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Kształcimy zawodowo!
Największa oferta publikacji 
przygotowujących do pisemnej 
i praktycznej części egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie.
•	Oferta dla uczniów szkół zawodowych i techników, 

a także słuchaczy kursów zawodowych 
oraz uczestników wszelkich form kształcenia 
ustawicznego

•	Publikacje do 40 zawodów i 48 kwalifikacji   

•	Podręczniki z aprobatą MEN

•	Seria „Pracownie” – publikacje do praktycznej 
nauki zawodu

•	Repetytoria i testy egzaminacyjne 

•	Testy i zadania praktyczne do egzaminu 
zawodowego

•	Zeszyty ćwiczeń do nauki języków obcych 
zawodowych 

•	Publikacje zawierające wiadomości 
wspólne dla wszystkich zawodów 

•	Materiały metodyczne dla nauczycieli 
w Klubie Nauczyciela

  59  
nowości 

na rok szkolny 
2016 / 2017
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Drodzy Nauczyciele!
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
od lat aktywnie wspierają nauczycieli 
i uczniów szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe. Od roku 2012 oddaliśmy 
w Państwa ręce ponad 200 nowych 
podręczników i programów nauczania. 
Część z tych publikacji to zakupione 
przez nas tytuły wydawnictwa REA.  
Na rok szkolny 2016/2017 proponujemy 
59 kolejnych publikacji opracowanych 
zgodnie z nową podstawą programową. 
Wszystkie nowe pozycje wraz 
z terminami ukazania się znajdą Państwo 
w naszym katalogu.

 

Co proponujemy?

•  Nowe podręczniki do takich zawodów, 
jak: piekarz, technik organizacji 
reklamy, technik mechatronik / monter 
mechatronik, technik elektronik / 
monter elektronik oraz operator 
obrabiarek skrawających.

•  Nowe serie podręczników poświęcone 
tematyce:

– bezpieczeństwa i higieny pracy 
w branżach: budowlanej, hotelarskiej, 
samochodowej, mechanicznej, 
fryzjersko-kosmetycznej, 
gastronomicznej oraz elektrycznej;

– podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w branżach: 
budowlanej, samochodowej, 
mechanicznej oraz elektronicznej, 
informatycznej i elektrycznej. 

•  Zeszyty ćwiczeń do nauki języka 
obcego zawodowego (angielskiego 
i niemieckiego) dla zawodu technik 
logistyk / spedytor.

•  Kolejne podręczniki do nauki  
zawodów: monter zabudowy  
i robót wykończeniowych 
w budownictwie,  
technik elektryk i technik mechanik.

•  Zestaw e-poradników metodycznych 
dla nauczycieli do nauki zawodów: 
piekarz, operator obrabiarek 
skrawających, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, 
technik organizacji reklamy, technik 
mechatronik / monter mechatronik, 
technik elektronik / monter elektronik. 

•  Kontynuację cieszących się dużym 
zainteresowaniem serii:  
Pracownie (do praktycznej nauki 
zawodu), Repetytoria (pomoc 
w przygotowaniu do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie) oraz Testy i zadania 
egzaminacyjne (opracowane 
zgodnie z nową formułą egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie). 

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej 
strony internetowej:  
http://www.wsip.pl/oferta/wydawnictwa-zawodowe/

Aby uzyskać dostęp do bezpłatnego 
programu nauczania i innych materiałów 
pomocnych w pracy nauczyciela, należy 
wejść na stronę internetową WSiP, 
zarejestrować się w serwisie uczę. pl 
i pozostawić swoje dane (m.in. imię 
i nazwisko, nauczane przedmioty, adres 
szkoły, numer telefonu, adres e-mail)  
– patrz: str. 148-152.

Zapraszamy do lektury naszego katalogu.

Z poważaniem

Artur Dzigański

Kierownik Zespołu Kształcenia Zawodowego
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

Spółka Akcyjna 
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Jesteśmy do Twojej dyspozycji 

WYGODNY I SZYBKI DOSTĘP DO OFERTY PUBLIKACJI ZAWODOWYCH: 

•	 	wsip.pl	–	informacje	o	publikacjach	zawodowych	WSiP	

•	 	sklep.wsip.pl	–	aktualna	oferta	publikacji	zawodowych

•	 	infolinia	–	bezpośredni	kontakt	z	pracownikiem	wydawnictwa

•	 	pomoc konsultanta	zespołu	kształcenia	zawodowego

PRACOWNIK INFOLINII	

•	odpowie	na	pytania	

•	skontaktuje	z	konsultantem	

•	przekieruje	do	odpowiedniego		
pracownika	wydawnictwa	

INFOLINIA 801 220 555 

KONSULTANT ZESPOŁU  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	

•	wyjaśni	wątpliwości

•	zaprezentuje	publikacje	

•	wskaże	najlepszą	ofertę

•	pomoże	w	wyborze		
podręczników
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•	informacja	o	wszystkich	publikacjach	zawodowych	WSiP,		
w	tym	o	nowościach	i	zapowiedziach

•	informacja	o	ofertach		
specjalnych

•	możliwość	obejrzenia		
fragmentów	podręczników

•	przekierowanie		
do	Klubu	Nauczyciela

•	zestawienie	podręczników		
do	starej	i	nowej	podstawy		
programowej

•	informacja	o	cenach	i	dostępności	publikacji	

•	informacja	o	rabatach	i	promocjach	

•	informacja	o	warunkach		
zakupu	i	dostawy

•	wygodny	i	prosty	sposób		
składania	zamówień	

•	możliwość	wyboru		
sposobu	płatności

•	bezpłatna	dostawa		
w	przypadku	zamówienia		
powyżej	70	zł	

sklep.wsip.pl
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Branża ekonomiczna
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają 

publikacje do nauki zawodów technik ekonomista, 
technik rachunkowości, technik administracji, 

sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa, 
technik logistyk oraz technik organizacji reklamy, 
przygotowane zgodnie z nową podstawą programową. 
Uwzględniają one przedstawione poniżej efekty kształcenia 
oraz pozwalają na dobre przygotowanie się do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowanego 
wg nowej formuły (w ramach poszczególnych kwalifikacji).

1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
•	 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)
•	 Kompetencje personalne i społeczne (KPS)
•	 Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)
•	 Język obcy zawodowy (JOZ)
•	 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

2.  Efekty kształcenia wspólne dla zawodów branży 
administracyjno-usługowej:
•	 w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.m) technik 

spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik 
rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, 
technik księgarstwa, technik organizacji reklamy
•	 PKZ(A.j) i PKZ(A.m): sprzedawca, technik handlowiec, technik 

księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych

3.  Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodach:

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
KWALIFIKACJA A.26. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG 
REKLAMOWYCH
•	 Część 1: Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
•	 Część 2: Prowadzenie sprzedaży produktów i usług 

reklamowych
KWALIFIKACJA A.27. ORGANIZACJA I PROWADZENIE 
KAMPANII REKLAMOWEJ
•	 Część 1: Tworzenie przekazu reklamowego
•	 Część 2: Projektowanie środków reklamowych
•	 Część 3: Tworzenie planu medialnego
•	 Część 4: Przygotowywanie środków reklamowych
•	 Część 5: Badanie skuteczności reklamy

TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / TECHNIK 
KSIĘGARSTWA
KWALIFIKACJA A.18. PROWADZENIE SPRZEDAŻY 
•	 Część 1: Organizowanie sprzedaży 
•	 Część 2: Sprzedaż towarów 

KWALIFIKACJA A.22. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
HANDLOWEJ 
•	 Część 1: Organizowanie działań reklamowych i marketingowych 
•	 Część 2: Zarządzanie działalnością handlową 
•	 Część 3: Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej 

TECHNIK EKONOMISTA
KWALIFIKACJA A.35. PLANOWANIE I PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI 
•	 Część 1: Organizowanie działalności gospodarczej 

i obliczanie podatków 
•	 Część 2: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych 
•	 Część 3: Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość 

TECHNIK EKONOMISTA / TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
KWALIFIKACJA A.36. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI 
•	 Część 1: Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji 

gospodarczych 
•	 Część 2: Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji 
•	 Część 3: Sporządzanie sprawozdania finansowego 

i przeprowadzanie analiz

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
KWALIFIKACJA A.65. ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ 
I DANIN PUBLICZNYCH
•	 Część 1: Rozliczanie wynagrodzeń
•	 Część 2: Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
•	 Część 3: Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń 

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

TECHNIK ADMINISTRACJI 
KWALIFIKACJA A.68. OBSŁUGA KLIENTA 
W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI 
•	 Część 1: Przygotowywanie dokumentów na podstawie 

przepisów prawa pracy i prawa cywilnego 
•	 Część 2: Prowadzenie postępowania administracyjnego 
•	 Część 3: Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących 

finansów publicznych  

TECHNIK LOGISTYK 
KWALIFIKACJA A.30. ORGANIZACJA I MONITOROWANIE 
PRZEPŁYWU ZASOBÓW I INFORMACJI W PROCESACH 
PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA
•	 Część 1: Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów 

i informacji w procesie produkcji 
•	 Część 2: Organizowanie i monitorowanie procesów 

magazynowych 
•	 Część 3: Organizowanie i monitorowanie dystrybucji 

KWALIFIKACJA A.31. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI 
TECHNICZNYMI PODCZAS REALIZACJI PROCESÓW 
TRANSPORTOWYCH 
•	 Część 1: Organizowanie i monitorowanie procesów 

transportowych
•	 Część 2: Organizowanie środków technicznych w celu 

realizacji procesów transportowych 

KWALIFIKACJA A.32. ORGANIZACJA I MONITOROWANIE 
PRZEPŁYWU ZASOBÓW I INFORMACJI W JEDNOSTKACH 
ORGANIZACYJNYCH 
•	 Część 1: Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów 

i informacji w jednostkach gospodarczych 
•	 Część 2: Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów 

i informacji w jednostkach administracyjnych

Każdy nauczyciel korzystający z publikacji WSiP do nauki 
zawodów technik ekonomista, technik rachunkowości, 
technik administracji, sprzedawca, technik handlowiec 
i technik księgarstwa, technik logistyk oraz technik organizacji 
reklamy uzyska dostęp do bezpłatnego programu nauczania 
z poradnikiem metodycznym do kształcenia w tym zawodzie 
(wersja PDF dostępna w Klubie Nauczyciela pod adresem 
uczę. pl). Materiał ten opracowali autorzy i eksperci WSiP.  
Ma on pomóc nauczycielom w realizacji założeń nowej 
podstawy programowej.
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Pracownie – publikacje 
do praktycznej nauki zawodu

