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% TYLKO DOBRE DZIENNIKARSTWO
% CODZIENNY DOSTĘP DO NAJŚWIEŻSZYCH INFORMACJI
% NOWOŚCI ZE ŚWIATA POLITYKI, NAUKI, EKONOMII I FINANSÓW, SPORTU

Z NAMI JESTEŚ 
ZAWSZE NA BIEŻĄCO

ZAMÓW JUŻ DZISIAJ!

PRENUMERATA 2016



Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego w podatkach, prawie, gospodarce. Korzystamy z wyjaśnień mini-
sterstw i urzędów, analizujemy przepisy, rozmawiamy z ekspertami. Codziennie dostarczamy fachową wiedzę 
dla specjalistów. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo, bo wiemy, że trafne decyzje podejmuje się na podstawie wia-
rygodnych i kompleksowych informacji.  Zamów prenumeratę, korzystaj codziennie. 

SPRAWDŻ
OFERTĘ

NA 2016 r.

Zamów prenumeratę
Dziennika Gazety Prawnej na 2016 r.

Oddziały
i filie

Oddział Białystok
Białystok, ul. Handlowa 5

tel./fax. 85 878-03-00
prenumerata.bialystok@garmondpress.pl

Oddział Bydgoszcz 
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207 

tel./fax. 52 320-45-49
prenumerata.bydgoszcz@garmondpress.pl

Oddział Gdańsk
Gdańsk, ul. Elbląska 54

tel. 58 340-98-14, fax. 58 340-96-59
 prenumerata.gdansk@garmondpress.pl

Oddział Katowice
Sosnowiec, ul. Małobądzka 13

tel./fax. 32 209-26-62
prenumerata.katowice@garmondpress.pl

Filia Częstochowa
Częstochowa, ul. Równoległa 63

tel./fax. 34 371-06-05
prenumerata.katowice@garmondpress.pl

 
Filia Gliwice

Gliwice, ul. Pszczyńska 306
tel./fax. 32 270-55-31

prenumerata.katowice@garmondpress.pl

Oddział Kraków
Kraków, ul. Powstańców 66

tel./fax. 12 412-75-60
prenumerata.krakow@garmondpress.pl

Filia Kielce
Kielce, ul. Hauke-Bosaka 7

tel./fax. 41 362-19-22
prenumerata.krakow@garmondpress.pl

Filia Nowy Sącz
Nowy Sącz, ul. Lwowska 74 A

Tel./fax. 18 449-12-33
prenumerata.krakow@garmondpress.pl

Oddział Łódź
Łódź, ul. Łąkowa 7 A

tel./fax. 42 640-26-43
prenumerata.lodz@garmondpress.pl

Oddział Olsztyn
Olsztyn, ul. Poprzeczna 11A

tel./fax. 89 526-07-28 
prenumerata.olsztyn@garmondpress.pl

Oddział Poznań
Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3

tel./fax. 61 879-33-72
prenumerata.poznan@garmondpress.pl

Filia Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski, ul. Bierzarina 43

tel./fax. 95 735-33-92
prenumerata.gorzow@garmondpress.pl

Oddział Rzeszów
Rzeszów, ul. Baczyńskiego 7

tel./fax. 17 852-91-01
prenumerata.rzeszow@garmondpress.pl

Oddział Szczecin
Szczecin, ul. Letnia 12
tel./fax. 91 460-12-77

prenumerata.szczecin@garmondpress.pl

Oddział Warszawa 
Warszawa, ul. Jagiellońska 88

tel./fax. 22 837-30-08 
prenumerata.warszawa@garmondpress.pl 

Filia Lublin
Lublin, ul. Energetyków 7

tel./fax. 81 524-40-82
prenumerata.lublin@garmondpress.pl

Filia Radom
Radom, ul. Barlickiego 8

tel./fax. 48 333-03-29
prenumerata.radom@garmondpress.pl

Oddział Wrocław
Wrocław, ul. Krakowska 141-155

tel./fax. 71 796-30-11
prenumerata.wroclaw@garmondpress.pl



Czasopisma
krajowe

w układzie
alfabetycznym 
i tematycznym



GAZETA WYBORCZA
W PRENUMERACIE NA ROK 2016

% NAJWIĘKSZY OPINIOTWÓRCZY DZIENNIK W POLSCE
% ATRAKCYJNE DODATKI TEMATYCZNE I MAGAZYNOWE
% ROZBUDOWANE STRONY LOKALNE

* na okres co najmniej pierwszego
kwartału 2016 roku w stosunku 
do poziomu prenumeraty 
z października 2015 roku 

W prenumeracie 
rocznej 

TANIEJ 
O 61 ZŁ !

Zamawiając 1 egz. więcej* 
Power Bank GRATIS! 

ZAMÓW 
JUŻ DZISIAJ!

Z NAMI WIESZ 
I ROZUMIESZ WIĘCEJ

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprezentować 
Państwu najlepszą spośród 
istniejących na rynku ofertę 
prenumeraty czasopism. 
Posiadamy ponad 5000 tytułów 
prasy polskiej i zagranicznej. 

Zaufało nam już ponad 13 000 
największych firm i instytucji 
w kraju. Zapraszamy do współpracy.

Przy zamówieniu prenumeraty 
rocznej promocyjne ceny 
na wybrane dzienniki i czasopisma.

Wszelkie formalności związane 
z zamówieniem załatwiamy 
bezpośrednio u Klienta. 
Złożone zamówienie można 
zmieniać w całym okresie 
trwania umowy w dowolnie 
wybranym dniu tygodnia.

Udzielamy korzystnych rabatów.*

Stały rabat w zależności od okresu 
opłacenia prenumeraty:
kwartał – 10% rabatu
pół roku – 12% rabatu
rok – 15% rabatu
Dodatkowy rabat – do negocjacji.

Zamówione czasopisma 
dostarczamy bezpłatnie 
w uzgodnione miejsce 
już od godziny 5.00.

Zamówienia

Zamówienia na I kwartał,  
półrocze lub cały 2016 rok  
przyjmujemy do 10 grudnia 2015.

* dotyczy zamówień o wartości powyżej 
900 złotych w okresie kwartału

Terminowa
niezawodna dostawa     prasy



GAZETA WYBORCZA
W PRENUMERACIE NA ROK 2016

% NAJWIĘKSZY OPINIOTWÓRCZY DZIENNIK W POLSCE
% ATRAKCYJNE DODATKI TEMATYCZNE I MAGAZYNOWE
% ROZBUDOWANE STRONY LOKALNE

* na okres co najmniej pierwszego
kwartału 2016 roku w stosunku 
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rocznej 

TANIEJ 
O 61 ZŁ !
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Power Bank GRATIS! 

ZAMÓW 
JUŻ DZISIAJ!

Z NAMI WIESZ 
I ROZUMIESZ WIĘCEJ



4 czasopisma zagraniczne

Korzyści z prenumeraty 2016

Najlepiej ułożona
oferta dla specjalistów

● Nowość! Specjalistyczny poradnik
prawno-podatkowy
W całości o podatkach, rachunkowości, prawie 
pracy i gospodarczym, ubezpieczeniach społecznych.
Kompleksowe omówienie tematów, rozwiązania    
konkretnych problemów, praktyczne wyjaśnienia. 

