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Szanowni Państwo,

Misją firmy GE Grid Automation jest dostarczanie nowoczesnych, efektywnych oraz przyjaznych 

środowisku rozwiązań umożliwiających produkcję, przesył i dystrybucję energii elektrycznej.

Jako lider w dziedzinie nowoczesnych technologii (sieci inteligentne, super sieci czy stacje cyfrowe) 

czujemy się odpowiedzialni za przygotowanie personelu technicznego do nowych wyzwań 

związanych z wdrażanymi technologiami.

Celem naszej oferty szkoleniowej jest dostarczenie Państwu możliwości zapoznania się z nowa 

technologią oraz przetestowanie innowacyjnych rozwiązań na neutralnym gruncie naszego 

laboratorium.

W ofercie szkoleń 2018 znajdą Państwo tematy szkoleń dedykowane nowym technologiom 

opartym na standardzie IEC 61850-8-1 oraz najnowszej normie IEC 61850-9-2 czy IEC 61850-3. 

Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy najnowsze urządzenia testujące i symulujące dostępne 

na rynku.

Oprócz promowania innowacyjnych technologii oferujemy również szkolenia w zakresie eksplo-

atacji istniejących już na Państwa obiektach aplikacji i urządzeń.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Z poważaniem

Krzysztof Kulski

Dyrektor Jednostki

Grid Automation UMD

Oferta szkoleń technicznych
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Luty Marzec Styczeń Kwiecień 

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień 
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I. ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ OFEROWANYCH PRZEZ GE  AUTOMATION

   Wprowadzenie do automatyki zabezpieczeniowej SN 

  Konfiguracja i sprawdzanie zabezpieczeń stosowanych w sieciach SN

  Konfiguracja i sprawdzanie zabezpieczeń stosowanych w sieciach WN

  Budowanie automatycznych testów zabezpieczeń testerem OMICRON

  Konfiguracja i testowanie automatyk stacyjnych wg standardu IEC 61850 (GOOSE)

  Konfiguracja, modyfikacja , testowanie systemów zdalnego sterowania DS. Agile  oraz PACIS

  Zabezpieczenia  silników 

  Cyfrowa Stacja: modelowanie, konfiguracja oraz testowanie szyny procesowej wg standardu IEC 61850-9-2

  Projektowanie, konfiguracja, testowanie oraz cyberbezpieczeństwo sieci Ethernet na stacjach energetycznych

  Analiza i interpretacja danych z czujników On-line gazów rozpuszczonych w oleju transformatorów

  Wprowadzenie do stacji cyfrowych

  Szkolenia specjalistyczne  terminy do uzgodnienia
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Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs A-01. Wprowadzenie do automatyki zabezpieczeniowej SN

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie 
programu kursu;

Omówienie typów pól SN

Zabezpieczenia SN: pole 
transformatorowe

Dzień III

Zabezpieczenie SN: pole pomiarowe, 
sprzęgłowe

Przerwa 

Wymagania stawiane automatyce SN, 
tendencje rozwojowe 

Przerwa 

Zabezpieczenia SN: pole silnikowe

Przerwa 

Przerwa 

Standardy komunikacyjne w zabezpie-
czeniach na portach szeregowych 
oraz Ethernetowych

Przerwa 

14:00 – 16:00 Zabezpieczenia SN: pole linioweAutomatyki SPZ, SCO, SZR, LRW
Zakończenie szkolenia, egzamin 
i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

nowych pracowników zatrudnionych w branży elektroenerge-

tycznej: inżynierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakła-

dach przemysłowych, personelu stacji elektroenergetycznych, 

projektantów automatyk stacyjnych na obiektach elektroenerge-

tycznych;

Zakres i cel szkolenia:

- poznanie współczesnych wymagań stawianych automatyce 

zabezpieczeniowej w celu prawidłowej ochrony i działania sieci 

dystrybucyjnej. Tendencje i rozwój sieci inteligentnych (Smart Grid). 

Udział i wpływ generacji rozproszonej na poziomie sieci 

dystrybucyjnej  (źródła odnawialne), 

- zapoznanie z tradycyjnymi automatykami stacyjnymi (obwody 

okrężne, automatyki: LRW, SCO, SPZ), 

- omówienie wymagań stawianych automatykom stacyjnym, 

sposoby ich realizacji oraz sprawdzania. Środki ostrożności, które 

muszą być zachowane podczas wykonywania testów na pracu-

jących obiektach,

- zapoznania z najnowszymi trendami w realizacji automatyk 

stacyjnych opartych na standardzie IEC 61850, 

- wprowadzenie do projektowania i konfigurowania automatyk 

stacyjnych opartych na funkcji GOOSE,

Szkolenie składa się z części teoretycznej (wykładów, prezentacji), 

oraz części praktycznej (zajęcia z testerem Omicron CMC 356 oraz 

zabezpieczeniami MiCOM Agile oraz Multlin )

Wymagany poziom wiedzy

Podstawy znajomości zagadnień z branży elektroenergetycznej.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM/Agille :P14D, P94V, P24D, P143, P642, P643

Multlin: 850, 869, 845, F60

UWAGA:

Każdy uczestnik szkolenia zostaje wyposażony w najnowsze 

wydanie Network Protection Automation Guide (wersja elektro-

niczna).

Czas trwania szkolenia 3 dni 

Cena szkolenia: 2200 zł od osoby (+23% VAT)

Kolejny krok (następne szkolenie)

Kurs A-02. Konfiguracja oraz sprawdzanie zabezpieczeń stoso-

wanych w sieciach SN

Kurs A-09. Projektowanie, konfiguracja, testowanie oraz cyberbez-

pieczeństwo sieci Ethernet na stacjach energetycznych

Kurs A-02. Konfiguracja oraz sprawdzanie zabezpieczeń 
                    stosowanych w sieciach SN

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Dzień III

14:00 – 16:00

Dzień IV

Wprowadzenie, przedstawienie 
programu kursu;

Omówienie typów pól SN;

Zastosowanie nowatorskich 
rozwiązań w zakresie realizacji 
automatyk stacyjnych SN: 
IEC 61850 (GOOSE), 
wprowadzenie do standardu

Funkcje zabezpieczeniowe 
stosowane w zabezpieczeniach 
SN

Warsztaty: konfigurowanie, 
testowanie funkcji 
zabezpieczeniowych 
– ciąg dalszy.

Przerwa 

Przerwa 

Przerwa Przerwa Przerwa 

Automatyki stosowane w sie-
ciach SN; Tradycyjne sposoby 
ich realizacji, przykłady 
zastosowań IED

Konfiguracja automatyk 
stacyjnych w urządzeniach 
IED, metody, narzędzia, 
schematy aplikacyjne

Konfiguracja funkcji zabez-
pieczeniowych, logiki swobo-
dnie konfigurowalnej, 
konfiguracji IEC 61850 

Wstęp do standardów 
komunikacyjnych stosowanych 
w urządzeniach IED: 
IEC 60870-5-103, 
IEC 60870-5-101, DNP3, 
Modbus, IEC 61850-omówienie, 
przykłady zastosowań, ograni-
czenia, wady i zalety

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

Warsztaty: zabezpieczenia SN Warsztaty: testowanie auto-
matyk opartych na standar-
dzie IEC 61850 w zabezpie-
czeniach SN

Warsztaty: testowanie funkcji 
zabezpieczeniowych 
w urządzeniach IED

Zakończenie szkolenia, 
egzamin i wręczenie 
certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelu stacji elektroenergetycznych, 

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie  typów pól SN, wymagań w zakresie automatyki elektro-

energetycznej dla każdego typu pola, nastawach oraz konfiguracji 

zabezpieczeń:  nadprądowych (kierunkowych i bezkierunkowych), 

napięciowych, częstotliwościowych, sterowników polowych 

(urządzenia o łączonych funkcjach zabezpieczeniowych i sterow-

niczych oraz inne koncepcje stosowane na świecie),

- zwrócenie uwagi na nowe standardy w zakresie części komuni-

kacyjnej: IEC 61850, NERC, PRP.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach MiCOM 

Agile oraz Multilin . 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabez-

pieczeniami SN.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM, Agile:P14D, P94V, P24D, P143, P642, P643 

Multlin : 850, 869, 845, F60

Czas trwania szkolenia: 4 dni 

Cena szkolenia: 2350 zł od osoby (+23% VAT)

Kolejny krok (następne szkolenie)

Kurs  A-07.  Zabezpieczenia silników  

Kurs A-05. Konfiguracja i testowanie automatyk stacyjnych wg 

standardu IEC 61850

Kurs A-09. Projektowanie, konfiguracja, testowanie oraz cyberbez-

pieczeństwo sieci Ethernet na stacjach energetycznych

Kurs specjalistyczny.