Jarosław Stolarski
PRACOWNIA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ. TECHNIK 
LOGISTYK. KWALIFIKACJA A.30. PRAKTYCZNA NAUKA 
ZAWODU 

Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki 
zawodu technik logistyk. Obejmuje treści z zakresu 
kwalifikacji A.30 (Organizacja i monitorowanie 
przepływu zasobów i informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i magazynowania). Zawiera karty pracy 
i zadania niezbędne do pogłębienia oraz utrwalenia wiedzy z tego 
zakresu. Jest uzupełnieniem podręczników wydanych przez WSiP, 
w których omówiono zagadnienia dotyczące kwalifikacji A.30. 
Korzystając z niniejszej publikacji, uczeń kształtuje umiejętności 
praktyczne związane z wykonywaniem zawodu technik logistyk. 
Książkę można wykorzystać do przygotowania uczniów 
do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie 
w ramach kwalifikacji A.30. 
Jest także doskonałym 
narzędziem dla osób 
zawodowo zajmujących się 
gospodarką magazynową 
i poszukujących rozwiązań, 
które mogą zastosować 
w swojej firmie.

KWALIFIKACJA A.30
160975
Termin wydania: III kwartał 2016

Jarosław Stolarski
PRACOWNIA TRANSPORTU. TECHNIK LOGISTYK. 
KWALIFIKACJA A.31. PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki 
zawodu technik logistyk. Obejmuje treści 
z zakresu kwalifikacji A.31 (Zarządzanie 
środkami technicznymi podczas realizacji 
procesów transportowych). Jest uzupełnieniem 
podręczników wydanych przez WSiP, w których omówiono 
zagadnienia dotyczące kwalifikacji A.31. Rozwiązując zadania 
i wypełniając karty pracy z niniejszej publikacji, uczeń kształtuje 
umiejętności praktyczne potrzebne do wykonywania 
typowych zadań związanych z organizowaniem procesów 
transportowych i środków technicznych w celu realizacji 
procesów transportowych. Publikację można wykorzystać 
do przygotowania 
uczniów do egzaminu 
potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie 
w ramach kwalifikacji A.31.

KWALIFIKACJA A.31
160976
Termin wydania: III kwartał 2016

BRANŻA EKONOMICZNA

Nowość

Nowość

Nowość

Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek
PRACOWNIA TECHNIKI BIUROWEJ. TECHNIK EKONOMISTA. KWALIFIKACJA A.35. 
PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 

Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki zawodu technik ekonomista. 
Obejmuje treści z zakresu kwalifikacji A.35 (Planowanie i prowadzenie 
działalności w organizacji). Korzystając z niniejszej książki, uczeń kształtuje 
umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem typowych prac biurowych; 
poznaje rodzaje i obsługę sprzętu biurowego oraz organizację stanowiska pracy 
biurowej. W publikacji przedstawiono korespondencję biurową: zasady redagowania 
pism, elementy składowe pisma oraz rodzaje i budowę blankietów korespondencyjnych. 
Omówiono także szczegółowo korespondencję związaną ze stosunkiem pracy, pisma 
handlowe, a także zasady przyjmowania, wysyłania korespondencji i jej archiwizowanie. 
Przedstawiono również sposób organizowania i przygotowania spotkań służbowych.

KWALIFIKACJA A.35
160972
Termin wydania: III kwartał 2016

wsip.pl sklep.wsip.pl
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PRACOWNIE – PUBLIKACJE DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Jadwiga Józwiak, Monika Knap
PRACOWNIA SPRZEDAŻY. TECHNIK HANDLOWIEC. 
TECHNIK KSIĘGARSTWA. SPRZEDAWCA. KWALIFIKACJA A.18. 
PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Publikacja przeznaczona do praktycznej nauki zawodu 
sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa. 
Obejmuje treści z zakresu kwalifikacji A.18. (Prowadzenie 
sprzedaży). Korzystając z tej publikacji, uczeń kształtuje 
umiejętności praktyczne dotyczące wykonywania typowych 
zadań dotyczących prowadzenia sprzedaży. Struktura i układ 
treści są zgodne z podręcznikiem Sprzedaż towarów. 
Część 2. Zajęcia w pracowni i Sprzedaż towarów. Część 3. 
Zajęcia w pracowni. Zamieszczone karty pracy dotyczą 
efektów kształcenia 
wspólnych dla wszystkich 
zawodów. Publikację 
można wykorzystać 
w celu przygotowania 
uczniów do egzaminu 
potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie 
(kwalifikacja A.18).

KWALIFIKACJA A.18
165019
W sprzedaży

Teresa Gorzelany
PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI FIRMY HANDLOWEJ. 
TECHNIK HANDLOWIEC. KWALIFIKACJA A.22. PRAKTYCZNA 
NAUKA ZAWODU

Publikacja do praktycznej nauki zawodu technik handlowiec. 
Obejmuje treści z zakresu kwalifikacji A.22 (Prowadzenie 
działalności handlowej). Ma na celu przygotowanie uczniów 
do obsługi finansowo-księgowej małej firmy handlowej 
prowadzącej dokumentację księgową wymaganą w rozliczeniach 
podatkowych. Uczeń poznaje dokumenty (papierowe, komputerowe 
i e-dokumenty) sporządzane od momentu powstania firmy 
handlowej, w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej 
i dokumenty rozliczeniowe. Ze względu na specyfikę działalności 
handlowej (licznej i zróżnicowanej) są tu 
prezentowane dokumenty 
firmy prowadzonej zarówno 
przez osobę fizyczną, 
jak i osobę prawną. Publikacja 
stanowi pomoc dla ucznia 
w poruszaniu się w przepisach 
prawa bilansowego 
oraz podatkowego i jest 
skorelowana z treścią 
podręcznika Z. Mielczarczyk 
Dokumentacja ekonomiczno- 
-finansowa.

KWALIFIKACJA A.22
165020
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.36
160930
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.36
160931
W sprzedaży

Teresa Gorzelany
PRACOWNIA 
RACHUNKOWOŚCI. 
CZĘŚĆ 1. DOKUMENTY

Teresa Gorzelany
PRACOWNIA 
RACHUNKOWOŚCI.  
CZĘŚĆ 2. MOJA FIRMA

Publikacja jest przeznaczona do nauczania w zawodzie 
technik ekonomista na poziomie technikum oraz technik 
rachunkowości na poziomie szkoły policealnej dla części 
wspólnej kwalifikacji A.36. (Prowadzenie rachunkowości). 
Umożliwia uczniom osiągnięcie określonych w podstawie 
programowej części efektów kształcenia w kwalifikacjach 
A.36, A.35, A.65 właściwych dla zawodów technik ekonomista 
i technik rachunkowości. Zawiera syntetycznie opracowane 
treści, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy z zakresu 
rachunkowości, a w szczególności zagadnienia dotyczące 
zasad prowadzenia dokumentacji księgowej w formie 
papierowej i elektronicznej, generowania dokumentacji 
obrotu pieniężnego, rozliczeniowej i magazynowej, obsługi 
programu finansowo-księgowego i magazynowego, ewidencji 
w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, prowadzenia 
ewidencji dodatkowych, rozliczania podatków. Po każdym 
rozdziale autorka zaproponowała ciekawe zadania praktyczne 
do samodzielnego wykonania. Na podstawie syntetycznego 
i spójnego przykładu, w zrozumiały sposób są objaśniane 
krok po kroku zasady korzystania z wybranego programu 
finansowo-księgowego.

ucze.pl infolinia: 801 220 555 
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Zofia Mielczarczyk, Jolanta Libura,  
Monika Wolak
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN 
ZAWODOWY. TECHNIK EKONOMISTA. TECHNIK 
RACHUNKOWOŚCI. KWALIFIKACJA A.36

W repetytorium uczniowie mają podaną usystematyzowaną 
wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu kwalifikacji A.36 
(Prowadzenie rachunkowości). Omówiono tu księgowość 
i kalkulację, inwentaryzację oraz sprawozdawczość i analizę 
finansową. Dzięki tej publikacji można przypomnieć sobie 
najważniejsze wiadomości i uporządkować je przed egzaminem. 
Załączone testy  
i zadania praktyczne  
pozwolą uczniom  
rzetelnie ocenić swoje  
możliwości.

Repetytoria i testy 
egzaminacyjne  
Egzamin zawodowy

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski, 
Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek
REPETYTORIUM I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN 
ZAWODOWY. TECHNIK EKONOMISTA. KWALIFIKACJA A.35  

Repetytorium  jest świetnym przygotowaniem do egzaminu 
w ramach kwalifikacji A.35 (Planowanie i prowadzenie 
działalności w organizacji). Pozwala uczniowi przypomnieć 
i uporządkować najważniejsze wiadomości z zakresu podstaw 
prawa oraz funkcjonowania przedsiębiorstw. Przejrzysty 
układ repetytorium pomaga w opanowaniu materiału, a testy 
egzaminacyjne umożliwiają sprawdzenie zdobytej wiedzy 
i umiejętności przez rozwiązanie zadań  
teoretycznych  
i praktycznych. Dzięki 
repetytorium i testom 
można usystematyzować 
wiedzę, a następnie  
realnie ocenić swoje 
przygotowanie 
do egzaminu.