■  Fachowe dodatki: 
Podatki i Księgowść; Rachunkowość i Audyt; Firma i Prawo;
Samorząd i Administracja; Kadry i Płace;
Ubezpieczenia i Świadczenia; Prawnik

■ Pakiet przydatnych w pracy narzędzi online:
Wskaźniki i stawki, akty prawne, kalkulatory,
aktywne formularze i druki

■ Publikacje dla specjalistów:
Książki i płyty z zakresu podatków (szczególnie VAT,
PIT, CIT), prawa pracy oraz rachunkowości 

www.gazetaprawna.pl/oferta2016   I   Zadzwoń: 22 761 31 27, 801 626 666 

pakiet
narzędzi online

dodatek  
dla prawników

dodatki
dla kadrowych

publikacje
dla specjalistów

dodatek
dla urzędników

dodatki
dla księgowych

dodatek
dla przedsiębiorców

NOWOŚĆ!specjalistyczny

poradnikprawno--podatkowy

P A T R Z Y M Y   O B I E K T Y W N I E .   P I S Z E M Y   O D P O W I E D Z I A L N I E



dzienniki ogólnopolskie
T Y TUŁ cena dodatki
DZIENNIK GAZETA PRAWNA
wersja standard

I kwartał  62 wydania
średnia cena wydania

w prenumeracie rocznej
5,00

*4,75

wersja Standard obejmuje 7 specjalistycznych 
dodatków (Podatki i Księgowość, Rachunkowość 
i Audyt, Firma i Prawo, Samorząd i Administracja, 
Kadry i Płace, Ubezpieczenia i Świadczenia, Prawnik) 
oraz pakiet narzędzi on-line tj. wskaźniki i stawki, 
kalkulatory, aktywne formularze i druki

DZIENNIK GAZETA PRAWNA
wersja premium

I kwartał  62 wydania
średnia cena wydania

w prenumeracie rocznej
5,80

*5,55

wersja Premium  obejmuje 7 specjalistycznych 
dodatków (Podatki i Księgowość, Rachunkowość 
i Audyt, Firma i Prawo, Samorząd i Administracja, 
Kadry i Płace, Ubezpieczenia i Świadczenia, Prawnik), 
fachowe publikacje książkowe, pakiet narzędzi 
on-line tj. wskaźniki i stawki, kalkulatory, aktywne 
formularze i druki

DZIENNIK GAZETA PRAWNA
wersja standard + NEWSWEEK

I kwartał  cena pakietu
prenumerata roczna cena pakietu

330,86
1278,00

w pakiecie oszczędność 46,74 zł 
w pakiecie oszczędność 174,00 zł

DZIENNIK GAZETA PRAWNA
wersja premium + NEWSWEEK

I kwartał  cena pakietu
prenumerata roczna cena pakietu

380,46
1479,60

w pakiecie oszczędność 46,74 zł
w pakiecie oszczędność 174,00 zł

e-wydanie DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ I kwartał 
I półrocze
prenumerata roczna

249,00
475,00
895,00

PAKIET Z BONIFIKATĄ
DZIENNIK GAZETA PRAWNA  
wersja standard
+
e-wydanie DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ 

I kwartał cena pakietu 
I półrocze cena pakietu
prenumerata roczna cena pakietu

cena z upustem 30% dla prenumeratora 
Dziennika Gazety Prawnej

484,30
957,50

1823,50

PAKIET Z BONIFIKATĄ
DZIENNIK GAZETA PRAWNA  
wersja premium
+
e-wydanie DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ

I kwartał cena pakietu 
I półrocze cena pakietu
prenumerata roczna cena pakietu

cena z upustem 30% dla prenumeratora 
Dziennika Gazety Prawnej

533,90
1057,50
2025,10

FAKT pon. – śr.
czw. – pt. 
sob.
pon. – sob.

1,90
1,99
1,90

*1,85

śr.
czw. 
pt. 

Pieniądze (co 2 tygodnie)
Fakt TV
Gwiazdy

GAZETA GIEŁDY PARKIET I kwartał 
(średnia cena 1 egz. 5,27) 

I półrocze 
prenumerata roczna 

(średnia cena 1 egz. *4,95)

389,98 

765,00
*1494,90

GAZETA PODATKOWA 2 × w tygodniu
poniedziałek i czwartek

3,74 wersja on-line GRATIS!

GAZETA WYBORCZA pon. – śr.
czw. – sob.

pon. – sob.

3,00
3,40

*3,00

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.

GazetaPraca.PL, Ale Historia
Gazeta Komunikaty, Palce Lizać
Gazeta Dom
Duży Format
Gazeta Telewizyjna, Co Jest Grane 
Wysokie Obcasy

NASZ DZIENNIK pon. – śr.
czw. – pt.
sob.
pon. – sob.

2,20
2,90
3,50

*2,13

POLSKA 
METROPOLIA WARSZAWSKA

pon.
pt.

3,00
3,50

5dzienniki ogólnopolskie



6 dzienniki ogólnopolskie

T Y TUŁ cena dodatki
PRZEGLĄD SPORTOWY pon. – sob.

pon. – sob.
2,80

*2,20
wt. Magazyn Przeglądu Sportowego

PULS BIZNESU pon. – pt. 5,99
RZECZPOSPOLITA
pakiet podstawowy

I kwartał
(średnia cena 1 egz. 4,55)

I półrocze

prenumerata roczna
(średnia cena 1 egz. *4,24)

341,25

665,91

*1293,20

Specjalistyczne dodatki papierowe (tygodniki 
„Podatki”, „Administracja”, „Ekspert Księgowego”, 
„Rzecz o Prawie”, „Praca i ZUS”, „Prawo w Biznesie”), 
dostęp do strony www.rp.pl i m.rp.pl (nie obejmuje 
Prawo w firmie, Archiwum), newslettery księgowego 
i kadrowego, seria płyt multimedialnych 

RZECZPOSPOLITA 
pakiet plus

I kwartał
(średnia cena 1 egz. 5,25)

I półrocze

prenumerata roczna
(średnia cena 1 egz. *4,91)

393,75

767,08

*1497,55

Specjalistyczne dodatki papierowe (tygodniki „Podatki”, 
„Administracja”, „Ekspert Księgowego”, „Rzecz o Prawie”, 
„Praca i ZUS”, „Prawo w Biznesie”), dostęp do strony 
www.rp.pl i m.rp.pl (nie obejmuje Prawo w firmie, 
Archiwum), newslettery księgowego i kadrowego, 
seria płyt multimedialnych, magazyn „Sukces” wyd. 
papierowe, magazyn „Bloomberg Businessweek 
Polska” wyd. papierowe, poradniki prawne („Prawo 
Rodzinne”, „Optymalizacja podatkowa”), seria książek 
wydawcy (10 publikacji) 

RZECZPOSPOLITA
pakiet podstawowy
Prenumerata wydań sobotnich „PLUS-MINUS”

I kwartał cena pakietu 
I półrocze cena pakietu
prenumerata roczna cena pakietu

58,50
114,66
224,72

SUPER EXPRESS pon. – czw.
pt. – sob.
pon. – sob.

1,90
1,99

*1,90

Wymarzony dom i mieszkanie
Zdrowy Styl
Super Express TV
Co Gdzie Kiedy, Krzyżówki
Sport, Gwiazdy, Auto
Intymność, Dobre zakupy

DZIENNIK TRYBUNA pon., śr.
pt.
pon., śr., pt.

3,00
3,50

*3,15
GAZETA POLSKA CODZIENNIE pon. – sob. 2,08

6

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r. 

Ceny aktualne na dzień  21 października 2015 r. Ceny gazet i czasopism w 2016 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).



PODSTAWOWA 
PRENUMERATA

PRENUMERATA 
PLUS

„Rzeczpospolita”  

„Dobra Firma” i sześć specjalistycznych tygodników

Bezpłatny dostęp do serwisu rp.pl*

Rabat na e-wydanie** (oferta dostępna wyłącznie u wydawcy) 30% 50%

Newslettery dla specjalistów

Elektroniczne archiwum tekstów (2013-2015) NOWOŚĆ

Rabat na konferencje i szkolenia NOWOŚĆ 25% 50%

Narzędzia multimedialne (video szkolenia, przegląd prasy, video porady) NOWOŚĆ

Magazyn „Sukces” 

Magazyn „Bloomberg Businessweek Polska” 

Seria specjalistycznych książek biznesowych

Kwartalne poradniki prawne

Seria przydatnych programów, m.in. rozliczenie roczne PIT  (CD lub program do pobrania)



8 pisma lokalne i regionalne

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

T Y TUŁ cena dodatki
GAZETA LUBUSKA pon. – pt.

sob. 

pon. – sob. 

2,20
2,60

*1,82

pon.
wt. 
śr. 
czw. 
pt.
sob. 

Sport, RegioPraca
RegioMoto
RegioDom
Strefa Biznesu, We dwoje
Strefa Imprez, Zdrowie 
Magazyn, Teleprogram, tygodniki regionalne

POLSKA  
GAZETA WROCŁAWSKA 

pon. 
wt. – czw.

pt.
sob. 

2,30
2,20

2,80
2,30

pon.
wt. 
śr.
czw. 
pt.
sob. 