Kurs specjalistyczny S-08. Konfiguracja, testowanie sterownika 

i zabezpieczenia pola typu Multlin 850, F60

Kurs specjalistyczny S-01. Konfiguracja i testowanie zabezpie-

czenia różnicowego  transformatora typu Agile P642, P643

Kurs specjalistyczny S-02. Konfiguracja i testowanie zabezpiecze-

nia różnicowego  transformatora typu Multlin T60, 845
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Przerwa Przerwa Przerwa 

Automatyki stosowane w sie-
ciach SN; Tradycyjne sposoby 
ich realizacji, przykłady 
zastosowań IED

Konfiguracja automatyk 
stacyjnych w urządzeniach 
IED, metody, narzędzia, 
schematy aplikacyjne

Konfiguracja funkcji zabez-
pieczeniowych, logiki swobo-
dnie konfigurowalnej, 
konfiguracji IEC 61850 

Wstęp do standardów 
komunikacyjnych stosowanych 
w urządzeniach IED: 
IEC 60870-5-103, 
IEC 60870-5-101, DNP3, 
Modbus, IEC 61850-omówienie, 
przykłady zastosowań, ograni-
czenia, wady i zalety

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

Warsztaty: zabezpieczenia SN Warsztaty: testowanie auto-
matyk opartych na standar-
dzie IEC 61850 w zabezpie-
czeniach SN

Warsztaty: testowanie funkcji 
zabezpieczeniowych 
w urządzeniach IED

Zakończenie szkolenia, 
egzamin i wręczenie 
certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelu stacji elektroenergetycznych, 

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie  typów pól SN, wymagań w zakresie automatyki elektro-

energetycznej dla każdego typu pola, nastawach oraz konfiguracji 

zabezpieczeń:  nadprądowych (kierunkowych i bezkierunkowych), 

napięciowych, częstotliwościowych, sterowników polowych 

(urządzenia o łączonych funkcjach zabezpieczeniowych i sterow-

niczych oraz inne koncepcje stosowane na świecie),

- zwrócenie uwagi na nowe standardy w zakresie części komuni-

kacyjnej: IEC 61850, NERC, PRP.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach MiCOM 

Agile oraz Multilin . 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabez-

pieczeniami SN.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM, Agile:P14D, P94V, P24D, P143, P642, P643 

Multlin : 850, 869, 845, F60

Czas trwania szkolenia: 4 dni 

Cena szkolenia: 2350 zł od osoby (+23% VAT)

Kolejny krok (następne szkolenie)

Kurs  A-07.  Zabezpieczenia silników  

Kurs A-05. Konfiguracja i testowanie automatyk stacyjnych wg 

standardu IEC 61850

Kurs A-09. Projektowanie, konfiguracja, testowanie oraz cyberbez-

pieczeństwo sieci Ethernet na stacjach energetycznych

Kurs specjalistyczny.

Kurs specjalistyczny S-08. Konfiguracja, testowanie sterownika 

i zabezpieczenia pola typu Multlin 850, F60

Kurs specjalistyczny S-01. Konfiguracja i testowanie zabezpie-

czenia różnicowego  transformatora typu Agile P642, P643

Kurs specjalistyczny S-02. Konfiguracja i testowanie zabezpiecze-

nia różnicowego  transformatora typu Multlin T60, 845



Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs A-03 Konfiguracja oraz sprawdzenie zabezpieczeń stosowanych    
                   w sieciach WN

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Dzień III

14:00 – 16:00

Dzień IV

Wprowadzenie, przedstawienie 
programu kursu;
Omówienie typów pól WN;

Funkcje zabezpieczeniowe 
stosowane w zabezpiecze-
niach WN

Konfiguracja funkcji zabezpie-
czeniowych, logiki swobodnie 
konfigurowalnej, konfiguracji 
IEC 61850

Warsztaty: zabezpieczenia 
WN – konfiguracja 
i testowanie

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

Automatyki stosowane 
w sieciach WN; Tradycyjne 
sposoby ich realizacji, 
przykłady zastosowań 
urządzeń IED

Konfiguracja funkcji zabezpie-
czeniowych, logiki swobodnie 
konfigurowalnej, konfiguracji 
IEC 61850 

Konfiguracja funkcji zabezpie-
czeniowych i IEC61850, logiki 
swobodnie konfigurowalnej 

Standardy komunikacyjne 
stosowane w urządzeniach 
IED: IEC 60870-5-103, 
IEC 60870-5-101, DNP3, 
Modbus, IEC 61850- 
omówienie, przykłady 
zastosowań, ograniczenia, 
wady i zalety

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

Warsztaty: zabezpieczenia WN Warsztaty: zabezpieczenia WN
 – konfiguracja i testowanie

Warsztaty: zabezpieczenia WN 
– konfiguracja i testowanie

Zakończenie szkolenia, 
egzamin i wręczenie 
certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-
nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-
słowych, personelu stacji elektroenergetycznych;

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie  układów stacji WN, stosowanych zabezpieczeń 
i wymagań stawianych automatyce zabezpieczeniowej WN 
(zakres 110kV), 

- przedstawienie automatyk wykorzystywanych na stacjach WN. 
Układy uwspółbieżnienia zabezpieczeń odległościowych, metody 
zabezpieczenia nietypowych obiektów, 

- zapoznanie się zasadą działania zabezpieczenia odległościowego, 
odcinkowego (różnicowo prądowego), różnicowo transformato-
rowego, zabezpieczeń stosowanych w łącznikach szyn, zabez-
pieczeń szyn,

- omówienie automatyk stacyjnych na bazie standardu IEC 61850. 
Standardy i metody komunikacyjne zabezpieczeń: IEC 61850, 
NERC, PRP.

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-
czeniami WN.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM Agile: P443, P446, P741/2/3, P746, P747, P642, P643, 
P143,P14D.

Multlin : T60, D60, L60, F60, 850, 845

Czas trwania szkolenia: 4 dni 

Cena szkolenia: 2350 zł od osoby (+23% VAT)

Kolejny krok (następne szkolenie)

Kurs A-05. Konfiguracja i testowanie automatyk stacyjnych wg stan-
dardu IEC 61850

Kurs A-09. Projektowanie, konfiguracja, testowanie oraz cyberbez-
pieczeństwo sieci Ethernet na stacjach energetycznych

Kursy specjalistyczne 

Kurs specjalistyczny S-01. Konfiguracja i testowanie zabezpie-
czenia różnicowego  transformatora typu Agile P642, P643

Kurs specjalistyczny S-02. Konfiguracja i testowanie zabezpie-
czenia różnicowego  transformatora typu Multlin T60, 845

Kurs specjalistyczny S-03. Konfiguracja i testowanie zabezpie-
czenia odległościowego linii typu Multlin D60

Kurs specjalistyczny S-04. Konfiguracja i testowanie zabezpie-
czenia odległościowego linii typu Agile P433, P446

Kurs specjalistyczny S-05. Konfiguracja i testowanie zabezpie-
czenia różnicowego linii typu Agile P543, P545

Kurs specjalistyczny S-06. Konfiguracja i testowanie zabezpie-
czenia różnicowego  Linii typu Multlin L60

Kurs specjalistyczny S-07. Omówienie konfiguracji oraz analiza 
zwarć szyn zbiorczych typu Agile P74x 

Kurs A-04. Budowanie automatycznych testów zabezpieczeń
                    testerem OMICRON

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu 
kursu;
Budowa i poznanie środowiska  Omicron.
Omówienie  bloków testowych testera 
dla automatyk SN

Budowanie złożonych modułów 
testowych dla zabezpieczeń pola 
110kV (zabezpieczenie odległościowe)

Dzień III

Budowanie złożonych modułów 
testowych dla zabezpieczeń pola 
110kV (zabezpieczenie różnicowe 
transformatora)

Przerwa 

RIO omówienie i zastosowania w automa-
tycznych testach.
Tworzenie  testów złożonych dla zabezpie-
czeń SN.
Warsztaty z testowaniem zabezpieczeń 
SN.

Przerwa 

Tworzenie  testów  dla zabezpieczeń 
odległościowych.

Warsztaty z testowaniem zabezpieczeń 
pól 110kV

Przerwa 

Przerwa 

Tworzenie  testów  dla zabezpieczeń 
różnicowych.

Warsztaty z testowaniem zabezpieczeń 
pól 110kV

Przerwa 

14:00 – 16:00 Warsztaty z testowaniem zabezpieczeń 
pól 110kV

Warsztaty z testowaniem zabezpieczeń 
SN.

Zakończenie szkolenia, egzamin 
i wręczenie certyfikatów

Przerwa 

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelu stacji elektroenergetycznych;

Zakres i cel szkolenia:

- przedstawienie i omówienie modułów testera OMICRON: od 

podstawowego QuickCMC poprzez podstawowe moduły do testów 

zabezpieczeń nadprądowych, odległościowych do zaawanso-

wanych automatycznych złożonych testów. Wykorzystanie stan-

dardu RIO do tworzenia testów automatycznych,

- tworzenie i modyfikowanie raportów, budowanie i ocena wyników 

testów. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

OMICRON CMC 356. 

MiCOM Aglile : P14D, P94V, P143,P443, P446, P642, P643.

Multlin : 850, 845, 869, F60, D60, L60

Czas trwania szkolenia: 3 dni 

Cena szkolenia: 2200 zł od osoby (+23% VAT)



Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs A-03 Konfiguracja oraz sprawdzenie zabezpieczeń stosowanych    
                   w sieciach WN

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Dzień III

14:00 – 16:00

Dzień IV

Wprowadzenie, przedstawienie 
programu kursu;
Omówienie typów pól WN;

Funkcje zabezpieczeniowe 
stosowane w zabezpiecze-
niach WN

Konfiguracja funkcji zabezpie-
czeniowych, logiki swobodnie 
konfigurowalnej, konfiguracji 
IEC 61850

Warsztaty: zabezpieczenia 
WN – konfiguracja 
i testowanie

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

Automatyki stosowane 
w sieciach WN; Tradycyjne 
sposoby ich realizacji, 
przykłady zastosowań 
urządzeń IED

Konfiguracja funkcji zabezpie-
czeniowych, logiki swobodnie 
konfigurowalnej, konfiguracji 
IEC 61850 

Konfiguracja funkcji zabezpie-
czeniowych i IEC61850, logiki 
swobodnie konfigurowalnej 

Standardy komunikacyjne 
stosowane w urządzeniach 
IED: IEC 60870-5-103, 
IEC 60870-5-101, DNP3, 
Modbus, IEC 61850- 
omówienie, przykłady 
zastosowań, ograniczenia, 
wady i zalety

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

Warsztaty: zabezpieczenia WN Warsztaty: zabezpieczenia WN
 – konfiguracja i testowanie

Warsztaty: zabezpieczenia WN 
– konfiguracja i testowanie

Zakończenie szkolenia, 
egzamin i wręczenie 
certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-
nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-
słowych, personelu stacji elektroenergetycznych;

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie  układów stacji WN, stosowanych zabezpieczeń 
i wymagań stawianych automatyce zabezpieczeniowej WN 
(zakres 110kV), 

- przedstawienie automatyk wykorzystywanych na stacjach WN. 
Układy uwspółbieżnienia zabezpieczeń odległościowych, metody 
zabezpieczenia nietypowych obiektów, 

- zapoznanie się zasadą działania zabezpieczenia odległościowego, 
odcinkowego (różnicowo prądowego), różnicowo transformato-
rowego, zabezpieczeń stosowanych w łącznikach szyn, zabez-
pieczeń szyn,

- omówienie automatyk stacyjnych na bazie standardu IEC 61850. 
Standardy i metody komunikacyjne zabezpieczeń: IEC 61850, 
NERC, PRP.

