ige-xao.com.pl
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Referencje 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Piotra T. 

Pozytywnie i ciekawie. 

Szkolenie odbyło się w maju 2020. 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Dawida P. 

Najlepsze szkolenie jakie do tej pory miałem. 

Szkolenie odbyło się w kwietniu 2020. 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Łukasza. 

Generalnie materiały i całokształt szkolenia oceniam bardzo dobrze. 

Natomiast jedna gwiazdka mniej za zbyt mały czas na praktyczne sprawdzenie wykładanego materiału, 

szczególnie dla początkujących. 

Szkolenie odbyło się w styczniu 2020. 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Krzysztofa M. 

Szkolenia prowadzone na bardzo wysokim poziomie, merytoryczne. Polecam. 

Szkolenie odbyło się w marcu 2019. 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Marcina. 

Polecam szkolenia. 

Szkolenie odbyło się w marcu 2019. 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Krzysztofa B. 

Bardzo dobry merytorycznie przygotowany kurs, pełna satysfakcja, szczerze polecam. 

Szkolenie odbyło się w styczniu 2019. 

Opinia o szkoleniu przekazana przez Pana Pawła H. 

Przeprowadzone szkolenie przez IGE+XAO stało na najwyższym poziomie zarówno merytorycznym jak i 

organizacyjnym. Szczerze polecam współpracę z tą firmą. 

Szkolenie odbyło się w kwietniu 2018. 

Rezerwacja 

Prosimy o wybór dogodnego terminu i wypełnienie odpowiedniego formularza z zamówieniem. 
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Zamówienia należy wysyłać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

Po otrzymaniu podpisanego zamówienia wysyłamy Państwu potwierdzenie. 

Pobierz kartę zgłoszeniową i wyślij e-mailem na rezerwacja@ige-xao.com.pl 

Strona o szkoleniach prowadzonych przez IGE+XAO 

Copyright 2016 IGE+XAO Polska Sp. z o.o. 

Wszystkie prawa zastrzeżone 

rezerwacja@ige-xao.com.pl; tel.: 12 630 30 30 

 

https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Karta-zapisu-na-szkolenie-ige-xao-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Karta-zapisu-na-szkolenie-ige-xao-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/pl/kalendarz-szkolen/