Gratka Praca
Gratka Dom
Tygodnik 50+
Świat według seriali
 Tele Magazyn, Wieczór Wrocławia
Magazyn Rodzinny

SPORT pn. – sob. 2,80

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

pisma lokalne i regionalne

dzienniki regionalne

czasopisma regionalne
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 2 × tydzień regionalne pismo ogłoszeniowe 3,90
GŁOS MILICZA tygodnik regionalne pismo ogłoszeniowe 2,80
NOWINY JELENIOGÓRSKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,90
ODRA miesięcznik kultura 9,00
POLSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI dwumiesięcznik nieruchomości, lokale 5,50
POLSKA
GAZETA WROCŁAWSKA OLEŚNICZANIN

tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50

POLSKA  
GAZETA WROCŁAWSKA TYGODNIK GŁOGOWSKI 

tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50

POLSKA 
GAZETA WROCŁAWSKA PANORAMA LEGNICKA

tygodnik regionalne pismo informacyjne 1,90

POLSKA 
GAZETA WROCŁAWSKA PANORAMA KŁODZKA

tygodnik regionalne pismo informacyjne 1,90

POLSKA  
GAZETA WROCŁAWSKA GAZETA SYCOWSKA

tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50

POLSKA tygodnik regionalne pismo informacyjne 1,90
GAZETA WROCŁAWSKA PANORAMA ŚWIDNICKA
POLSKA 
GAZETA WROCŁAWSKA PANORAMA WAŁBRZYSKA

tygodnik regionalne pismo informacyjne 1,90

POLSKA  
GAZETA WROCŁAWSKA GAZETA WOJEWÓDZKA

tygodnik regionalne pismo informacyjne 1,90

SŁOWO SPORTOWE tygodnik sport 2,50
SUDETY dwumiesięcznik przyroda, kultura, sport 8,00
TYGODNIK DZIERŻONIOWSKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,70
TYGODNIK REGIONALNY KONKRETY tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
TYGODNIK WAŁBRZYSKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,70
WIADOMOŚCI ŚWIDNICKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,70



9pisma lokalne i regionalne

T Y TUŁ cena dodatki
EXPRESS BYDGOSKI pon. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,40
2,90
2,40

*2,19

pt. 

miesięczniki:

Tele Przewodnik

Miasta Kobiet, Mieszkaj Lepiej

GAZETA POMORSKA:  
BYDGOSZCZ, TORUŃ, ŚWIECIE, WŁOCŁAWEK,  
CHOJNICE, INOWROCŁAW, GRUDZIĄDZ, ITD.

pon. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob.

2,20
2,80
2,20

*2,30

pon. – śr.
pt. 

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom
Magazyn, Tele Program

NOWOŚCI – DZIENNIK TORUŃSKI pon. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob.

2,40
2,90
2,40

*2,19

pt. Tele Program

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ANONSE – GAZETA BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ tygodnik czasopismo informacyjno-ogłoszeniowe 3,99
CZAS CHOJNIC tygodnik czasopismo regionalne społeczno-polityczne 3,30
CZAS NAKIELSKI tygodnik czasopismo regionalne społeczno-polityczne 2,80
CZAS RYPINA tygodnik czasopismo regionalne społeczno-polityczne 1,70
GAZETA REGIONALNA – POWIAT tygodnik czasopismo regionalne społeczno-polityczne 2,80
NIEDZIELA MUT. TORUŃSKA tygodnik czasopismo o tematyce religijnej 4,50
PAŁUKI tygodnik czasopismo regionalne społeczno-polityczne 3,30
PAŁUKI I ZIEMIA MOGILEŃSKA tygodnik czasopismo regionalne społeczno-polityczne 3,30
PIELGRZYM dwutygodnik czasopismo o tematyce religijnej 4,65
TYGODNIK TUCHOLSKI tygodnik czasopismo regionalne społeczno-polityczne 3,30
WIADOMOŚCI KRAJEŃSKIE tygodnik czasopismo regionalne społeczno-polityczne 2,20
WIEŚ KUJAWSKO-POMORSKA miesięcznik czasopismo o tematyce rolniczej 3,00

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

dzienniki regionalne

czasopisma regionalne



10 pisma lokalne i regionalne

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

dzienniki regionalne

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ANONSE.COM  
LUBELSKA GAZETA BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ

2 × tydzień regionalne pismo informacyjno-ogłoszeniowe 4,90

GAZETA ZAMOJSKA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,00
NOWY TYDZIEŃ W LUBLINIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,20

czasopisma regionalne

T Y TUŁ cena dodatki
DZIENNIK WSCHODNI pon. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

1,90

2,20
1,90

*1,66

pon. 
wt. 
śr. 
pt. 
sob.

Sport, RegioPraca
Oferta, RegioMoto
RegioDom
Magazyn, Tele Program
Zdrowie

POLSKA  
KURIER LUBELSKI

pon. – czw.

pt.
pon. – pt.

1,90

2,20
*1,90

pon. 
wt. 
śr. 
czw. 
pt. 

Sport
Edukacja, Nieruchomości
Tygodnik 50+
Dzielnice
Tele Magazyn

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.



11pisma lokalne i regionalne

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
DZIEŃ ZA DNIEM tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
GAZETA REGIONALNA tygodnik regionalne pismo informacyjne 3,00
GAZETA TYGODNIOWA – POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
GŁOS MIĘDZYRZECZA I SKWIERZYNY tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
KURIER ZACHODNI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
LOKALNA GAZETA POWIATU ŻAGAŃSKIEGO tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,40
MOJA GAZETA ŻARY – ŻAGAŃ tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
NASZA REGIONALNA tygodnik regionalne pismo informacyjne 3,00
TYGODNIK REGIONALNA NOWA SÓL tygodnik regionalne pismo informacyjne 3,00
TYGODNIOWA GAZETA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
WSPÓLNOTA ŁUKOWSKA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,20
WSPÓLNOTA RADZYŃSKA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,20

czasopisma regionalne

T Y TUŁ cena dodatki
GAZETA LUBUSKA pon. – pt.

sob.
pon. – sob.

2,20

2,60
*1,82

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.

Sport, RegioPraca
RegioMoto
RegioDom
Strefa Biznesu, We dwoje
Strefa Imprez, Zdrowie
Magazyn, Teleprogram, tygodniki regionalne

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

dzienniki regionalne



12 pisma lokalne i regionalne

T Y TUŁ cena dodatki
EXPRESS ILUSTROWANY pon. 

wt. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob. 

1,90
1,80
2,20
1,80

*2,02

pt. 
sob.

TV Pilot
Tygodnik regionalny Bliżej Ciebie

POLSKA 
DZIENNIK ŁÓDZKI

pon. – czw. 
pt.
sob.

mut. A
pon. – czw. 
pt.
sob.

mut. C, I, O
pon. – wt. 
śr.
czw.
pt.
sob.

pon. – sob. mut. A
pon. – sob. mut. C, I, O
pon. – sob. mut. B, D, E, F, 
G, K, L, M, R

2,20
2,50
2,20

2,20
2,80
2,20

2,20
2,40
2,20
2,50
2,20

*2,51
*2,51
*2,48

pon. 
wt.
śr. 
pt. 

Sport
tygodniki regionalne
Gratka Motom, Tygodnik 50+, tygodniki regionalne
Tele Magazyn, tygodniki regionalne

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

dzienniki regionalne

czasopisma regionalne
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
FAKTY, INFORMACJE, KOMENTARZE dwutygodnik regionalne pismo informacyjne 2,00
GŁOS RAWY MAZOWIECKIEJ tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,30
GŁOS SKIERNIEWIC tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,30
GŁOS ŻYRARDOWA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,30
KALEJDOSKOP ŁÓDZKI miesięcznik regionalne pismo informacyjne 3,00
PANORAMA ZGIERSKA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,90
TOMASZOWSKI INFORMATOR TYGODNIOWY tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,20
TOP TYGODNIK OPOCZYŃSKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,20
TYDZIEŃ TRYBUNALSKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,00



13pisma lokalne i regionalne

T Y TUŁ cena dodatki
DZIENNIK POLSKI pon.

wt. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,40
2,20

2,90
2,40

*2,55

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.

