
Technik BHP sem. 3, zajęcia przy ul. Gęsia 5 

 
 

 

 

 

zjazd I zjazd II zjazd III zjazd IV zjazd V zjazd VI zjazd VII zjazd VIII zjazd IX Zjazd X

Sobota 03.09.2022 24.09.2022 08.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 19.11.2022 26.11.2022 10.12.2022 17.12.2022 07.01.2023

1 08.00-8.45 Podstawy prawa pracyWypadki przy pracyPodstawy prawa pracyWypadki przy pracyPodstawy prawa pracyKompetencje społeczneOcena czynnikówPodstawy prawa pracyKompetencje społeczneOcena czynników

2 08.55-9.35 Podstawy prawa pracyWypadki przy pracyPodstawy prawa pracyWypadki przy pracyPodstawy prawa pracyKompetencje społeczneOcena czynnikówPodstawy prawa pracyKompetencje społeczneOcena czynników

3 09.40-10.25Podstawy prawa pracyWypadki przy pracyPodstawy prawa pracyWypadki przy pracyOcena ryzykaKompetencje społeczneOcena czynnikówOcena ryzykaKompetencje społeczneOcena czynników

4 10.30-11.15Podstawy prawa pracyWypadki przy pracyPodstawy prawa pracyWypadki przy pracyOcena ryzykaKompetencje społeczneOcena czynnikówOcena ryzykaWypadki przy pracyOcena czynników

5 11.20-12.05Kompetencje społeczneOcena ryzykaKompetencje społeczneOcena ryzyka Ocena ryzykaKompetencje społecznePodstawy prawa pracyOcena ryzykaWypadki przy pracyWypadki przy pracy

6 12.10-12.55Kompetencje społeczneOcena ryzykaKompetencje społeczneOcena ryzyka Ocena ryzykaPodstawy prawa pracyPodstawy prawa pracyOcena ryzykaWypadki przy pracyWypadki przy pracy

7 13.00-13.45Kompetencje społeczneOcena ryzykaKompetencje społeczneOcena ryzykaWypadki przy pracyPodstawy prawa pracyOcena ryzykaWypadki przy pracyOcena ryzyka Ocena ryzyka

8 13.50-14.35Kompetencje społeczneKompetencje społeczneWypadki przy pracyOcena czynnikówWypadki przy pracyPodstawy prawa pracyOcena ryzykaWypadki przy pracyOcena ryzyka Ocena ryzyka

9 14.40-15.25 Wypadki przy pracyOcena czynnikówOcena czynnikówPodstawy prawa pracyOcena ryzykaWypadki przy pracyOcena ryzyka

10 15.30-16.15 Wypadki przy pracyOcena czynnikówOcena czynnikówPodstawy prawa pracyOcena ryzyka

Niedziela 04.09.2022 25.09.2022 09.10.2022 30.10.2022 06.11.2022 20.11.2022 27.11.2022 11.12.2022 18.12.2022 08.01.2023

1 08.00-8.45Kompetencje społeczne

2 08.55-9.35Kompetencje społeczneKompetencje społeczneOcena ryzyka Ocena ryzyka Ocena ryzykaPodstawy prawa pracyPodstawy prawa pracyOcena ryzykaWypadki przy pracyKompetencje społeczne

3 09.40-10.25Kompetencje społeczneKompetencje społeczneOcena ryzyka Ocena ryzyka Ocena ryzykaPodstawy prawa pracyPodstawy prawa pracyOcena ryzykaWypadki przy pracyKompetencje społeczne

4 10.30-11.15Kompetencje społeczneKompetencje społeczneOcena ryzyka Ocena ryzyka Ocena ryzykaPodstawy prawa pracyPodstawy prawa pracyOcena ryzykaWypadki przy pracyKompetencje społeczne

5 11.20-12.05Podstawy prawa pracyOcena ryzyka Ocena ryzyka Ocena ryzyka Ocena ryzykaPodstawy prawa pracyOcena ryzyka Ocena ryzykaWypadki przy pracyKompetencje społeczne

6 12.10-12.55Podstawy prawa pracyOcena ryzykaWypadki przy pracyPodstawy prawa pracyOcena ryzykaPodstawy prawa pracyOcena ryzykaPodstawy prawa pracyOcena ryzyka Ocena czynników

7 13.00-13.45Podstawy prawa pracyOcena ryzykaWypadki przy pracyPodstawy prawa pracyWypadki przy pracyKompetencje społeczneOcena ryzykaPodstawy prawa pracyOcena ryzyka Ocena czynników

8 13.50-14.35Podstawy prawa pracyOcena ryzykaWypadki przy pracyPodstawy prawa pracyWypadki przy pracyKompetencje społeczneOcena ryzykaWypadki przy pracyOcena ryzyka Ocena ryzyka

9 14.40-15.25 Podstawy prawa pracyPodstawy prawa pracyWypadki przy pracyWypadki przy pracyKompetencje społeczneWypadki przy pracyWypadki przy pracyOcena ryzyka Ocena ryzyka

10 15.30-16.15 Podstawy prawa pracyWypadki przy pracyKompetencje społeczneKompetencje społeczneWypadki przy pracyWypadki przy pracyOcena ryzyka

11 16:20-17:05 Podstawy prawa pracyWypadki przy pracyKompetencje społeczneKompetencje społeczneWypadki przy pracy



Podstawy prawa pracy 40 Podstawy prawa pracy teoretyczne E. Boruch/E. Śpiewak 

Ocena czynników 15 Ocena czynników w żrodowisku pracy praktyczne E. Boruch 

Ocena ryzyka 55 Ocena ryzyka zawodowego praktyczne E. Boruch 

Wypadki przy pracy 40 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe praktyczne E. Boruch 

Kompetencje społeczne 30 Kompetencje społeczne i organizacja pracy małych zespołów praktyczne E. Boruch/E. Śpiewak 

Razem 180    

 