KWALIFIKACJA A.35
165350
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.36
165349
W sprzedaży

BRANŻA EKONOMICZNA
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REPETYTORIA I TESTY EGZAMINACYJNE. EGZAMIN ZAWODOWY

Testy i zadania  
praktyczne 
Egzamin zawodowy

Renata Lalak, Aneta Pękul
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK HANDLOWIEC. KWALIFIKACJA A.22. 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 

Testy i zadania praktyczne opracowane zgodnie ze standardami 
wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik handlowiec, 
realizujące treści z zakresu kwalifikacji A.22 (Prowadzenie 
działalności handlowej). Publikacja zawiera 5 zestawów 
egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań 
zamkniętych oraz zadań praktycznych z przykładowymi 
rozwiązaniami i wskazówkami metodycznymi. Na końcu 
publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów.

KWALIFIKACJA A.22
165330
W sprzedaży

Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK EKONOMISTA. KWALIFIKACJA A.35. PLANOWANIE 
I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI

Testy i zadania praktyczne opracowane zgodnie ze standardami 
wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu 
z kwalifikacji dla zawodów technik ekonomista, realizujące 
treści z zakresu kwalifikacji A.35 (Planowanie i prowadzenie 
działalności w organizacji). Publikacja zawiera 5 zestawów 
egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań 
zamkniętych i zadań praktycznych z przykładowymi 
rozwiązaniami  
i wskazówkami 
metodycznymi.  
Na końcu publikacji 
znajduje się klucz 
odpowiedzi do testów.

KWALIFIKACJA A.35
165307
W sprzedaży

Donata Andrzejczak
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. TECHNIK 
HANDLOWIEC. SPRZEDAWCA. TECHNIK KSIĘGARSTWA. KWALIFIKACJA A.18. 
PROWADZENIE SPRZEDAŻY 

Testy i zadania praktyczne opracowane zgodnie ze standardami wymagań 
egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu z kwalifikacji dla zawodów 
technik handlowiec, sprzedawca, technik księgarstwa, realizujące treści 
z zakresu kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży). Publikacja zawiera 
5 zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań zamkniętych 
oraz zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami i wskazówkami  
metodycznymi dla ucznia. Na końcu publikacji znajduje się klucz odpowiedzi 
do testów.

KWALIFIKACJA A.18
165303
W sprzedaży

ucze.pl infolinia: 801 220 555 



Jolanta Libura, Monika Wolak
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK EKONOMISTA. TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. 
KWALIFIKACJA A.36. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI 

Testy i zadania praktyczne opracowane zgodnie ze standardami 
wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu 
z kwalifikacji dla zawodów technik ekonomista, technik 
rachunkowości, realizujące treści z zakresu kwalifikacji A.36 
(Prowadzenie rachunkowości). Publikacja zawiera 5 zestawów 
egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań 
zamkniętych oraz zadań praktycznych z przykładowymi 
rozwiązaniami i wskazówkami metodycznymi. Na końcu 
publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów.

Jacek Boratyński
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK ADMINISTRACJI. KWALIFIKACJA A.68. OBSŁUGA 
KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI

Testy i zadania praktyczne opracowane zgodnie ze standardami 
wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu 
z kwalifikacji dla zawodów technik administracji, realizujące 
treści z zakresu kwalifikacji A.68 (Obsługa klienta 
w jednostkach administracji). Publikacja zawiera 5 zestawów 
egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań 
zamkniętych oraz zadań praktycznych z przykładowymi 
rozwiązaniami i wskazówkami metodycznymi. Na końcu  
publikacji 
zamieszczono klucz 
odpowiedzi do testów.

Grażyna Karpus
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK LOGISTYK. KWALIFIKACJA A.30.  
ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU  
ZASOBÓW I INFORMACJI W PROCESACH PRODUKCJI, 
DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA

Testy i zadania praktyczne opracowane zgodnie ze standardami 
wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik logistyk, realizujące 
treści z zakresu kwalifikacji A.30 (Organizacja i monitorowanie 
przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, 
dystrybucji i magazynowania). Publikacja zawiera 5 zestawów 
egzaminacyjnych. Każdy 
zestaw składa się z 40 pytań 
zamkniętych oraz zadań 
praktycznych  
z przykładowymi 
rozwiązaniami 
i wskazówkami 
metodycznymi. Na końcu 
publikacji znajduje się klucz 
odpowiedzi do testów.

Jolanta Libura
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. KWALIFIKACJA A.65. 
ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

Testy i zadania praktyczne opracowane zgodnie ze standardami 
wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik rachunkowości, 
realizujące treści z zakresu kwalifikacji A.65 (Rozliczanie 
wynagrodzeń i danin publicznych). Publikacja zawiera 
5 zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa 
się z 40 pytań zamkniętych oraz zadań praktycznych 
z przykładowymi rozwiązaniami i wskazówkami metodycznymi.  
Na końcu publikacji znajduje się klucz odpowiedzi do testów.

KWALIFIKACJA A.68
165304
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.30
165331
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.36
165308
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.65
165344
W sprzedaży

BRANŻA EKONOMICZNA
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TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY
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Grażyna Karpus
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK LOGISTYK. KWALIFIKACJA A.31. ZARZĄDZANIE 
ŚRODKAMI TECHNICZNYMI PODCZAS REALIZACJI 
PROCESÓW TRANSPORTOWYCH

Testy i zadania praktyczne opracowane zgodnie ze 
standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodu 
technik logistyk, realizujące treści z zakresu kwalifikacji A.31 
(Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji 
procesów transportowych). Publikacja zawiera 5 zestawów 
egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań 
zamkniętych oraz zadań praktycznych z przykładowymi 
rozwiązaniami i wskazówkami metodycznymi. Na końcu 
publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów.

KWALIFIKACJA A.31
165332
W sprzedaży

Jolanta Stępczyńska, Anna Zganiacz 
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK LOGISTYK. KWALIFIKACJA A.32. ORGANIZACJA 
I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ZASOBÓW I INFORMACJI 
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 

Testy i zadania praktyczne opracowane zgodnie ze standardami 
wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik logistyk, 
realizujące treści z zakresu kwalifikacji A.32 (Organizacja 
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w jednostkach organizacyjnych). Publikacja zawiera 5 zestawów 
egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań 
zamkniętych oraz zadań praktycznych z przykładowymi 
rozwiązaniami i wskazówkami metodycznymi. Na końcu 
publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów.

KWALIFIKACJA A.32
165333
W sprzedaży

ucze.pl infolinia: 801 220 555 
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Alina Kargiel, Dorota Zadrożna
PROWADZENIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG 
REKLAMOWYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik organizacji 
reklamy, realizujący treści z zakresu drugiej 
części kwalifikacji A.26 (Prowadzenie sprzedaży 
produktów i usług reklamowych). Prezentuje 
wiedzę na temat: tworzenia i aktualizacji bazy danych 
o klientach, identyfikacji typów klientów, prowadzenia rozmowy 
sprzedażowej, prezentowania oferty sprzedaży produktów 
i usług reklamowych, prowadzenia sprzedaży produktów i 
usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową, 
realizacji zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe, 
negocjacji oraz przygotowywania umowy sprzedaży produktów 
i usług, prowadzenia dokumentacji dotyczącej sprzedaży 
produktów i usług, korzystania z programów komputerowych 
stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług 
reklamowych. Treści teoretyczne wsparto licznymi przykładami 
i ćwiczeniami. Na końcu podręcznika zamieszczono 
wykaz podstawowych pojęć w języku polskim, angielskim 
i niemieckim.

Alina Kargiel, Dorota Zadrożna
PRZYGOTOWANIE OFERTY PRODUKTÓW I USŁUG 
REKLAMOWYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik organizacji 
reklamy, realizujący treści z zakresu pierwszej 
części kwalifikacji A.26 (Przygotowanie oferty 
produktów i usług reklamowych). Prezentuje 
wiedzę na temat: możliwości korzystania z różnych źródeł 
informacji o produktach i usługach reklamowych, rozpoznania 
rynku produktów i usług reklamowych na podstawie analizy 
ekonomicznej i marketingowej, stosowania narzędzi marketingu, 
opracowania oferty handlowej zgodnie z oczekiwaniami 
i potrzebami klientów, stosowania metod kalkulacji cen, 
opracowania cenników produktów i usług reklamowych, 
przygotowania prezentacji produktów i usług reklamowych 
z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Treści 
teoretyczne wsparto licznymi przykładami i ćwiczeniami.  
Na końcu podręcznika zamieszczono wykaz podstawowych  
pojęć w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Technik organizacji reklamy

KWALIFIKACJA  A.26.1 
160965
Termin wydania: III kwartał 2016

KWALIFIKACJA  A.26.2
160966
Termin wydania: III kwartał 2016

Anna Kozłowska, Robert Piłka
TWORZENIE PRZEKAZU REKLAMOWEGO 

Podręcznik do nauki zawodu technik organizacji reklamy, realizujący treści z 
zakresu pierwszej części kwalifikacji A.27 (Tworzenie przekazu reklamowego). 
Prezentuje wiedzę na temat: określania celów przekazu reklamowego, dobierania narzędzi 
promocji, pozyskiwania oraz przetwarzania informacji niezbędnych do realizacji reklamy, 
prezentowania informacji reklamowych w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej, 
stosowania programów komputerowych do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz 
opracowania przekazu reklamowego, stosowania przepisów prawa oraz przestrzegania 
zasad etyki zawodowej dotyczących tworzenia przekazu reklamowego. Treści teoretyczne 
wsparto licznymi przykładami i ćwiczeniami. Na końcu podręcznika zamieszczono wykaz 
podstawowych pojęć w języku polskim, angielskim i niemieckim.

