
GODZINY 28.09.2019 29.09.2018
1,2 8:30 - 10:00 podstawy prawa cywilnego (1,2)
3,4 10:05 – 11:35 podstawy prawa cywilnego (3,4)
5 11:45 – 12:30 podstawy prawa cywilnego (5)

6 12:30 – 13:15 podstawy prawa pracy (1)
7,8 13:25 – 14:55 podstawy prawa pracy (2,3)

9,10, 15:00 – 16:30 podstawy prawa pracy (4,5)
GODZINY 12.10.2019 13.10.2019

1,2 8:30 - 10:00 podstawy prawa cywilnego (6,7) język obcy (1,2)
3,4 10:05 – 11:35 podstawy prawa cywilnego (8,9) język obcy (3,4)
5 11:45 – 12:30 podstawy prawa cywilnego (10) język obcy (5)
6 12:30 – 13:15 podstawy prawa pracy (6) język obcy (6)

7,8 13:25 – 14:55 podstawy prawa pracy (7,8)
9,10, 15:00 – 16:30 podstawy prawa pracy (9,10)

GODZINY 26.10.2019 27.10.2019
1,2 8:30 - 10:00 podstawy prawa cywilnego (11,12) organizacja pracy biurowej (1,2)
3,4 10:05 – 11:35 podstawy prawa cywilnego (13,14) organizacja pracy biurowej (3,4)
5 11:45 – 12:30 podstawy prawa cywilnego (15) organizacja pracy biurowej (5)
6 12:30 – 13:15 podstawy prawa pracy (11) pracowania pracy biurowej (1)

7,8 13:25 – 14:55 podstawy prawa pracy (12,13) pracowania pracy biurowej (2,3)

9,10, 15:00 – 16:30 podstawy prawa pracy (14,15) pracowania pracy biurowej (4,5)

GODZINY 16.11.2019 17.11.2019
1,2 8:30 - 10:00 podstawy prawa cywilnego (16,17) organizacja pracy biurowej (6,7)

3,4 10:05 – 11:35 podstawy prawa cywilnego (18,19) organizacja pracy biurowej (8,9)

5 11:45 – 12:30 podstawy prawa cywilnego (20) organizacja pracy biurowej (10)

6 12:30 – 13:15 podstawy prawa pracy (16) pracowania pracy biurowej (6)

7,8 13:25 – 14:55 podstawy prawa pracy (17,18) pracowania pracy biurowej (7,8)

9,10, 15:00 – 16:30 podstawy prawa pracy (19,20) pracowania pracy biurowej (9,10)
GODZINY 30.10.2019 1.12.2019

1,2 8:30 - 10:00 podstawy prawa cywilnego (21,22) organizacja pracy biurowej (11,12)
3,4 10:05 – 11:35 podstawy prawa cywilnego (23,24) organizacja pracy biurowej (13,14)
5 11:45 – 12:30 podstawy prawa cywilnego (25) organizacja pracy biurowej (15)
6 12:30 – 13:15 podstawy prawa pracy (21) pracowania pracy biurowej (11)

7,8 13:25 – 14:55 podstawy prawa pracy (22,23) pracowania pracy biurowej (12,13)
9,10, 15:00 – 16:30 podstawy prawa pracy (24,25) pracowania pracy biurowej (14,15)

11,12, 16:35 – 18:05 język obcy (7,8) język obcy (9,10)
GODZINY 14.12.2019 15.12.2019

1,2 8:30 - 10:00 Bhp (1,2) organizacja pracy biurowej (16,17)
3,4 10:05 – 11:35 Bhp (3,4) organizacja pracy biurowej (18,19)
5 11:45 – 12:30 Bhp (5) organizacja pracy biurowej (20)
6 12:30 – 13:15 Bhp (6) pracowania pracy biurowej (16)

7,8 13:25 – 14:55 Bhp (7,8) pracowania pracy biurowej (17,18)
9,10, 15:00 – 16:30 Bhp (9,10) pracowania pracy biurowej (19,20)

11,12, 16:35 – 18:05 język obcy (11,12)

GODZINY 11.01.2020 12.01.2020
1,2 8:30 - 10:00 podstawy prawa cywilnego (26,27) język obcy (20,21)
3,4 10:05 – 11:35 podstawy prawa cywilnego (28,29) język obcy (22,23)
5 11:45 – 12:30 podstawy prawa cywilnego (30) język obcy (24)
6 12:30 – 13:15 język obcy (13) język obcy (25)

7,8 13:25 – 14:55 język obcy (14,15) język obcy (26,27)
9,10, 15:00 – 16:30 język obcy (16,17) język obcy (28,29)

11,12, 16:35 – 18:05 język obcy (18,19) język obcy (30) do godz. 17:20
GODZINY 18.01.2020 19.01.2020
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1,2 8:30 - 10:00 podstawy przedsiębiorczości (1,2) organizacja pracy biurowej (21,22)
3,4 10:05 – 11:35 podstawy przedsiębiorczości (3,4) organizacja pracy biurowej (23,24)
5 11:45 – 12:30 podstawy przedsiębiorczości (5) organizacja pracy biurowej (25)

6 12:30 – 13:15 Bhp (11) pracowania pracy biurowej (21)
7,8 13:25 – 14:55 Bhp (12,13) pracowania pracy biurowej (22,23)

9,10, 15:00 – 16:30 Bhp (14,15) pracowania pracy biurowej (24,25)

GODZINY 25.01.2020 26.01.2020
1,2 8:30 - 10:00 organizacja pracy biurowej (26,27) podstawy przedsiębiorczości (6,7)  
3,4 10:05 – 11:35 organizacja pracy biurowej (28,29) podstawy przedsiębiorczości (8,9)

5 11:45 – 12:30 organizacja pracy biurowej (30) podstawy przedsiębiorczości (10)

6 12:30 – 13:15 pracowania pracy biurowej (26) Bhp (16)

7,8 13:25 – 14:55 pracowania pracy biurowej (27,28) Bhp (17,18)

9,10, 15:00 – 16:30 pracowania pracy biurowej (29,30) Bhp (19,20)
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