
 Plan szkoleń online w II półroczu 2020 r.    

       

 Organizator      

       

 
Oddział Gliwicki Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich 

http://www.sep.gliwice.pl/ 
 

 
   

       

 
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa 

http://slk.piib.org.pl/ 
     

       

L.p.                        Organizator      Data 
Dzień 

tygodnia 
Godzina 

rozpoczęcia 
                              Temat      Wykładowca 

1 
Oddział Gliwicki Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich 
2020.10.16 piątek 10:00 

Wymagania konstrukcyjne oraz 
eksploatacyjne urządzeń budowy 

przeciwwybuchowej   

Damian Knopik 

2 
Oddział Gliwicki Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich 
2020.10.30 piątek 10:00 

Domowe mikroinstalacje                                
fotovoltaiczne PV  

Krzysztof  
Sztymelski   

3 
Oddział Gliwicki Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich 
2020.11.13 piątek 10:00 

Aparatura szaf sterowniczych w układach 
stycznikowo-przekaźnikowych 

Anna Piwowar 

4 
Oddział Gliwicki Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich 
2020.11.27 piątek 10:00 

Certyfikacja urządzeń elektrycznych                  
i elektronicznych w zakresie 

kompatybilności elektromagnetycznej 

Damian Gonszcz,       
Bogusław 

Kasperczyk 

 

Zapraszamy do zapisów poprzez e-mail, najlepiej na karcie zgłoszenia, zamieszczonej na tej samej stronie co niniejsza informacja. 

Zgłoszone osoby otrzymają e-mailem link dostępu kilka dni przed szkoleniem. Szkolenia będą realizowane poprzez platformę ClickMeeting. 

Szkolenie odbywa się w grupie do 25 osób. Każdy z uczestników otrzyma odpowiedni certyfikat o ukończeniu szkolenia.  

Koszt uczestnictwa ustalany będzie dla każdego tematu oddzielnie.  

 

http://www.sep.gliwice.pl/
http://slk.piib.org.pl/


 

 
Zwolnienie z opłaty za uczestnictwo w szkoleniu przewidziane jest dla: 

  członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (warunek: opłacone składki) 
  członków Kół przy Oddziale Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich (warunek: opłacone składki oraz aktywne członkostwo 

przez minimum rok).   

 Informacje dodatkowe 

 Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia. 
 Zgłoszenia przyjmowane są do piątku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do wyczerpania miejsc. 
 Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail gliwice.sep.szkol@gmail.com   
 Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia, nawet w przypadku niewzięcia 

udziału w   szkoleniu.   Wycofanie karty zgłoszenia bez pokrywania kosztów szkolenia możliwe jest do czwartku (do godziny 12:00) 
poprzedzającego dane szkolenie. 

 W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia zgłoszenia. 
 W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby chętnych szkolenie może zostać odwołane. 
 Więcej informacji o szkoleniach udziela Biuro OGl SEP. 
 Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie szkoleń. 

  

 

mailto:gliwice.sep.szkol@gmail.com