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-
czeniami WN.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM Agile: P443, P446, P741/2/3, P746, P747, P642, P643, 
P143,P14D.

Multlin : T60, D60, L60, F60, 850, 845

Czas trwania szkolenia: 4 dni 

Cena szkolenia: 2350 zł od osoby (+23% VAT)

Kolejny krok (następne szkolenie)

Kurs A-05. Konfiguracja i testowanie automatyk stacyjnych wg stan-
dardu IEC 61850

Kurs A-09. Projektowanie, konfiguracja, testowanie oraz cyberbez-
pieczeństwo sieci Ethernet na stacjach energetycznych

Kursy specjalistyczne 

Kurs specjalistyczny S-01. Konfiguracja i testowanie zabezpie-
czenia różnicowego  transformatora typu Agile P642, P643

Kurs specjalistyczny S-02. Konfiguracja i testowanie zabezpie-
czenia różnicowego  transformatora typu Multlin T60, 845

Kurs specjalistyczny S-03. Konfiguracja i testowanie zabezpie-
czenia odległościowego linii typu Multlin D60

Kurs specjalistyczny S-04. Konfiguracja i testowanie zabezpie-
czenia odległościowego linii typu Agile P433, P446

Kurs specjalistyczny S-05. Konfiguracja i testowanie zabezpie-
czenia różnicowego linii typu Agile P543, P545

Kurs specjalistyczny S-06. Konfiguracja i testowanie zabezpie-
czenia różnicowego  Linii typu Multlin L60

Kurs specjalistyczny S-07. Omówienie konfiguracji oraz analiza 
zwarć szyn zbiorczych typu Agile P74x 

Kurs A-04. Budowanie automatycznych testów zabezpieczeń
                    testerem OMICRON

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu 
kursu;
Budowa i poznanie środowiska  Omicron.
Omówienie  bloków testowych testera 
dla automatyk SN

Budowanie złożonych modułów 
testowych dla zabezpieczeń pola 
110kV (zabezpieczenie odległościowe)

Dzień III

Budowanie złożonych modułów 
testowych dla zabezpieczeń pola 
110kV (zabezpieczenie różnicowe 
transformatora)

Przerwa 

RIO omówienie i zastosowania w automa-
tycznych testach.
Tworzenie  testów złożonych dla zabezpie-
czeń SN.
Warsztaty z testowaniem zabezpieczeń 
SN.

Przerwa 

Tworzenie  testów  dla zabezpieczeń 
odległościowych.

Warsztaty z testowaniem zabezpieczeń 
pól 110kV

Przerwa 

Przerwa 

Tworzenie  testów  dla zabezpieczeń 
różnicowych.

Warsztaty z testowaniem zabezpieczeń 
pól 110kV

Przerwa 

14:00 – 16:00 Warsztaty z testowaniem zabezpieczeń 
pól 110kV

Warsztaty z testowaniem zabezpieczeń 
SN.

Zakończenie szkolenia, egzamin 
i wręczenie certyfikatów

Przerwa 

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelu stacji elektroenergetycznych;

Zakres i cel szkolenia:

- przedstawienie i omówienie modułów testera OMICRON: od 

podstawowego QuickCMC poprzez podstawowe moduły do testów 

zabezpieczeń nadprądowych, odległościowych do zaawanso-

wanych automatycznych złożonych testów. Wykorzystanie stan-

dardu RIO do tworzenia testów automatycznych,

- tworzenie i modyfikowanie raportów, budowanie i ocena wyników 

testów. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

OMICRON CMC 356. 

MiCOM Aglile : P14D, P94V, P143,P443, P446, P642, P643.

Multlin : 850, 845, 869, F60, D60, L60

Czas trwania szkolenia: 3 dni 

Cena szkolenia: 2200 zł od osoby (+23% VAT)



Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs A-05. Konfiguracja i testowanie automatyk stacyjnych 
                    wg standardu IEC 61850

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu 
kursu;
Przedstawienie standardu IEC 61850

Zastosowanie nowatorskich rozwiązań 
w zakresie realizacji automatyk 
stacyjnych SN: IEC 61850 (GOOSE), 
omówienie standardu

Dzień III

Topologie sieci. Najnowsze standardy 
komunikacyjne: PRP (Parallel 
Redundancy Protocol), RSTP, inne. 

Przerwa 

Przedstawienie i omówienie w praktyce 
zasad pracy w standardzie IEC 61850 
w urządzeniach IED. Omówienie 
formatów plików MCL, PIX, MIX, CID

Przerwa 

Konfiguracja i testowanie automatyk 
stacyjnych wg standardu IEC 61850, 
praktyczne przykłady zastosowań 
i sposobów testowania

Przerwa 

Przerwa 

Porównanie standardów komunikacyj-
nych stosowanych w urządzeniach 
IED: IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-101, 
DNP3, Modbus, IEC 61850- omówienie, 
przykłady zastosowań, ograniczenia, 
wady i zalety

Przerwa 

14:00 – 16:00 Procedury cyberbezpieczeństwa 
wg NERC

Warsztaty: konfigurator IED Zakończenie szkolenia, egzamin 
i wręczenie certyfikatów

Przerwa 

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelu stacji elektroenergetycznych;

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie standardu IEC 61850 -8.1 oraz -9.2, modelowanie 

węzłów logicznych, poziom implementacji standardu w poszcze-

gólnych urządzeniach, zawarte informacje 

 w certyfikatach,

- metodologia tworzenia struktury komunikacyjnej na stacji, moduły 

i etapy tworzenia konfiguracji stacji wg IEC 61850, GOOSE jako 

metoda szybkiej komunikacji między wieloma urządzeniami, 

metody testowania urządzeń i całego systemu zbudowanego na 

IEC 61850, 

- korzyści i problemy związane ze standardem IEC 61850 na 

przykładach budowanej na szkoleniu aplikacji, 

- redundancja komunikacji na stacji – RSTP, PRP, bezpieczeństwo 

sieciowe wg NERC.

Wymagany poziom wiedzy

Doświadczenie w zakresie pracy z zabezpieczeniami (szkolenie 

będzie zorientowane na warstwie komunikacyjnej urządzeń nie 

konfiguracji funkcji zabezpieczeniowych)

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

OMICRON CMC 356 , 

MiCOM Agille: P14D, P94V, P143, P443, P446, P642, P643.

Multlin: 850, 845, 869, F60, D60, L60

Czas trwania szkolenia: 3 dni 

Cena szkolenia: 2200 zł od osoby (+23% VAT)

Kurs A-06.  Wprowadzenie do konfiguracji, modyfikacji, testowanie 
                     systemów zdalnego sterowania PACIS / DS.Agile

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Dzień III

14:00 – 16:00

Dzień IV

Wprowadzenie, przedstawienie
programu kursu;
Przedstawienie komponentów 
systemu 

Instalowanie komponentów 
systemu (HMI, koncentratora 
C264, Bramki GTW)

Stanowisko HMI: budowanie 
wizualizacji w systemie za 
pomocą edytora SCE

Najnowsze standardy komu-
nikacyjne: PRP (Parallel 
Redundancy Protocol), 
RSTP, inne. 

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

Omówienie urządzeń systemu: 
koncentratora C264, stano-
wiska HMI, Branki (GTW), 
przełączników Ethernet, 
urządzeń IED

Edytor systemu: SCE. Insta-
lowanie, struktura bazy 
danych, modyfikacja, 
tworzenie szablonów, itd

Warsztaty: tworzenie synoptyki 
pola, testy działania 
z urządzeniami IED

Konfigurowanie różnych 
urządzeń IED z różnymi 
protokołami komunikacyjnymi: 
IEC 103, -101, DNP3, Modbus

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

Warsztaty: przygotowanie 
do pracy koncentratora 
MiCOM C264 

Warsztaty: tworzenie szablo-
nów pól w edytorze SCE

Procedury cyberbezpie-
czeństwa wg NERC

Zakończenie szkolenia, 
egzamin i wręczenie 
certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelu stacji elektroenergetycznych, obsługujących 

obiekty, na których jest zainstalowany system zdalnego sterowania 

PACIS do wersji 4.6 oraz jest lub będzie zainstalowany system 

sterowania DS. Agile 

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie elementów sprzętowych systemu zdalnego sterowania 

PACIS/DS.Agile,

- przegląd elementów programowych systemu PACIS/DS.Agile; 

Struktura i możliwe konfiguracje systemu; Instalowanie kompo-

nentów systemu PACIS/DS.Agile: OI Server, OI Client, SMT (System 

Management Tool), CMT (Computer Management Tool), SCE 

(System Configurator Editor),

- wgrywanie i odtwarzanie wcześniej zainstalowanej bazy danych 

systemu; Eksploatacja systemu : metody zdalnej diagnozy, wpro-

wadzanie modyfikacji systemu, 

- poziom implementacji standardu IEC 61850 w systemie: GOOSE, 

buforowane raporty, proces tworzenia konfiguracji, export plików, 

itd. Bezpieczeństwo sieciowe wg NERC, komunikacja redundantna 

wg standardów RSTP, PRP.

Wymagany poziom wiedzy

Doświadczenie w zakresie pracy z protokołami komunikacyjnymi, 

z siecią Ethernet. 

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Platforma systemu PACIS/DS.Agile. C264, GTW, OI, oraz urządzenia 

IED.

MiCOM/ Agile: P14D, P94V, P143,P443, P446, P642, P643.

Multlin: 850, 845, 869, F60, D60, L60.

Czas trwania szkolenia: 4 dni 

Cena szkolenia: 2350 zł od osoby (+23% VAT)



Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs A-05. Konfiguracja i testowanie automatyk stacyjnych 
                    wg standardu IEC 61850

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu 
kursu;
Przedstawienie standardu IEC 61850

Zastosowanie nowatorskich rozwiązań 
w zakresie realizacji automatyk 
stacyjnych SN: IEC 61850 (GOOSE), 
omówienie standardu

Dzień III

Topologie sieci. Najnowsze standardy 
komunikacyjne: PRP (Parallel 
Redundancy Protocol), RSTP, inne. 

