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Szkolenia na najwyższym poziomie 

Każdy uczestnik 

otrzymuje 
pełen zestaw 
materiałów 
niezbędnych 
do szkolenia

FANUC Akademia – jedyne autoryzowane 
centrum szkoleniowe FANUC

Na jednym stanowisku: 

•  z robotem  
pracują maksymalnie 

2 osoby
• z obrabiarką 

pracują maksymalnie  
3 osoby

Uczestnicy szkolenia

otrzymują 
certyfikat firmy 
FANUC  
poświadczający
jego pomyślne ukończenie

Zespół 
kompetentnych 
trenerów
• wiedza techniczna 

i praktyczne 
doświadczenie

• informacje techniczne 
prosto od producenta

Bogato 
wyposażone sale 
szkoleniowe

W celu zapewnienia
najwyższego standardu
usług oferujemy 

autorskie 
programy 
szkoleniowe 
FANUC

Sale szkoleniowe FANUC Polska
Zaprojektowane z myślą o wygodzie uczestników 
szkoleń

Przede 
wszystkim 
PRAKTYKA
• program szkoleń 

nastawiony 
na interakcję 
uczestników 
z produktami 
FANUC

powierzchnia

3 x 80 m2

powierzchnia

1 x 70 m2

5 profesjonalnych 

trenerów

5 profesjonalnych 

trenerów

12 zrobotyzowanych 

stanowisk 
edukacyjnych

2 x ROBODRILL 
1 x ROBOSHOT  
1 x ROBOCUT 
8 x symulator CNC

Każde szkolenie to początek 
partnerskiej współpracy

Sale szkoleń robotów

Sale szkoleń robomaszyn
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Szkolenia ROBOTY
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cena nie zawiera podatku VAT | cena udziału w szkoleniu dotyczy 1 osoby | cena obejmuje obiad w każdym dniu szkolenia

Szkolenia na najwyższym poziomie 

Integratorskie

3 dni
4400 PLN

PMC

1 dzień
2250 PLN

Karel

3 dni
3950 PLN

iRPickTool

3 dni
4400 PLN

ARCTool

3 dni
4400 PLN

DCS

1 dzień
2250 PLN

Roboguide

3 dni
4650 PLN

Wizja 2D

3 dni
4400 PLN

CENA  
DO USTALENIA

Podstawowe

Szkolenie 
Dedykowane

Utrzymanie Ruchu
 3950 PLN

    3950 PLN

3 dni     3 dni     2-5 dni     

ŚCIEŻKA 1

ET
A

P 
1

ET
A

P 
2

ET
A

P 
3

ŚCIEŻKA 3

Szkolenia Roboty
Etap 1
Szkolenia podstawowe zostały przygotowane z myślą o wprowadzeniu 
nowych użytkowników w świat robotów marki FANUC zarówno od strony 
sprzętowej, jak i programowej, w zależności od charakteru szkolenia.

SZKOLENIE PODSTAWOWE

SZKOLENIE UTRZYMANIE RUCHU

Podstawowe 
+ Utrzymanie Ruchu

CENA 
PROMOCYJNA

5100 PLN

CENA 
PROMOCYJNA 
6280 PLN

ZAPYTAJ O CENĘ

Po
ds

ta
w

ow
e

+ 
P

ro
gr

am
is

ty
cz

ne

5 dni     5 dni     

ŚCIEŻKA 2

2 dni     

3450 PLN

Programistyczne
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Szkolenie Podstawowe

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Omówienie budowy i funkcjonalności podstawowych 
komponentów robota i kontrolera

• Uruchamianie robota

• Układy współrzędnych i ręczne poruszanie robotem

• Podstawowe instrukcje programowania wraz z praktycznymi 
przykładami

• Najczęstsze błędy i metodologia postępowania

• Wykonanie i przywrócenie kopii bezpieczeństwa robota

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagana podstawowa wiedza techniczna 
oraz znajomość obsługi komputera

ROBOTY Etap 1

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
operatorów, początkujących 
programistów, integratorów, 
inżynierów produkcji/procesu 
oraz początkujących automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

Szkolenie Utrzymanie Ruchu

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Transport i instalacja robota

• Omówienie budowy i funkcjonalności podstawowych 
komponentów robota i kontrolera

• Poruszanie robotem w trybie manualnym

• Obsługa panelu programowania (Teach Pendant)

• Mastering i kalibracja robota

• Diagnostyka

• Najczęstsze błędy i metodologia postępowania

• Praktyczna symulacja usterek oraz ich analiza

• Wykonanie i przywrócenie kopii bezpieczeństwa robota

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagana podstawowa wiedza techniczna 
oraz znajomość obsługi komputera

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
pracowników działów utrzymania 
ruchu oraz automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 1
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Szkolenia programistyczne zostały przygotowane z myślą o wprowadzeniu 
nowych użytkowników w świat programowania robotów marki FANUC.

SZKOLENIE PROGRAMISTYCZNE

Szkolenia Roboty
Etap 2

Szkolenie Programistyczne

ZAGADNIENIA:
• Zaawansowane instrukcje programowania wraz z praktycznymi 

przykładami

• Parametryzacja trajektorii

• Tworzenie MACRO instrukcji

• Konfiguracja systemu

• Obsługa urządzeń peryferyjnych

• Konfiguracja wejść/wyjść

• Wybór i uruchomienie programu w trybie AUTO

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie 
Szkolenia Podstawowego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
2 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
programistów, integratorów, 
inżynierów produkcji/procesu 
oraz automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 2
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Blok szkoleń zaawansowanych został stworzony z myślą o osobach, 
które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu programowania 
i obsługi robotów marki FANUC. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów 
oferujemy możliwość komponowania indywidualnych bloków szkoleniowych 
dla grup zorganizowanych.

SZKOLENIE INTEGRATORSKIE 

SZKOLENIE PMC

SZKOLENIE KAREL

SZKOLENIE ARCTOOL

SZKOLENIE DCS

SZKOLENIE ROBOGUIDE

Szkolenia Roboty
Etap 3

Szkolenie Integratorskie

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Połączenie pomiędzy robotami z wykorzystaniem protokołu EGD

• Zdalne uruchamianie robota metodą PNS

• Weryfikacja obciążenia robota - payload

• Sygnały bezpieczeństwa

• Konfigurowanie sygnałów wejść/wyjść w praktyce

• Wstęp do funkcji DCS v2

• Mastering robota

• Tworzenie strefy kontrolowanej z użyciem Space Function

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie 
Szkolenia Programistycznego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
integratorów oraz projektantów 
stanowisk zrobotyzowanych

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3
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Szkolenie PMC

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Wstęp do PMC (omówienie możliwości, właściwości i korzyści, 
przegląd funkcji PMC)

• Porównanie możliwości PMC na kontrolerach R30iA i R30iB

• Wprowadzenie do środowiska programistycznego FANUC 
LADDER III for Robot

• Omówienie podstawowych operacji logicznych w języku LADDER

• Omówienie rodzajów zmiennych w PMC

• Omówienie możliwości PMC Multi-Path oraz rodzajów pamięci

• Omówienie podziału programu na poziomy i cykle jego pracy

• Konfiguracja dla współdzielenia pamięci pomiędzy robotem 
i PMC oraz modułami I/O i PMC

• Kontrola PMC z poziomu FANUC LADDER III for Robot

• Programowanie PMC w języku LADDER (timery, przenoszenie, 
porównywanie i konwersja danych, wywoływanie 
podprogramów)

