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Szkolenia od kwietnia do czerwca 2022 
 

 

Bądź ekspertem w użytkowaniu 
Twojego programu 
 
 

 

     

 

Skorzystaj z oferty szkoleń IGE+XAO Polska 
 
 
Szkolenie jest konieczne, aby wykorzystać maksymalnie funkcje programu i optymalnie go używać. 
 
Aby zwiększyć Wasz potencjał, proponujemy uczestnictwo w naszych szkoleniach. 

Przejrzyj kalendarz szkoleń 
 
https://www.ige-xao.com/pl/kalendarz-szkolen/ 
 
                       

https://www.ige-xao.com/pl/kalendarz-szkolen/
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Dział Szkoleń IGE+XAO Polska  

 

 

 Gdzie szkolimy? 
 
Obecnie prowadzimy wyłącznie szkolenia zdalne i hybrydowe. Przygotowujemy się do prowadzenia szkoleń 
hybrydowych w sali szkoleniowej w pobliskim hotelu Novotel, z zachowaniem wszelkich obowiązujących 
prawem obostrzeń. Nie prowadzimy szkoleń wyjazdowych.  
 

 Z czego szkolimy? 
 

SEE Electrical Expert 

Szkolenie Standardowe Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, oraz Ewolucja, 
Szkolenie Specyficzne. 

 

SEE Electrical   

Szkolenie Standardowe Użytkownik, Użytkownik Zaawansowany, 
Szkolenie Specyficzne. 
 
 
SEE Electrical 3D Panel+  

Szkolenie Standardowe Użytkownik, 
Szkolenie Specyficzne. 
 
SEE Electrical Building+   

Szkolenie Standardowe Użytkownik, 
Szkolenie Specyficzne. 
 

Jak zapisać się na szkolenie? 
 
Należy wybrać rodzaj szkolenia z kalendarza szkoleń, datę szkolenia oraz wysłać do IGE+XAO odpowiednie 
zgłoszenie. Po przyjęciu zgłoszenia, otrzymacie Państwo potwierdzenie rezerwacji wraz z informacjami 
dotyczącymi osoby prowadzącej, miejsca itd.. W przypadku braku wolnych miejsc, zaproponujemy Państwu 
inny termin. 
 

Jak skontaktować się z Działem Szkoleń IGE+XAO Polska  
 
Plac Na Stawach 3 
30-107 Kraków             
Tel.: 12 6303030 w. 441, 442  Email: rezerwacja@ige-xao.com.pl 

 

Metoda Szkoleniowa 
 
Wszystkie nasze kursy szkoleniowe budowane są w oparciu o system referencyjny ustanowiony w naszych 
programach szkoleniowych lub zgodnie ze specyficznymi potrzebami szkolonych osób. Każdy kurs szkoleniowy 
opiera się na demonstracji na konkretnych przypadkach stosowanych w przemyśle. Oznacza to, że każdy 
moduł szkoleniowy zawiera co najmniej: ćwiczenie, wykład teoretyczny, a następnie zastosowania praktyczne, 
po których następuje synteza na zakończenie szkolenia. Uczestnicy są w centrum szkolenia. Wspomaganie 
doświadczenia i wiedzy praktycznej uczestników to cel szkolenia. 
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Zasoby edukacyjne 
 
Zasoby edukacyjne stanowią: 

 
- materiały szkoleniowe dostępne TYLKO dla osoby uczącej się, dostępne po zalogowaniu się na 

otrzymaną mailem specjalną stronę z materiałami, 
- podręczniki szkoleniowe w postaci zabezpieczonych plików pdf, przekazane osobie uczącej się, 
- zeszyty ćwiczeń w postaci zabezpieczonych plików pdf, z przykładami, na których opieramy się przy 

wykonywaniu ćwiczeń na konkretnych przypadkach. 
 

Środki techniczne – szkolenia zdalne (zapraszamy) 
 

Środki techniczne wykorzystywane podczas szkoleń internetowych są następujące: 
 

- wykorzystanie standardowych łącz internetowych, 
- licencjonowana aplikacja GotoMeeting instalowana na komputerze uczestnika szkoleń, 
- umożliwienie przełączania ekranów w celu pomocy bezpośredniej udzielanej kursantowi przez trenera. 