Sportowy, Autosalon
Historia, Kariera – praca i edukacja
Przegląd Nieruchomości
Magnes
Magazyn Piątek, Tele Program
Magazyn Sobota, The Times, Tygodniki powiatowe

POLSKA  
GAZETA KRAKOWSKA

pon. 
wt. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,40
2,20

2,80
2,20

*2,51

pon.
wt.
śr.
pt.
sob.

Sport
Gratka Nieruchomości
Tygodnik 50 +
Tele Magazyn
Magazyn Rodzinny

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

dzienniki regionalne

dzienniki lokalne

czasopisma regionalne

T Y TUŁ cena dodatki
POLSKA  
DZIENNIK ZACHODNI

pon. 
wt. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,30
2,20

2,90
2,20

*2,65

pon.
wt.
śr.
czw.
pt. 

Gratka Praca/Edukacja, Kibic
Gratka Nieruchomości
Tygodnik 50+
Gratka Moto 
Telemagazyn, tygodniki regionalne

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
GAZETA MYŚLENICKA tygodnik regionalne pismo informacyjne 4,50
GŁOS – TYGODNIK NOWOHUCKI tygodnik tygodnik publicystyczno-informacyjny 2,00
JARMARK tygodnik regionalne pismo ogłoszeniowe 2,80
KRAKOWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI dwutygodnik 

(25 × rok)
regionalne pismo ogłoszeniowe 5,90

MAŁOPOLSKA KRONIKA BESKIDZKA tygodnik pismo publicystyczno-informacyjne 2,50
POŚREDNIK – GAZETA OGŁOSZENIOWA 2 × tydzień regionalne pismo ogłoszeniowe 2,00
TEMI (GALICYJSKI TYGODNIK INFORMACYJNY) tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
TYGODNIK PODHALAŃSKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 3,50



14 pisma lokalne i regionalne

T Y TUŁ cena dodatki
ECHO DNIA pon. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,20
2,80
2,20

*2,10

pon. – czw.
pt.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom
Magazyn, Tele Program, tygodniki regionalne

POLSKA
METROPOLIA WARSZAWSKA

pon. 
pt.

3,00
3,50 pt. Tele Magazyn

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

dzienniki regionalne

czasopisma regionalne
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ANONSE.COM  
RADOMSKA GAZETA BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ

2 × tydzień regionalne pismo informacyjno-ogłoszeniowe 4,50

ANONSE.COM 
WARSZAWSKA GAZETA BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ

2 × tydzień regionalne pismo informacyjno-ogłoszeniowe 3,50

CO SŁYCHAĆ? tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,20
ECHO KATOLICKIE tygodnik regionalne pismo ukazujące się na terenie diecezji siedleckiej 2,00
SKARPA WARSZAWSKA miesięcznik regionalne pismo informacyjne 9,90
STOLICA WARSZAWSKI MAGAZYN ILUSTROWANY 10 × rok regionalne pismo informacyjne 7,50
TYGODNIK CIECHANOWSKI tygodnik regionalne pismo informacyjno-ogłoszeniowe 2,80
TYGODNIK OSTROŁĘCKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,90
TYGODNIK SIEDLECKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
WARSZAWSKA GAZETA tygodnik regionalne pismo ogłoszeniowe 2,90



15pisma lokalne i regionalne

T Y TUŁ cena dodatki
ECHO DNIA pon. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,20
2,80
2,20 

*2,10

pon. – czw.
pt.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom
Magazyn, Tele Program, tygodniki regionalne

NOWINY pon. – czw.
pt.
pon. – pt.

2,10
2,50

*2,00

pon. – śr.
pt.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom
Magazyn, Tele Program

SUPER NOWOŚCI pon. – czw.
pt.
pon. – pt.

2,10
2,50

*2,18
pt. Tele Program

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

dzienniki regionalne

dzienniki lokalne
T Y TUŁ cena dodatki
POLSKA  
GAZETA KRAKOWSKA

pon. 
wt. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,40
2,20

2,80
2,20

*2,51

pon.
wt.
śr.
pt.
sob.

Sport
Gratka Nieruchomości
Tygodnik 50+
Tele Magazyn
Magazyn Rodzinny

DZIENNIK WSCHODNI pon. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

1,90

2,20
1,90

*1,66

pon.
wt.
śr.
pt.
sob.

Sport, RegioPraca
Oferta, RegioMoto
RegioDom
Magazyn, Tele Program
Zdrowie

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

czasopisma regionalne
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ANONSE.COM – 
PODKARPACKA GAZETA BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ

2 × tydzień regionalne pismo ogłoszeniowe 4,50

ECHO RZESZOWA miesięcznik regionalne pismo informacyjne 2,00
FAKTY JASIELSKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,00
FAKTY MIELECKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,00
KORSO tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,90
KORSO KOLBUSZOWSKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,80
KRESOWIAK GALICYJSKI miesięcznik regionalne pismo informacyjne 2,50
NOWE PODKARPACIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,40
OBIEKTYW JASIELSKI miesięcznik regionalne pismo informacyjne 2,00
SZTAFETA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,90
TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI tygodnik regionalne pismo ogłoszeniowe 2,80
TYGODNIK SANOCKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
ŻYCIE PODKARPACKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50



16 pisma lokalne i regionalne

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

dzienniki regionalne

czasopisma regionalne

T Y TUŁ cena dodatki
GAZETA WSPÓŁCZESNA pon. – śr.

czw.
pt.
pon. – pt.

2,10

2,60
2,70

*2,25

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.

RegioPraca
RegioMoto, Agro, Twoje Zdrowie
RegioDom
Karniak
Magazyn, Tele Program

KURIER PORANNY pon. – czw.
pt.
pon. – pt.

2,10
2,70

*2,25

pon. – śr.
pt. 

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom
Magazyn, Tele Program

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
KONTAKTY tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,70
NIERUCHOMOŚCI PODLASKIE miesięcznik regionalne pismo informacyjne 2,50
NIWA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
NOWINY GRAJEWSKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
NOWINY PODLASKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
NOWINY SOKÓLSKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
OKAZJE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,20
PRZEGLĄD PRAWOSŁAWNY tygodnik regionalne pismo informacyjne 6,00



17pisma lokalne i regionalne

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

dzienniki regionalne

czasopisma regionalne

T Y TUŁ cena dodatki
POLSKA 
DZIENNIK BAŁTYCKI

pon. – czw.

pt.
sob.
pon.– sob.

2,20

3,20
2,20

*2,50

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob. 

Spoty, Gratka Praca
Gratka Dom
Tygodnik 50+
Moto Gratka
Tele Magazyn, Tygodnik lokalny
Magazyn Rodzinny

DZIENNIK ELBLĄSKI pon. – czw.
pt.
sob.
pon.– sob.

1,70
2,50
1,70

*1,18

pt. Teleprogram, Reporter

GŁOS DZIENNIK POMORZA pon. 
wt. – czw.
pt.
sob.
pon.– sob.

2,40
2,20
3,00
2,40

*2,40

pon. – śr.

pt.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom

Magazyn, Tele Program

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
EXPRESS KOCIEWSKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,90
GAZETA KOCIEWSKA tygodnik lokalny tygodnik społeczno-kulturalny 2,60
GAZETA TCZEWSKA tygodnik lokalny tygodnik społeczno-kulturalny 2,60
KURIER GDYŃSKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,90
ZNAJDŹ TO tygodnik regionalne pismo ogłoszeniowe 3,99



18 pisma lokalne i regionalne

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE I OPOLSKIE

dzienniki regionalne

dzienniki lokalne

T Y TUŁ cena dodatki
POLSKA  
DZIENNIK ZACHODNI

pon. 
wt. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,30
2,20

2,90
2,20

*2,65

pon.
wt.
śr.
czw.
pt. 
sob. 

Gratka Praca/Edukacja, Kibic
Gratka Nieruchomości
Tygodnik 50+
Gratka Moto 
Telemagazyn, tygodniki regionalne
Magazyn Rodzinny

NOWA TRYBUNA OPOLSKA pon. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob.

2,40
2,90
2,40

*2,10

pon. – śr.
pt.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom
Magazyn, Tele Program

SPORT pon. – sob. 2,80

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

T Y TUŁ cena dodatki
DZIENNIK POLSKI pon.

wt. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,40
2,20

2,90
2,40

*2,55

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.