• Programowanie PMC w języku strukturalnym

• Safety PMC

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie 
Szkolenia Programistycznego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
1 dzień

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
programistów, integratorów 
oraz projektantów stanowisk 
zrobotyzowanych

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3

Szkolenie Karel
ROBOTY Etap 3

ZAGADNIENIA:
• Kompilowanie programu Ktrans/ Roboguide

• Definiowanie zmiennych i stałych

• Korzystanie z wbudowanych funkcji

• Obsługa plików (zapis i odczyt)

• Czas systemowy i timery

• Formatowanie tekstu i liczb

• Obsługa warunków i błędów

• Uruchamianie równoległych programów i współdzielenie 
zmiennych pomiędzy programami

• Konfiguracja/ ustawianie portów IO i zmiennych systemowych

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie Szkolenia 
Integratorskiego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
dla integratorów stanowisk 
z systemami wizyjnymi, programistów 
oraz automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT
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Szkolenie ArcTool

ZAGADNIENIA:
• Interfejsy do źródeł spawalniczych

• Konfiguracja komunikacji robot – źródło spawalnicze

• Konfiguracja systemu ArcTool

• Tworzenie programów spawalniczych

• Ruch oscylacyjny w trakcie spawania

• Funkcja Ramping – liniowa modyfikacja parametrów w trakcie 
procesu spawania

• Funkcja Touch Sensing – dotykowe wyszukiwanie złącza

• Funkcja TAST – śledzenie położenia złącza w trakcie spawania

• Programowanie ruchu złożonego – Coordinated Motion

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie 
Szkolenia Programistycznego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Maksymalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
operatorów spawalników, ustawiaczy 
procesów spawania oraz integratorów 
aplikacji spawalniczych

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3

Szkolenie DCS

ZAGADNIENIA:
• Obsługa i konfiguracja systemu bezpieczeństwa DCS

• Narzędzia podstawowe i zaawansowane dostępne w opcji DCS

• Zasady tworzenia w pełni funkcjonalnych 
systemów bezpieczeństwa

• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Główne zalety i korzyści oferowane przez system DCS

• Przygotowanie sprzętowe stanowiska zrobotyzowanego 
– fizyczna budowa systemu z wykorzystaniem kurtyn oraz 
wyłączników bezpieczeństwa

• Programowanie systemu DCS

• Uruchomienie zaprogramowanego stanowiska

• Omówienie zasad programowania systemu DCS 
z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego Roboguide

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagana podstawowa wiedza techniczna 
(elektronika i układy automatyki przemysłowej) 
oraz znajomość obsługi komputera PC

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie 
Szkolenia Programistycznego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
1 dzień 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
integratorów

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3
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Szkolenie Roboguide

ZAGADNIENIA:
• Instalacja i uruchomienie programu Roboguide

• Tworzenie nowej celi

• Poruszanie się w środowisku Roboguide

• Sterowanie robotem w środowisku Roboguide

• Zapoznanie się z pakietem dostępnych narzędzi oraz obiektów

• Projektowanie przykładowej celi

• Symulacja pracy robota

• Tworzenie wizualizacji

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie 
Szkolenia Programistycznego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
programistów, integratorów 
oraz projektantów stanowisk 
zrobotyzowanych

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3

Szkolenia Roboty
Systemy Wizyjne
Blok szkoleń z systemów wizyjnych został stworzony z myślą o osobach, 
które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu programowania i obsługi 
robotów marki FANUC wyposażonych w „zmysł wzroku”.

SZKOLENIE WIZJA 2D

SZKOLENIE iRPICKTOOL  
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Szkolenie Wizja 2D

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Zastosowanie systemu wizyjnego iRVision

• Dobór komponentów hardware’owych systemu wizyjnego

• Sposób identyfikowania obiektu przez system iRVision

• Rodzaje i zastosowanie kalibracji – teoria i praktyka

• Opcje software’owe systemu wizyjnego

• Narzędzia i procesy wizyjne systemu iRVision 2D 
– teoria i praktyka

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie 
Szkolenia Programistycznego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
integratorów stanowisk z systemami 
wizyjnymi, programistów oraz 
automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

Szkolenie iRPickTool

ZAGADNIENIA:
• Konfiguracja enkoderów, przesyłanie sygnału pomiędzy kilka 

kontrolerów

• Elementy drzewa iRPickTool – Conveyor, Fixed Station, Tray, 
Robot, Sensor

• Konfiguracja Robota

• Konfiguracja i kalibracja przenośnika (Conveyor) 

• Konfiguracja i kalibracja kamery (Sensor)

• Konfiguracja stałego miejsca operacji (Fixed Station)

• Omówienie wbudowanych programów iRPickTool

• Pisanie własnych programów iRPickTool (Conveyor to Conveyor, 
Conveyor to Fixed Station, jeden robot, dwa roboty)

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie Szkolenia 
Wizja 2D

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Maksymalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
integratorów stanowisk z systemami 
wizyjnymi, programistów oraz 
automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3 ROBOTY Etap 3
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Szkolenia Roboty  
współpracujące
CRX

SZKOLENIE CRX1

SZKOLENIE CRX2

SZKOLENIE CRX+RD

Szkolenia na najwyższym poziomie 

CRX 1
 2750 PLN

3 dni     

CRX + RD
 2250 PLN

3 dni     

CRX 2
 1950 PLN

2 dni     

ŚCIEŻKA 1

ET
A

P 
1

ET
A

P 
2

ŚCIEŻKA 2
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Szkolenie CRX 2

ZAGADNIENIA:
• Warunki instalacji robota 

• Warunkowe wychodzenie z trybu kooperacji (High Speed) 

• Przełączanie między tabletem a iPendantem 

• Funkcjonalność iRProgrammer 

• Elementy języka tekstowego FANUC 

• Modelowanie celi w środowisku Roboguide 

• Zarządzanie peryferiami - Pluginy 

• Funkcje zintegrowanego czujnika siły 

• Przenoszenie danych pomiędzy robotami

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia 
CRX1

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
2 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY współpracujące CRX 

Szkolenie CRX 1

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem 

• Budowa i funkcjonalności podstawowych komponentów robota 
i kontrolera 

• Poruszanie się po interfejsie przy pomocy tabletu 

• Układy współrzędnych i sposoby poruszania robotem 

• Programowanie blokowe: tworzenie i testowanie programów 

• Funkcje bezpieczeństwa robota współpracującego: Dual Check 
Safety 

• Ustawienia robota współpracującego 

• Wykonanie i przywrócenie kopii zapasowej pamięci robota 

• Wykonanie aktualizacji systemu 

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagana podstawowa wiedza techniczna oraz znajomość 
obsługi komputera

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Maksymalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
integratorów stanowisk z systemami 
wizyjnymi, programistów oraz 
automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY współpracujące CRX 

Szkolenie przeznaczone dla: 
operatorów, poczatkujących 
programistów, integratorów, 
inżynierów produkcji/ procesu oraz 
poczatkujących automatyków
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Szkolenia  
Robomaszyny i CNC

Szkolenie CRX + RD

ZAGADNIENIA:
• Podstawy bezpieczeństwa systemów zrobotyzowanych

• Omówienie dostępnych sposobów połączenia RD+CRX (I/O, 
ROBOT IF2,)