KWALIFIKACJA  A.27.1
160967
Termin wydania: III kwartał 2016

Nowość

Nowość
Nowość

BRANŻA EKONOMICZNA
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Dorota Błaszczyk, Julita Machowska
BADANIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY 

Podręcznik do nauki zawodu technik organizacji 
reklamy, realizujący treści z zakresu piątej części 
kwalifikacji A.27 (Badanie skuteczności reklamy). 
Prezentuje wiedzę na temat: opracowania 
i interpretacji wyników badań rynku reklamy, 
oceniania jakości produktów i usług reklamowych według 
określonych kryteriów, określania efektywności reklamy 
na podstawie ustalonych wskaźników, oceniania skuteczności 
reklamy na podstawie badań rynkowych, prowadzenia 
badań efektywności reklamy z wykorzystaniem programów 
komputerowych, prezentowania wyników badań dotyczących 
oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej reklamy. Treści 
teoretyczne wsparto licznymi przykładami i ćwiczeniami. 
Na końcu podręcznika zamieszczono wykaz podstawowych 
pojęć w języku polskim, angielskim i niemieckim.

KWALIFIKACJA  A.27.5
160971
Termin wydania: III kwartał 2016

Alina Kargiel, Robert Piłka, Dorota Zadrożna
PROJEKTOWANIE ŚRODKÓW REKLAMOWYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik organizacji 
reklamy, realizujący treści z zakresu drugiej 
części kwalifikacji A.27 (Projektowanie 
środków reklamowych). Prezentuje wiedzę na 
temat: projektowania różnych form środków reklamowych 
i innych narzędzi promocji, projektowania elementów 
systemu wizualnej identyfikacji firmy, używania różnych form 
i środków projektowania reklamy, stosowania przepisów prawa 
autorskiego i własności intelektualnej, wykorzystania programów 
komputerowych w trakcie prac projektowych, 
prezentowania projektów 
reklamy produktów i usług. 
Treści teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami 
i ćwiczeniami. Na końcu 
podręcznika zamieszczono 
wykaz podstawowych 
pojęć w języku polskim, 
angielskim i niemieckim.

Dorota Błaszczyk, Julita Machowska
TWORZENIE PLANU MEDIALNEGO 

Podręcznik do nauki zawodu technik organizacji 
reklamy, realizujący treści z zakresu trzeciej części 
kwalifikacji A.27 (Tworzenie planu medialnego). 
Prezentuje wiedzę na temat: oceniania projektu 
przekazu reklamowego przed jego publikacją, dobierania 
nośników reklamy, strategii, ustalania czasu emisji reklamy 
w mediach na podstawie określonych wskaźników, sporządzania 
planu przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie 
z przyjętym budżetem, organizowania emisji reklamy w mediach, 
stosowania przepisów prawa 
oraz przestrzegania zasad 
etyki zawodowej dotyczących 
emisji reklamy w mediach. 
Treści teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami 
i ćwiczeniami. Na końcu 
podręcznika zamieszczono 
wykaz podstawowych pojęć 
w języku polskim, angielskim 
i niemieckim.

KWALIFIKACJA  A.27.3
160969
Termin wydania: III kwartał 2016

Alina Kargiel, Robert Piłka, Dorota Zadrożna
PRZYGOTOWYWANIE ŚRODKÓW REKLAMOWYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik organizacji 
reklamy, realizujący treści z zakresu czwartej części 
kwalifikacji A.27 (Przygotowywanie środków 
reklamowych). Prezentuje wiedzę na temat: 
planowania etapów produkcji środków reklamowych, 
wykorzystania wiedzy i umiejętności z towaroznawstwa 
do realizacji określonych zadań, sporządzania harmonogramu 
przygotowania środków reklamowych, określania metod 
i technik produkcji reklamy, dobierania materiałów i narzędzi 
do wykonywania środków reklamowych, sporządzania 
zapotrzebowania na materiały i sprzęt do produkcji środków 
reklamowych, obsługi urządzeń technicznych i korzystania 
z programów komputerowych, przygotowania reklam w wersji 
drukowanej i elektronicznej, przestrzegania standardów jakości 
pracy, prowadzenia dokumentacji dotyczącej produkcji środków 
reklamowych, przestrzegania 
zasad etyki zawodowej 
podczas produkcji środków 
reklamowych oraz stosowania 
przepisów prawa w tym 
zakresie. Treści teoretyczne 
wsparto licznymi przykładami 
i ćwiczeniami. Na końcu 
podręcznika zamieszczono 
wykaz podstawowych pojęć 
w języku polskim, angielskim 
i niemieckim.

KWALIFIKACJA  A.27.4
160970
Termin wydania: III kwartał 2016

Nowość

Nowość

KWALIFIKACJA  A.27.2
160968
Termin wydania: III kwartał 2016

Nowość

Nowość

uczę.pl infolinia: 801 220 555 
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Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna
ORGANIZOWANIE I MONITOROWANIE DYSTRYBUCJI 

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, realizujący treści 
z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.30 (Organizowanie 
i monitorowanie dystrybucji). Prezentuje wiedzę i uczy 
umiejętności w zakresie: etapów i kanałów dystrybucji, 
uczestników łańcucha dystrybucji systemów informatycznych 
w procesie dystrybucji. Omawia kwestie dotyczące 
automatycznej identyfikacji towarów, centrów logistycznych, 
a także procesu dystrybucji towarów oraz kosztów dystrybucji.  
Wiadomości teoretyczne wsparto  licznymi przykładami 
i ćwiczeniami wskazującymi na sposoby ich praktycznego 
zastosowania.

Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska
ORGANIZOWANIE I MONITOROWANIE PROCESÓW 
MAGAZYNOWYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, realizujący treści 
z zakresu drugiej części kwalifikacji A.30 (Organizowanie 
i monitorowanie procesów magazynowych). Prezentuje 
wiedzę w ujęciu teoretyczno-praktycznym z zakresu: 
gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie, procesów 
magazynowych i przechowywania materiałów, transportowych 
czynności magazynowych, zagospodarowania przestrzeni 
magazynowej, informatyki w magazynie oraz kosztów 
i dokumentacji. 
Wiadomości 
teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami 
z praktyki gospodarczej 
oraz ćwiczeniami 
wskazującymi na sposoby 
ich praktycznego 
zastosowania.

Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj
ORGANIZOWANIE I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU 
ZASOBÓW I INFORMACJI W PROCESIE PRODUKCJI 

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, realizujący treści 
z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.30 (Organizowanie 
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w procesie produkcji). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności 
z zakresu organizacji produkcji, informacji w produkcji, 
przepływów zasobów, a także dokumentacji w procesie 
produkcyjnym. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami i ćwiczeniami 
wskazującymi na sposoby 
ich praktycznego 
zastosowania. 

Technik logistyk

KWALIFIKACJA A.30.2
160924
Nr dop. 32/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.30.1
160923
Nr dop. 31/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.30.3
160925
Nr dop. 33/2014
W sprzedaży

BRANŻA EKONOMICZNA
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Marcin Deja, Anna Rożej, Justyna Stochaj, 
Jarosław Stolarski
ORGANIZOWANIE I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU 
ZASOBÓW I INFORMACJI W JEDNOSTKACH 
ADMINISTRACYJNYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, realizujący treści 
z zakresu drugiej części kwalifikacji A.32 (Organizowanie 
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w jednostkach administracyjnych). Prezentuje wiedzę 
na temat organizacji przepływu informacji i zasobów 
w jednostce administracyjnej, rodzajów i systemów transportu 
miejskiego, zapotrzebowania jednostki administracyjnej 
na wodę oraz energię 
elektryczną i cieplną 
na podstawie określonych 
parametrów. Wiadomości  
teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami 
i ćwiczeniami.

Marcin Deja, Wojciech Matysiak, Paweł Śliżewski
ORGANIZOWANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W CELU 
REALIZACJI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.31 
(Organizowanie środków technicznych w celu realizacji 
procesów transportowych). Prezentuje wiedzę na temat 
organizowania środków technicznych w celu realizacji 
procesów transportowych, stosowania przepisów prawa 
dotyczących korzystania ze środków technicznych 
w procesach transportowych, określania zadań transportowych. 
Uczy dobierania środków technicznych i technologii 
przeładunkowych w transporcie międzygałęziowym oraz 
dobierania środków technicznych do wykonania procesów 
transportowych. Wiadomości teoretyczne, wsparto licznymi 
przykładami i ćwiczeniami.

Wojciech Matysiak, Ewa Mizerska-Błasiak,  
Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski
ORGANIZOWANIE I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU 
ZASOBÓW I INFORMACJI W JEDNOSTKACH 
GOSPODARCZYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, realizujący treści 
z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.32 (Organizowanie 
i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w jednostkach gospodarczych). Prezentuje wiedzę na temat 
organizacji przepływu zasobów i informacji pomiędzy 
komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami 
funkcjonowania jednostek gospodarczych. Wiadomości 
teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami 
i ćwiczeniami.

Daria Cybulska, Jarosław Stolarski
ORGANIZOWANIE I MONITOROWANIE PROCESÓW 
TRANSPORTOWYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, realizujący treści 
z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.31 (Organizowanie 
i monitorowanie procesów transportowych). Prezentuje 
wiedzę m.in. na temat: organizowania i monitorowania 
procesów transportowych, przepisów prawa dotyczących 
transportu i obrotu handlowego, technologii procesów 
transportowych. Uczy sporządzania planu z przebiegu procesu 
transportowego, opracowania harmonogramów wykonania 
procesu transportowego, stosowania systemów monitorowania 
i rejestrowania ładunków. Wiadomości teoretyczne, wsparto 
licznymi przykładami i ćwiczeniami.