Sportowy, Autosalon
Historia, Kariera – praca i edukacja
Przegląd Nieruchomości
Magnes
Magazyn Piątek, Tele Program
Magazyn Sobota, The Times, Tygodniki powiatowe

POLSKA  
GAZETA KRAKOWSKA

pon. 
wt. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,40
2,20

2,80
2,20

*2,51

pon.
wt.
śr.
pt.
sob.

Sport
Gratka Nieruchomości
Tygodnik 50+
Tele Magazyn
Magazyn Rodzinny

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.



19pisma lokalne i regionalne

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
AUTOGIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 2 × tydzień regionalne pismo ogłoszeniowe 3,90
CO TYDZIEŃ (Jaworzno) tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
CO TYDZIEŃ (Mysłowice) tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
ECHO tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,40
FAKTY NYSKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,40
GAZETA CZĘSTOCHOWSKA dwutygodnik regionalne pismo informacyjne 1,50
GŁOS ZABRZA I RUDY ŚLĄSKIEJ tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,10
GŁOS ZIEMI CIESZYŃSKIEJ tygodnik tygodnik publicystyczno-informacyjny 2,90
GWAREK tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,00
JARMARK tygodnik regionalne pismo ogłoszeniowe 2,80
KRONIKA BESKIDZKA tygodnik regionalne pismo informacyjne 3,30
KURIER ZAWIERCIAŃSKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
MAŁOPOLSKA KRONIKA BESKIDZKA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
MOTOJARMARK tygodnik regionalne pismo ogłoszeniowe 2,30
NOWA GAZETA LOKALNA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,40
NOWA TRYBUNA CZĘSTOCHOWSKA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,00
NOWINY GLIWICKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,60
NOWINY RACIBORSKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,80
NOWINY RYBNICKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,70
NOWINY WODZISŁAWSKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,80
NOWINY ZABRZAŃSKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 1,80
POŚREDNIK – GAZETA OGŁOSZENIOWA 2 × tydzień regionalne pismo informacyjne 2,20
POŚREDNIK OPOLSKI dwutygodnik regionalne pismo ogłoszeniowe 2,50
PRZEGLĄD LOKALNY tygodnik regionalne pismo ogłoszeniowe 1,80
ŚLĄSK miesięcznik regionalne pismo informacyjne 7,00
TYGODNIK LOKALNY 7 DNI tygodnik regionalne pismo informacyjne 1,00
TYGODNIK PODHALAŃSKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 3,50
TYGODNIK RYBNICKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
WOCHENBLATT tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,40
ŻYCIE BYTOMSKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 1,80

czasopisma regionalne



20 pisma lokalne i regionalne

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

dzienniki regionalne

dzienniki lokalne

czasopisma regionalne

T Y TUŁ cena dodatki
ECHO DNIA pon. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,20
2,80
2,20 

*2,10

pon. – czw.
pt.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom
Magazyn, Tele Program, tygodniki regionalne

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

T Y TUŁ cena dodatki
DZIENNIK POLSKI pon.

wt. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,40
2,20

2,90
2,40

*2,55

pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.

Sportowy, Autosalon
Historia, Kariera – praca i edukacja
Przegląd Nieruchomości
Magnes
Magazyn Piątek, Tele Program
Magazyn Sobota, The Times, Tygodniki powiatowe

POLSKA  
GAZETA KRAKOWSKA

pon. 
wt. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,40
2,20

2,80
2,20

*2,51

pon.
wt.
śr.
pt.
sob.

Sport
Gratka Nieruchomości
Tygodnik 50+
Tele Magazyn
Magazyn Rodzinny

NOWINY pon. – czw.
pt.
pon. – pt.

2,10
2,50

*2,00

pon. – śr.
pt.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom
Magazyn, Tele Program

SUPER NOWOŚCI pon. – czw.
pt.
pon. – pt.

2,10
2,50

*2,18
pt. Tele

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ANONSE.COM  
ŚWIĘTOKRZYSKA GAZETA BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ

2 × tydzień regionalne pismo informacyjno-ogłoszeniowe 4,90

FAKTY OSTROWIECKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,00
GAZETA JĘDRZEJOWSKA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,70
GAZETA OSTROWIECKA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,00
GAZETA STARACHOWICKA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
TYGODNIK KONECKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
TYGODNIK NADWIŚLAŃSKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,80
TYGODNIK PONIDZIA tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,00
TYGODNIK SKARŻYSKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
TYGODNIK STARACHOWICKI tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,50
WIADOMOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIE tygodnik regionalne pismo informacyjne 2,00



21pisma lokalne i regionalne

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

dzienniki regionalne

czasopisma regionalne

T Y TUŁ cena dodatki
GAZETA OLSZTYŃSKA pon. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob. 

2,00

2,70
2,00

*1,56

pon. 
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.

Gazeta Sportowa, Praca
Dom
Gazeta gospodarcza, Moto, Nasza Warmia
Nowoczesne Mieszkanie
Tele, Zdrowie, Reporter, Olsztyn dzień po dniu
Drobniak

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
KUREK MAZURSKI tygodnik regionalne pismo dot. wydarzeń i problemów lokalnej społeczności 3,00
TYGODNIK DZIAŁDOWSKI tygodnik regionalne pismo dot. wydarzeń i problemów lokalnej społeczności 2,30
TYGODNIK KĘTRZYŃSKI tygodnik regionalne pismo dot. wydarzeń i problemów lokalnej społeczności 2,30
TYGODNIK SZCZYTNO tygodnik regionalne pismo dot. wydarzeń i problemów lokalnej społeczności 2,00



22 pisma lokalne i regionalne

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
7 DNI KALISZA tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Kalisza 2,50
ECHO TURKU tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Turku i okolic 2,00
FAKTY PILSKIE miesięcznik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Piły i okolic 2,50
FAKTY WAŁECKIE tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Wałcza i okolic 3,00
GAZETA JAROCIŃSKA tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Jarocina i okolic 3,10
GAZETA OSTROWSKA tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące powiatu ostrowskiego 2,50
GAZETA SŁUPECKA tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Słupcy i okolic 3,00
IKS – POZNAŃSKI INFORMATOR KULTURALNY, 
SPORTOWY I TURYSTYCZNY

miesięcznik informator o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i turystycznych  
na terenie Poznania

4,90

KRONIKA MIASTA POZNANIA kwartalnik historia miasta Poznania 29,00
KRONIKA WIELKOPOLSKI kwartalnik historia regionu Wielkopolski 13,00
KURIER OSTROWSKI tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące powiatu ostrowskiego 2,50
NASZ TYGODNIK CHODZIESKI tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Chodzieży i okolic 1,80
PANORAMA LESZCZYŃSKA tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Leszna i okolic 3,20
POJEZIERZE WAŁECKIE tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące powiatu wałeckiego 2,50
PRZEGLĄD KOLSKI tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Koła i okolic 2,50
PRZEGLĄD KONIŃSKI tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Konina 2,50
PRZEMIANY NA SZLAKU PIASTOWSKIM tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Gniezna i okolic 2,50
RZECZ KROTOSZYŃSKA tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące Kępna, Ostrzeszowa i okolic 2,70
TWÓJ PULS TYGODNIA tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Krotoszyna i okolic 2,00
TYGODNIK NOWY tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące powiatu pilskiego i chodzieskiego 3,00
WIADOMOŚCI WRZESIŃSKIE tygodnik lokalne czasopismo wielotematyczne dotyczące regionu Wrześni 2,90
ŻYCIE KALISZA tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Kalisza 2,50
ŻYCIE PLESZEWA tygodnik lokalne pismo wielotematyczne dotyczące regionu Pleszewa i okolic 2,80

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

czasopisma regionalne

dzienniki regionalne
T Y TUŁ cena dodatki
POLSKA  
GŁOS WIELKOPOLSKI

pon. – czw.

pt.
sob.
pon. – sob.

2,30

2,90
2,50

*2,44

pon.
wt.
śr.
pt.
sob.