• Omówienie wybranych ekranów sterowania CNC

• Omówienie wybranych ekranów kontrolera Robota

• Konfiguracja opcji ROBOT IF2 w sterowaniu maszyny RD

• Konfiguracja opcji ROBODRILL CONNECTION w sterowaniu 
robota CRX

• Podłączenie i konfiguracja uchwytu

• Wymiana sygnałów między urządzeniami

• Programowanie ścieżki Robota

• Wprowadzanie zmian w programach technologicznych

• Praca w cyklu automatycznym

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagana podstawowa wiedza techniczna oraz znajomość 

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Maksymalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
użytkowników maszyn Robodrill 
oraz maszyn obróbczych innych 
producentów zainteresowanych 
aplikacjami, w których roboty 
współpracujące realizują procesy 
obsługi obrabiarek

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY współpracujące CRX 
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Szkolenia na najwyższym poziomie 

Podstawowe

Programowanie 
CNC Toczenie

Programowanie 
Manual Guide i 

 Toczenie

Programowanie zmiennych Macro

Programowanie  
CNC Frezowanie

Programowanie  
Manual Guide i  

Frezowanie

Proces 
Wtryskiwania

Podstawowe

Utrzymanie 
Ruchu

PMC

FANUC Picture

Utrzymanie Ruchu 
*możliwość podziału szkolenia na część 

elektryczną (3 dni) 
i część mechaniczną (2 dni)

Dedykowane 
2-5 dni

Proces Wtryskiwania 
+ Utrzymanie Ruchu

ROBODRILL

ROBOSHOT

CNC

ROBOCUT

3 dni     5 dni     

Rozszerzone

2 dni     

3 dni     

3 dni     3 dni     

3 dni     

2 dni     

2 dni     

3 dni     

2 dni     

3 dni     

3 dni     

3 dni     

SPRAWDŹ AKTUALNE OFERTY NA FANUC.PL

Szkolenia
ROBODRILL

Szkolenie Podstawowe
Szkolenie Rozszerzone
Szkolenie Utrzymanie Ruchu

 6500 PLN

Podstawowe 
+ Rozszerzone

CENA 
PROMOCYJNA

3870 PLN

 2450 PLN

 1750 PLN

 3650 PLN

 3000 PLN 3000 PLN

 2450 PLN

 1750 PLN

 2450 PLN

 1750 PLN

 3650 PLN

 3650 PLN

 3650 PLN 1750 PLN
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Szkolenie Podstawowe

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z centrum frezarskim ROBODRILL

• Uruchamianie obrabiarki

• Omówienie budowy maszyny, panelu operatora i ekranów 
sterowania

• Układy współrzędnych i ręczne poruszanie stołem obrabiarki

• Montaż i demontaż narzędzi skrawających

• Wymiarowanie i opis narzędzi skrawających

• Ustawianie punktów zerowych

• Omówienie struktury plików w pamięci maszyny

• Podstawy technologii obróbki skrawaniem

• Tworzenie programów

• Programowanie maszyny w środowisku MGi wraz z obróbką 
przedmiotu

• Konwersja programów z środowiska MGi do ISO

• Podprogramy

• Podstawowa konserwacja

UWAGI:
• Celem szkolenia podstawowego jest dostarczenie operatorom 

maszyn ROBODRILL informacji umożliwiających codzienną 
obsługę obrabiarki, w tym ustawianie punktów zerowych, 
wymiarowanie i opis narzędzi, swobodne poruszanie się 
między ekranami sterowania itp. Dodatkowo podczas szkolenia 
uczestnik będzie miał możliwość poznania podstawowych 
instrukcji języka programowania wraz z praktycznymi 
przykładami

• Zajęcia łączą teorię i praktykę. Uczestnicy kursu wykonują 
zadania na maszynach FANUC ROBODRILL

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs przeznaczony dla: 
pracowników produkcyjnych 
pracujących na co dzień z centrami 
frezarskimi ROBODRILL. Kurs 
polecany zarówno osobom, chcącym 
rozpocząć pracę z obrabiarkami 
ROBODRILL jak i zainteresowanym 
poszerzaniem swojej wiedzy

 Wymagane umiejętności: 
podstawowa wiedza techniczna;   
obsługa komputera PC

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBODRILL

Szkolenie Rozszerzone

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
2 dni 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
pracowników produkcyjnych 
pracujących na co dzień z centrami 
frezarskimi ROBODRILL. Jest to 
kontynuacja pierwszego etapu, 
dedykowana inżynierom produkcji, 
ustawiaczom, operatorom 
i programistom.

 Wymagane umiejętności: 
podstawowa wiedza techniczna;   
obsługa komputera PC 
ukończenie szkolenia podstawowego

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ZAGADNIENIA:
• Zalety obróbki 5-osiowej

• Konfiguracje maszyn 5-osiowych

• Obsługa dodatkowych osi

• Programowanie osi dodatkowych 

• Programowanie obróbki 3+1

• Programowanie obróbki 3+2

• TWP – programowanie obróbki indeksowanej

• TCP – programowanie obróbki płynnej

• Podstawowa konserwacja

UWAGI:
• Celem szkolenia rozszerzonego jest dostarczenie operatorom 

maszyn ROBODRILL pogłębionego zakresu informacji 
umożliwiających codzienną obsługę obrabiarki, m.in. 
programowanie osi dodatkowych  
(4 lub 4 i 5 oś)

• Zajęcia łączą teorię i praktykę. Uczestnicy kursu wykonują 
zadania na maszynach FANUC ROBODRILL 

ROBODRILL
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Szkolenia
ROBOCUT

Szkolenie Podstawowe

Szkolenie Utrzymanie Ruchu
ROBODRILL

ZAGADNIENIA:
• Dokumentacja FANUC

• Definicja CNC, wprowadzenie, ekrany sterowania

• Zapis danych

• Diagnostyka

• Parametry CNC

• Alarmy

• Podstawy PLC, sygnały i diagnostyka

• Śledzenie sygnałów PLC

• Napędy serii Alpha i
• Definiowanie sygnałów we/wy

• Omówienie budowy maszyny (hardware, położenie krańcówek  
i sensorów, mechanika)

• Wymiana niektórych podzespołów (śruba kulowa, wrzeciono, 
draw bar)

• Procedura wyważania wrzeciona

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie potrafił wykonać  

i wgrać kopie zapasowe danych, wykonać podstawowe czynności 
utrzymania ruchu i prawidłowo reagować na komunikaty 
alarmowe maszyny

• Zajęcia prowadzone są na maszynach FANUC ROBODRILL  

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
5 dni   
możliwość podziału szkolenia  
na część elektryczną (3 dni)  
i część mechaniczną (2 dni)

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs przeznaczony dla: 
pracowników działu Utrzymania 
Ruchu.

 Wymagane umiejętności: 
podstawowa wiedza techniczna 

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT
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Szkolenie Podstawowe 

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy na maszynie WEDM

• Omówienie budowy maszyny oraz jej poszczególnych elementów 
składowych

• Procedura uruchomienia obrabiarki

• Omówienie systemu AWF (automatycznego nawlekania drutu)

• Omówienie sterowania FANUC 31i-WB, poszczególnych ekranów 
ustawczych

• Cykle pomiarowe FANUC – korzystanie oraz programowanie

• Wybór odpowiedniej technologii oraz ustawień – zasady 
postępowania

• Ustawianie punktów zerowych ręcznie oraz automatycznie – 
omówienie dostępnych tabel

• Programowanie z pulpitu obrabiarki

• System wspomagający programowanie CAMi na PC

• Tworzenie programu NC – wybór technologii, strategii, 
ustawienie oraz obróbka

• Problemy podczas obróbki – jak reagować?