Przerwa 

Przedstawienie i omówienie w praktyce 
zasad pracy w standardzie IEC 61850 
w urządzeniach IED. Omówienie 
formatów plików MCL, PIX, MIX, CID

Przerwa 

Konfiguracja i testowanie automatyk 
stacyjnych wg standardu IEC 61850, 
praktyczne przykłady zastosowań 
i sposobów testowania

Przerwa 

Przerwa 

Porównanie standardów komunikacyj-
nych stosowanych w urządzeniach 
IED: IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-101, 
DNP3, Modbus, IEC 61850- omówienie, 
przykłady zastosowań, ograniczenia, 
wady i zalety

Przerwa 

14:00 – 16:00 Procedury cyberbezpieczeństwa 
wg NERC

Warsztaty: konfigurator IED Zakończenie szkolenia, egzamin 
i wręczenie certyfikatów

Przerwa 

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelu stacji elektroenergetycznych;

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie standardu IEC 61850 -8.1 oraz -9.2, modelowanie 

węzłów logicznych, poziom implementacji standardu w poszcze-

gólnych urządzeniach, zawarte informacje 

 w certyfikatach,

- metodologia tworzenia struktury komunikacyjnej na stacji, moduły 

i etapy tworzenia konfiguracji stacji wg IEC 61850, GOOSE jako 

metoda szybkiej komunikacji między wieloma urządzeniami, 

metody testowania urządzeń i całego systemu zbudowanego na 

IEC 61850, 

- korzyści i problemy związane ze standardem IEC 61850 na 

przykładach budowanej na szkoleniu aplikacji, 

- redundancja komunikacji na stacji – RSTP, PRP, bezpieczeństwo 

sieciowe wg NERC.

Wymagany poziom wiedzy

Doświadczenie w zakresie pracy z zabezpieczeniami (szkolenie 

będzie zorientowane na warstwie komunikacyjnej urządzeń nie 

konfiguracji funkcji zabezpieczeniowych)

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

OMICRON CMC 356 , 

MiCOM Agille: P14D, P94V, P143, P443, P446, P642, P643.

Multlin: 850, 845, 869, F60, D60, L60

Czas trwania szkolenia: 3 dni 

Cena szkolenia: 2200 zł od osoby (+23% VAT)

Kurs A-06.  Wprowadzenie do konfiguracji, modyfikacji, testowanie 
                     systemów zdalnego sterowania PACIS / DS.Agile

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Dzień III

14:00 – 16:00

Dzień IV

Wprowadzenie, przedstawienie
programu kursu;
Przedstawienie komponentów 
systemu 

Instalowanie komponentów 
systemu (HMI, koncentratora 
C264, Bramki GTW)

Stanowisko HMI: budowanie 
wizualizacji w systemie za 
pomocą edytora SCE

Najnowsze standardy komu-
nikacyjne: PRP (Parallel 
Redundancy Protocol), 
RSTP, inne. 

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

Omówienie urządzeń systemu: 
koncentratora C264, stano-
wiska HMI, Branki (GTW), 
przełączników Ethernet, 
urządzeń IED

Edytor systemu: SCE. Insta-
lowanie, struktura bazy 
danych, modyfikacja, 
tworzenie szablonów, itd

Warsztaty: tworzenie synoptyki 
pola, testy działania 
z urządzeniami IED

Konfigurowanie różnych 
urządzeń IED z różnymi 
protokołami komunikacyjnymi: 
IEC 103, -101, DNP3, Modbus

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

Warsztaty: przygotowanie 
do pracy koncentratora 
MiCOM C264 

Warsztaty: tworzenie szablo-
nów pól w edytorze SCE

Procedury cyberbezpie-
czeństwa wg NERC

Zakończenie szkolenia, 
egzamin i wręczenie 
certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelu stacji elektroenergetycznych, obsługujących 

obiekty, na których jest zainstalowany system zdalnego sterowania 

PACIS do wersji 4.6 oraz jest lub będzie zainstalowany system 

sterowania DS. Agile 

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie elementów sprzętowych systemu zdalnego sterowania 

PACIS/DS.Agile,

- przegląd elementów programowych systemu PACIS/DS.Agile; 

Struktura i możliwe konfiguracje systemu; Instalowanie kompo-

nentów systemu PACIS/DS.Agile: OI Server, OI Client, SMT (System 

Management Tool), CMT (Computer Management Tool), SCE 

(System Configurator Editor),

- wgrywanie i odtwarzanie wcześniej zainstalowanej bazy danych 

systemu; Eksploatacja systemu : metody zdalnej diagnozy, wpro-

wadzanie modyfikacji systemu, 

- poziom implementacji standardu IEC 61850 w systemie: GOOSE, 

buforowane raporty, proces tworzenia konfiguracji, export plików, 

itd. Bezpieczeństwo sieciowe wg NERC, komunikacja redundantna 

wg standardów RSTP, PRP.

Wymagany poziom wiedzy

Doświadczenie w zakresie pracy z protokołami komunikacyjnymi, 

z siecią Ethernet. 

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Platforma systemu PACIS/DS.Agile. C264, GTW, OI, oraz urządzenia 

IED.

MiCOM/ Agile: P14D, P94V, P143,P443, P446, P642, P643.

Multlin: 850, 845, 869, F60, D60, L60.

Czas trwania szkolenia: 4 dni 

Cena szkolenia: 2350 zł od osoby (+23% VAT)



Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs A-07.  Zabezpieczenia silników   

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie progra-
mu kursu;
Omówienie wymagań dotyczących
ochrony silnika.

Zabezpieczenia przed  przeciążeniem. 
Różnice w implementacji modelu 
cieplnego i ich wpływ na testowanie 
zabezpieczenia

Dzień III

Zabezpieczenie różnicowe – zasada 
działania. Omówienie wymaganych 
nastaw oraz charakterystyk.

Przerwa 

Kryteria zabezpieczeniowe silników, 
obszar ochrony i sposoby wyliczania 
nastaw

Przerwa 

Silniki synchroniczne i indukcyjne, różnice 
w sposobie ich kompleksowego 
zabezpieczania.

Przerwa 

Przerwa 

Diagnostyka silnika w przekaźniku 
zabezpieczeniowym.  Omówienie metod 
na przykładzie Multlin 869

Przerwa 

14:00 – 16:00 Warsztaty: nastawianie i testowanie  
zabezpieczeń silnikowych

Warsztaty: nastawianie i testowanie 
zabezpieczeń silnikowych

Zakończenie szkolenia, egzamin
 i wręczenie certyfikatów

Przerwa 

Szkolenie przeznaczone dla:

projektantów, użytkowników i służb eksploatacji automatyki 

zabezpieczeniowej 

Zakres i cel szkolenia:

- zagadnienia teoretyczne z zakresu automatyki zabezpieczeniowej 

silnika. Metodologia wyznaczania i obliczania nastaw dla silnika; 

Zrozumienie działania modelu cieplnego oraz jego parametrów 

nastawczych, 

- zdobycie wiedzy praktycznej z wprowadzania nastaw do przekaź-

nika zabezpieczeniowego, jego testowania,

- zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami diagnostyki i moni-

toringu silnika.

Wymagany poziom wiedzy

Doświadczenie w zakresie pracy z zabezpieczeniami, podstawowa 

znajomość standardów komunikacyjnych; 

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM/Agile: P24D, P243.

Multlin: 869 

Kurs A-08. Modelowanie, konfiguracja oraz testowanie szyny procesowej 
                    wg standardu  IEC 61850-9-2

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu 
kursu;
Przedstawienie i omówienie normy
/standardu IEC 61850

Zasady budowania sieci Ethernet między 
urządzeniami peryferyjnymi 
(marging unit) a urządzeniami IED.

Dzień III

Konfiguracja i przesyłanie wartości 
analogowych wg standardu 
IEC 61850-9-2

Przerwa 

Modelowanie węzłów logicznych 
i topologia standardu IEC 61850-9-2 

Przerwa 

Redundancja połączeń i tras Ethernet 
w obrębie stacji energetycznej

Przerwa 

Przerwa 

Testowanie przesyłu oraz symulowanie 
próbek analogowych w standardzie
 IEC 61850-9-2

Przerwa 

14:00 – 16:00 Bezpieczeństwo cybernetyczne, zasady, 
profilaktyka wykrywanie zagrożeń;

Implementacja standardu IEC 61850-9-2 
w urządzeniach IED

Zakończenie szkolenia, egzamin 
i wręczenie certyfikatów

Przerwa 

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierom eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelowi stacji elektroenergetycznych, projektantom 

automatyk stacyjnych na obiektach elektroenergetycznych, którzy 

projektują, eksploatują lub będą konfigurować czy testować obiekty 

na których wykorzystano standard cyfrowej stacji oparty na normie 

IEC 61850-9-2

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie wymagań normy IEC 61850-9-2, modelowania szyny 

procesowej, zasad tworzenia sieci komunikacyjnej Ethernet na 

stacji energetycznej, ogólnych zagadnień cyberbezpieczeństwa 

i metod profilaktyki, 

- poznanie zasad, metod i narzędzi konfiguracyjnych dla szyny 

procesowej IEC 61850-9-2. Narzędzia i metody testowania 

komunikacji, synchronizacji czasowej i redundancji w szynie 

procesowej IEC 61850-9-2, 

- zapoznanie się z konfiguracją przełącznika Ethernet w zakresie 

niezbędnym dla szyny procesowej.  

Szkolenie składa się z części teoretycznej (wykładów, prezentacji), 

oraz części praktycznej (zajęcia z testerem Omicron CMC 356 oraz 

zabezpieczeniami MiCOM Agile), testerami GOOSE i modułami 

peryferyjnymi (merging units) dla stacji cyfrowej.

Wymagany poziom wiedzy

Podstawy znajomości zagadnień z branży elektroenergetycznej.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM/Agille: P14D, P143, P645, P446, P746. 