Sport
Gratka Nieruchomości, tygodniki regionalne
Tygodnik 50+, tygodniki regionalne
Magazyn, Tele Magazyn, tygodniki regionalne
Weekend. Rynek Pracy, Taki jest Świat, Magazyn rodzinny

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

dzienniki regionalne
T Y TUŁ cena dodatki
KURIER SZCZECIŃSKI pon. – czw.

pt.
pon.– pt.

2,00
2,70

*1,43
pt. Teleprogram

GŁOS DZIENNIK POMORZA pon. 
wt. – czw.
pt.
sob.
pon. – sob.

2,40
2,20
3,00
2,40

*2,40

pon. – śr.

pt.

RegioPraca, RegioMoto, RegioDom

Magazyn, Tele Program, tygodniki regionalne

* cena promocyjna, obowiązująca w przypadku prenumeraty rocznej zamówionej najpóźniej w grudniu 2015 r.

Ceny aktualne na dzień 21 października 2015 r. Ceny gazet i czasopism w 2016 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).

czasopisma regionalne
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
GAZETA KOŁOBRZESKA tygodnik regionalne czasopismo dotyczące spraw lokalnych 2,50
GAZETA KONTAKT 2 × tydzień gazeta reklamowo-ogłoszeniowa w woj. zachodniopomorskim 2,95
KULISY KOŁOBRZESKIE tygodnik regionalne czasopismo dotyczące spraw lokalnych 2,50
MIASTO TYGODNIK KOSZALIŃSKI tygodnik regionalne czasopismo dotyczące spraw lokalnych 2,90
NOWINY GOLENIOWA I NOWOGARDU tygodnik regionalne czasopismo dotyczące spraw lokalnych 3,00
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oferta alfabetyczna
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
100 JOLEK miesięcznik krzyżówki 2,90
100 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 2,70
100 SUDOKU miesięcznik krzyżówki 2,50
100% WNĘTRZA półrocznik wnętrza, aranżacje, wystrój 12,90
1000 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 6,00
200 JOLEK TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 3,70
200 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 3,40
200 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 3,60
21 WIEK miesięcznik czasopismo popularno-naukowe 8,50
21 WIEK EXTRA kwartalnik czasopismo popularno-naukowe 8,90
2PLUS3D kwartalnik kwartalnik projektowy, grafika użytkowa, wzornictwo przemysłowe 20,00
300 JOLEK TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 4,20
300 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 3,90
300 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 4,60
400 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 4,50
500 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 4,80
500 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 6,00
ABECADŁO miesięcznik czasopismo dla dzieci 4,90
ACTA ANGIOLOGICA kwartalnik czasopismo naukowe dla specjalistów z zakresu angiologii i chirurgii 

naczyniowej
30,75

ACTA ARITHMETICA 20 × rok teoria liczb 73,71
ACTA BIOLOGIA CRACOVIENSIA seria BOTANICA półrocznik czasopismo naukowe 80,00
ACTA CHIROPTEROLOGICA półrocznik czasopismo specjalistyczne o tematyce chiropterologii 90,00
ACTA GEOLOGICA POLONICA kwartalnik czasopismo naukowe 40,01
ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA kwartalnik czasopismo o tematyce hematologii klinicznej i doświadczalnej oraz 

transfuzjologii
51,19

ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS kwartalnik czasopismo publikuje oryginalne raporty badawcze, prace teore-
tyczne, recenzje, krótkie komunikaty, opisy nowych metod, recenzje 
książek; obejmuje ogół aspektów neurobiologii i neuropatologii, 
w tym genetyki, biochemii, neurobiologii molekularnej i komórkowej 
układu nerwowego

210,00

ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS kwartalnik czasopismo naukowe 28,00
ACTA ORNITHOLOGICA półrocznik czasopismo o tematyce ornitologicznej 25,00
ADMINISTRACJA. TEORIA. DYDAKTYKA. PRAKTYKA kwartalnik prawo, administracja, teoria organizacji 50,00
ADMINISTRATOR 10 × rok czasopismo dla zarządców domów mieszkalnych 19,50
ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL 
MEDICINE

dwumiesięcznik zdrowie, medycyna, farmakologia 45,00

ADVANCES IN MEDICAL SCIENCES półrocznik czasopismo naukowe wydawne przez Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku z zakresu nauk medycznych i dziedzin pokrewnych

156,00

AGROMECHANIKA miesięcznik hobby, zainteresowania 9,50
AGROSERWIS dwutygodnik czasopismo branżowe, biznes rolny, rynek, ekologia 4,00
AGROTECHNIKA miesięcznik czasopismo branżowe dla producentów rolnych, chemia w rolnictwie 7,00
AKANT 13 × rok ogólnopolski miesięcznik literacki publikujący poezję, prozę, artykuły 

polemiczne i recenzje pisane przez szerokie spektrum autorów
5,00

AKCENT. LITERATURA I SZTUKA kwartalnik czasopismo poświęcone literaturze pięknej, sztukom plastycznym 
i naukom humanistycznym

10,00

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI POLSKI 
książka z CD

kwartalnik kwartalnik GUS 30,75

ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA kwartalnik czasopismo naukowe, medycyna, alergologia, immunologia 30,00
ALERGOLOGIA POLSKA/POLISH JOURNAL  
OF ALLERGOLOGY

kwartalnik czasopismo przeznaczone dla specjalistów – przede wszystkim aler-
gologów, ale także lekarzy pokrewnych dziedzin, jak otolaryngologia, 
pulmonologia, dermatologia

43,88

ALMANACH MEDIÓW I REKLAMY rocznik informacje o firmach z kręgu mediów, reklamy oraz branż wspoma-
gających te rynki

250,00

ALMANACH SCENY POLSKIEJ rocznik czasopismo teatralne 35,00
ANALEKTA. STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI półrocznik czasopismo naukowe 25,00
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ANALITYKA NAUKA I PRAKTYKA kwartalnik pismo przeznaczone zarówno dla chemików analityków, kadry 

kierowniczej laboratoriów, jak i pracowników technicznych
30,00

ANALIZA FMEA – ZASADY, KOMENTARZE, ARKUSZE 
on-line

rocznik książka w postaci elektronicznej zawiera opis i praktyczne informacje 
dotyczące metody FMEA

72,57

ANGORA tygodnik czasopismo społeczno-obyczajowe 4,00
ANNA – MODA NA SZYCIE kwartalnik hobby, zainteresowania 9,90
ANNALES OF PARASITOLOGY/ 
WIADOMOŚCI PARAZYTOLOGICZNE

kwartalnik czasopismo naukowe, parazytologia 44,90

ANNALES POLONICI MATHEMATICI miesięcznik analiza matematyczna, równania różniczkowe, geometria 73,71
ANNALES ZOOLOGICI kwartalnik czasopismo na temat zoologii 114,30
APPLICATIONES MATHEMATICAE kwartalnik zastosowania matematyki 61,43
ARBITRAŻ I MEDIACJA kwartalnik czasopismo zawiera materiały i opracowania systemowe odnoszące 

się do zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi forma-
mi rozwiązywania sporów

79,00

ARCANA dwumiesięcznik czasopismo poświęcone kulturze, historii i polityce 18,90
ARCHAEOLOGIA POLONA rocznik rocznik Instytutu Archeologii i Etnografii PAN poświęcony prezentacji 

najważniejszych problemów i metod archeologii współczesnej
50,00

ARCHEOLOGIA rocznik studia archeologiczne, sprawozdania z badań terenowych i publikacje 
nowych zabytków

48,00

ARCHEOLOGIA POLSKI półrocznik czasopismo naukowe, archeologia 55,00
ARCHITECTUS kwartalnik architektura, budownictwo 40,00
ARCHITEKTURA & BUSINESS 11 × rok architektura, budownictwo 14,90
ARCHITEKTURA MURATOR miesięcznik architektura, budownictwo 14,90
ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING kwartalnik czasopismo na temat podstaw konstrukcji maszyn, termodynamiki, 

teorii maszyn i mechanizmów, technologii budowy maszyn
47,25

ARCHIVES OD MECHANICS dwumiesięcznik czasopismo naukowe 156,80
ARCHIVES OF ACOUSTICS kwartalnik czasopismo naukowe 152,40
ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING kwartalnik czasopismo naukowe 82,88
ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING kwartalnik czasopismo zawiera prace z zakresu mechaniki, konstrukcji inżynier-

skich, budowy i utrzymania dróg, kolei i mostów, technologii budowy 
obiektów inżynierskich