KWALIFIKACJA A.32.1
160928
Nr dop. 45/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.32.2
160929
Nr dop. 49/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.31.2
160927
Nr dop. 26/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.31.1
160926
Nr dop. 43/2015
W sprzedaży

uczę.pl infolinia: 801 220 555 
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JĘZYK OBCY ZAWODOWY

Renata Suszczyńska, Grażyna Strzelecka
JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY W LOGISTYCE I SPEDYCJI 

Zeszyt ćwiczeń do języka zawodowego w logistyce 
i spedycji wprowadza podstawowe słownictwo 
używane w pracy technika logistyka i technika 
spedytora. Uczy zwrotów przydatnych w kontaktach 
z zagranicznymi kontrahentami. Podaje cenne 
wskazówki dotyczące tworzenia dokumentacji w języku 
niemieckim, wypełniania formularzy i prowadzenia 
korespondencji handlowej. Motywuje 
do samodzielnych poszukiwań 
w źródłach obcojęzycznych. 
Różnorodne zadania 
pozwalają szlifować 
umiejętność mówienia 
i pisania po niemiecku. 
W książce można znaleźć 
praktyczne wskazówki 
dotyczące napisania CV, 
listu motywacyjnego 
czy przygotowania się 
do rozmowy kwalifikacyjnej 
w języku niemieckim.

Barbara Howis, Beata Szymoniak
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY W LOGISTYCE I SPEDYCJI  

Zeszyt ćwiczeń do języka zawodowego w logistyce 
i spedycji wprowadza podstawowe słownictwo 
używane w pracy technika logistyka i technika 
spedytora. Uczy zwrotów przydatnych w 
kontaktach z zagranicznymi kontrahentami. 
Podaje cenne wskazówki dotyczące tworzenia dokumentacji 
w języku angielskim, wypełniania formularzy i prowadzenia 
korespondencji handlowej. Motywuje do samodzielnych 
poszukiwań w źródłach 
obcojęzycznych. 
Różnorodne zadania 
pozwalają szlifować 
umiejętność mówienia 
i pisania po angielsku. 
Publikacja zawiera 
praktyczne wskazówki 
dotyczące napisania CV, 
listu motywacyjnego 
czy przygotowania się 
do rozmowy kwalifikacyjnej 
w języku angielskim. 

160977
Termin wydania: II kwartał 2016

160978
Termin wydania: II kwartał 2016

Nowość
Nowość
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TECHNIK EKONOMISTA

Damian Dębski, Paweł Dębski
PLANOWANIE, ANALIZA EKONOMICZNA 
I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista, realizujący 
treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.35 (Planowanie, 
analiza ekonomiczna i sprawozdawczość). Prezentuje wiedzę 
związaną z planowaniem i analizą ekonomiczną, zasadami 
planowania i sporządzaniem biznesplanu. Uczy stosowania 
wskaźników ekonomicznych, metod przygotowywania 
sprawozdań finansowych i materiałów analitycznych oraz 
korzystania z programów komputerowych. Wiadomości 
teoretyczne wsparto licznymi przykładami i ćwiczeniami 
wskazującymi na sposoby ich 
praktycznego zastosowania. 

KWALIFIKACJA A.35.3
160903
Nr dop. 46/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.35.1
160905
Nr dop. 44/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.35.1
160902
Nr dop. 45/2013
W sprzedaży

Technik ekonomista
Joanna Ablewicz
FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW. CZĘŚĆ 1. 
PODSTAWY PRAWA 

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista, realizujący 
treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.35 
(Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie 
podatków). Prezentuje wiedzę na temat działalności 
gospodarczej i uczy umiejętności niezbędnych do jej 
prowadzenia, stosowania przepisów Kodeksu spółek 
handlowych, Kodeksu 
cywilnego, Kodeksu 
postępowania 
administracyjnego oraz 
zastosowania przepisów 
podatkowych. Wiadomości 
teoretyczne wsparto 
licznymi przykładami 
i ćwiczeniami wskazującymi 
na sposoby ich 
praktycznego zastosowania.

Damian Dębski, Paweł Dębski
FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW. CZĘŚĆ 2. 
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.35 
(Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie 
podatków). Prezentuje wiedzę na temat planowania działalności 
gospodarczej, określania zadań przedsiębiorców oraz  
instytucji administracji 
publicznej, rozróżniania form 
organizacyjno- 
-prawnych przedsiębiorstw. 
Uczy opracowywania 
działań marketingowych, 
prowadzenia obrotu 
materiałami i wyrobami 
gotowymi oraz środkami 
pieniężnymi, a także 
kalkulowania cen i rozliczania 
VAT-u. 

Damian Dębski, Paweł Dębski
KADRY I PŁACE 

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.35 (Prowadzenie 
spraw kadrowo-płacowych). Prezentuje wiedzę na temat 
prowadzenia w przedsiębiorstwie spraw kadrowo-płacowych 
i emerytalno-rentowych, przeprowadzania rekrutacji, 
przygotowywania dokumentacji związanej z przebiegiem 
pracy pracowników, obliczania wynagrodzeń i niezbędnych 
podatków. Uczy sporządzania deklaracji z tytułu ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz zeznania dotyczącego 
podatku dochodowego, a także korzystania z programów 
komputerowych. 
Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi 
przykładami i ćwiczeniami.

KWALIFIKACJA A.35.2
160908
Nr dop. 49/2013
W sprzedaży
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Grażyna Borowska
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA 

Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik, 
rachunkowości, realizujący treści z zakresu trzeciej części 
kwalifikacji A.36 (Sporządzanie sprawozdania finansowego 
i przeprowadzanie analizy finansowej). Prezentuje wiedzę 
związaną z przygotowaniem analiz finansowych. Uczy 
rozróżniania metod analizy, stosowania wskaźników analizy 
finansowej oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
organizacji. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami i ćwiczeniami 
wskazującymi na sposoby ich 
praktycznego zastosowania. 

Grażyna Borowska, Irena Frymark
INWENTARYZACJA 

Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik 
rachunkowości, realizujący treści z zakresu drugiej części 
kwalifikacji A.36 (Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji). 
Prezentuje wiedzę związaną z przeprowadzaniem 
inwentaryzacji. Uczy rozróżniania jej etapów i rodzajów, 
przygotowywania dokumentacji przebiegu inwentaryzacji 
oraz stosowania różnych jej metod. Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi przykładami i ćwiczeniami 
wskazującymi na sposoby 
ich praktycznego 
zastosowania.

Grażyna Borowska, Irena Frymark
KSIĘGOWOŚĆ I KALKULACJA. CZĘŚĆ 1 

Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik 
rachunkowości, realizujący treści z zakresu pierwszej części 
kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie 
operacji gospodarczych). Prezentuje wiedzę na temat 
rachunkowości oraz sporządzania i kontrolowania 
dowodów księgowych. 
Uczy interpretowania 
zdarzeń gospodarczych 
za pomocą dowodów 
księgowych, przestrzegania 
zasad funkcjonowania kont 
księgowych oraz stosowania 
przepisów dotyczących 
prowadzenia rachunkowości. 
Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi 
przykładami i ćwiczeniami. 

Grażyna Borowska, Irena Frymark
KSIĘGOWOŚĆ I KALKULACJA. CZĘŚĆ 2 

Podręcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik 
rachunkowości, realizujący treści z zakresu pierwszej części 
kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie 
operacji gospodarczych). Prezentuje wiedzę związaną 
z rozliczaniem kosztów działalności organizacji, planowaniem 
amortyzacji środków 
trwałych i dokonywaniem 
odpisów amortyzacyjnych. 
Uczy stosowania 
różnych metod kalkulacji 
kosztów, ustalania wyniku 
finansowego metodą 
statystyczną i metodą 
księgową, poprawiania 
błędów w księgach 
rachunkowych oraz 
sporządzania zestawień 
obrotów i sald. 

KWALIFIKACJA A.36.2
160907
Nr dop. 63/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.36.3
160920
Nr dop. 6/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.36.1
160921
Nr dop. 62/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.36.1
160906
Nr dop. 61/2013
W sprzedaży

Technik ekonomista
Technik rachunkowości

wsip.pl sklep.wsip.pl
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TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa
ROZLICZANIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik rachunkowości, realizujący treści 
z zakresu drugiej części kwalifikacji A.65 (Rozliczanie podatków 
i innych danin publicznych). Przeznaczony jest dla uczniów 
szkół policealnych. Ma 8 rozdziałów dostosowanych do efektów 
kształcenia właściwych dla zawodu technik rachunkowości, które 
obejmują tematy dotyczące m.in.: funkcjonowania finansów 
publicznych, dochodów i wydatków budżetu państwa oraz 
budżetów samorządów terenowych, systemu 
podatkowego, zasad 
rozliczania poszczególnych 
podatków,  
a w szczególności 
podatków dochodowych 
i VAT-u, akcyzy 
i pozostałych podatków. 
Po każdym podrozdziale 
zamieszczono propozycje 
zadań teoretycznych 
i praktycznych.

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa
SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH 
ROZLICZEŃ Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik rachunkowości, realizujący 
treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.65 (Sporządzanie 
dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych). Dla uczniów szkół policealnych. Ma 8 rozdziałów 
dostosowanych do efektów kształcenia właściwych dla zawodu 
technik rachunkowości, które obejmują tematy dotyczące 
m.in.: zasad podlegania składkom i rozliczania składek na 
ubezpieczenia społeczne, 
zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, 
Fundusz Emerytur 
Pomostowych, zasady 
zgłaszania do ubezpieczeń, 
zasady wyrejestrowania 
z ubezpieczeń, zasady 
sporządzania dokumentacji 
rozliczeniowej.

