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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 240 
praktycznych 

pokazów video

Ponad 20 000 
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?       

▉ >240 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 - 14 dni

PODSTAWY AUTOMATYKI W PRAKTYCE 
URZĄDZENIA I SYSTEMY

  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
2030 zł netto  - cena w promocji 11-20 kwietnia

*Promocja odbędzie się od 11 kwietnia od 10:00 do 20 kwietnia do 
21:00 roku 2023. 2497 zł brutto. 

ZAMÓW KURS
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OPINIE KURSANTÓW

~1000 osób na kursie

85 opinii ⭐⭐⭐⭐⭐ 4.9/5

Zenon Warchoł  ⭐⭐⭐⭐⭐
Nie zdobędziesz takiej wiedzy w szkole!
Po obejrzeniu kursu podstaw automatyki stwierdzam jedno - bardzo profesjonalny kurs. Chyba taki 
pierwszy kurs, który przedstawia w sposób tematyczny podstawy automatyki. Po wykupieniu i 
obejrzeniu tego kursu uczestnik nie będzie miał tematów tabu z dziedziny automatyki i nie tylko. 
Wiem co piszę, ponieważ jestem nauczycielem automatyki w szkole średniej. Proszę mi wierzyć, że 
nie zdobędziesz tak podanej wiedzy przez 5-lat w szkole, jak na tym właśnie kursie. Poza tym wiele 
szkół nie posiada takich komponentów i przyrządów dydaktycznych. Eksperci w kursie prowadzą 
między innymi lekcje na żywo w Firmach o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. 
Zobaczysz to wszystko w tym kursie. Prowadzący kurs mają ogromną wiedzę popartą działaniami 
praktycznymi. Wszystkie zagadnienia tematyczne związane z automatyką i nie tylko podają w 
sposób łopatologiczny, a zarazem bardzo profesjonalny. Zachęcam przyszłych, obecnych 
automatyków, jak i szkół do wykupienia tego kursu. Warto zainwestować w ten kurs. Jest to 
naprawdę nieduża suma, która zwróci się z ogromną nawiązką w przyszłości.

Piotr Sojka ⭐⭐⭐⭐⭐
Polecam!
Po przerobieniu mini kursu byłem pewien, że pełna wersja będzie, czymś naprawdę mocnym. Nie 
zawiodłem się! Masa, masa informacji i wiedzy, ale takiej wiedzy tłustej, pełnej i potrzebnej. Przykład 
może o czujnikach, są wymienione rodzaje, parametry, ale również jak te parametry są dobierane, 
co zrobić, gdy potrzeba lepszy zasięg a mamy np. proces spawania. To jest bardzo fajne, dostajesz 
element automatyki, jego rodzaje i zastosowania, podane dosłownie na tacy! Są podane przykłady 
gdzie co stosować a gdzie nie i dlaczego! Pełna wiedza w każdym z tematów! Tego szukałem! A 
dodam, że w branży jestem 15 lat. Polecam!

Artur Owczarek ⭐⭐⭐⭐⭐
Same plusy!
Bardzo starannie przygotowany kurs. Tematy są kompleksowo omówione, ale jednocześnie nie 
przytłaczają ilością detali, więc nie zanudzają. Lekcje mocno wciągają, więc nie polecam zaczynać 
oglądania jak się ma jakieś plany ;)

Zobacz więcej opinii 
PodstawyAutomatyki.pl
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Jak zamówić kursy online?

  UWAGA!      

Zamówienia na dostęp do kursu w promocji można składać tylko od 11 do 20 kwietnia 2022 do 21:00. 

  Sposób 1 - zamówienie online   dla jednej osoby    

1. W czasie promocji 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 0% (przy 10 ratach)
○ PayU 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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