37,00

ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES kwartalnik czasopismo naukowe 42,00
ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING kwartalnik czasopismo naukowe 50,00
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION/
ARCHIWUM OCHRONY ŚRODOWISKA

kwartalnik czasopismo naukowe 79,50

ARCHIVES OF HYDRO-ENGINEERING AND 
ENVIRONMENTAL MECHANICS

kwartalnik czasopismo naukowe 24,00

ARCHIVES OF MECHANICAL ENGINEERING/
ARCHIWUM BUDOWY MASZYN

kwartalnik czasopismo naukowe, mechanika, aerodynamika, termodynamika 47,25

ARCHIVES OF MECHANICS dwumiesięcznik stanowi forum dla oryginalnych badań na temat mechaniki ciał 
stałych, cieczy i systemów dyskretnych, w tym rozwój metod mate-
matycznych do rozwiązywania problemów mechanicznych

156,80

ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE dwumiesięcznik czasopismo na temat wszystkich aspektów badań podstawowych 
i klinicznych we wszystkich dziedzinach medycyny

40,00

ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS kwartalnik czasopismo naukowe 53,00
ARCHIVES OF THERMODYNAMICS kwartalnik czasopismo naukowe 42,00
ARCHIVES OF TRANSPORT kwartalnik czasopismo naukowe 40,01
ARCHIVOLTA kwartalnik architektura, budownictwo 15,75
ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE półrocznik prace naukowe o problematyce archiwalnej, bibliotecznej i muzealnej 

a także inwentarze archiwalne i katalogi biblioteczne oraz teksty 
źródłowe do dziejów Kościoła katolickiego w Polsce

30,00

ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI 
SPOŁECZNEJ

rocznik jedno z najbardziej zasłużonych i prestiżowych periodyków filozoficznych 
w Polsce, stanowiące najlepsze i największe w naszym kraju jednolite 
źródło wiedzy na temat historii idei, ideologii i myśli społecznej na tle ich 
filozoficznych podstaw

31,50

ARCHIWUM KRYMINOLOGII rocznik czasopismo poświęcone kryminologii 100,00
ARMATURA I RUROCIĄGI kwartalnik kwartalnik techniczny poświęcony problematyce szeroko rozumianej 

armatury przemysłowej, rurociągów, pomp i uszczelnień oraz rozwią-
zań w dziedzinie automatyzacji instalacji.

14,15

ART & BUSINESS – SZTUKA POLSKA miesięcznik sztuka 20,00
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ARTEON miesięcznik czasopismo o sztuce 5,50
ARTETERAPIA rocznik czasopismo o arteterapii dla wszystkich zainteresowanych tematyką 

terapii poprzez sztukę, zawierające  artykuły merytoryczne, scenariu-
sze zajęć, przykłady zastosowań różnych technik arteterapeutycznych: 
muzykoterapii, choreoterapii, arteterapii przez sztuki plastyczne, 
biblioterapii, teatroterapii i innych

26,15

ARTYSTA I SZTUKA kwartalnik bogato ilustrowany magazyn dla artystów, kolekcjonerów i wszystkich 
miłośników malarstwa, rzeźby, rysunku i fotografii

21,00

ASK. RESEARCH & METHODS rocznik akademickie czasopismo poświęcone metodologii badań socjolo-
gicznych

36,75

ASYSTA DENTYSTYCZNA kwartalnik kwartalnik przeznaczony dla higienistek, asystentek i recepcjonistek 
stomatologicznych

25,20

ATEST – OCHRONA PRACY miesięcznik zagadnienia BHP 25,00
AUDIO 11 × rok hobby, zainteresowania 12,50
AUDIO VIDEO miesięcznik film, wideo, DVD, TV 12,90
AUDYT ENERGETYCZNY DLA ZARZĄDCÓW 
NIERUCHOMOŚCI on-line

rocznik publikacja prowadzi Czytelnika krok po kroku przez proces tworzenia 
audytu energetycznego, szczegółowo omawia jego rodzaje, metody 
potrzebne do obliczeń w poszczególnych fazach pracy audytora

121,77

AURA miesięcznik czasopismo popularno-naukowe poświęcone kształtowaniu i ochronie 
środowiska

16,80

AUTA miesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
AUTA PAKIET kwartalnik czasopismo dla dzieci 19,99
AUTO EXPERT 11 × rok motoryzacja 9,70
AUTO MOTO – MAGAZYN ZMOTORYZOWANYCH miesięcznik motoryzacja 5,99
AUTO MOTO SERWIS 8 × rok motoryzacja 17,00
AUTO MOTOR I SPORT miesięcznik motoryzacja 8,99
AUTO ROK KATALOG rocznik motoryzacja 38,00
AUTO ŚWIAT tygodnik motoryzacja 2,50
AUTO ŚWIAT 4X4 dwumiesięcznik motoryzacja 11,90
AUTO ŚWIAT PORADNIK miesięcznik motoryzacja 3,50
AUTOMATYKA PODZESPOŁY APLIKACJE miesięcznik miesięcznik branżowy poświęcony automatyce i robotyce przemysłowej, 

automatyce budynkowej oraz energetyce
10,00

AUTOMOBILISTA miesięcznik motoryzacja 14,50
AUTO-MOTO BIZNES miesięcznik motoryzacja 3,99
AVANTI miesięcznik czasopismo dla kobiet 4,99
BABCINE SEKRETY miesięcznik czasopismo kulinarne 3,00
BADANIA OPERACYJNE I DECYZYJNE/ 
OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS

kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne 31,00

BAJKI GRAJKI miesięcznik czasopismo dla dzieci 24,90
BALTIC TRANSPORT JOURNAL dwumiesięcznik czasopismo dla ekspertów w dziedzinie transportu i turystyki w rejo-

nie Morza Bałtyckiego
99,00

BANACH CENTER PUBLICATIONS kwartalnik wybrane materiały z konferencji organizowanych przez Centrum 
Banacha przy IMPAN

122,85

BANK I KREDYT dwumiesięcznik zagadnienia finansowo-gospodarcze 40,00
BANK. MIESIĘCZNIK FINANSOWY 11 × rok czasopismo dla menedżerów banków, specjalistów ds. finansowych 

w przedsiębiorstwach
27,00

BARWY ŻYCIA miesięcznik rozrywka 2,69
BAZA OGŁOSZEŃ miesięcznik informacje, ogłoszenia 4,00

BCB BIULETYN CENOWY BUDOWNICTWA 
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 51,43

BEZPIECZEŃSTWO kwartalnik bezpieczeństwo publiczne, działania antykryzysowe 44,90
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI OD A DO Z dwumiesięcznik czasopismo dla administratorów sieci – praktyczna wiedza i eksperckie 

instrukcje do sprawnego zapewnienia bezpieczeństwa firmowej sieci
313,95

BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA miesięcznik zagrożenia w zakładach pracy, ergonomia inżynierii środowiska 
pracy, normalizacji, certyfikacji

10,50

BEZROBOCIE REJESTROWANE W POLSCE książka kwartalnik kwartalnik GUS 17,28
BĘDĘ MAMĄ dwumiesięcznik czasopismo dla kobiet 5,99
BHP – ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY 
aktualizacja

miesięcznik poradnik dla pracowników służby BHP 90,20
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
BHP aktualizacja WYD. C.H. BECK miesięcznik poradnik dla pracowników służby BHP 90,20
BHP W SEKTORZE GAZOWYM on-line rocznik poradnik zawiera informacje na temat bezpieczeństwa technicznego 

w sektorze gazowym
35,67

BIBLIOTECZKA PRACOWNICZA miesięcznik sprawy pracownicze, aktualne przepisy 65,10
BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI kwartalnik czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół 25,00
BIBLIOTEKA W SZKOLE miesięcznik czasopismo metodyczno-informacyjne dla bibliotekarzy, zaktuali-

zowane teksty aktów prawnych dotyczących oświaty, zestawienia 
bibliograficzne

14,00

BIBLIOTEKARZ miesięcznik fachowe pismo dla pracowników bibliotek i ośrodków informacji 
naukowej