• Czynności konserwacyjne – omówienie + praktyczne wykonanie

UWAGI:
• Celem szkolenia jest dostarczenie operatorom obrabiarek 

ROBOCUT informacji  umożliwiających codzienną obsługę 
maszyny, tj. zasady bezpiecznej pracy, układ współrzędnych, 
reset błędów, ustawianie punktów zerowych, wybór optymalnej 
technologii obróbki oraz podstawowe zagadnienia obsługi 
technicznej 

• Zajęcia łączą teorię i praktykę. Uczestnicy kursu wykonują 
zadania na maszynach FANUC ROBOCUT

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs  przeznaczony dla: 
pracowników produkcyjnych, 
technologów pracujących na codzień 
z elektrodrążarkami drutowymi 
FANUC ROBOCUT, dla osób, które 
zaczynają pracę na maszynach WEDM 
jak i również dla osób, które posiadają 
doświadczenie, a chcą się rozwinąć

Wymagane umiejętności: 
podstawowa wiedza techniczna   
obsługa komputera PC

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOCUT

Szkolenia
ROBOSHOT

Proces Wtryskiwania
Proces Wtryskiwania i Utrzymanie Ruchu
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Szkolenie Proces Wtryskiwania

ZAGADNIENIA:
• Ekrany maszyny

• Procedura wykrywania wysokości formy

• Procedura przetryskiwania

• Procedura ustawiania technologii wtrysku

• Optymalizacja technologii wtrysku

• Tryb auto i semiauto

• Zapis technologii w pamięci maszyny i na urządzeniach zewnętrznych

• Funkcje polepszające działanie maszyny: AI Mold Protect, AI Ejector 
Protect

• Rodzaje tworzyw sztucznych, przechowywanie, suszenie  
i przygotowanie do produkcji

• Analiza przyczyn i reagowanie na wady wyprasek

• Wpływ parametrów procesowych na jakość wyrobów z tworzyw 
sztucznych

• Wykresy, dane procesowe – w jaki sposób je analizować?

• Zajęcia praktyczne przy w pełni działającym gnieździe produkcyjnym – 
wtryskarka, forma wtryskowa, peryferia, tworzywo

• Technologiczność wyprasek

• W jaki sposób kończyć produkcję? Jak dokonywać prawidłowo 
przezbrojeń SMED na wtryskowni?

• PPAP/APQP/SPC w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie: 

•    umiał obsługiwać wtryskarkę FANUC ROBOSHOT, ustawić 
parametry procesowe, reagować na wady wyprasek, ustawiać 
i analizować dane i wykresy procesowe, wykonać i wgrać kopie 
zapasowe danych 

• Zajęcia łączą teorię i praktykę. Uczestnicy kursu wykonują zadania na 
maszynach FANUC ROBOSHOT

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs przeznaczony dla: 
operatorów, ustawiaczy, pracowników 
utrzymania ruchu, inżynierów procesu, 
technologów, inżynierów jakości 

WymaganIa: 
Podstawowa ogólna wiedza na temat 
procesu wtryskiwania.

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOSHOT

ZAGADNIENIA:
• Ekrany maszyny

• Procedura wykrywania wysokości formy

• Procedura przetryskiwania

• Procedura ustawiania technologii wtrysku

• Optymalizacja technologii wtrysku

• Tryb auto i semiauto

• Zapis technologii w pamięci maszyny i na urządzeniach 
zewnętrznych

• Funkcje polepszające działanie maszyny:  AI Mold Protect,  
AI Ejector Protect

• Rodzaje tworzyw sztucznych, przechowywanie, suszenie 
i przygotowanie do produkcji

• Analiza przyczyn i reagowanie na wady wyprasek

• Zajęcia praktyczne przy w pełni działającym gnieździe 
produkcyjnym – wtryskarka, forma wtryskowa, peryferia, 
tworzywo

• Technologiczność wyprasek

• W jaki sposób kończyć produkcję? Jak dokonywać prawidłowo 
przezbrojeń SMED na wtryskowni?

• Wykonywanie kopii zapasowych

• Korzystanie z gotowych we/wy, przypisywanie znaczenia pod 
konkretne wejścia i wyjścia

• Dołączanie dodatkowych urządzeń przez układy we/wy

• Podstawowe czynności przeglądowe – jak je prawidłowo wykonać?

• Wymiana baterii, sprawdzenie bezpieczników, wymiana kartridża 
ze smarem

• Podstawowe informacje o instalacji elektrycznej maszyny

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie: 

•    umiał: obsługiwać wtryskarkę FANUC ROBOSHOT, ustawić 
parametry procesowe, reagować na wady wyprasek, ustawiać 
i analizować dane i wykresy procesowe, wykonać i wgrać kopie 
zapasowe danych, wykonać podstawowe czynności utrzymania 
ruchu i prawidłowo reagować na komunikaty alarmowe maszyny 

• W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać 
podstawowe czynności przeglądowe maszyny ROBOSHOT

• Zajęcia łączą teorię i praktykę. Uczestnicy kursu wykonują zadania 
na maszynach FANUC ROBOSHOT

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs przeznaczony dla: 
operatorów, ustawiaczy, pracowników 
utrzymania ruchu, inżynierów procesu, 
technologów, inżynierów jakości

Wymagana: 
podstawowa ogólna wiedza na temat 
procesu wtryskiwania.

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

Szkolenie Proces Wtryskiwania  
i Utrzymanie Ruchu

ROBOSHOT
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Szkolenia
CNC
• Programowanie CNC – Frezowanie

• Manual Guide i Frezowanie

• Programowanie CNC – Toczenie

• Manual Guide i Toczenie

• Programowanie zmiennych Macro

• Utrzymanie Ruchu

• PMC

• FANUC Picture

Szkolenie Programowanie CNC – Frezowanie

ZAGADNIENIA:
• Omówienie ekranów sterowania FANUC

• Struktura programu

• Program główny i podprogramy

• Korekcja długości i promienia narzędzia. Kompensacja zużycia 
narzędzia

• Układy współrzędnych maszyny i detalu

• Funkcja obrotu układu współrzędnych

• Programowanie bezwzględne i przyrostowe

• Objaśnienie funkcji przygotowawczych G

• Objaśnienie funkcji maszynowych M

• Interpolacja liniowa, kołowa i śrubowa

• Pojęcie prędkości skrawania

• Gwintowanie i frezowanie gwintów

• Stałe cykle obróbcze

• Edycja programów – zgrywanie, kopiowanie, przenoszenie

• Podstawy programowania z wykorzystaniem makropoleceń 
użytkownika

• Przykłady frezowania 3-osiowego

UWAGI:
• Zajęcia łączą teorię i praktykę 

• Uczestnicy kursu wykonują zadania na maszynach  
FANUC ROBODRILL serii α-DiA, α-DiB oraz symulatorach 
komputerowych

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs  przeznaczony dla: 
operatorów i programistów maszyn 
CNC 

Wymagane umiejętności: 
znajomość maszyn CNC i podstaw 
obróbki skrawaniem

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC
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Szkolenie Manual Guide i – Frezowanie

ZAGADNIENIA:
• Przechodzenie pomiędzy podstawowymi ekranami

• Ekrany Manual Guide i

• Edycja programów, zgrywanie, kopiowanie, przenoszenie

• Programowanie frezowania i cykle frezarskie

• Programowanie konturu bez pełnej definicji wymiarów

• Graficzna symulacja obróbki, przekroje

• Ustawianie punktów zerowych

• Ustawianie kompensacji narzędzia

• Konwersja programu do formatu ISO

• Ćwiczenia w programowaniu

 

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie: 

•    tworzyć proste programy obróbcze przy użyciu software do 
wspomagania programowania Manual Giudei

•    korzystać z zaawansowanych funkcji – cykle 
i programowanie konturu

•   wykonywać trójwymiarową symulację obróbki 

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
2 dni 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs  przeznaczony dla: 
operatorów i programistów maszyn 
CNC, którzy potrafią już programować 
obrabiarki w kodach ISO w zakresie 
podstawowym. Zalecane jest 
ukończenie szkolenia z podstaw 
programowania.