 

Środki techniczne – szkolenia hybrydowe (zapraszamy) 
 

Środki techniczne wykorzystywane podczas szkoleń hybrydowych (jednocześnie zdalnych i stacjonarnych) są 
następujące: 
 

- wykorzystanie standardowych łącz internetowych, 
- licencjonowana aplikacja GotoMeeting instalowana na komputerze uczestnika szkoleń, 
- umożliwienie przełączania ekranów w celu pomocy bezpośredniej udzielanej kursantowi przez trenera, 
- sala szkoleniowa z biurkami i krzesłami dla 8 uczestników (maksymalnie), 
- PaperBoard i/lub Whiteboard, 
- projektor wideo HDMI lub VGA, 
- komputer z monitorem dla każdego uczestnika 
- obowiązkowe zachowanie dystansu społecznego (zakaz możliwości bezpośredniej interwencji trenera 

na komputerze uczestnika szkoleń), obowiązkowe maseczki 
- reżim sanitarny zgodny z obowiązującym prawem. 

 
 

 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. 

 

 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. 
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Certyfikacja 
 
Nasze szkolenia są certyfikowane.  
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 określić co nas wyróżnia. 
 

 
 
Po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu, każdy uczestnik otrzymuje Dyplom ukończenia szkolenia.  
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Cennik szkoleń 2022 
 

Szkolenie standardowe                                                Cena bez VAT / osoba / dzień                   Liczba godzin  

   SEE Electrical Expert                                                       W centrum szkoleń                    Zdalne                            

SEE-1 Użytkownik Poziom I  5500 zł  4950 zł  35 h 
         (w ciągu 5 kolejnych dni) 

SEE-2 Użytkownik zaawansowany Poziom II  5500 zł  4950 zł 35 h 
         (w ciągu 5 kolejnych dni) 

SEE-3 Ewolucja  1100 zł   990 zł 7 h 
         (w ciągu 1 dnia) 

SEE-4 Zarządzanie sterownikami (PLC)  2200 zł 1980 zł 14 h 
         (w ciągu 2 kolejnych dni) 

 

   SEE Electrical 

SE-1 Użytkownik Basic Poziom I  1100 zł   990 zł                7 h 
        (w ciągu 1 dnia) 

SE-2 
Użytkownik Standard / Advanced: 
Poziom I 

 3300 zł 2970 zł                21 h 
        (w ciągu 3 dni) 

SE-3 Użytkownik Cabinet Layout Poziom I  1100 zł   990 zł                7 h 
        (w ciągu 1 dnia) 

SE-4 Użytkownik Zaawansowany Poziom II  3300 zł 2970 zł                21 h 
        (w ciągu 3 dni) 

 

 SEE Electrical 
Building+ 

    

SEB-1 Użytkownik Standard: Poziom I  1100 zł  990 zł                7 h 
        (w ciągu 1 dnia) 

SEB-2 Użytkownik Cabinet Layout Poziom I  1100 zł  990 zł                7 h 
        (w ciągu 1 dnia) 

 

 SEE Electrical 3D 
Panel+ 

    

3D-1 Użytkownik Poziom I  4400 zł 3960 zł                28 h 
        (w ciągu 4 dni) 

                         

 

 

 

Szkolenie specyficzne w siedzibie klienta            Cena / osoba /dzień    Liczba dni  

SPEC                Wszystkie produkty  1100 zł + VAT* 1-5 dni 

 
* Prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży w przypadku innych potrzeb. Szkolenie w siedzibie klienta odbywa się z zapewnieniem 
sprzętu komputerowego, sali szkoleniowej oraz rzutnika przez zamawiającego szkolenie. Szkolimy d 4 do 6 osób jednocześnie. 
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Kalendarz szkoleń 
 

Miesiąc  Kwiecień Maj Czerwiec 

Tydzień  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 

  Szkolenia Zdalne (Online) 

SEE Electrical Expert Poziom I 5dni 04-08      16-20     20-24  

SEE Electrical Expert Poziom II 5dni    25-29    23-27      
SEE Electrical Expert Ewolucja 1d     05        29 

SEE Electrical Expert PLC 2dni         01-02     
SEE Electrical Basic Poziom I 1d        09    06    

SEE Electrical St/Adv Poziom I 3d  11-13    10-12    07-09    
SEE Electrical CL Poziom I 1d  14      13     10    

SEE Electrical Poziom II 3d   20-22           
SEE Electrical Building+ 1d        30.05      

SEE Electrical Building+ CL 1d        31.05      
SEE Electrical 3D Panel+ 4dni             27-30 

 

     Szkolenia Stacjonarne Hybrydowe w Krakowie 

 

SEE Electrical Expert Poziom I 5dni 04-08      16-20     20-24  
SEE Electrical Expert Poziom II 5dni    25-29    23-27      

SEE Electrical St/Adv Poziom I 3d  11-13    10-12    07-09    
SEE Electrical 3D Panel+ 4dni             27-30 

 

  Daty te są orientacyjne i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia w zależności od rozwoju obecnego kryzysu zdrowotnego. Przed złożeniem zamówienia prosimy 
o kontakt z Działem Szkoleń lub Działem Sprzedaży w celu sprawdzenia dostępności. Do szkoleń na odległość (szkolenia online) używamy oprogramowania 
GoToMeeting. 
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Programy szkoleniowe 
 

Aby pobrać wybrany program szkoleń, prosimy kliknąć wybrany link. 

