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ZAMÓWIENIE 

Szczegółowe informacje o książkach wymienionych w zamówieniu znajdą Państwo na stronie www.ekonomik.biz.pl. 
 

Tytuł Cena Ilość Tytuł Cena Ilość 

Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej – podręcznik 33,60  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – ćwiczenia 21,00  

Ekonomia w zarysie – podręcznik 37,80  Podstawy finansów publicznych – podręcznik 33,60  

Ekonomia w zarysie – ćwiczenia 21,00  Podstawy finansów publicznych – ćwiczenia 21,00  

Elementy prawa – podręcznik 33,60  Podstawy przedsiębiorczości 2.0 – podręcznik 37,80  

Elementy prawa – ćwiczenia 21,00  Podstawy przedsiębiorczości 2.0 – ćwiczenia 21,00  

Kadry i płace – podręcznik 37,80  Postępowanie administracyjne – podręcznik 33,60  

Kompetencje personalne i społeczne – podręcznik 29,40  Postępowanie administracyjne – ćwiczenia 18,90  

Kompetencje personalne i społeczne – ćwiczenia 21,00  Praca biurowa i korespondencja – podręcznik 37,80  

Kwalifikacja A.18/AU.20. Egzamin potw. kwal. w zawodzie 33,60  Pracownicy administracji publicznej – podręcznik 25,20  

Kwalifikacja A.18/AU.20. Egzamin potw. kwal. w zawodzie. Odpowiedzi   14,70  Pracownicy administracji publicznej – ćwiczenia 18,90  

Kwalifikacja A.26/AU.29. Egzamin potw. kwal. w zawodzie 33,60  Prawo administracyjne – podręcznik 33,60  

Kwalifikacja A.26/AU.29. Egzamin potw. kwal. w zawodzie. Odpowiedzi   14,70  Prawo administracyjne – ćwiczenia 18,90  

Kwalifikacja A.27/AU.30. Egzamin potw. kwal. w zawodzie 33,60  Prawo w turystyce, hotelarstwie i gastronomii – materiały edukacyjne 25,20  

Kwalifikacja A.27/AU.30. Egzamin potw. kwal. w zawodzie. Odpowiedzi   14,70  Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1 – podręcznik 33,60  

Kwalifikacja A.35/AU.35. Egzamin potw. kwal. w zawodzie 33,60  Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1 – ćwiczenia 21,00  

Kwalifikacja A.35/AU.35. Egzamin potw. kwal. w zawodzie. Odpowiedzi   14,70  Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 2 – ćwiczenia 21,00  

Kwalifikacja A.36/AU.36. Egzamin potw. kwal.w zawodzie 25,20  Prowadzenie sprzedaży – ćwiczenia 21,00  

Kwalifikacja A.36/AU.36. Egzamin potw. kwal.w zawodzie. Odpowiedzi   14,70  Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań – podręcznik 33,60  

Kwalifikacja A.65/AU.65. Egzamin potw. kwal. w zawodzie 33,60  Sporządzanie sprawozdania finans. i przepr. analizy finans. – podręcznik 33,60  

Kwalifikacja A.65/AU.65. Egzamin potw. kwal. w zawodzie. Odpowiedzi 14,70  Sprzedaż produktów i usług reklamowych – podręcznik 33,60  

Kwalifikacja A.68/AU.68. Egzamin potw. kwal. w zawodzie 33,60  Sprzedaż produktów i usług reklamowych – ćwiczenia 21,00  

Kwalifikacja A.68/AU.68. Egzamin potw. kwal. w zawodzie. Odpowiedzi   10,50  Statystyka – materiały edukacyjne 29,40  

Kwalifikacja EKA.01. Egzamin zawodowy 39,90  Wybrane zagadnienia z prawa – podręcznik  (dla technika administracji) 25,20  

Kwalifikacja EKA.01. Egzamin zawodowy. Odpowiedzi   16,80  Wybrane zagadnienia z prawa – ćwiczenia  (dla technika administracji) 18,90  

Kwalifikacja EKA.05. Egzamin zawodowy 39,90  Wykonywanie projektów reklam – podręcznik 37,80  

Kwalifikacja EKA.05. Egzamin zawodowy. Odpowiedzi   16,80  Zarys przedsiębiorczości – podręcznik  (do podstaw przedsiębiorczości) 12,60  

Kwalifikacja EKA.07. Egzamin zawodowy 39,90  Zarys przedsiębiorczości – ćwiczenia  (do podstaw przedsiębiorczości)    8,40  

Kwalifikacja EKA.07. Egzamin zawodowy. Odpowiedzi   16,80  Zasady rachunkowości – podręcznik 21,00  

Kwalifikacja HAN.01. Egzamin zawodowy 39,90  Zasady rachunkowości – ćwiczenia 10,50  

Kwalifikacja HAN.01. Egzamin zawodowy. Odpowiedzi   16,80  ZAWODOWCY 

Marketing – podręcznik 25,20  Kasjer 18,90  

Marketing – ćwiczenia 18,90  Pracownik biura rachunkowego 18,90  

Matura z matematyki. Zakres podstawowy. Zbiór zadań 29,40  Pracownik call center 18,90  

Organizowanie pracy małych zespołów – podręcznik 29,40  Przedstawiciel handlowy 18,90  

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – podręcznik 33,60  Sprzedawca 18,90  
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Sposób zapłaty i wysyłki Wartość 
zamówienia Koszt przesyłki Nr paczkomatu Wybór 

Przedpłata / przelew w terminie 14 dni (tylko szkoły) – wysyłka do paczkomatu InPost  10 zł   

Przedpłata / przelew w terminie 14 dni (tylko szkoły) – wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej (kurier Pocztex) 

Zamówienie 
o wartości poniżej 

250 zł 

13 zł –––  

Przesyłka pobraniowa – wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej (kurier Pocztex) 16 zł –––  

Przedpłata / przelew w terminie 14 dni (tylko szkoły) – wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost 14 zł –––  

Przesyłka pobraniowa – wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost 18 zł –––  

Przedpłata / przelew w terminie 14 dni (tylko szkoły) – wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Zamówienie 
o wartości równej 

lub większej  
od 250 zł 

– –––  

Przedpłata / przelew w terminie 14 dni (tylko szkoły) – wysyłka do paczkomatu InPost –   

Przesyłka pobraniowa – wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej – –––  

 

Nazwa szkoły lub przedsiębiorstwa: ........................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................   NIP: ............................................................................. 

Adres (ulica, nr domu, nr lokalu): ................................................................................................................................................................................................................................................... 

Miejscowość: ......................................................................................    kod pocztowy: ....................................   poczta: ..................................................................................................... 

Imię i nazwisko zamawiającego: ................................................................................................................................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy: .......................................................................................    e-mail: ............................................................................................................................ 
 
 

Tak:  Nie:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo Ekonomik – Jacek Musiałkiewicz do celów 
marketingowych danych osobowych podanych w tym formularzu. 

Tak:  Nie:  
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Wydawnictwo Ekonomik – Jacek Musiałkiewicz na podany przeze mnie adres e-
mail informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 

Znam i akceptuję warunki Regulaminu sklepu i Polityki prywatności zamieszczone na stronie internetowej www.ekonomik.biz.pl. 

 
 
 

 Data i podpis: ....................................................................................................................... 
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