Wymagane umiejętności: 
znajomość maszyn CNC i podstaw 
obróbki skrawaniem. Znajomość 
programowania ISO w zakresie 
podstawowym.

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC

Sterowania  
CNC FANUC 

Szkolenie Programowanie CNC – Toczenie

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC

ZAGADNIENIA:
• Omówienie ekranów sterowania FANUC

• Struktura programu

• Program główny i podprogramy

• Układy współrzędnych maszyny i detalu

• Wymiarowanie i opis narzędzi

• Programowanie bezwzględne i przyrostowe

• Objaśnienie funkcji przygotowawczych G

• Objaśnienie funkcji maszynowych M

• Interpolacja liniowa i kołowa

• Pojęcie prędkości skrawania

• Gwintowanie i cykle gwintowania

• Toczenie i cykle tokarskie

• Edycja programów – zgrywanie, kopiowanie, przenoszenie

• Podstawy programowania z wykorzystaniem makropoleceń 
użytkownika

UWAGI:
• Zajęcia łączą teorię i praktykę. Uczestnicy kursu wykonują 

zadania na symulatorach komputerowych

• Zajęcia prowadzone są na symulatorach komputerowych oraz 
tokarce ze sterowaniem FANUC 0i-TF Plus

Kurs  przeznaczony dla: 
 operatorów i programistów maszyn 
CNC 

Wymagane umiejętności: 
 znajomość maszyn CNC i podstaw 
obróbki skrawaniem
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Szkolenie Manual Guide i – Toczenie

ZAGADNIENIA:
• Przechodzenie pomiędzy podstawowymi ekranami

• Ekrany Manual Guide i
• Edycja programów, zgrywanie, kopiowanie, przenoszenie

• Programowanie toczenia i cykle tokarskie

• Programowanie konturu bez pełnej definicji wymiarów

• Graficzna symulacja obróbki, przekroje  

• Ustawianie punktów zerowych detalu

• Ustawianie kompensacji narzędzia

• Konwersja programu do formatu ISO

• Programowanie z osiami obrotowymi i napędzanymi narzędziami

• Wykorzystanie przeciw wrzeciona

• Ćwiczenia w programowaniu

 

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie: 

•   tworzyć proste programy obróbcze przy użyciu software do 
wspomagania programowania Manual Giude i

•  korzystać z zaawansowanych funkcji – cykle i programowanie 
konturu

• wykonywać trójwymiarową symulację obróbki 

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
2 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs  przeznaczony dla: 
operatorów i programistów maszyn 
CNC, którzy potrafią już programować 
obrabiarki w kodach ISO w zakresie 
podstawowym. Zalecane jest 
ukończenie szkolenia z podstaw 
programowania.

Wymagane umiejętności: 
znajomość maszyn CNC i podstaw 
obróbki skrawaniem. Znajomość 
programowania ISO w zakresie 
podstawowym.

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC

Szkolenie Programowanie zmiennych Macro

ZAGADNIENIA:
• Definiowanie zmiennych

• Zmienne lokalne, globalne i systemowe

• Struktura makroprogramu

• Wykorzystanie zmiennych w poleceniach ISO

• Polecenia arytmetyczne

• Skoki warunkowe i bezwarunkowe

• Polecenie pętli

• Wywołanie zmiennych funkcjami G i M

• Ćwiczenia w programowaniu zmiennych

• Testy programów

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie potrafił tworzyć własne 

cykle oparte na zmiennych makro, będzie potrafił testować je 
w oprogramowaniu CNC Guide oraz na sterowaniach FANUC. 

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
2 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs  przeznaczony dla: 
osób pracujących na codzień na 
sterowniach FANUC tj. operatorów 
i programistów, których chcę 
poszerzyć swoją wiedzę o pisanie 
programów w sposób parametryczny 
w wykorzystaniem zmiennych

Wymagane umiejętności: 
Podstawowa wiedza techniczna na 
temat sterowań FANUC. Znajomość 
podstaw programowania ISO. 
Obsługa komputera PC

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC
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Szkolenie Utrzymanie Ruchu 

ZAGADNIENIA:
• Ekrany i tryby pracy systemu CNC

• Wykonywanie kopii zapasowej na różne sposoby, wgrywanie 
backupu do maszyny

• Hardware systemu sterowania

• Alarmy

• Diagnostyka i diagnostyka graficzna

• Czytanie programu PMC i sygnałów, parametry PMC

• Funkcje śledzenia sygnałów PMC – funkcja TRACE

• Parametry NC

• System serwo

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie: 

•   znał podstawową strukturę sterowania CNC
•    potrafił diagnozować i rozwiązywać problemy, które mogą 

wystąpić w obrabiarce numerycznej ze sterowaniem FANUC
•    na podstawie numeru alarmu wytypować potencjalnie 

uszkodzone elementy systemu
•   zgrywać i wgrywać kopie bezpieczeństwa 
•    rozróżniać i diagnozować alarmy generowane przez CNC,  

i napędy 

• W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie 
rozebrać elementy sterowania CNC i napędu

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
pracowników Utrzymania Ruchu

Wymagana: 
podstawowa wiedza techniczna na 
temat elektroniki i maszyn CNC

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

FANUC iHMI 
Inteligentny
interfejs operatora

www.fanuc.pl

Szkolenie PMC

ZAGADNIENIA:
• Wprowadzenie do PMC 

• Typy sygnałów PMC

• Magistrale I/O link, I/O link i
• Podstawy DCS

• Moduły I/O

• FANUC Ladder III

• Ekrany sterowania CNC

• Omówienie Symulatora NC Guide

• Adresowanie modułów I/O

• Typy PMC

• Struktura programu PMC

• Wykonywanie programów PMC

• PMC wielościeżkowe

• Instrukcje i funkcje PMC      

• Alarmy PMC       

• Interfejs CNC-PMC

• Parametry i konfiguracja PMC

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie: 

•    potrafił czytać programy PLC, dokonywać w nich prostych 
modyfikacji i sprawdzać ich działanie na komputerze PC 
oraz na maszynie CNC 

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs  przeznaczony dla: 
pracowników, których zadaniem jest 
modyfikacja i pisanie programów 
PLC dla obrabiarek numerycznych. 
Szkolenie zalecane jest też dla 
pracowników działów utrzymania ruchu 
i serwisantów CNC, którzy muszą 
rozwiązywać problemy związane z PMC 
maszyny. Zalecane jest ukończenie 
szkolenia z zakresu utrzymania ruchu.

Wymagane umiejętności: 
dobra znajomość sterowań CNC, 
wiedza techniczna na temat elektroniki 
i układów automatyki przemysłowej.

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC
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FANUC Polska zaprasza 

na szkolenia z obsługi, programowania, utrzymania ruchu robotów, 
integracji stanowisk zrobotyzowanych oraz wykorzystania opcji dodatkowych.

