
Plan zajęć edukacyjnych 

 

 

Technik pojazdów samochodowych 

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  

15:00 - 16:00 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3] 

 
Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

 
Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

 
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych - RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych - WG  

[1BM/22/23/3] 

 

16:00 - 17:00 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych - RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych - WG  

[1BM/22/23/3] 

 

17:00 - 18:00 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych - RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych - WG  

[1BM/22/23/3] 

 

18:00 - 19:00 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych - RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych - WG  

[1BM/22/23/3] 

 

19:00 - 20:00 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych -RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych - WG  

[1BM/22/23/3] 

 

20:00 - 21:00 

 
Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

 
Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

 
Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

  

21:00 - 21:55         
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 

15:00 - 16:00 

 
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych - RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych - WG  

[1BM/22/23/3] 

 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

 
Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3] 

 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 



Plan zajęć edukacyjnych 

16:00 - 17:00 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych - RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych - WG  

[1BM/22/23/1] 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych - RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych - WG  

[1BM/22/23/3] 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych - RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Język obcy 

zawodowy  
[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 

zawodowy  
[1BM/22/23/joz1] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1] 

Język obcy 

zawodowy  
[1BM/22/23/joz2] 

17:00 - 18:00 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

18:00 - 19:00 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

19:00 - 20:00 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

20:00 - 21:00 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

 
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

 
Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

 

21:00 - 21:55         
21:55 - 22:00         

         

Marzec 

Czas trwania od-do 30.03.2023        

16:00 - 17:00 Język obcy zawodowy 
[1BM/22/23/joz1] 

       

17:00 - 18:00 Język obcy zawodowy 
[1BM/22/23/joz1] 

       

18:00 - 19:00 Język obcy zawodowy 
[1BM/22/23/joz1] 

       

19:00 - 20:00 Język obcy zawodowy 
[1BM/22/23/joz1] 

       

20:00 - 21:00 Język obcy zawodowy 
[1BM/22/23/joz1] 

       

21:00 - 21:55         
21:55 - 22:00         

         

         

 

Kwiecień 



Plan zajęć edukacyjnych 
Czas trwania od-do 04.04.2023 13.04.2023 18.04.2023 20.04.2023 25.04.2023 27.04.2023   

15:00 - 16:00 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

 
  

16:00 - 17:00 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

  

17:00 - 18:00 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

  

18:00 - 19:00 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
Samochodowych -RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

  

19:00 - 20:00 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

  

20:00 - 21:00 

 
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

  

21:00 - 21:55         
21:55 - 22:00         

         

 

Maj 

Czas trwania od-do 04.05.2023 09.05.2023 11.05.2023 16.05.2023 18.05.2023 23.05.2023 25.05.2023 30.05.2023 

15:00 - 16:00 

 
Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3] 

 

Język obcy 

zawodowy  
[1BM/22/23/joz2] 

 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3] 

 

Język obcy 

zawodowy  
[1BM/22/23/joz2] 

16:00 - 17:00 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 



Plan zajęć edukacyjnych 

17:00 - 18:00 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Język obcy 

zawodowy  
[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 

zawodowy  
[1BM/22/23/joz1] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 
samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Język obcy 

zawodowy  
[1BM/22/23/joz2] 

18:00 - 19:00 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

19:00 - 20:00 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/3],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/4] 

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz2] 

20:00 - 21:00 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/2],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/1] 

 
Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

 

Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

 
Nadzorowanie obsługi 

oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/1],  

Nadzorowanie obsługi 
oraz naprawy pojazdów 

samochodowych  
[1BM/22/23/2] 

 

21:00 - 21:55         
21:55 - 22:00         

         

 

Czerwiec 

Czas trwania od-do 01.06.2023 06.06.2023       

15:00 - 16:00 

 
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

      

16:00 - 17:00 
Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

      

17:00 - 18:00 
Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

      

18:00 - 19:00 
Język obcy 
zawodowy  

[1BM/22/23/joz1] 

Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 
technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

      



Plan zajęć edukacyjnych 

19:00 - 20:00 
Język obcy 

zawodowy  
[1BM/22/23/j oz1] 

Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- RG  

[1BM/22/23/4],  
Przeprowadzanie badań 

technicznych pojazdów  
samochodowych- WG  

[1BM/22/23/3] 

      

20:00 - 21:00 
Język obcy 
zawodowy 

[1BM/22/23/joz1] 

       

21:00 - 21:55         
21:55 - 22:00         

         

 

 

UWAGA 

Zajęcia praktyczne z Panem Wiesławem GOŃCZEWSKIM i Romanem 

GORĄCZKOWSKIM odbywają się na ul. Bema 54. 

We wtorki od godz. 15.00 

W czwartki od godz. 15.30 

Zajęcia z języka angielskiego z Panią Anną ŁYSAKOWSKĄ – MAŁEJKIJ odbywają się 

na ul. Rawska 4. 

We wtorki od godz. 15.00 

W czwartki od godz. 15.30 

 

Wicedyrektor CKZiU 

Zbigniew Banach 

 