MU320, T1000/S2020, RT430

Czas trwania szkolenia: 3 dni 

Cena szkolenia: 2750 zł od osoby (+23% VAT)

Czas trwania szkolenia: 3 dni 

Cena szkolenia: 2200 zł od osoby (+23% VAT)



Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs A-07.  Zabezpieczenia silników   

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie progra-
mu kursu;
Omówienie wymagań dotyczących
ochrony silnika.

Zabezpieczenia przed  przeciążeniem. 
Różnice w implementacji modelu 
cieplnego i ich wpływ na testowanie 
zabezpieczenia

Dzień III

Zabezpieczenie różnicowe – zasada 
działania. Omówienie wymaganych 
nastaw oraz charakterystyk.

Przerwa 

Kryteria zabezpieczeniowe silników, 
obszar ochrony i sposoby wyliczania 
nastaw

Przerwa 

Silniki synchroniczne i indukcyjne, różnice 
w sposobie ich kompleksowego 
zabezpieczania.

Przerwa 

Przerwa 

Diagnostyka silnika w przekaźniku 
zabezpieczeniowym.  Omówienie metod 
na przykładzie Multlin 869

Przerwa 

14:00 – 16:00 Warsztaty: nastawianie i testowanie  
zabezpieczeń silnikowych

Warsztaty: nastawianie i testowanie 
zabezpieczeń silnikowych

Zakończenie szkolenia, egzamin
 i wręczenie certyfikatów

Przerwa 

Szkolenie przeznaczone dla:

projektantów, użytkowników i służb eksploatacji automatyki 

zabezpieczeniowej 

Zakres i cel szkolenia:

- zagadnienia teoretyczne z zakresu automatyki zabezpieczeniowej 

silnika. Metodologia wyznaczania i obliczania nastaw dla silnika; 

Zrozumienie działania modelu cieplnego oraz jego parametrów 

nastawczych, 

- zdobycie wiedzy praktycznej z wprowadzania nastaw do przekaź-

nika zabezpieczeniowego, jego testowania,

- zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami diagnostyki i moni-

toringu silnika.

Wymagany poziom wiedzy

Doświadczenie w zakresie pracy z zabezpieczeniami, podstawowa 

znajomość standardów komunikacyjnych; 

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM/Agile: P24D, P243.

Multlin: 869 

Kurs A-08. Modelowanie, konfiguracja oraz testowanie szyny procesowej 
                    wg standardu  IEC 61850-9-2

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu 
kursu;
Przedstawienie i omówienie normy
/standardu IEC 61850

Zasady budowania sieci Ethernet między 
urządzeniami peryferyjnymi 
(marging unit) a urządzeniami IED.

Dzień III

Konfiguracja i przesyłanie wartości 
analogowych wg standardu 
IEC 61850-9-2

Przerwa 

Modelowanie węzłów logicznych 
i topologia standardu IEC 61850-9-2 

Przerwa 

Redundancja połączeń i tras Ethernet 
w obrębie stacji energetycznej

Przerwa 

Przerwa 

Testowanie przesyłu oraz symulowanie 
próbek analogowych w standardzie
 IEC 61850-9-2

Przerwa 

14:00 – 16:00 Bezpieczeństwo cybernetyczne, zasady, 
profilaktyka wykrywanie zagrożeń;

Implementacja standardu IEC 61850-9-2 
w urządzeniach IED

Zakończenie szkolenia, egzamin 
i wręczenie certyfikatów

Przerwa 

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierom eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelowi stacji elektroenergetycznych, projektantom 

automatyk stacyjnych na obiektach elektroenergetycznych, którzy 

projektują, eksploatują lub będą konfigurować czy testować obiekty 

na których wykorzystano standard cyfrowej stacji oparty na normie 

IEC 61850-9-2

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie wymagań normy IEC 61850-9-2, modelowania szyny 

procesowej, zasad tworzenia sieci komunikacyjnej Ethernet na 

stacji energetycznej, ogólnych zagadnień cyberbezpieczeństwa 

i metod profilaktyki, 

- poznanie zasad, metod i narzędzi konfiguracyjnych dla szyny 

procesowej IEC 61850-9-2. Narzędzia i metody testowania 

komunikacji, synchronizacji czasowej i redundancji w szynie 

procesowej IEC 61850-9-2, 

- zapoznanie się z konfiguracją przełącznika Ethernet w zakresie 

niezbędnym dla szyny procesowej.  

Szkolenie składa się z części teoretycznej (wykładów, prezentacji), 

oraz części praktycznej (zajęcia z testerem Omicron CMC 356 oraz 

zabezpieczeniami MiCOM Agile), testerami GOOSE i modułami 

peryferyjnymi (merging units) dla stacji cyfrowej.

Wymagany poziom wiedzy

Podstawy znajomości zagadnień z branży elektroenergetycznej.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM/Agille: P14D, P143, P645, P446, P746. 

MU320, T1000/S2020, RT430

Czas trwania szkolenia: 3 dni 

Cena szkolenia: 2750 zł od osoby (+23% VAT)

Czas trwania szkolenia: 3 dni 

Cena szkolenia: 2200 zł od osoby (+23% VAT)
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Kurs A-10. Analiza i interpretacja danych z czujników On-line gazów 
                    rozpuszczonych w oleju transformatora. 

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Omówienie topologii sieci Ethernet;
Urządzenia i nomenklatura związana z terminologią Ethernet.

Konfiguracja i przesyłanie wartości analogowych 
wg standardu IEC 61850-9-2 oraz sygnałów sterujących 
wg IEC 61850-8-1 i zasilania do urządzeń peryferyjnych.

Przerwa 

Wprowadzenie do modelowania IEC 61850;
Warstwa fizyczna modelu OSI, sieci światłowodowe, 
elektryczne.

Przerwa 

Testowanie przesyłu oraz symulowanie próbek 
analogowych w standardzie IEC 61850-9-2, monitorowanie 
obciążenia sieci, szukanie słabych punktów.

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Redundancja połączeń i tras Ethernet w obrębie stacji 
energetycznej;
Bezpieczeństwo cybernetyczne, zasady i profilaktyka; 

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Kurs A-09.  Projektowanie, konfiguracja, testowanie oraz 
                     cyberbezpieczeństwo sieci Ethernet 
                     na stacjach energetycznych    

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Omówienie topologii sieci Ethernet;
Urządzenia i nomenklatura związana z terminologią Ethernet.

Konfiguracja i przesyłanie wartości analogowych 
wg standardu IEC 61850-9-2 oraz sygnałów sterujących 
wg IEC 61850-8-1 i zasilania do urządzeń peryferyjnych.

Przerwa 

Wprowadzenie do modelowania IEC 61850;
Warstwa fizyczna modelu OSI, sieci światłowodowe, 
elektryczne.

Przerwa 

Testowanie przesyłu oraz symulowanie próbek 
analogowych w standardzie IEC 61850-9-2, monitorowanie 
obciążenia sieci, szukanie słabych punktów.

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Redundancja połączeń i tras Ethernet w obrębie stacji 
energetycznej;
Bezpieczeństwo cybernetyczne, zasady i profilaktyka; 

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: 

inżynierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach prze-

mysłowych, personelu stacji elektroenergetycznych, projektantów 

automatyk stacyjnych na obiektach elektroenergetycznych, którzy 

projektują, eksploatują lub będą konfigurować czy testować obiekty. 

na których wykorzystano standard cyfrowej stacji oparty na normie 

IEC 61850 (szynę systemową -8-1 oraz procesową -9-2).

Zakres i cel szkolenia:

- poznanie standardu IEC 61850 i jego atutów, które zależą 

w głównej mierze od prawidłowego zaprojektowania oraz 

wykonania sieci komunikacyjnych na stacji, 

- dostarczenie wiedzy na temat wymagań jakie powinny być zawarte 

w specyfikacjach technicznych dla nowych czy też modernizowa-

nych obiektów z wykorzystaniem IEC 61850, dla opisów techni-

cznych projektów na podstawie których mają powstać realne 

aplikacje oraz dla tworzenia procedur testowania i weryfikacji 

wyników testów istniejących sieci komunikacyjnych na stacji,

- zwrócenie uwagi na zagadnienia bezpieczeństwa sieciowego, 

profilaktyki jako środka bezpieczeństwa oraz metodom wykrywa-

nia i eliminacji zagrożeń ataków cybernetycznych,

Szkolenie składa się z części teoretycznej (wykładów, prezentacji), 

oraz części praktycznej testerami GOOSE i modułami peryferyjnymi 

(merging units) dla stacji cyfrowej.

Wymagany poziom wiedzy

Podstawy znajomości zagadnień z branży elektroenergetycznej.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Multlin: 850, 845, 869, F60, D60, L60.

Switch: S20

Merging Unit: MU320

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1800 zł od osoby (+23% VAT)

Szkolenie przeznaczone dla:

- pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelu stacji elektroenergetycznych.

Zakres i cel szkolenia:

- Dostarczenie wiedzy na temat zjawisk chemicznych zachodzących 

w kadzi transformatora, dostępnych metod diagnostycznych, 

a także analizę danych pochodzących z urządzeń do monitoringu 

on-line gazów rozpuszczonych w oleju w celu wczesnego wykrycia 

i identyfikacji rozwijających się uszkodzeń.

Wymagany poziom wiedzy

Podstawy znajomości zagadnień z branży elektroenergetycznej.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Hydran M2, Transfix, Minitrans, Transport X .

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)



Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs A-10. Analiza i interpretacja danych z czujników On-line gazów 
                    rozpuszczonych w oleju transformatora. 

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Omówienie topologii sieci Ethernet;
Urządzenia i nomenklatura związana z terminologią Ethernet.

Konfiguracja i przesyłanie wartości analogowych 
wg standardu IEC 61850-9-2 oraz sygnałów sterujących 
wg IEC 61850-8-1 i zasilania do urządzeń peryferyjnych.

Przerwa 

Wprowadzenie do modelowania IEC 61850;
Warstwa fizyczna modelu OSI, sieci światłowodowe, 
elektryczne.

