
Plan zajęć edukacyjnych 

 

Technik elektryk 

Luty 

Czas trwania od-do 07.02.2023 09.02.2023 14.02.2023 16.02.2023 21.02.2023 23.02.2023 28.02.2023  

16:00 - 17:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Bezpieczeństwo, 
higiena i  

organizacja pracy  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

 

17:00 - 18:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Bezpieczeństwo, 
higiena i  

organizacja pracy  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

 

18:00 - 19:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Bezpieczeństwo, 
higiena i  

organizacja pracy  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

 

19:00 - 20:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Bezpieczeństwo, 
higiena i  

organizacja pracy  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

 

20:00 - 21:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Bezpieczeństwo, 
higiena i  

organizacja pracy  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

 

21:00 - 21:55 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych   

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
 

21:55 - 22:00         

         

         

 

Marzec 

Czas trwania od-do 02.03.2023 07.03.2023 09.03.2023 14.03.2023 16.03.2023 21.03.2023 23.03.2023 28.03.2023 

16:00 - 17:00 
Bezpieczeństwo, 

higiena i  
organizacja pracy  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Bezpieczeństwo, 

higiena i  
organizacja pracy  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  

17:00 - 18:00 
Bezpieczeństwo, 

higiena i  
organizacja pracy  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Bezpieczeństwo, 

higiena i  
organizacja pracy  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  

18:00 - 19:00 
Bezpieczeństwo, 

higiena i  
organizacja pracy  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Bezpieczeństwo, 

higiena i  
organizacja pracy  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  

19:00 - 20:00 
Bezpieczeństwo, 

higiena i  
organizacja pracy  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Bezpieczeństwo, 

higiena i  
organizacja pracy  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  

20:00 - 21:00 
Bezpieczeństwo, 

higiena i  
organizacja pracy  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Bezpieczeństwo, 

higiena i  
organizacja pracy  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  

21:00 - 21:55  Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych   
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

21:55 - 22:00         

         

         

Marzec 

Czas trwania od-do 30.03.2023        

16:00 - 17:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

       

17:00 - 18:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  
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18:00 - 19:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

       

19:00 - 20:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

       

20:00 - 21:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

       

21:00 - 21:55 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

       

21:55 - 22:00         

         

         

Kwiecień 

Czas trwania od-do 04.04.2023 13.04.2023 18.04.2023 20.04.2023 25.04.2023 27.04.2023   

16:00 - 17:00 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
  

17:00 - 18:00 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
  

18:00 - 19:00 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
  

19:00 - 20:00 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
  

20:00 - 21:00 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
 

 

21:00 - 21:55 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
  

21:55 - 22:00         

         

         

 

Maj 

Czas trwania od-do 09.05.2023 16.05.2023 23.05.2023 30.05.2023     

16:00 - 17:00 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
    

17:00 - 18:00 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
    

18:00 - 19:00 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

    

19:00 - 20:00 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych  

Eksploatacja 
instalacji 

elektrycznych  
    

20:00 - 21:00 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych   

Eksploatacja maszyn i 
urządzeń 

elektrycznych  
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

    

21:00 - 21:55 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych         

21:55 - 22:00         
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Czerwiec 

Czas trwania od-do 06.06.2023        

16:00 - 17:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

    
 

  

17:00 - 18:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

 
 

     

18:00 - 19:00 
Eksploatacja 

instalacji 
elektrycznych  

  
 

    

19:00 - 20:00 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych         

20:00 - 21:00 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 

elektrycznych         

21:00 - 21:55 
Eksploatacja maszyn i 

urządzeń 
elektrycznych         

21:55 - 22:00         

         

         

 

UWAGA 

Zajęcia praktyczne z Panem Sławomir SZCZĘŚNIEWICZ odbywają się na ul. Bema 54 

Zajęcia z BHP z Panią Anną JĘDRZEJEWSKĄ odbywają się na ul. Rawska 4 

 

Wicedyrektor CKZiU 

Zbigniew Banach 


