
 
 

 

Tematyka szkoleń energetycznych  

I półrocze 2017 r. 

 

 

Lp. Termin szkolenia Tytuł szkolenia 
Koszty 

dydaktyczne 

1. 23.01 – 27.01.2017r 

Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników firm 

wykonawczych(instrukcja ENERGA i PGE) 

2 250,00 zł 

2. 23.01 – 31.01.2017r 

Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników firm 

wykonawczych(instrukcja ENEA) 

2 450,00 zł 

3. 23.01 – 27.01.2017r 
Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników dozoru 
1 300,00 zł 

4. 20.02 – 10.03.2017r 
Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla elektromonterów 
2 550,00 zł 

5. 20.02 -24.02.2017r 
Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników dozoru 
1 300,00 zł 

6. 20.02 -24.02.2017r 

Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników firm 

wykonawczych(instrukcja ENERGA lub PGE) 

2 250,00 zł 

7. 20.02 -28.02.2017r 

Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników firm 

wykonawczych(instrukcja ENEA) 

2 450,00 zł 

8. 06.03 -14.04.2017r Prace pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV dla elektromonterów 8 500,00 zł 

9. 06.03 -31.03.2017r Prace pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV dla elektromonterów 6 500,00 zł 

10. 15.03 – 17.03.2017r Prace pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV dla pracowników dozoru  650,00 zł 

11. 13.03 – 17.03.2017r 

Przegląd (czyszczenie na sucho, mokro, dokręcanie połączeń śrubowych, 

uzupełnianie siciwa) pod napięciem urządzeń elektroenergetycznych do 30 kV dla 

elektromonterów 

1 400,00 zł 

12. 13.03 – 15.03.2017r 

Przegląd (czyszczenie na sucho, mokro, dokręcanie połączeń śrubowych, 

uzupełnianie siciwa) pod napięciem urządzeń elektroenergetycznych do 30 kV dla 

pracowników dozoru 

1 000,00 zł 

13. 20.03. – 24.03.2017r Kurs podstawowy montażu muf i głowic SN  dla elektromonterów 1 400,00 zł 

14. 27.03 -28.03.2017r 
Odłączanie i podłączanie pod napięciem uziemień w liniach napowietrznych do  20 

kV dla elektromonterów 
400,00 zł 

15. 03.04 – 07.04.2017r 
Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego i niskiego 

napięcia dla elektromonterów 
1400,00 zł 

16. 03.04 – 07.04.2017 

Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników firm 

wykonawczych(instrukcja ENERGA lub PGE) 

2 250,00 zł 

17. 03.04 -11.04.2017r 

Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników firm 

wykonawczych(instrukcja ENEA) 

2 450,00 zł 

18. 03.04 – 07.04.2017 
Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników dozoru 
1 300,00 zł 



19. 10.04 -14.04.2017r 

Przegląd (czyszczenie na sucho, mokro, dokręcanie połączeń śrubowych, 

uzupełnianie siciwa) pod napięciem urządzeń elektroenergetycznych do 30 kV dla 

elektromonterów 

1 400,00 zł 

20. 10.04 -12.04.2017r 

Przegląd (czyszczenie na sucho, mokro, dokręcanie połączeń śrubowych, 

uzupełnianie siciwa) pod napięciem urządzeń elektroenergetycznych do 30 kV dla 

pracowników dozoru 

1 000,00 zł 

21. 
18.04 – 28.04 i  

08.05 – 02.06.2017r 
Prace pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV dla elektromonterów 8 500,00 zł 

22. 
18.04 – 28.04 i  

08.05 – 19.05.2017r 
Prace pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV dla elektromonterów 6 500,00 zł 

23. 24.04 – 28.04.2017r 

Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników firm 

wykonawczych(instrukcja ENERGA lub PGE) 

2 250,00 zł 

24. 24.04 – 02.05.2017r 

Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników firm 

wykonawczych(instrukcja ENEA) 

2 450,00 zł 

25. 24.04 – 28.04.2017r 
Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników dozoru 
1 300,00 zł 

26. 26.04 – 28.04.2017r Prace pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV dla pracowników dozoru  650,00 zł 

27. 08.05 – 12.05.2017r 

Montaż linii elektroenergetycznych SN w systemie PAS z przewodami w osłonie 

(przewody w osłonie trójwarstwowej typu BLL-T i BLX-T) oraz EXCEL i AXCES i linii 

izolowanych niskiego napięcia 

1500,00zl 

28. 15.05 – 19.05.2017r Kurs podstawowy montażu muf i głowic SN  dla elektromonterów 1 400,00 zł 

29. 22.05 – 26.05.2017r 
Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego i niskiego 

napięcia dla elektromonterów 
1400,00 zł 

30. 29.05 – 02.06.2017r 

Przegląd (czyszczenie na sucho, mokro, dokręcanie połączeń śrubowych, 

uzupełnianie siciwa) pod napięciem urządzeń elektroenergetycznych do 30 kV dla 

elektromonterów 

1 400,00 zł 

31. 29.05 – 31.05.2017r 

Przegląd (czyszczenie na sucho, mokro, dokręcanie połączeń śrubowych, 

uzupełnianie siciwa) pod napięciem urządzeń elektroenergetycznych do 30 kV dla 

pracowników dozoru 

1 000,00 zł 

32. 05.06 – 09.06.2017r 

Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników firm 

wykonawczych(instrukcja ENERGA lub PGE) 

2 250,00 zł 

33. 05.06 – 13.06.2017r 

Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników firm 

wykonawczych(instrukcja ENEA) 

2 450,00 zł 

34. 05.06 – 09.06.2017r 
Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, 

kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników dozoru 
1 300,00 zł 

35. 19.06 – 23.06.2017r 
Wykonywanie pomiarów jakości energii elektrycznej (zajęcia m.in. na Politechnice 

Gdańskiej) 
1300,00 zł 

36. 19.06 – 21.06.2017r Technika łączeń ruchowych w sieciach elektroenergetycznych 1000,00 zł 

37. 19.06 – 23.06.2017r Pomiary uziemień i ochrony przeciwporażeniowej 1400,00 zł 

38. 26.06 – 30.06.2017r Kurs podstawowy montażu muf i głowic SN  dla elektromonterów 1400,00 zł 

 

 

 

Specjalista ds. Szkoleń 

 Leszek Grzeszkiewicz 

 

 
                    

 