Dolnośląski Park 
Innowacji  i Nauki
 ul. Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław

Podczas szkolenia zapewniamy posiłek 

Godziny szkolenia: 

09:00-17:00
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 
szkolenia@fanuc.pl / tel. 607637888

Hotel Diament Wrocław
ul. Muchoborska 10
54-424 Wrocław
tel: +48 71 735 03 50
wroclaw@hotelediament.pl

Hotel InVite
ul. Hubska 54
50-502 Wrocław
tel: +48 71 715 91 50
recepcja@hotelinvite.pl

Zapraszamy na szkolenia
FANUC Polska
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FANUC Polska zaprasza 

na szkolenia z obsługi, programowania, utrzymania ruchu robotów, 
integracji stanowisk zrobotyzowanych oraz wykorzystania opcji dodatkowych.

Dolnośląski Park 
Innowacji  i Nauki
 ul. Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław

Podczas szkolenia zapewniamy posiłek 

Godziny szkolenia: 

09:00-17:00
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 
szkolenia@fanuc.pl / tel. 607637888

Hotel Diament Wrocław
ul. Muchoborska 10
54-424 Wrocław
tel: +48 71 735 03 50
wroclaw@hotelediament.pl

Hotel InVite
ul. Hubska 54
50-502 Wrocław
tel: +48 71 715 91 50
recepcja@hotelinvite.pl

Szkolenie FANUC Picture 

ZAGADNIENIA:
• Wprowadzenie do oprogramowania FANUC Picture

• Tworzenie projektu dla klasycznego interfejsu oraz iHMI 

• Instalacja projektu w symulatorze CNC Guide

• Instalacja projektu na fizycznym sterowaniu zarówno 
w klasycznym interfejsie oraz iHMI

• Zapoznanie się z logiką oraz składnią skryptów w środowisku 
Ruby Script

• Omówienie podstawowych komponentów wykorzystywanych 
w FANUC Picture

• Tworzenie ekranów głównych i podrzędnych

• Odczyt alarmów wraz z historią alarmów

• Odczyt pozycji sterowania

• Odczyt i zapis parametrów CNC

• Odczyt i zapis adresów PMC

• Odczyt i zapis zmiennych Macro

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie potrafił tworzyć własne 

aplikacje dla sterowań FANUC, będzie potrafił testować je 
w oprogramowaniu CNC Guide oraz instalować na sterowaniach 
FANUC z klasycznym interfejsem oraz iHMI.

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
pracowników, których zadaniem 
jest modyfikacja oraz rozszerzanie 
funkcjonalności sterowań FANUC 
poprzez tworzenie własnych szytych 
na miarę interfejsów. Szkolenie 
zalecane jest dla pracowników MTB 
oraz pracowników firm zajmujących 
się retrofitami.

Wymagana: 
Podstawowa wiedza techniczna na 
temat sterowań FANUC. Znajomość 
podstawowych zagadnień z zakresu 
PMC. Obsługa komputera PC

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 
 
Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC
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Dlaczego warto?
O naszych szkoleniach świadczą 
pozytywne opinie Klientów, którzy już 
nam zaufali

Szkolenia prowadzone przez profesjonali-stów dla profesjonalistów. Po ukończeniu kursu  jest się przygotowanym teoretycznie, jak i praktycznie do wykonywania zadań w środowisku hali produkcyjnej. Prowadzący szkolenie zawsze służą pomocą zarówno w trakcie szkolenia, jak i po jego ukończe-niu. Szczerze i z pełną odpowiedzialnością polecamy szkolenia prowadzone przez firmę FANUC Polska.

FANUC oferuje nie tylko 
szerokie portfolio szkoleń, 
ale także centrum szkole-
niowe cechujące się wyjąt-
kowo przyjazną atmosferą 
oraz indywidualne podejście 
do każdego kursanta. Jeśli 
jesteś głodny wiedzy, to jest 
to miejsce idealne dla Ciebie. 
Uczestnicząc w szkoleniach 
firmy FANUC zyskujesz solid-
ną porcję wiedzy, odpowiedzi 
na indywidualne pytania, 
a także praktyczne umiejętno-
ści. To wszystko jest w naszej 
branży niezwykle cenne.”

Mam wielką przyjemność 
wyrazić opinię na temat szko-
leń oferowanych przez firmę 
FANUC. 
Od momentu gdy roboty marki 
FANUC pojawiły się w naszej 
firmie wysyłamy przedsta-
wicieli sztabu technicznego 
na szkolenia. W naszej opinii 
bardzo profesjonalne i oferu-
jące uczestnikom duży zasób 
wiedzy. Efektem jest wzrost 
dostępności na liniach pro-
dukcyjnych i zmniejszenie 
przestojów produkcji. Z przy-
jemnością potwierdzam, że 
poprawa kompetencji naszych 
kadr jest dużym wsparciem 
i czynnikiem rozwoju naszej 
firmy. Polecam dedykowane 
szkolenia. 

Szkolenia prowadzone 

w efektywny sposób i w miłej 

atmosferze.

Wyposażenie sal szkolenio-

wych bardzo dobre.

Nabytą wiedzę można łatwo 

zastosować w projektach.

Szkolenia faktycznie na najwyższym poziomie! 

Przede wszystkim prowadzący są praktykami i po-

siadają bezpośredni kontakt z działami produkcyj-

nymi wielu firm w Polsce. Dlatego nacisk podczas 

szkoleń jest kładziony na najważniejsze aspekty 

związane z przyszłą eksploatacją urządzeń. Nie 

ma tematów, których nie udało by się rozwiązać – 

z takim Partnerem jak grupa szkoleniowa FANUC 

Polska z pewnością. Życzymy dalszych sukcesów!

Szkolenia FANUC są rzeczowe,  
a jednocześnie praktyczne. 

Dotykają rzeczywistych problemów przemy-
słu i przybliżają wiedzę na temat optymalnych 
rozwiązań technicznych. Trenerzy są profe-
sjonalni, dobrze przygotowani i otwarci na 
pytania z grupy. Wyposażenie laboratorium 
spełniło nasze wymogi i oczekiwania. 

Polecamy!

Szkolenie „Utrzymanie ruchu” prowadzo-

ne przez firmę FANUC jest w naszej opinii 

niezbędne dla służb utrzy-

mania ruchu w zakładach 

produkcyjnych, posiadających 

roboty marki FANUC. Podczas kursu 

można zasymulować uszkodzenia robo-

tów jakie mogą wystąpić podczas ich eks-

ploatacji i dzięki temu zyskać praktyczne 

umiejętności szybkiego usuwania awarii.  

Szkolenie „Programistyczne” pozwala 

modyfikować zrobotyzowane stanowiska 

do nowych produktów oraz usprawniać 

już istniejące. Organizacja i przebieg 

szkoleń na najwyższym poziomie. 

Szkolenia przeprowadzane w FANUC Polska są bardzo dobrą  inwestycją, która w po-łączeniu z dobrą atmosferą szkoleń i profesjonalizmem pro-wadzących procentuje na lata.

Jako nowy użytkownik programu Roboguide, 
uważam, że na szkoleniu zostały przeka-
zane mi wszystkie niezbędne informacje 
dotyczące pracy w tym środowisku, podczas 
szkolenia z trenerem nie zabrakło miejsca 
na zadawanie pytań i rozwiewania wątpliwo-
ści zarówno, moich jak i innych uczestników. 
Każdy uczestnik miał do swojej dyspozycji 
własne stanowisko treningowe co pozwalało 
na utrwalenie przekazywanej wiedzy na bie-
żąco . Bardzo dobra organizacja pod każdym 
względem.

