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Profilaktyka  chorób odzwierzęcych innych niż odkleszczowe………………..……...nr 6, s.12 
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biologiczne…………………………………………………………………………….nr 5, s.11 

Zagrożenia biologiczne związane z produkcją zwierzęcą …….……………………... nr 5, s.14 
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2014 r.  ……………………………………………..………………………… nr 10, II s. okł. 
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Bezpieczna szkoła oczami dzieci…………………………………………………….. nr 9, s.9 

Jak skutecznie przeprowadzić dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób 
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Stosowanie  zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez polskie przedsiębiorstwa 

………………………….…………………………………………………..………… nr 8, s.6 

Wiedza o bhp na poziomie szkolnym – projekt „NAPO dla nauczycieli” i inne europejskie 
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