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014406 elementy prawa 160905
Funkcjonowanie przedsiębiorstw.  Podstawy prawa. Podręcznik 
do nauki zawodu technik ekonomista. szkoły ponadgimnazjalne. 
część 1

057503 Technika pracy biurowej. część 1
153809 organizacja i technika pracy biurowej

057505 Technika pracy biurowej. część 2. Praca biurowa

063009 Rachunkowość przedsiębiorcy
160906 księgowość i kalkulacja. część 1

160921 księgowość i kalkulacja. część 2

069303 statystyka 153808 Zarys statystyki

116501 ekonomia bez tajemnic. Podręcznik. część 1
160904 Wprowadzenie do ekonomii. Podręcznik do zawodu technik 

ekonomista 116502 ekonomia bez tajemnic. Podręcznik. część 2

127904 ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. część 1
160902

Funkcjonowanie przedsiębiorstw.  Podstawy funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. 
szkoły ponadgimnazjalne. część 2127905 ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. część 2

129003 Zasady rachunkowości
160906 księgowość i kalkulacja. część 1

160921 księgowość i kalkulacja. część 2

1656e7 elementy prawa. Podręcznik. Technikum 160905 Funkcjonowanie przedsiębiorstw. część 1. Podstawy prawa. 
Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista 

1656e9 elementy rachunkowości. Podręcznik. Zasadnicze 
szkoły zawodowe i technikum. część 2 160906 księgowość i kalkulacja. część 1. Podręcznik do zawodu technik 

ekonomista

1656F4
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach 
gospodarki rynkowej. Podręcznik. szkoły 
ponadgimnazjalne. część 2

160902
Funkcjonowanie przedsiębiorstw.  Podstawy funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. 
szkoły ponadgimnazjalne. część 2

1656F5
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach 
gospodarki rynkowej. Podręcznik. Zasadnicze szkoły 
zawodowe i technikum. część 1

160905 Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Podstawy prawa. Podręcznik 
do nauki zawodu technik ekonomista. część 1
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081605 Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych 
(wydanie zmienione) 160912 organizowanie sprzedaży. część 1. Towar jako przedmiot handlu.  

Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec

132401 ekonomika handlu. część 1
160919 dokumentacja ekonomiczno-finansowa. Podręcznik do nauki 

zawodu technik handlowiec 132402 ekonomika handlu. część 2

141701 Podstawy działalności handlowej 158501 Prowadzenie działalności gospodarczej

141702 organizacja sprzedaży. część 1 160912 organizowanie sprzedaży. część 1. Towar jako przedmiot handlu.  
Podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec

141703 organizacja sprzedaży. część 2 160913 organizowanie sprzedaży. część 2. Podręcznik do nauki zawodu 
technik handlowiec. 

141704 sprzedaż towarów. część 1
160914 sprzedaż towarów. część 1. obsługa klienta. Podręcznik do nauki 

zawodu technik handlowiec141705 sprzedaż towarów. część 2

144501 Rachunkowość handlowa. część 1
160919 dokumentacja ekonomiczno-finansowa. Podręcznik do nauki 

zawodu technik handlowiec144502 Rachunkowość handlowa. część 2

144503 Pracownia informatyczno-handlowa. część 1
160920 Pracownia rachunkowości firmy handlowej

144504 Pracownia informatyczno-handlowa. część 2

144505 marketing 160915 marketing w działalności gospodarczej. Podręcznik do nauki 
zawodu technik handlowiec

144506 ekonomika handlu. część 1. Podręcznik do nauki 
zawodu technik handlowiec

160919 dokumentacja ekonomiczno-finansowa. Podręcznik do nauki 
zawodu technik handlowiec

144507 ekonomika handlu. część 2. Podręcznik do nauki 
zawodu technik handlowiec
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110201 obsługa klienta. Jakość usług 160914                                 sprzedaż towarów. część 1.  obsługa klienta. Podręcznik do nauki 
zawodu technik handlowiec

165640 organizacja sprzedaży. Podręcznik.  Zasadnicze szkoły 
zawodowe i policealne

160912 organizowanie sprzedaży. część 1.  Podręcznik do nauki zawodu 
technik handlowiec

160913 organizowanie sprzedaży. część 2.  Podręcznik do nauki zawodu 
technik handlowiec

165644 Podstawy działalności handlowej.  Podręcznik. 
Zasadnicze szkoły zawodowe i policealne 158501 Prowadzenie działalności gospodarczej

1656i8 sprzedaż towarów. Podręcznik. Zasadnicze szkoły 
zawodowe i policealne 160914 sprzedaż towarów. część 1.  obsługa klienta. Podręcznik do nauki 

zawodu technik handlowiec
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Ji 1656e3 Prawo i postępowanie administracyjne. Podręcznik. 

Zasadnicze szkoły zawodowe i technikum. część 1

153803 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego.  
Podręcznik do zawodu technik administracji1656e4 Prawo i postępowanie administracyjne. Podręcznik. 

Zasadnicze szkoły zawodowe i technikum. część 2

1656e5 Prawo i postępowanie administracyjne. Podręcznik. 
Zasadnicze szkoły zawodowe i technikum. część 3

Podręczniki WSiP i rea do starej podstawy programowej i ich aktualne odpowiedniki