Szkolenie w firmie FANUC 

było rzeczowe i treściwe. 

Praktyczne podejście do 

robota pozwoliło dokładnie 

zaznajomić się z tematyką. 

Nasi inżynierowie po jego 

odbyciu znacząco zmniejszyli 

przestoje związane z robo-

tami. Uważam, że szkolenia 

w firmie FANUC to inwestycja, 

która szybko się zwraca.

Szkolenie super, przygoto-wanie merytorycznie, meto-dyczne, na naprawdę wysokim poziomie. Gorąco polecam. 

Szkolenia FANUC prowadzone 
są na bardzo wysokim pozio-
mie merytorycznym. Materiały 
przygotowane są profesjonalnie 
i w przejrzysty sposób. Zdobyta 
wiedza pozwala na efektywną 
pracę, a co najważniejsze zde-
cydowanie poprawia jej kom-
fort. Trenerzy chętnie pomagają 
w razie problemów i potrafią 
przystępnie wytłumaczyć każdy 
problem. Dodatkową zaletą jest 
bardzo miła atmosfera, która 
sprzyja szybkiemu przyswaja-
niu wiedzy oraz integracji.

Szkolenia programistyczne  
FANUC odbywają się w do-
skonale wyposażonych salach 
szkoleniowych.
Kadra szkoleniowa prezentuje 
wysoki poziom wiedzy, ustalony 
wcześniej materiał szkoleniowy 
jest przekazywany w sposób 
profesjonalny, zarówno w for-
mie teoretycznej jak i praktycz-
nej. To szkolenie jest doskona-
łym wstępem do rozpoczęcia 
nauki programowania i pracy 
z robotem.

Profesjonalne szkolenie, 

które łączy bogatą wiedzę 

teoretyczną z jej praktycznym 

wykorzystaniem na urządze-

niach, na których pracujemy 

na co dzień w  firmie.To, co 

doceniają nasi pracownicy to 

możliwość przetestowania 

oraz radzenia sobie z pracą 

robota w różnych sytuacjach. 

Wszystko to odbywa się w at-

mosferze promującej prag-

matyczne rozwiązania i profe-

sjonalne relacje biznesowe.

Szkolenie przeprowadzone profesjo-

nalnie pod względem merytorycznym 

oraz praktycznym.

Na szczególną pochwałę zasługuje 

sposób prowadzenia zajęć -  

przekazywanie wiedzy  

w sposób przystępny, przygo-

towanie dużej ilości ćwiczeń praktycz-

nych zwiększających tempo przy-

swajania wiedzy przez uczestników 

szkoleń oraz bardzo dobrze przygoto-

wane materiały szkoleniowe.

W zakresie zrealizowanej usługi jeste-

śmy zadowoleni ze współpracy z firmą 

FANUC.

Szkolenia prowadzone 
przez trenerów FANUCa 
prowadzone są na wyso-
kim poziomie.

Teoretyczne informacje 
poparte są dużą ilością 
czasu poświęconego na 
ćwiczenia praktyczne.

Koleżeńska atmosfera 
w czasie szkolenia rów-
nież sprzyja przyswojeniu 
wiedzy.

Szkolenie  organizowane przez firmę FANUC z za-kresu Utrzymania Ruchu, było przeprowadzone na wysokim poziomie. Wszystkie potrzebne in-formacje były przekazane w jasny i zrozumiały spo-sób, duża ilość praktyki.

Szkolenie na bardzo wysokim 
poziomie. Prowadzący po-
siadają dużą wiedzę i chętnie 
odpowiadają na wszelkie 
pytania. W razie potrzeby roz-
szerzają zajęcia o zagadnienia 
nie zawarte w programie 
szkolenia, a potrzebne w co-
dziennej pracy. Sala szkole-
niowa dobrze wyposażona. 
Grupy przy stanowiskach nie 
są za duże, co pozwala na to, 
by każdy uczestnik aktyw-
nie brał udział w zajęciach. 
Bardzo gorąco polecam 
szkolenie.

Nasi pracownicy od kilku lat korzysta-ją ze szkoleń organizowanych przez FANUC Polska. Są z nich zawsze bar-dzo zadowoleni. Podkreślają zwłasz-cza wysoki poziom wiedzy prowadzą-cych zajęcia na temat omawianych zagadnień jak również perfekcyjną organizację samych szkoleń.
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Szkolenia przeprowadzane przez  

firmę FANUC stoją na wysokim poziomie. 

Wiedza teoretyczna podparta jest zada-

niami praktycznymi w parach. Zaletą jest 

elastyczność prowadzących pozwalająca 

na zgłębienie wiedzy z obszarów zainte-

resowań kursantów, które nieobjęte są 

standardowym programem szkolenia. 

Intensywność szkolenia jest odpowied-

nio zbalansowana i dostosowywana na 

bieżąco do postępów uczestników.

Szkolenia FANUC są prowadzone na 

bardzo wysokim poziomie. Na szczególną 

pochwałę zasługuje zespół instrukto-

rów, którzy nie tylko znają odpowiedź na 

każde pytanie, ale równie dobrze potrafią 

przekazać tą wiedzę mało doświadczo-

nym kursantom. Zespół firmy TME jest 

zadowolony z przeprowadzonych szkoleń.

Na zupełnie osobną pochwałę 

zasługujeatmosfera panująca 

podczas szkoleń, która sprzyja 

nauce i integracji.

Z przyjemnością rekomendujemy firmę FANUC 
Polska, która w swoim centrum szkoleniowym 
przeprowadziła dla naszych pracowników szkole-
nie z obsługi robotów. Szkolenie spełniło wszystkie 
nasze oczekiwania i potrzeby, uczestnicy wysoko 
ocenili profesjonalizm trenerów, ich przygotowanie 
teoretyczne, jak i znajomość zagadnienia od strony 
praktycznej. Szkolenia były prowadzone w doskonale 
wyposażonych laboratoriach gdzie każdy miał kom-
fortowe warunki do nabywania wiedzy i umiejętności. 
Uczestnicy szkoleń szczególnie podkreślali doskona-
łą atmosferę panującą podczas zajęć, która sprzyjała 
zarówno zdobywaniu wiedzy, jak i nawiązywaniu 
bezpośrednich relacji interpersonalnych przydatnych 
i wykorzystywanych również po zakończeniu szkoleń.    
Wszyscy uczestnicy podkreślali praktyczną war-
tość zagadnień prezentowanych podczas szkolenia, 
jak i ich późniejszą przydatność w codziennej pracy 
z robotami. Zdecydowanie polecamy udział w szkole-
niach prowadzonych przez firmę FANUC Polska.

Odpowiednia ilość teorii 
poparta dużą ilością praktyki 
w luźnej atmosferze.

Organizacja 
szkoleń na 
wysokim 
poziomie.
Volkswagen 
Poznań 
Sp. z o. o.

Sposób przeka-

zywania wiedzy 

na najwyższym 

poziomie.

Profesjonalne  
szkolenie, teoria 
poparta dużą ilością 

 praktycznych  
zajęć. Zdobyta 
wiedza z powodze-

niem wykorzystana 

w pracy z robotami 

FANUC.

Duży zasób merytorycznej 

wiedzy przekazany w przyja-

znej atmosferze przez kompe-

tentnego trenera.

Wysoki poziom merytoryczny szkoleń, 
organizacja oraz profesjonalne podejście 
spełniają wszystkie nasze oczekiwania 
i w efektywny sposób podnoszą kompe-
tencje uczestników szkolenia.