KWALIFIKACJA A.65.2
165007
Nr dop. 36/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.65.3
165008
nr dop. 35/2015
W sprzedaży

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa
ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ 

Podręcznik do nauki zawodu technik rachunkowości, realizujący treści z zakresu 
pierwszej części kwalifikacji A.65 (Rozliczanie wynagrodzeń). Zawiera 
treści obowiązujące w zakresie kwalifikacji A.65.1 wyodrębnionej dla zawodu 
technik rachunkowości dla uczniów szkół policealnych. 15 rozdziałów obejmuje 
wiadomości dotyczące takich zagadnień, jak: podstawy prawne regulujące sprawy 
kadrowo-płacowe, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, czas pracy, systemy 
wynagradzania, elementy wynagrodzeń, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków 
chorobowych. Uwzględniono tu także takie kwestie, jak: sporządzanie listy 
płac, rozwiązanie stosunku pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
oraz posługiwanie się programem kadrowo-płacowym. Po każdym podrozdziale 
zamieszczono propozycje zadań teoretycznych i praktycznych przeznaczonych 
do samodzielnego rozwiązania. Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy 
po całym materiale nauczania ułatwi moduł Sprawdź swoje wiadomości 
i umiejętności zawierający testy i zadania sprawdzające. Wiadomości teoretyczne 
podręcznika wsparto praktycznymi przykładami i wzorami dokumentów, dlatego 
publikacja może być przydatna nie tylko dla uczniów, lecz także dla osób  
już zatrudnionych na stanowiskach kadrowo-płacowych.  
Na końcu podręcznika zamieszczono wykaz podstawowych  
pojęć w języku polskim, angielskim i niemieckim.

KWALIFIKACJA A.65.1
165006
Nr dop. 37/2015
W sprzedaży

ucze.pl infolinia: 801 220 555 
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Jacek Boratyński
PODSTAWY PRAWA PRACY I PRAWA CYWILNEGO. CZĘŚĆ 1. 
PODSTAWY PRAWA PRACY 

Podręcznik do nauki zawodu technik administracji, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.68 
(Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów 
prawa pracy i prawa cywilnego). Prezentuje wiedzę na temat 
korzystania z różnych źródeł prawa. Uczy stosowania prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, aktów prawnych oraz 
instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania 
pracy w organach 
administracji publicznej. 
Wiedzę teoretyczną 
wsparto licznymi 
przykładami i ćwiczeniami 
wskazującymi sposoby 
jej praktycznego 
wykorzystania. 

Joanna Ablewicz
PODSTAWY PRAWA PRACY I PRAWA CYWILNEGO. CZĘŚĆ 2. 
PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO 

Podręcznik do nauki zawodu technik administracji, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.68 
(Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów 
prawa pracy i prawa cywilnego). Prezentuje wiedzę na temat 
korzystania z różnych przepisów prawa cywilnego, rozróżniania 
osoby fizycznej od osoby prawnej, specyfiki stosunku 
zobowiązaniowego. Uczy określania skutków niezachowania 
ustalonych terminów, 
ustalania rodzajów 
odpowiedzialności 
cywilnej oraz tworzenia 
umów cywilnoprawnych. 
Wiedzę teoretyczną 
wsparto licznymi 
przykładami i ćwiczeniami. 

Technik administracji

KWALIFIKACJA A.68.1
153805
Nr dop. 18/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.68.1
153802
Nr dop. 19/2013
W sprzedaży

Praca zbiorowa
PODSTAWY PRAWA I POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO 

Podręcznik do nauki zawodu technik administracji, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.68 (Prowadzenie 
postępowania administracyjnego). Prezentuje wiedzę z zakresu 
prawa administracyjnego i uczy umiejętności niezbędnych 
podczas pracy w jednostkach administracji publicznej 
(przestrzegania zasad postępowania administracyjnego, 
sporządzania dokumentów na każdym etapie postępowania 
oraz przygotowywania 
postanowień i decyzji 
administracyjnych zgodnie 
z k.p.a.). Wiedzę teoretyczną 
wsparto licznymi przykładami 
i ćwiczeniami  
wskazującymi sposoby  
jej praktycznego 
wykorzystania. 

Zofia Mielczarczyk
PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik administracji, realizujący 
treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.68 (Sporządzanie 
analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych). 
Prezentuje wiedzę z zakresu finansów publicznych (formy 
organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych, budżet 
jednostki organizacyjnej, dochody i wydatki budżetu państwa 
oraz jednostki samorządu terytorialnego, sporządzanie 
sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych). 
Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi 
przykładami i ćwiczeniami.

KWALIFIKACJA A.68.2
153803
Nr dop. 47/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.68.3
160901
Nr dop. 10/2013
W sprzedaży

wsip.pl sklep.wsip.pl



21uczę.pl infolinia: 801 220 555 

TECHNIK HANDLOWIEC. SPRZEDAWCA. TECHNIK KSIĘGARSTWA

Technik handlowiec 
Sprzedawca  
Technik księgarstwa

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina, 
Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik
SPRZEDAŻ TOWARÓW. CZĘŚĆ 1. OBSŁUGA KLIENTA 

Podręcznik do nauki zawodów sprzedawca, technik handlowiec 
i technik księgarstwa, realizujący treści z zakresu drugiej części 
kwalifikacji A.18 (Sprzedaż towarów). Prezentuje wiedzę i uczy 
umiejętności związanych z przestrzeganiem zasad obsługi 
klienta w różnych formach sprzedaży i prowadzeniem rozmowy 
sprzedażowej, udzielaniem informacji o warunkach sprzedaży, 
określaniem rodzajów zachowań klientów, prezentowaniem 
oferty handlowej, stosowaniem różnych technik sprzedaży 
oraz realizowaniem zamówień klientów. Wiedzę teoretyczną 
wsparto licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi 
sposoby jej praktycznego wykorzystania.

KWALIFIKACJA A.18.2
160914
Nr dop. 7/2014
W sprzedaży

ucze.pl infolinia: 801 220 555 

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina,  
Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik
ORGANIZOWANIE SPRZEDAŻY. CZĘŚĆ 2. ORGANIZACJA 
I TECHNIKI SPRZEDAŻY 

Podręcznik do nauki zawodów sprzedawca, technik handlowiec 
i technik księgarstwa, realizujący treści z zakresu pierwszej 
części kwalifikacji A.18 (Organizowanie sprzedaży). Prezentuje 
wiedzę związaną z obsługą urządzeń stosowanych na różnych 
stanowiskach pracy, przygotowania towarów do sprzedaży, 
rozmieszczenia towarów w magazynie  
i w sali sprzedażowej. 
Uczy posługiwania się 
przepisami prawa oraz 
metod inwentaryzacji, 
zabezpieczania towarów 
przed uszkodzeniem,  
zniszczeniem i kradzieżą.  
Wiedzę teoretyczną  
wsparto licznymi  
przykładami i ćwiczeniami.

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina,  
Maria Danuta Wajgner
ORGANIZOWANIE SPRZEDAŻY. CZĘŚĆ 1. TOWAR JAKO 
PRZEDMIOT HANDLU 

Podręcznik do nauki zawodów sprzedawca, technik handlowiec 
i technik księgarstwa, realizujący treści z zakresu pierwszej 
części kwalifikacji A.18 (Organizowanie sprzedaży). Prezentuje 
wiedzę związaną z przyjmowaniem i dokumentowaniem dostaw 
towarów, ustalaniem cen, jakościową i ilościową kontrolą towarów. 
Pozwala zdobyć umiejętności w zakresie 
metod prezentacji towarów, 
transportu wewnętrznego, 
magazynowania oraz 
konserwowania  
produktów 
i przechowywania  
towarów. Wiedzę  
teoretyczną wsparto  
licznymi przykładami 
i ćwiczeniami. 

KWALIFIKACJA A.18.1
160912
Nr dop. 5/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.18.1
160913
Nr dop. 6/2014
W sprzedaży
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BRANŻA EKONOMICZNA

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla wszystkich 
zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej), KPS (Kompetencje personalne 
i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów). 
Prezentuje wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, objaśnia zasady funkcjonowania 
gospodarki rynkowej, omawia przepisy prawa dotyczące 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podręcznik omawia i na podstawie praktycznych przykładów 
przybliża następujące zagadnienia z zakresu BHP: uwarunkowania 
prawne, zagrożenia zawodowe, przepisy ppoż., zasady ergonomii 
oraz techniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

158501
W sprzedaży

163801
W sprzedaży

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW 

wsip.pl sklep.wsip.pl

Jadwiga Józwiak, Monika Knap
SPRZEDAŻ TOWARÓW. CZĘŚĆ 3. ZAJĘCIA W PRACOWNI 

Podręcznik do nauki zawodów sprzedawca, technik handlowiec 
i technik księgarstwa, realizujący treści z zakresu drugiej części 
kwalifikacji A.18 (Sprzedaż towarów) na zajęciach w pracowni. 
Prezentuje wiedzę związaną ze sporządzaniem dokumentów 
potwierdzających sprzedaż towarów. Uczy stosowania 
przepisów dotyczących VAT-u, przestrzegania praw konsumenta 
oraz procedur związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem 
reklamacji. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami 
i ćwiczeniami wskazującymi sposoby jej praktycznego  
wykorzystania. 

Jadwiga Józwiak, Monika Knap
SPRZEDAŻ TOWARÓW. CZĘŚĆ 2. ZAJĘCIA W PRACOWNI 

Podręcznik do nauki zawodów sprzedawca, technik handlowiec 
i technik księgarstwa, realizujący treści z zakresu drugiej 
części kwalifikacji A.18 (Sprzedaż towarów) na zajęciach 
w pracowni. Prezentuje wiedzę związaną ze sprzedażą towarów, 
zarządzaniem należnościami i ich rozliczaniem, pakowaniem 
oraz wydawaniem towaru. Uczy obsługi technicznej urządzeń 
stosowanych na różnych stanowiskach pracy. Wiedzę 
teoretyczną wsparto licznymi przykładami i ćwiczeniami 
wskazującymi sposoby jej praktycznego wykorzystania. 