Szkolenie Standardowe SEE Electrical EXPERT Poziom I Użytkownik  

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

 

Wskazania techniczne dla szkoleń zdalnych  
 

Aby pobrać wskazania techniczne, prosimy kliknąć wybrany link. 

Wskazania techniczne dla szkoleń zdalnych  

 

 

  

https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-EXPERT-Poziom-I-Uzytkownik-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-EXPERT-Poziom-I-Uzytkownik-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-EXPERT-Poziom-II-Uzytkownik-Zaawansowany-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-EXPERT-Poziom-II-Uzytkownik-Zaawansowany-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-EXPERT-PLC-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-EXPERT-PLC-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-Poziom-I-Uzytkownik-2022.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-Poziom-I-Uzytkownik-2022.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-Uzytkownik-Zaawansowany-2022.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-Cabinet-Layout-Poziom-I-Uzytkownik-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-Basic-Poziom-I-Uzytkownik-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-Basic-Poziom-I-Uzytkownik-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-BuildingPoziom-I-Uzytkownik-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-BuildingPoziom-I-Uzytkownik-2021.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-3D-PanelPoziom-I-Uzytkownik-2022.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie-Standardowe-SEE-Electrical-3D-PanelPoziom-I-Uzytkownik-2022.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie_internetowe_wskazania_techniczne_2020_05.pdf
https://www.ige-xao.com/wp-content/uploads/Szkolenie_internetowe_wskazania_techniczne_2020_05.pdf
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KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 

 

NAZWA FIRMY: ................................................................................................................................................................. 

ADRES:  .................................................................................................................................................................................  

NIP: ........................................................................................................................................................................................  

TEL.: .............................................................. E-MAIL ..........................................................................................................  

OSOBA ZGŁASZAJĄCA: ………………………………….................................................................................................... 

 

Zgłaszam udział w szkoleniu SEE …………………………………………………………………………, które odbędzie się 

w terminie  od ......................... do ...................................2022, następujących uczestników: 

1) ........................................................... 

TEL. KOM.: ........................................ 

E-MAIL: ........................................ 

2)........................................................... 

TEL. KOM.: …..................................... 

E-MAIL: ......................................... 

3)........................................................... 

TEL. KOM.: ........................................ 

E-MAIL: ........................................ 

4)........................................................... 

TEL. KOM.: ......................................... 

E-MAIL: ........................................ 

 

Karty prosimy przesyłać emailem: rezerwacja@ige-xao.com.pl 

 

 

Uwagi: 

 Osobie zgłaszającej przysługuje możliwość jednorazowej zmiany terminu szkolenia 

zgodnie z kalendarzem szkoleń dostępnym na stronie www.ige-xao.com/pl/ 

 IGE+XAO Polska zastrzega sobie możliwość przesunięcia szkolenia w przypadku 

braku minimalnej ilości uczestników szkolenia. W takim przypadku uczestnikom 

zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia. 

 Rezygnacja uczestnika z udziału w szkoleniu na 14 lub więcej dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, 

pod warunkiem przesłania formalnej rezygnacji z udziału w szkoleniu pocztą 

elektroniczną. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika szkolenia. 

 W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, IGE+XAO 
Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają 
w tej sytuacji zwrotowi. 

 Przesłanie do IGE+XAO Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków 
Uczestnictwa, oraz z zawarciem Umowy pomiędzy IGE+XAO Polska Sp. z o.o. a firmą zgłaszającą uczestnika. 

 

Administrator: Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia jest IGE+XAO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
kod poczt. 30-107, Plac Na Stawach 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000186637, numer NIP 677-002-45-48, 
REGON 350521506.  
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach zgodnych z art. 6 ust. 1 lit. b RODO: 
a) zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i realizacji szkolenia; 
b) analitycznym – podnoszenia efektywności oferowanych szkoleń, ogólnej optymalizacji naszych programów, optymalizacji procesów obsługi, 
budowania wiedzy o naszych klientach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu; 
c) archiwalnym (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów. 
Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPIS I PIECZĘĆ 

mailto:rezerwacja@ige-xao.com.pl