Szkolenie pozwala uczestnikom nabyć 

niezbędną wiedzę do codziennej pracy. 

Pracownicy są w stanie łatwo stworzyć 

nowy program, wyedytować istniejący 

bądź zdiagnozować problem na robocie.
Szkolenie zorganizowane w komfortowych warunkach, stanowiska przygotowane do zakresu ćwiczeń. Prowadzący w bardzo przystępny sposób przekazuje wiedzę, pełna dowolność w rozwiązywaniu zleconych zadań. Czas poświęcony na szkolenie zostanie bardzo efektywnie wykorzystany podczas codziennej pracy.

„Szkolenie Integratorskie zostało prze-

prowadzone na bardzo wysokim poziomie 

merytorycznym oraz w miłej atmosferze. 

Prowadzący to profesjonalista z bardzo 

dużą wiedzą w temacie, chętnie udzielają-

cy wyczerpujących odpowiedzi na wszyst-

kie zadawane pytania.”

Wysoki poziom 
merytoryczny i profe-
sjonalna organizacja 
szkoleń. Dużo ćwi-
czeń praktycznych na 
stanowisku szkole-
niowym.

Firma FANUC prezentuje sporą fachowość w prowadze-
niu szkoleń z obsługi i programowania robotów. Wykwa-
lifikowana kadra trenerów w przejrzysty i zrozumiały 
sposób przekazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną. 
Nabyte umiejętności podczas szkolenia w bardzo dużym 
stopniu pozwalają ją praktycznie wykorzystać. 

Dużym atutem firmy FANUC jest wsparcie techniczne 
udzielane poza szkoleniem, często wystarczy krótka 
rozmowa o powstałym problemie i specjalista jest 
w stanie naprowadzić użytkownika na rozwiązanie 
problemu. 

Pittsburgh Glass Works Poland

Firma FANUC Polska daje możliwość uczestni-
ctwa w ćwiczeniach realizowanych na specjali-
stycznych robotach z dedykowanym oprogramo-
waniem typu Spot Tool lub ARC Tool pod okiem 
profesjonalnych nauczycieli. Młoda kadra trene-
rów w sposób elastyczny podchodzi do metodyki 
przekazywania informacji dostosowując program 
zajęć do poziomu wiedzy oraz oczekiwań uczest-
ników.

Daniel Szewczyk, Specjalista ds. Optymalizacji 
i Szkoleń Technicznych

Atmosfera szkolenia i ćwiczeń przy robotach 
sprzyjała przyswajaniu wiedzy, a trenerzy prze-
kazywali informacje w sposób jasny i czytelny. 

Krzysztof Olbrich, Mechanik

Szkolenia prowadzone przez firmę FANUC Polska są każdorazowo przeprowadzane w sposób kompetentny. Każdy prowadzą-cy  posiada ogromną wiedzę praktyczną i chętnie dzieli się nią z uczestnikami, odpowiadając na zadane pytania. Stanowi-ska sprawiają wrażenie nowych, w ilości pozwalającej na pracę w maksymalnie dwuosobowych zespołach, co zdecydo-wanie poprawia możliwości zrozumienia i przyswojenia wiedzy.  
Każde ze szkoleń które miałem przyjemność odbyć we wrocławskim oddziale było na równym, wysokim poziomie poprzez bardzo dobrze zachowaną równowagę pomiędzy częścią teoretyczną, a praktyczną.

Dzięki szkoleniom w firmie 
FANUC roboty możemy 
wykorzystywać w 100%. 
Wiedza, którą przekazują 
nam specjaliści pod-
czas szkoleń pozwala na 
skrócenie czasu progra-
mowania robotów nawet 
o połowę, dlatego każde-
mu kto się jeszcze waha 
- szkolenie mogę polecić 
z czystym sumieniem.

Od 2011 roku nasi inżynierowi 
przechodzą cyklicznie  szkolenia 
organizowane przez firmę FANUC 
z zakresu wdrażania robotów 
w aplikacjach spawalniczych 
i związanych z obsługą maszyn.  
Dzięki nim minimalizują czas 
wdrożenia robotów oraz uzyskują 
rzetelną wiedzę do sprawnego 
zbudowania aplikacji. Jakość 
szkoleń niezmiennie stoi na 
wysokim poziomie praktycznym 
i merytorycznym.

Szkolenie bardzo wartościowe i przeprowadzone profesjonalnie, z pewnością wykorzystam wiedzę zdobytą na nim w mojej firmie . Jestem pod wraże-niem wiedzy i doświadczenia osoby prowadzącej. Chętnie weźmiemy udział w innych szkoleniach organizowanych przez FANUC. 

Z przyjemnością pragniemy polecić firmę FANUC Polska Sp. 
z o.o. jako partnera w zakresie dostarczania usług szkolenio-
wych. Szkolenia są prowadzone w bardzo dobrze wyposażonych 
salach. Znaczna część szkolenia jest realizowana w sposób 
praktyczny. Zadania są stopniowane, co pozwala na utrwalenie 
wcześniej przyswojonej wiedzy. Trener zapewnia profesjonal-
ną wiedzę teoretyczną a dzięki pracy w serwisie bardzo dobrze 
zna omawiane tematy również ze strony praktycznej. Portfolio 
szkoleń jest szerokie, a ich realizowanie jest profesjonalne pod 
względem organizacyjnym i merytorycznym.

Szkolenie przeprowadzone w przyjaznej, luźnej atmosferze po-

zwalającej na bezstresowe zrozumienie przekazywanych treści. 

Bez pośpiechu, dokładnie wszystko wyjaśnione. 

Cenna wiedza przydatna w codziennej pracy- bez szkolenia trud-

no byłoby obsłużyć roboty’.
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Warunki uczestnictwa

FANUC Polska zastrzega sobie prawo do anulowania bądź przełożenia szkolenia 
z przyczyn niezależnych od FANUC. 

Zasady
płatności
za szkolenie

Opłatę za szkolenie 
należy uiścić w terminie 
co najmniej 14 dni 
przed planowaną datą 
szkolenia. FANUC 
Polska zastrzega sobie 
prawo do odmowy 
przyjęcia uczestnika na 
szkolenie w przypadku 
nieodnotowania opłaty 
za szkolenie.

Anulowanie 
szkolenia

Jeżeli Klient odwoła szkolenie w terminie 
wcześniejszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia,
anulacja jest bezpłatna. Anulacja w okresie 
krótszym niż 30 dni, ale nie później niż 2 tygodnie 
przed datą rozpoczęcia szkolenia, wiąże się z opłatą 
równoważną 20% wartości szkolenia. Anulacja 
w okresie 2 tygodni przed datą rozpoczęcia 
szkolenia wiąże się z opłatą za anulację 
w wysokości 30% wartości szkolenia. Osoby, 
które nie będą uczestniczyć w szkoleniu, zostaną 
obarczone pełną odpłatnością za szkolenie.

Zmiana terminu szkolenia

W przypadku zmiany terminu szkolenia przez zamawiającego w okresie 
wcześniejszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, nie są pobierane 
dodatkowe opłaty. Zmiana terminu szkolenia w okresie późniejszym niż 30 dni, ale 
wcześniejszym niż 2 tygodnie wiąże się z dopłatą 10% opłaty za szkolenie. Zmiana 
terminu szkolenia w okresie późniejszym niż 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia 
szkolenia wiąże się z opłatą wartości 30% opłaty za całe szkolenie.
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