KWALIFIKACJA A.18.2
160916
Nr dop. 8/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.18.2
160917
Nr dop. 9/2014
W sprzedaży
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TECHNIK HANDLOWIEC

Urszula Łatka
ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY BIUROWEJ 

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla zawodów  
branży administracyjno-usługowej, stanowiące podbudowę 
do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m). Prezentuje 
wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej oraz uczy 
umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi 
sprzętu i urządzeń techniki biurowej, korzystania z programów 
komputerowych, przechowywania dokumentów, stosowania 
przepisów dotyczących tajemnicy służbowej i ochrony 
danych osobowych. Wiadomości teoretyczne wsparto  
licznymi przykładami 
i ćwiczeniami 
wskazującymi sposoby 
ich praktycznego 
zastosowania. 

Zofia Mielczarczyk
DOKUMENTACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA 

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, realizujący 
treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.22 (Sporządzanie 
dokumentacji ekonomiczno-finansowej). Prezentuje wiedzę 
związaną z prowadzeniem rachunkowości handlowej. Uczy 
metod ustalania wyniku finansowego, metod sporządzania 
planów rzeczowych i planów finansowych oraz opracowywania 
planów finansowych. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi 
przykładami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby jej 
praktycznego wykorzystania. 

Halina Szulce, Magdalena Florek, 
Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski
MARKETING W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.22 
(Organizowanie działań reklamowych i marketingowych). 
Prezentuje wiedzę związaną z badaniem i analizą rynku oraz 
przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących działalności 
marketingowej. Uczy podejmowania decyzji handlowych 
na podstawie analiz statystycznych oraz opracowywania 
planu marketingowego. Wiedzę teoretyczną wsparto 
licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby jej 
praktycznego wykorzystania. 

Zofia Mielczarczyk
ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ HANDLOWĄ 

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.22 (Zarządzanie 
działalnością handlową). Prezentuje wiedzę związaną 
z działalnością handlową. Uczy umiejętności przydatnych 
podczas prowadzenia działalności firmy handlowej (negocjacje 
handlowe, zawieranie umów, przyjmowanie i rozpatrywanie 
reklamacji). Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami 
i ćwiczeniami wskazującymi sposoby jej praktycznego 
wykorzystania.

KWALIFIKACJA A.22.1
160915
Nr dop. 36/2013
W sprzedaży

153809
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.22.3
160919
Nr dop. 38/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.22.2
160922
Nr dop. 21/2014
W sprzedaży

ucze.pl infolinia: 801 220 555 
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Joanna Badowska- 
-Kionka 
JĘZYK ANGIELSKI 
ZAWODOWY W BRANŻY 
EKONOMICZNEJ

160910
W sprzedaży

160911
W sprzedaży

Joanna Badowska- 
-Kionka 
JĘZYK NIEMIECKI 
ZAWODOWY 
W BRANŻY EKONOMICZNEJ

Zeszyty ćwiczeń do języka zawodowego (angielskiego 
i niemieckiego) w branży ekonomicznej obejmują słownictwo 
dotyczące takich tematów, jak: prowadzenie działalności 
gospodarczej, gospodarka rynkowa, mikroekonomia 
i makroekonomia, prace biurowe, korespondencja handlowa. 
Uwzględniono tu także następujące zaganienia: statystyka, 
obliczanie podatków, dokumentacja finansowa, rachunkowość, 
bilans, obsługa klienta, kadry i płace, marketing, przepisy BHP 
oraz zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, 
kwestionariusz osobowy).

JĘZYK OBCY ZAWODOWY

BRANŻA EKONOMICZNA

24 wsip.pl

Ewelina Nojszewska
WPROWADZENIE DO EKONOMII 

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych 
zawodów z branży ekonomicznej. Realizuje efekty kształcenia 
wspólne dla zawodów o charakterze administracyjno- 
-usługowym, stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie 
zawodów PKZ (A.m). Objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa 
i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. 
Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami 
i ćwiczeniami wskazującymi sposoby jej praktycznego 
wykorzystania.

160904
W sprzedaży

Alicja Maksimowicz-Ajchel
ZARYS STATYSTYKI 

Podręcznik realizujący treści wspólne dla zawodów branży 
administracyjno-usługowej, stanowiące podbudowę 
do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m). Omawia 
rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. 
Uczy umiejętności rozróżniania, obliczania i interpretowania 
podstawowych miar statystycznych, przeprowadzania analizy 
statystycznej badanego zjawiska i gromadzenia informacji 
na jego temat. Wskazuje, jak opracowywać i prezentować 
dane statystyczne i wyniki badań za pomocą programów 
komputerowych. Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami i ćwiczeniami wskazującymi na sposoby 
ich praktycznego zastosowania. 

153808
W sprzedaży

wsip.pl sklep.wsip.pl
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TECHNIK HANDLOWIEC. SPRZEDAWCA. TECHNIK KSIĘGARSTWA

Halina Zielińska
PROWADZENIE SPRZEDAŻY. TOM II. 
ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodach technik 
handlowiec, technik księgarstwa i sprzedawca, realizujący treści 
z zakresu kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży). Omawia 
zagadnienia dotyczące: zasad zamawiania, przyjmowania 
i dokumentowania dostaw towarów, kontroli towarów 
i gospodarki zapasami. Przybliża zasady ustalania cen towarów, 
oznakowania towarów, prezentacji towarów, przedstawiania 
informacji o ofercie, rozmieszczenia towarów w magazynie i sali 
sprzedażowej oraz zabezpieczania towarów 
przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem lub kradzieżą. 
Teorię wzbogacono 
licznymi przykładami 
i ilustracjami. 

Katarzyna Kocierz, Marta Misiarz
PROWADZENIE SPRZEDAŻY. TOM I. 
TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 

Podręcznik do nauki zawodów technik handlowiec i technik 
księgarstwa na poziomie technikum oraz sprzedawca 
– na poziomie szkoły zawodowej, realizujący treści z zakresu 
kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży). Przedstawia 
terminologię używaną w towaroznawstwie i klasyfikację 
towarów według określonych kryteriów. Przybliża zasady 
magazynowania, przechowywania i transportu towarów. 
Prezentuje normy towarowe oraz normy jakości dotyczące 
przechowywania i konserwacji towarów. Porusza 
zagadnienia dotyczące zasad odbioru 
towarów, rodzaju opakowań 
oraz charakterystyki 
asortymentu towarów 
do sprzedaży. Kładzie nacisk 
na bezpieczeństwo i higienę. 
Liczne tabele, ilustracje 
i schematy porządkują 
materiał, co ułatwia naukę 
i powtarzanie zdobytych już 
wiadomości.

KWALIFIKACJA A.18
165802
Nr dop. 74/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.18
165801
Nr dop. 87/2013
W sprzedaży

Technik handlowiec 
Sprzedawca  
Technik księgarstwa

Publikacje nabyte od wydawnictwa REA w ofercie WSiP

ucze.pl infolinia: 801 220 555 
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Halina Zielińska
PROWADZENIE SPRZEDAŻY. TOM III. OBSŁUGA KLIENTÓW 

Podręcznik do nauki zawodów technik handlowiec i technik 
księgarstwa na poziomie technikum oraz sprzedawca 
– na poziomie szkoły zawodowej, omawiający tematy z zakresu 
kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży). Przedstawia 
zagadnienia dotyczące prowadzenia rozmowy sprzedażowej, 
poprawnej realizacji transakcji zakupu–sprzedaży i ochrony 
praw konsumentów. Teorię wzbogacają liczne przykłady 
i dokumenty źródłowe. Ćwiczenia i pytania do każdego 
rozdziału pozwalają sprawdzić stopień opanowania materiału 
i pomagają dobrze przygotować się do egzaminu zawodowego. 

Maria Danuta Wajgner,  
Agnieszka Urzędowska-Wardencka
PROWADZENIE SPRZEDAŻY. TOM IV. 
PRZEDSIĘBIORCA W HANDLU 

Podręcznik do nauki zawodów technik handlowiec i technik 
księgarstwa na poziomie technikum oraz sprzedawca  
– na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Wiadomości zawarte 
w podręczniku dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu 
kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży). W szczególności 
omówiono tu takie kwestie, jak: informowanie klientów 
indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej, 
obsługa urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach 
pracy, przepisy prawa związane z VAT-em. Ponadto podręcznik 
zawiera treści dotyczące BHP i podstaw działalności gospodarczej. 
Zgodność z podstawą programową kształcenia 
w zawodzie sprzedawca, 
a tym samym dostosowanie 
do wymagań egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w połączeniu 
z wysoką jakością 
merytoryczną podręcznika 
pozwoli przygotować kadry 
dla szeroko rozumianej 
branży handlowej.

KWALIFIKACJA A.18
165804
Nr dop. 70/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA A.18
165803
Nr dop. 12/2014
W sprzedaży

BRANŻA EKONOMICZNA

wsip.pl sklep.wsip.pl
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KLUB NAUCZYCIELA  
na uczę.pl 
MATERIAŁY METODYCZNE DOSTĘPNE NA UCZĘ.PL TO NOWOCZESNE  
NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 
•	  Profesjonalizm – materiały metodyczne przygotowane przez doświadczonych  

autorów i najwyższej klasy ekspertów.
•	  Nowoczesność – dostęp do materiałów online, możliwość zapisania  

na swoim nośniku lub wydrukowania. 
•	  Wygoda – łatwy i szybki dostęp do materiałów gotowych do wykorzystania  

podczas lekcji. 

KATEGORIE ZASOBÓW
•	Dokumentacja

✔ rozkłady materiału
✔ programy nauczania
✔  przedmiotowe systemy oceniania
✔  akty prawne, m.in. podstawy programowe

•	Diagnostyka 
✔  próbne arkusze egzaminacyjne 

•	 Lekcje 
✔ scenariusze lekcji 
✔  materiały pomocnicze, w tym klucze odpowiedzi do zadań z podręczników

•	Ocenianie 
✔  klucze odpowiedzi do zeszytów ćwiczeń z języków obcych zawodowych
✔  informacje o wymogach branżowych egzaminów zawodowych 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!

