
OFERTA NA KURS ONLINE

Podstawy Automatyki w praktyce
urządzenia i systemy

iAutomatyka s.c., ul. Fabryczna 24 lok. 3, 15-483 Białystok
NIP 542-326-50-91

kontakt@kursyautomatyki.pl
tel. 669160390 (Marcin Faszczewski)

40 ekspertów 
automatyki

w kursie

2-letni dostęp do 
kursów online

dla jednej osoby

Dostęp do video 
natychmiast po 

zakupie

Certyfikat online 
w języku polskim 

i angielskim

Ponad 230 
praktycznych 

pokazów video

Ponad 15 000 
zarejestrowanych 

użytkowników

Kursy Online są to starannie przygotowane programy edukacyjne, powstałe we współpracy z 
ekspertami z branży automatyki. Po zapisie kursant ma dostęp do platformy, w której przerabia 
kurs, oglądając nagrania video oraz rozwiązując ćwiczenia na darmowych wersjach 
oprogramowania. Dzięki temu nie musicie się przejmować terminem kursu ani długością jego 
przerabiania. Także po zakończeniu kursu, użytkownik może wracać wielokrotnie do 
przerobionych lekcji - gdyż dostęp jest na 2 lata. Po zdanym teście końcowym użytkownik 
otrzymuje dwa  certyfikaty w języku polskim i angielskim. 

mailto:kontakt@kursyautomatyki.pl


Pełna agenda kursu 
PodstawyAutomatyki.pl

  OPIS KURSU       

Kurs online podstaw automatyki to wynik pracy ponad 40 
ekspertów z branży automatyki koordynowana pod 
moim okiem i zespołu iAutomatyka.pl. Wyprodukowaliśmy 
proces edukacyjny pokazujący automatykę przemysłową w 
praktyce. Zabierzemy Cię na wiele wycieczek, do wielu 
firm, na różne obiekty automatyki. Otworzymy szafy 
sterownicze i przeanalizujemy połączenia ze schematem 
elektrycznym. 

Osoba po tym kursie rozpoznaje wszystkie rodzaje 
urządzeń oraz wie, jak działają i do czego służą. Potrafi 
połączyć wątki i sprawnie poruszać się w branży oraz 
rozmawiać o aspektach technicznych swobodnie. 

  PARTNERZY KURSU       

iAutomatyka.pl - nagraliśmy 70 lekcji z totalnych podstaw 
elektrotechniki, obiektów automatyki i układów 
sterowania jako wprowadzenie w świat automatyki. 
Przygotujemy nawet największych nowicjuszy, aby 
zrozumieli kolejne lekcje. 

Astor - 30 lekcji, sterowanie, robotyka i przemysł 4.0

Sick - 55 lekcji o sensorach spotykanych w maszynach

Endress+Hauser - 20 lekcje o układach pomiarowych

SMC - 20 lekcji o podstawach pneumatyki

Pilz - 15 lekcji o układach bezpieczeństwa

DWI Motion - 20 lekcji o układach napędowych

  CO ZAWIERA KURS?       

▉ >230 praktycznych pokazów video

▉ >70h materiału video

▉ >30 modułów tematycznych

▉ 6 kursów połączonych w logiczny ciąg

▉ Materiały uzupełniające

▉ 30 pytań testowych + 2 certyfikaty PL i ENG.

▉ 2 lata dostępu do materiałów dla jednej osoby

▉ Możliwość wielokrotnego oglądania

▉ Gwarancję satysfakcji lub zwrot wartości kursu - 30 dni

PODSTAWY AUTOMATYKI W PRAKTYCE 
JĘZYK SCL W PRAKTYCE

  TERMIN KURSU     

Kurs nie ma terminu! Po zapisie kursant ma dostęp 2-letni 
do materiałów. Jest to logiczny ciąg nagrań z eksperami. 
Kurs można rozpocząć w dowolnym czasie i realizować go 
w dowolnym tempie, a także wracać wielokrotnie do 
obejrzanych lekcji. Dzięki temu kursy online mają ogromną 
przewagę względem szkoleń stacjonarnych. 

  CENA KURSU       

5691 zł netto - cena regularna
1623 zł netto  - cena w premierze*

*Premiera odbędzie się od 14 czerwca o 10:00 do 23 czerwca do 21:00 
roku 2022.. Cena obowiązuje tylko dla pierwszych 1000 osób!

DODAJ DO KOSZYKA
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Jak zamówić kursy online?

  Sposób 1 - zamówienie online   dla jednej osoby    

1. Zarejestrować się i/lub zalogować na kursyautomatyki.pl na adres e-mail osoby, która będzie korzystała z kursów.
2. Wejść na stronę PodstawyAutomatyki.pl i kliknąć przycisk “Zapisz się na kurs”
3. Uzupełnić formularz, 

a. wybrać opcję firma lub osoba prywatna
b. jeśli firma: podać nip bez myślników i spacji
c. WAŻNE! W polu e-mail wpisać adres e-mail osoby, która będzie korzystała z kursu. 

4. Wybrać metodę płatności w przelewy24 (lub faktura proforma dla firm)
5. Opłacić zamówienie. 

Na wskazany e-mail powinno przyjść potwierdzenie zamówienia. Kurs zostanie udostępniony po zaksięgowaniu wpłaty dla 
proformy oraz automatycznie po zapłaceniu przez przelewy24. 

 Opcje płatności    

● Przelewy24 - bezpieczne płatności online
○ Karta płatnicza VISA lub MASTERCARD
○ Przelewy bankowe online
○ BLIK
○ ApplePay i Google Pay
○ Przelew tradycyjny

● Raty - przez przelewy24
○ mbank raty
○ Alior raty
○ P24NOW - zapłać nawet za 54 dni lub raty

● Faktura proforma i VAT - opcja tylko dla firm
○ na wskazany adres e-mail zostanie automatycznie wysłany dokument proforma z terminem 14 dni. Po 

zaksięgowaniu wpłaty zostaje udostępniony kurs oraz wysłana faktura VAT

  Sposób 2 - zamówienie   dla kilku osób    

1. Napisz e-mail z zamówieniem na kontakt@kursyautomatyki.pl, podając:
a. Liczbę osób, 
b. Adresy e-mail osób korzystających z kursów. 

2. Odpowiemy na wiadomość, wysyłając fakturę proforma z 14-dniowym terminem płatności.
3. Po zaksięgowaniu wpłaty wyślemy e-mail zwrotny z fakturą VAT. 
4. Do wskazanych osób wyślemy indywidualne linki do odbioru kursów. 

Proszę pisać i dzwonić, znam odpowiedź na każde pytanie i wątpliwość. 

e-mail: marcin@kursyautomatyki.pl

tel. 669160390

Nie mogę doczekać się zadowolonych min kursantów i współpracy z Wami! 

Marcin Faszczewski - założyciel iAutomatyka.pl i KursyAutomatyki.pl

  Jestem dla Państwa dostępny!    
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