Przerwa 

Testowanie przesyłu oraz symulowanie próbek 
analogowych w standardzie IEC 61850-9-2, monitorowanie 
obciążenia sieci, szukanie słabych punktów.

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Redundancja połączeń i tras Ethernet w obrębie stacji 
energetycznej;
Bezpieczeństwo cybernetyczne, zasady i profilaktyka; 

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Kurs A-09.  Projektowanie, konfiguracja, testowanie oraz 
                     cyberbezpieczeństwo sieci Ethernet 
                     na stacjach energetycznych    

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Omówienie topologii sieci Ethernet;
Urządzenia i nomenklatura związana z terminologią Ethernet.

Konfiguracja i przesyłanie wartości analogowych 
wg standardu IEC 61850-9-2 oraz sygnałów sterujących 
wg IEC 61850-8-1 i zasilania do urządzeń peryferyjnych.

Przerwa 

Wprowadzenie do modelowania IEC 61850;
Warstwa fizyczna modelu OSI, sieci światłowodowe, 
elektryczne.

Przerwa 

Testowanie przesyłu oraz symulowanie próbek 
analogowych w standardzie IEC 61850-9-2, monitorowanie 
obciążenia sieci, szukanie słabych punktów.

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Redundancja połączeń i tras Ethernet w obrębie stacji 
energetycznej;
Bezpieczeństwo cybernetyczne, zasady i profilaktyka; 

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: 

inżynierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach prze-

mysłowych, personelu stacji elektroenergetycznych, projektantów 

automatyk stacyjnych na obiektach elektroenergetycznych, którzy 

projektują, eksploatują lub będą konfigurować czy testować obiekty. 

na których wykorzystano standard cyfrowej stacji oparty na normie 

IEC 61850 (szynę systemową -8-1 oraz procesową -9-2).

Zakres i cel szkolenia:

- poznanie standardu IEC 61850 i jego atutów, które zależą 

w głównej mierze od prawidłowego zaprojektowania oraz 

wykonania sieci komunikacyjnych na stacji, 

- dostarczenie wiedzy na temat wymagań jakie powinny być zawarte 

w specyfikacjach technicznych dla nowych czy też modernizowa-

nych obiektów z wykorzystaniem IEC 61850, dla opisów techni-

cznych projektów na podstawie których mają powstać realne 

aplikacje oraz dla tworzenia procedur testowania i weryfikacji 

wyników testów istniejących sieci komunikacyjnych na stacji,

- zwrócenie uwagi na zagadnienia bezpieczeństwa sieciowego, 

profilaktyki jako środka bezpieczeństwa oraz metodom wykrywa-

nia i eliminacji zagrożeń ataków cybernetycznych,

Szkolenie składa się z części teoretycznej (wykładów, prezentacji), 

oraz części praktycznej testerami GOOSE i modułami peryferyjnymi 

(merging units) dla stacji cyfrowej.

Wymagany poziom wiedzy

Podstawy znajomości zagadnień z branży elektroenergetycznej.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Multlin: 850, 845, 869, F60, D60, L60.

Switch: S20

Merging Unit: MU320

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1800 zł od osoby (+23% VAT)

Szkolenie przeznaczone dla:

- pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelu stacji elektroenergetycznych.

Zakres i cel szkolenia:

- Dostarczenie wiedzy na temat zjawisk chemicznych zachodzących 

w kadzi transformatora, dostępnych metod diagnostycznych, 

a także analizę danych pochodzących z urządzeń do monitoringu 

on-line gazów rozpuszczonych w oleju w celu wczesnego wykrycia 

i identyfikacji rozwijających się uszkodzeń.

Wymagany poziom wiedzy

Podstawy znajomości zagadnień z branży elektroenergetycznej.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Hydran M2, Transfix, Minitrans, Transport X .

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)



Kurs specjalistyczny S-01. 

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń 
transformatora.
Omówienie parametrów nastaw w zabezpieczeniu P64x

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczenia  P64x

Przerwa 

Konfiguracja  P643

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych  Omicron. 
dla zabezpieczenia różnicowego transformatora P64x 

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i urucho-

mienie pola.

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabez-

pieczenia różnicowego transformatora, 

- przeprowadzenie pełnych testów zabezpieczenia P64x przy 

pomocy testera Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach 

MiCOM/Agile oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron .

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM/Agile:P642, P643 

Omicron CMC

Konfiguracja i testowanie zabezpieczenia 
różnicowego  transformatora 
typu Agile P642, P643

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)

Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs A-11.  Wprowadzenie do stacji cyfrowych   

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Przerwa Przerwa 

14:00 – 16:00

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelu stacji elektroenergetycznych, 

Zakres i cel szkolenia:

Szkolenie wprowadzające do stacji cyfrowych pozwala poszerzyć 

wiedzę związaną z projektowaniem i eksploatacją stacji cyfrowej 

IEC61850 w zakresie komunikatów  GOOSE, SV oraz PTP. Ważnym 

zagadnieniem, związanym z budową nowoczesnych stacji elektro-

energetycznych, jest cyberbezpieczeństwo, a zastosowane rozwią-

zanie techniczne ma na nie wpływ. Wobec powyższego wprowa-

dzenie do tego zagadnienie zostało w niniejszym szkoleniu także 

ujęte. Zakres szkolenia jest bardzo szeroki, dlatego są dostępne 

dodatkowe szkolenia specjalistyczne z poszczególnych zagadnień 

omawianych w ramach tego szkolenia. Są one ujęte w naszej ofercie 

szkoleń na rok 2018. Szkolenie obejmuje zarówno zajęcia teore-

tyczne jak i praktyczne (warsztaty) w oparciu o sprzęt naszej firmy.

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami SN/WN/NN.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM/Agille: P446, Multilin 850, Multilin F60. 

MU320, T1000/S2020, RT430

Czas trwania szkolenia: 4 dni 

Cena szkolenia: 2650 zł od osoby (+23% VAT)

Dzień III Dzień IV

Przedstawienie standardu 

IEC61850 w zakresie 

GOOSE i SV

Rekomendowane topologie 

sieci IEC61850 przy wykorzy–

staniu protokołu PRP, 
RSTP, HSR

Procedury cyberbezpie-

czeństwa wg NERC w sieci 

IEC61850

Projektowanie stacji cyfro-

wych pod kątem obniżenia 

kosztów eksploatacji i szyb-
kości reakcji obsługi w sytuac-
jach awaryjnych w odniesie-
niu do stacji tradycyjnej. 
Testowanie stacji cyfrowej 

Warsztaty: konfiguracja 
komunikatów SV w MiCOM 
oraz modułach peryferyjnych 
MU320  

Przerwa Przerwa 

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

Zagadnienia związane z zarzą-
dzaniem ruchem sieciowym 
poprzez przełączniki Ethernet 
w sieci IEC61850 (VLAN, 
filtracja Multicast). Synchroni-
zacja czasu (SNTP, PTP)

Projektowanie bezpiecznych 
sieci IEC61850. Zarządzanie 
cyberbezpieczeństwem. 
Wykorzystanie technik 
SYSLOG, RBAC, RADIUS

Warsztaty: testowanie stacji 
cyfrowej przy wykorzystaniu 
narzędzi firmy OMICRON: 
CMC, SV Scout, IED Scout, 
DANEO

Warsztaty: konfiguracja 

GOOSE w przekaźnikach 

zabezpieczeniowych MiCOM 

i Multilin

Warsztaty: konfiguracja 

przełącznika Ethernet oraz 

zegara GPS w zakresie 

wymagań IEC61850

Warsztaty: praktyczne 

działanie SYSLOG, RADIUS, 

RBAC

Zakończenie szkolenia, 

egzamin i wręczenie 

certyfikatów



Kurs specjalistyczny S-01. 

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń 
transformatora.
Omówienie parametrów nastaw w zabezpieczeniu P64x

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczenia  P64x

Przerwa 

Konfiguracja  P643

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych  Omicron. 
dla zabezpieczenia różnicowego transformatora P64x 

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i urucho-

mienie pola.

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabez-

pieczenia różnicowego transformatora, 

- przeprowadzenie pełnych testów zabezpieczenia P64x przy 

pomocy testera Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach 

MiCOM/Agile oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron .

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM/Agile:P642, P643 

Omicron CMC

Konfiguracja i testowanie zabezpieczenia 
różnicowego  transformatora 
typu Agile P642, P643

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)

Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs A-11.  Wprowadzenie do stacji cyfrowych   

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Przerwa Przerwa 

14:00 – 16:00

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, personelu stacji elektroenergetycznych, 

Zakres i cel szkolenia:

Szkolenie wprowadzające do stacji cyfrowych pozwala poszerzyć 

wiedzę związaną z projektowaniem i eksploatacją stacji cyfrowej 

IEC61850 w zakresie komunikatów  GOOSE, SV oraz PTP. Ważnym 

zagadnieniem, związanym z budową nowoczesnych stacji elektro-

energetycznych, jest cyberbezpieczeństwo, a zastosowane rozwią-

zanie techniczne ma na nie wpływ. Wobec powyższego wprowa-

dzenie do tego zagadnienie zostało w niniejszym szkoleniu także 

ujęte. Zakres szkolenia jest bardzo szeroki, dlatego są dostępne 

dodatkowe szkolenia specjalistyczne z poszczególnych zagadnień 

omawianych w ramach tego szkolenia. Są one ujęte w naszej ofercie 

szkoleń na rok 2018. Szkolenie obejmuje zarówno zajęcia teore-

tyczne jak i praktyczne (warsztaty) w oparciu o sprzęt naszej firmy.

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami SN/WN/NN.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

MiCOM/Agille: P446, Multilin 850, Multilin F60. 