Klub Nauczyciela  

to dostęp do wysokiej 

jakości materiałów 

dydaktycznych  

pomocnych w pracy  

nauczyciela. 
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KLUB NAUCZYCIELA

Szybki  
i wygodny  
dostęp 
do materiałów 
metodycznych 
w Klubie 
Nauczyciela

Materiały dydaktyczne 
są dostępne  
online, można je 
także wydrukować 
i skopiować. 

Zasoby podzielono 
według branż, zawodów 
i kwalifikacji.

Materiały dydaktyczne 
uporządkowano 
według ich rodzaju. 

Zasoby Klubu są na 
bieżąco uzupełniane 
i aktualizowane. 

Układ materiałów 
metodycznych 
jest logiczny 
i przejrzysty. 
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KLUB NAUCZYCIELA

DOŁĄCZ DO KLUBU NAUCZYCIELA
ZASOBY KLUBU SĄ DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW 
ZAWODOWYCH, KORZYSTAJĄCEGO Z PODRĘCZNIKÓW WSIP, KTÓRY ZAŁOŻYŁ 
KONTO NA UCZĘ.PL. 
Jak założyć konto? 

1.  Nauczyciel rejestruje się na www.uczę.pl. W tym celu klika przycisk Dołącz do Klubu i wypełnia 
formularz rejestracyjny.

2. Nauczyciel otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie linku aktywuje konto. 

3.  W kolejnym e-mailu nauczyciel dostaje formularz, wypełnia go i odsyła do WSiP (skan na adres: 
newsletter@wsip.com.pl lub wydruk pocztą na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział Baz 
Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa). 

4.  WSiP weryfikuje uprawnienia. Po pozytywnej weryfikacji nauczyciel otrzymuje dostęp do zasobów 
Klubu Nauczyciela. 

5.  Nauczyciel dostaje e-mail z informacją o aktywowaniu dostępu do zasobów Klubu Nauczyciela. Konto 
jest ważne bezterminowo, a dostęp do materiałów – przyznawany na dany rok szkolny.

6.  Nauczyciel, który ma już konto i chce zaktualizować dane (dodać informacje o nauczaniu 
nowego przedmiotu, korzystaniu z nowych podręczników itp.), wypełnia oświadczenie dostępne 
na stronie www.ucze.pl/centrum-pomocy/najczesciej-zadawane-pytania/ i odsyła skan na adres: 
newsletter@wsip.com.pl lub wydruk pocztą na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział Baz 
Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. 
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KLUB NAUCZYCIELA

Zasoby Klubu Nauczyciela  
to cenna pomoc  
w codziennej pracy każdego zawodowca! 

Branża medyczno-społeczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy (kwalifikacja Z.13).

Branża ekonomiczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik handlowiec / sprzedawca, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik 
administracji, technik logistyk (kwalifikacje A.18, A.22, A.35, A.36, A.65, A.68, A.30, A.31, A.32). 

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodu technik organizacji reklamy  
(kwalifikacje A.26, A.27). Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Branża gastronomiczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik technologii żywności, 
cukiernik, kelner (kwalifikacje: T.6, T.15, T.4, T.9, T.10).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodu piekarz (kwalifikacja T.3).  
Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Branża turystyczno-hotelarska 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej (kwalifikacje T.11, T.12, T.13, T.14).

Branża fryzjersko-kosmetyczna
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik usług fryzjerskich, fryzjer, technik usług kosmetycznych (kwalifikacje A.19, A.23,  
A.61, A.62). 

Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektryk, elektryk, elektromechanik 
(kwalifikacje E.12, E.13, E.14, E.7, E.8, E.24).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodów technik mechatronik / monter mechatronik 
(kwalifikacje E.3, E.18), technik elektronik / monter elektronik (kwalifikacja E.6). Termin ukazania 
się: sierpień 2016 r.
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Branża mechaniczna i samochodowa 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik-monter maszyn i urzadzeń, 
ślusarz (kwalifikacje M.12, M.18, M.42, M.17, M.44, M.20).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodów technik mechanik i operator obrabiarek 
skrawających (kwalifikacja M.19). Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Branża budowlana
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik budownictwa, betoniarz zbrojarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie (kwalifikacje: B.5, B.16, B.18, B.30).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie (kwalifikacja B.6). Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, i inne materiały metodyczne do podręczników Prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy.
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Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna oświadczają, że podjęły starania mające 
na celu dotarcie do właścicieli i dysponentów praw autorskich wszystkich zamieszczonych utworów. 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, przytaczając w celach dydaktycznych utwory lub fragmenty, 
postępują zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim. Jednocześnie Wydawnictwa Szkolne 
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utworów lub innych podmiotów uprawnionych w wypadkach, w których twórcy przysługuje prawo 
do wynagrodzenia.
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LP. NUMER NAZWA KWALIFIKACJI ZAWÓD BRANŻA

1 A.18 PROWADZENIE SPRZEDAŻY TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / 
TECHNIK KSIĘGARSTWA EKONOMICZNA 

2 A.22 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / 
TECHNIK KSIĘGARSTWA EKONOMICZNA 

3 A.26 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG REKLAMOWYCH TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY EKONOMICZNA 
4 A.27 ORGANIZACJA I PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWYCH TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY EKONOMICZNA 

5 A.30
ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ZASOBÓW 
I INFORMACJI W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI 
I MAGAZYNOWANIA 

TECHNIK LOGISTYK EKONOMICZNA 

6 A.31 ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TECHNICZNYMI PODCZAS 
REALIZACJI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH TECHNIK LOGISTYK EKONOMICZNA 

7 A.32 ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ZASOBÓW 
I INFORMACJI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH TECHNIK LOGISTYK EKONOMICZNA 

8 A. 35 PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI TECHNIK EKONOMISTA EKONOMICZNA 

9 A.36 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI TECHNIK EKONOMISTA / TECHNIK 
RACHUNKOWOŚCI EKONOMICZNA 

10 A.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH TECHNIK RACHUNKOWOŚCI EKONOMICZNA 
11 A.68 OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI TECHNIK ADMINISTRACJI EKONOMICZNA 
12 A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH FRYZJER / TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 
13 A.23 PROJEKTOWANIE FRYZUR TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 
14 A.61 WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 

15 A.62 WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI 
I STÓP TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 

16 B.5 MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE BUDOWLANA 

17 B. 6 WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKO-TAPECIARSKICH MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE BUDOWLANA 

18 B.16 WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH I BETONIARSKICH TECHNIK BUDOWNICTWA / BETONIARZ- 
-ZBROJARZ BUDOWLANA 

19 B.18 WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH TECHNIK BUDOWNICTWA / MURARZ- 
-TYNKARZ BUDOWLANA 

20 B.30 SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE 
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ TECHNIK BUDOWNICTWA BUDOWLANA 

21 B.33 ORGANIZACJA I KONTROLOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH TECHNIK BUDOWNICTWA BUDOWLANA 

22 E.3 MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH TECHNIK MECHATRONIK / MONTER 
MECHATRONIK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

23 E.6 WYKONYWANIE INSTALACJI URZĄDZEŃ ELKTRONICZNYCH TECHNIK ELEKTRONIK / MONTER 
ELEKTRONIK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

24 E.7 MONTAŻ I KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH 

TECHNIK ELEKTRYK / ELEKTRYK / 
ELEKTROMECHANIK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

25 E.8 MONTAŻ I KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TECHNIK ELEKTRYK / ELEKTRYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

26 E.12 MONTAŻ I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH 
ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH TECHNIK INFORMATYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     

I ELEKTRYCZNA 

27 E.13 PROJEKTOWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH 
I ADMINISTROWANIE SIECIAMI

TECHNIK INFORMATYK / TECHNIK 
TELEINFORMATYK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

28 E.14 TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH 
ORAZ ADMINISTROWANIE BAZAMI TECHNIK INFORMATYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     

I ELEKTRYCZNA 

29 E.18 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH TECHNIK MECHATRONIK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

30 E.24 EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH TECHNIK ELEKTRYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     

I ELEKTRYCZNA 

31 M.12
DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

32 M.17 MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNIK MECHANIK / MECHANIK-MONTER 
MASZYN I URZĄDZEŃ MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

33 M.18 DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

34 M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

35 M.20 WYKONYWANIE I NAPRAWA ELEMENTÓW MASZYN, 
URZĄDZEŃ I NARZĘDZI TECHNIK MECHANIK / ŚLUSARZ MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

36 M.42 ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROCESU OBSŁUGI POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

37 M.44 ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI 
MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNIK MECHANIK MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

38 T.3 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI / 
PIEKARZ GASTRONOMICZNA 

39 T.4 PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI / 
CUKIERNIK GASTRONOMICZNA 

40 T.6 SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH / KUCHARZ GASTRONOMICZNA 

41 T.9 OBSŁUGA KELNERSKA KELNER GASTRONOMICZNA 
42 T.10 ORGANIZOWANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH KELNER GASTRONOMICZNA 

43 T.15 ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH GASTRONOMICZNA 

44 T.11 PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI TECHNIK HOTELARSTWA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

45 T.12 OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI 
HOTELARSKIE  TECHNIK HOTELARSTWA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

46 T.13 PLANOWANIE I REALIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

47 T.14 PROWADZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ SPRZEDAŻ 
USŁUG TURYSTYCZNYCH TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

48 Z.13 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ŚRODOWISKU PRACY TECHNIK BHP MEDYCZNO-SPOŁECZNA 

LISTA KWALIFIKACJI I ZAWODÓW W OFERCIE WSiP



Kształcimy zawodowo!

Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce

•	 podręczniki z aprobatą MEN

•	  repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów

•	  seria „Pracownie” do praktycznej nauki zawodu

•	 ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

•	  dodatkowe materiały dla nauczycieli na uczę.pl

•	  wszystkie treści zgodne z nową podstawą programową

Skuteczne przygotowanie do nowych egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wszystkie nasze publikacje można zamówić 
w księgarni internetowej sklep.wsip.pl
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