MU320, T1000/S2020, RT430

Czas trwania szkolenia: 4 dni 

Cena szkolenia: 2650 zł od osoby (+23% VAT)

Dzień III Dzień IV

Przedstawienie standardu 

IEC61850 w zakresie 

GOOSE i SV

Rekomendowane topologie 

sieci IEC61850 przy wykorzy–

staniu protokołu PRP, 
RSTP, HSR

Procedury cyberbezpie-

czeństwa wg NERC w sieci 

IEC61850

Projektowanie stacji cyfro-

wych pod kątem obniżenia 

kosztów eksploatacji i szyb-
kości reakcji obsługi w sytuac-
jach awaryjnych w odniesie-
niu do stacji tradycyjnej. 
Testowanie stacji cyfrowej 

Warsztaty: konfiguracja 
komunikatów SV w MiCOM 
oraz modułach peryferyjnych 
MU320  

Przerwa Przerwa 

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

Zagadnienia związane z zarzą-
dzaniem ruchem sieciowym 
poprzez przełączniki Ethernet 
w sieci IEC61850 (VLAN, 
filtracja Multicast). Synchroni-
zacja czasu (SNTP, PTP)

Projektowanie bezpiecznych 
sieci IEC61850. Zarządzanie 
cyberbezpieczeństwem. 
Wykorzystanie technik 
SYSLOG, RBAC, RADIUS

Warsztaty: testowanie stacji 
cyfrowej przy wykorzystaniu 
narzędzi firmy OMICRON: 
CMC, SV Scout, IED Scout, 
DANEO

Warsztaty: konfiguracja 

GOOSE w przekaźnikach 

zabezpieczeniowych MiCOM 

i Multilin

Warsztaty: konfiguracja 

przełącznika Ethernet oraz 

zegara GPS w zakresie 

wymagań IEC61850

Warsztaty: praktyczne 

działanie SYSLOG, RADIUS, 

RBAC

Zakończenie szkolenia, 

egzamin i wręczenie 

certyfikatów



Kurs specjalistyczny S-03. 

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń linii.
Omówienie parametrów nastaw w zabezpieczeniu D60

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady  i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczenia  D60

Przerwa 

Konfiguracja  D60

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych Omicron. 
dla zabezpieczenia odległościowego linii D60

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i uruchomie-

nie pola 

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabez-

pieczenia różnicowego linii,

- przeprowadzenie pełnych testów zabezpieczenia D60 przy pomocy 

testera Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Multlin 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron .

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Multlin D60

Omicron CMC

Konfiguracja i testowanie zabezpieczenia 
odległościowego linii typu Multlin D60

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)

Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs  specjalistyczny S-02.

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń 
transformatora.
Omówienie parametrównastaw w zabezpieczeniu T60, 845

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady  i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczeń T60, 845

Przerwa 

Konfiguracja  T60, 845

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych  Omicron. 
dla zabezpieczenia różnicowego transformatora  
T60, 845

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i urucho-

mienie pola  

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabez-

pieczenia różnicowego transformatora,

- przeprowadzenie pełnych testów zabezpieczenia T60, 845 przy 

pomocy testera Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Multlin 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Multlin T60, 845

Omicron CMC

Konfiguracja i testowanie zabezpieczenia 
różnicowego transformatora typu 
Multlin T60, 845

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)



Kurs specjalistyczny S-03. 

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń linii.
Omówienie parametrów nastaw w zabezpieczeniu D60

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady  i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczenia  D60

Przerwa 

Konfiguracja  D60

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych Omicron. 
dla zabezpieczenia odległościowego linii D60

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i uruchomie-

nie pola 

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabez-

pieczenia różnicowego linii,

- przeprowadzenie pełnych testów zabezpieczenia D60 przy pomocy 

testera Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Multlin 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron .

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Multlin D60

Omicron CMC

Konfiguracja i testowanie zabezpieczenia 
odległościowego linii typu Multlin D60

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)

Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs  specjalistyczny S-02.

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń 
transformatora.
Omówienie parametrównastaw w zabezpieczeniu T60, 845

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady  i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczeń T60, 845

Przerwa 

Konfiguracja  T60, 845

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych  Omicron. 
dla zabezpieczenia różnicowego transformatora  
T60, 845

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i urucho-

mienie pola  

Zakres i cel szkolenia:

- omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabez-

pieczenia różnicowego transformatora,

- przeprowadzenie pełnych testów zabezpieczenia T60, 845 przy 

pomocy testera Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Multlin 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Multlin T60, 845

Omicron CMC

Konfiguracja i testowanie zabezpieczenia 
różnicowego transformatora typu 
Multlin T60, 845

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)



Kurs specjalistyczny S-05. 

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń linii.
Omówienie parametrów nastaw w zabezpieczeniu 
P543, P545

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady  i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczeń P543, P545

Przerwa 

Konfiguracja P543, P545

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych Omicron. 
dla zabezpieczenia różnicowego P64x 

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i uruchomie-

nie pola 

Zakres i cel szkolenia:

Omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabez-

pieczenia różnicowego Transformatora. Przeprowadzenie pełnych 

testów zabezpieczenia różnicowego linii P54x przy pomocy testera 

Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Agile 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron.

Konfiguracja i testowanie zabezpieczenia 
różnicowego linii typu Agile P543, P545

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Agile P543, P545

Omicron CMC

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)

Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs  specjalistyczny S-04.

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń linii.
Omówienie parametrów  nastaw   w zabezpieczeniu  
P443, P446

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady  i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczenia  P443, P446

Przerwa 

Konfiguracja P443, P446

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych Omicron. 
dla zabezpieczenia odległościowego P443, P446

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i uruchomie-

nie pola. 

Zakres i cel szkolenia:

Omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabez-

pieczenia różnicowego Transformatora. Przeprowadzenie pełnych 

testów zabezpieczenia odległościowego P44x przy pomocy testera 

Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Agile 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Agile P443, P456

Omicron CMC

Konfiguracja i testowanie zabezpieczenia 
odległościowego linii typu Agile P443, P446

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)



Kurs specjalistyczny S-05. 

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń linii.
Omówienie parametrów nastaw w zabezpieczeniu 
P543, P545

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady  i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczeń P543, P545

Przerwa 

Konfiguracja P543, P545

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych Omicron. 
dla zabezpieczenia różnicowego P64x 

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i uruchomie-

nie pola 

Zakres i cel szkolenia:

Omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabez-

pieczenia różnicowego Transformatora. Przeprowadzenie pełnych 

testów zabezpieczenia różnicowego linii P54x przy pomocy testera 

Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Agile 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron.

Konfiguracja i testowanie zabezpieczenia 
różnicowego linii typu Agile P543, P545

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Agile P543, P545

Omicron CMC

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)

Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs  specjalistyczny S-04.

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń linii.
Omówienie parametrów  nastaw   w zabezpieczeniu  
P443, P446

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady  i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczenia  P443, P446

Przerwa 

Konfiguracja P443, P446

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych Omicron. 
dla zabezpieczenia odległościowego P443, P446

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i uruchomie-

nie pola. 

Zakres i cel szkolenia:

Omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabez-

pieczenia różnicowego Transformatora. Przeprowadzenie pełnych 

testów zabezpieczenia odległościowego P44x przy pomocy testera 

Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Agile 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Agile P443, P456

Omicron CMC

Konfiguracja i testowanie zabezpieczenia 
odległościowego linii typu Agile P443, P446

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)



Kurs specjalistyczny S-07. 

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń 
różnicowego szyn zbiorczych
Zapoznanie się ze środowiskiem S1 Agile

cd. -Symulacja zwarć  szyn.
Agile  -odczyt rejestratora zdarzeń oraz pliku 
zakłóceń.

Przerwa 

Omówienie parametrów nastaw w zabezpieczeniu P74x

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00 Symulacja zwarć szyn. Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i uruchomie-

nie pola. 

Zakres i cel szkolenia:

Omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabezpie-

czenia różnicowego szyn zbiorczych. Przeprowadzenie Symulacja 

zwarć  szyn przy pomocy testera.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Multlin 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron.

Omówienie konfiguracji oraz analiza zwarć 
szyn zbiorczych typu Agile P74x 

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Agile P74x

Omicron CMC , tester szyn.

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 2000 zł od osoby (+23% VAT)

Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs  specjalistyczny S-06.

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń linii.
Omówienie parametrów nastaw w zabezpieczeniu L60

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady  i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczenia L60

Przerwa 

Konfiguracja  L60

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych Omicron. 
dla zabezpieczenia różnicowego linii L60

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i uruchomie-

nie pola 

Zakres i cel szkolenia:

Omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabezpie-

czenia różnicowego Transformatora. Przeprowadzenie pełnych 

testów zabezpieczenia różnicowego linii L60 przy pomocy testera 

Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Multlin 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Multilin L60

Omicron CMC

Konfiguracja i testowanie zabezpieczenia 
różnicowego  Linii typu Multilin L60

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)



Kurs specjalistyczny S-07. 

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń 
różnicowego szyn zbiorczych
Zapoznanie się ze środowiskiem S1 Agile

cd. -Symulacja zwarć  szyn.
Agile  -odczyt rejestratora zdarzeń oraz pliku 
zakłóceń.

Przerwa 

Omówienie parametrów nastaw w zabezpieczeniu P74x

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00 Symulacja zwarć szyn. Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i uruchomie-

nie pola. 

Zakres i cel szkolenia:

Omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabezpie-

czenia różnicowego szyn zbiorczych. Przeprowadzenie Symulacja 

zwarć  szyn przy pomocy testera.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Multlin 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron.

Omówienie konfiguracji oraz analiza zwarć 
szyn zbiorczych typu Agile P74x 

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Agile P74x

Omicron CMC , tester szyn.

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 2000 zł od osoby (+23% VAT)

Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs  specjalistyczny S-06.

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń linii.
Omówienie parametrów nastaw w zabezpieczeniu L60

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady  i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczenia L60

Przerwa 

Konfiguracja  L60

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych Omicron. 
dla zabezpieczenia różnicowego linii L60

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i uruchomie-

nie pola 

Zakres i cel szkolenia:

Omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabezpie-

czenia różnicowego Transformatora. Przeprowadzenie pełnych 

testów zabezpieczenia różnicowego linii L60 przy pomocy testera 

Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Multlin 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Multilin L60

Omicron CMC

Konfiguracja i testowanie zabezpieczenia 
różnicowego  Linii typu Multilin L60

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)



CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA: …………………...................…………..zł/osoba (+23% VAT)

powyższa kwota zostanie wpłacona na konto:
GE Power Sp. z o.o.
Societe Generale S.A nr rachunku PL37 1840 0007 2212 3760 0810 1019

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ KOD, DATĘ  SZKOLENIA, ORAZ NAZWISKO UCZESTNIKA

Akceptujemy warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu organizowanym przez GE Power Sp. z o.o. i upoważniamy GE Power Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji 
o szkoleniach. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez GE Power Sp. z o.o. o prawie wglądu i zmiany moich danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF e-mailem na adres podany w karcie zgłoszenia (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania 
oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej).

Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem: 32 461 3559 lub mailem: irena.fidik@ge.com

......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

Karta zgłoszenia udziału w szkoleniach

Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs  specjalistyczny S-08.

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń pola
Omówienie  funkcji oraz parametrów nastaw 
w zabezpieczeniu 850, F60

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady  i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczenia 850, F60

Przerwa 

Konfiguracja  850, F60

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych  Omicron. 
dla zabezpieczenia pola 850, F60

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i uruchomie-

nie pola. 

Zakres i cel szkolenia:

Omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabezpie-

czenia pola . Przeprowadzenie  testów zabezpieczenia 850, F60 przy 

pomocy testera Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Multlin 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Multlin 850, F60

Omicron CMC

Konfiguracja, testowanie sterownika 
i zabezpieczenia pola typu Multlin 850, F60

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)



CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA: …………………...................…………..zł/osoba (+23% VAT)

powyższa kwota zostanie wpłacona na konto:
GE Power Sp. z o.o.
Societe Generale S.A nr rachunku PL37 1840 0007 2212 3760 0810 1019

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ KOD, DATĘ  SZKOLENIA, ORAZ NAZWISKO UCZESTNIKA

Akceptujemy warunki płatności i uczestnictwa w niniejszym szkoleniu organizowanym przez GE Power Sp. z o.o. i upoważniamy GE Power Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zgłoszenia oraz w celu przesyłania informacji 
o szkoleniach. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez GE Power Sp. z o.o. o prawie wglądu i zmiany moich danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej w formacie PDF e-mailem na adres podany w karcie zgłoszenia (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania 
oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej).

Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem: 32 461 3559 lub mailem: irena.fidik@ge.com

......................................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej

Karta zgłoszenia udziału w szkoleniach

Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Kurs  specjalistyczny S-08.

Dzień I Dzień II

09:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 13:00

13:00 – 14:00

Wprowadzenie, przedstawienie programu kursu;
Przegląd najważniejszych kryteriów dla zabezpieczeń pola
Omówienie  funkcji oraz parametrów nastaw 
w zabezpieczeniu 850, F60

Omówienie narzędzi wykorzystaniem RIO.
Porady  i sposoby testowania.
Warsztaty:
testowanie zabezpieczenia 850, F60

Przerwa 

Konfiguracja  850, F60

Przerwa 

cd. warsztatów

Przerwa 

Przerwa 

14:00 – 16:00
Przygotowanie testów automatycznych  Omicron. 
dla zabezpieczenia pola 850, F60

Zakończenie szkolenia, egzamin i wręczenie certyfikatów

Szkolenie przeznaczone dla:

pracowników zatrudnionych w branży elektroenergetycznej: inży-

nierów eksploatacji, służb utrzymania ruchu w zakładach przemy-

słowych, inżynierów przeprowadzających testowanie i uruchomie-

nie pola. 

Zakres i cel szkolenia:

Omówienie kryteriów, parametrów oraz sposobu nastaw zabezpie-

czenia pola . Przeprowadzenie  testów zabezpieczenia 850, F60 przy 

pomocy testera Omicron.

Cześć praktyczna szkolenia oparta będzie na urządzeniach Multlin 

oraz testerze automatycznym Omicron CMC. 

Wymagany poziom wiedzy

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie pracy z zabezpie-

czeniami oraz urządzeniem testującym Omicron.

Urządzenia wykorzystywane na szkoleniu:

Multlin 850, F60

Omicron CMC

Konfiguracja, testowanie sterownika 
i zabezpieczenia pola typu Multlin 850, F60

Czas trwania szkolenia: 2 dni 

Cena szkolenia: 1900 zł od osoby (+23% VAT)



1. Szkolenia organizowane w siedzibie GE Grid Automation, tj. w biurze w Wałbrzychu,  przy ul. Wrocławskiej 95, 
 58-306 Wałbrzych.

2. Zgłoszenie uczestnika szkolenia odbywają się poprzez przesłanie na adres irena.fidik@ge.com lub faksem 
 na numer +48 32 461 3559 wypełnione Karty Zgłoszenia Uczestnictwa (załącznik do niniejszej Oferty 
 Szkoleń) oraz poprzez dokonanie wpłaty na konto Organizatora, tj. GE Power sp. z o.o. (nr konta podany 
 na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa).

3. Terminy szkoleń będą potwierdzane w momencie wpływu minimalnej wymagającej ilości zgłoszeń, a jeśli 
 to minimum nie zostanie osiągnięte, zaproponujemy nowy termin.

4. W cenie szkolenia uwzględnione jest zakwaterowanie uczestników szkolenia (ilość dób hotelowych 
 jest równa ilości dni szkolenia).

5. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

6. Termin złożenia zamówienia co najmniej 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

7. Forma płatności: 100 % przedpłata do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

8. Sugerujemy korzystanie z własnych komputerów przenośnych podczas zajęć praktycznych (daje to uczestni-
 kom możliwość przetestowania oprogramowania i rozwiązania problemów na bieżąco). 

9. Miejsce zakwaterowania uczestników szkolenia znajduje się maksymalnie do 8 km od siedziby 
 GE Grid Automation. Uczestnicy szkolenia dojeżdżają na własny koszt od miejsca zakwaterowania 
 do miejsca szkolenia.

10. W trakcie szkolenia zapewniony jest poczęstunek.

11. Uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, najnowsze wersje oprogramowania 
 oraz inne materiały wykorzystywane podczas sesji szkoleniowej.

Warunki rezygnacji:

1. Rezygnacja możliwa jest tylko w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 
 3 (trzy) dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia będzie skutkowało obciążeniem Zmawiającego 
 pełnym kosztem szkolenia.

- Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie Zmawiającego pełnymi 
   kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej 
   liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu.

- w przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, Ge Grid Automation zobowiązuje się do 
  zwrotu pełnej kwoty (bez odsetek i odszkodowania) w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

2. Organizator może zmienić wcześniej ustalonego wykładowcę oraz termin szkolenia bez podania przyczyn.

3. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

4. Wszystkie ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23 % podatku VAT.

5. Wszelkie pytania dotyczące warunków udziału, płatności, certyfikatów należy kierować na adres: 
 irena.fidik@ge.com lub telefonem 74 6419343.

Ogólne warunki udziału w szkoleniach
organizowanych przez GE Grid Automation

Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Notatki



1. Szkolenia organizowane w siedzibie GE Grid Automation, tj. w biurze w Wałbrzychu,  przy ul. Wrocławskiej 95, 
 58-306 Wałbrzych.

2. Zgłoszenie uczestnika szkolenia odbywają się poprzez przesłanie na adres irena.fidik@ge.com lub faksem 
 na numer +48 32 461 3559 wypełnione Karty Zgłoszenia Uczestnictwa (załącznik do niniejszej Oferty 
 Szkoleń) oraz poprzez dokonanie wpłaty na konto Organizatora, tj. GE Power sp. z o.o. (nr konta podany 
 na Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa).

3. Terminy szkoleń będą potwierdzane w momencie wpływu minimalnej wymagającej ilości zgłoszeń, a jeśli 
 to minimum nie zostanie osiągnięte, zaproponujemy nowy termin.

4. W cenie szkolenia uwzględnione jest zakwaterowanie uczestników szkolenia (ilość dób hotelowych 
 jest równa ilości dni szkolenia).

5. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

6. Termin złożenia zamówienia co najmniej 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.

7. Forma płatności: 100 % przedpłata do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

8. Sugerujemy korzystanie z własnych komputerów przenośnych podczas zajęć praktycznych (daje to uczestni-
 kom możliwość przetestowania oprogramowania i rozwiązania problemów na bieżąco). 

9. Miejsce zakwaterowania uczestników szkolenia znajduje się maksymalnie do 8 km od siedziby 
 GE Grid Automation. Uczestnicy szkolenia dojeżdżają na własny koszt od miejsca zakwaterowania 
 do miejsca szkolenia.

10. W trakcie szkolenia zapewniony jest poczęstunek.

11. Uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, najnowsze wersje oprogramowania 
 oraz inne materiały wykorzystywane podczas sesji szkoleniowej.

Warunki rezygnacji:

1. Rezygnacja możliwa jest tylko w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 
 3 (trzy) dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia będzie skutkowało obciążeniem Zmawiającego 
 pełnym kosztem szkolenia.

- Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie Zmawiającego pełnymi 
   kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej 
   liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu.

- w przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, Ge Grid Automation zobowiązuje się do 
  zwrotu pełnej kwoty (bez odsetek i odszkodowania) w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

2. Organizator może zmienić wcześniej ustalonego wykładowcę oraz termin szkolenia bez podania przyczyn.

3. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

4. Wszystkie ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23 % podatku VAT.

5. Wszelkie pytania dotyczące warunków udziału, płatności, certyfikatów należy kierować na adres: 
 irena.fidik@ge.com lub telefonem 74 6419343.

Ogólne warunki udziału w szkoleniach
organizowanych przez GE Grid Automation

Oferta szkoleń technicznych Oferta szkoleń technicznych

Notatki



GPS: 50° 48' 48.9636” N,16° 17' 58.5708”E

Kontakt

 

GE Power Sp. z o.o.

Biuro Grid Automation

Ul. Wrocławska 95/ I piętro

58-306 Wałbrzych

 

Ryszard Jusiel 

M : +48 691 090 059

T : +48 74 641 93 44

ryszard.jusiel@ge.com

 

Irena Fidik

T : +48 74 641 9343

irena.fidik@ge.com

 

www.gridautomation.pl

www.gridsolutions.com
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