15,00

BIKE BOARD miesięcznik hobby, zainteresowania 10,99
BILANSOWE WYNIKI FINANSÓW PODMIOTÓW 
GOSPODARCZYCH W 2015 R.

rocznik rocznik GUS 15,12

BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING kwartalnik czasopismo naukowe 107,15
BIOLOGIA W GIMNAZJUM I LICEUM dwumiesięcznik czasopismo adresowane do nauczycieli biologii i przyrody na wszyst-

kich stopniach nauczania
25,00

BIOLOGIA W SZKOLE dwumiesięcznik czasopismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli i studentów 
biologii

34,65

BIOTECHNOLOGIA. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 
COMPUTATIONAL BIOLOGY AND 
BIONANOTECHNOLOGY

kwartalnik czasopismo poświęcone biotechnologii 30,00

BIULETYN CEN ASORTYMENTU ROBÓT BCA 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 45,00

BIULETYN CEN MODERNIZACJI I REMONTÓW BCM 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 51,00

BIULETYN CEN OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH BCO  
CZ. II (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 57,00

BIULETYN CEN OBIEKTÓW KUBATUROWYCH BCO  
CZ. I (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 68,00

BIULETYN CEN REGIONALNYCH W BUDOWNICTWIE 
BCR (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 39,00

BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANO- 
-INWESTYCYJNYCH BRB (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 33,00

BIULETYN CEN ROBÓT DROGOWYCH BCD 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 52,00

BIULETYN CEN ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BRE 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 33,00

BIULETYN CEN ROBÓT INSTALACYJNYCH BRI 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 33,00

BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 31,00

BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO- 
-BUDOWLANYCH ORAZ ZABYTKOWYCH BRR 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 41,00

BIULETYN CEN ROBÓT ZIEMNYCH 
I INŻYNIERYJNYCH BRZ (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 33,00

BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH BCU 
(SEKOCENBUD)

półrocznik cennik 60,00

BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH BCU CD 
(SEKOCENBUD)

półrocznik cennik 90,00

BIULETYN CIEPŁOWNICTWA kwartalnik kwartalny serwis informacyjny o sytuacji w ciepłownictwie polskim 300,00
BIULETYN GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO miesięcznik biuletyn wskazujący konkretne rozwiązania problemów z zakresu 

rachunkowości i finansów; dodatki: wydanie internetowe gratis
63,00

BIULETYN HISTORII SZTUKI kwartalnik biuletyn publikuje artykuły poświęcone sztuce 20,00
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BIULETYN INFORMACYJNY DLA SŁUŻB 
EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

3 × w miesiącu  
(co 10 dni)

czasopismo o szerokim zakresie zagadnień, profesjonalnie wyjaś-
niające podatki dochodowe (PIT, CIT), VAT, inne podatki i opłaty oraz 
zagadnienia rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. 
Wiele tematów opracowanych jest w sposób najbardziej oczekiwany 
przez księgowych czyli jednocześnie podatkowo i księgowo oraz 
pod kątem składek ZUS. Bieżąco informuje o zmianach w przepisach 
prawnych i opisuje skutki tych zmian. Ponadto publikuje wiele 
odpowiedzi na pytania czytelników oraz najnowsze orzecznictwo 
i najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych. Wraz z czasopis-
mem wydawane są liczne bardzo atrakcyjne i niezbędne księgowym 
dodatki, płyty CD oraz wersje on-line czasopisma GRATIS!

12,75

BIULETYN INFORMACYJNY DLA SŁUŻB 
EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
z dodatkiem SERWIS PODATKOWYM

3 × w miesiącu  
(co 10 dni)  
Serwis Podatkowy – 
miesięcznik dostępny 
z Biuletynem 10 dnia 
każdego miesiąca

comiesięczny dodatek Serwis Podatkowy zawiera orzecznictwo 
sądowe i interpretacje organów podatkowych do poszczególnych 
przepisów podatkowych: VAT, podatku dochodowego od osób praw-
nych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Każdy Serwis jest 
poświęcony jednemu tytułowi podatkowemu, a zamieszczane w nim 
orzecznictwo i interpretacje układane są kolejno do poszczególnych 
artykułów w ustawach

15,25

BIULETYN INFORMACYJNY KIEROWNIKA APTEKI dwumiesięcznik czasopismo doradczo-informacyjne dla aptek 41,65
BIULETYN INPE (INFORMACJE O NORAMCH 
I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH)

miesięcznik informacje o przepisach technicznych normach i zasadach wiedzy 
technicznej w zakresie elektryki

15,23

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA dwumiesięcznik informacje o najnowszych pracach badawczych i osiągnięciach 
naukowych Instytutu, urządzenia, patenty, materiały, technologie 
spawania

33,60

BIULETYN STATYSTYCZNY miesięcznik podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 21,60
BIULETYN VAT miesięcznik publikacja zawierająca odpowiedzi na aktualne pytania księgowych 

z całej Polski związane z prowadzeniem firmy rozliczającej VAT; 
dodatki: wydanie internetowe gratis

53,00

BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne 50,00
BIULETYNY PROSTE (BRZ, BRB, BRI. BRE, BRR) CD 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 160,00

BIULETYNY SCALONE (BCA, BCD, BCP) CD 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 106,00

BIULETYNY ZAGREGOWANE (BCO cz. I, II, BCM) CD 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 167,00

BLOOMBERG BUSINESSWEEK POLSKA miesięcznik ekonomia, biznes 14,90

BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY BADANIACH 
I POMIARACH ELEKTRYCZNYCH

rocznik omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości podczas 
prowadzenia badań i pomiarów elektrycznych

103,95

BŁYSKAWICA (SEKOCENBUD) miesięcznik zawiera informacje o stawkach robocizny, cenach robót, materiałów 
i sprzętu budowlanego

12,00

BŁYSKAWICA CD (SEKOCENBUD) miesięcznik zawiera informacje o stawkach robocizny, cenach robót, materiałów 
i sprzętu budowlanego

19,00

BOB BUDOWNICZY MAGAZYN miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
BON PRIX KATALOG kwartalnik czasopismo dla kobiet 1,50
BRAĆ ŁOWIECKA miesięcznik czasopismo dla myśliwych i leśników 13,50
BRAVO dwutygodnik magazyn młodzieżowy, muzyka, porady, plakaty 2,99
BRAVO GIRL miesięcznik magazyn młodzieżowy, muzyka, porady, plakaty 4,50
BRAVO SPORT dwutygodnik sportowy magazyn młodzieżowy 3,50
BRIEF miesięcznik czasopismo o tematyce marketingu i sprzedaży 14,70
BROŃ I AMUNICJA kwartalnik magazyn poświęcony broni strzeleckiej 12,00
BRYDŻ 11 × rok strategia, teoria i praktyka gry 8,50
BUCHALTER dwutygodnik poradnik dla księgowych, prawo w księgowości 25,00
BUDOWNICTWO – UJEDNOLICONE PRZEPISY półrocznik prawo, budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna 81,90
BUDOWNICTWO – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2015 R. rocznik rocznik GUS 17,28
BUDOWNICTWO GÓRNICZE I TUNELOWE kwartalnik czasopismo branżowe, budownictwo 49,20
BUDOWNICTWO I PRAWO kwartalnik prawo budowlane 20,00
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BUDUJEMY DOM 9 × rok poradnik budowlany, wkładka z cenami materiałów budowlanych 9,95
BUDUJEMY DOM. WNĘTRZA rocznik architektura, budownictwo 9,95
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE –  
WARUNKI TECHNICZNE on-line

rocznik praktyczny dokument w formacie PDF który oszczędzić czas w po-
szukiwaniu przepisów dzięki marginaliom i interaktywnemu spisowi 
treści, uniknąć błędów w zrozumieniu nowelizowanych treści oraz 
zastosować teorię w praktyce przy pomocy komentarzy i rysunków

97,17

BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2014 R. CD rocznik rocznik GUS 18,45
BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2015 R. 
książka

rocznik rocznik GUS 19,44

BUILDER KALEJDOSKOP BUDOWLANY miesięcznik architektura, budownictwo 5,00
BULLETIN OF THE POLICH ACADEMY OF SCIENCES 
MATHEMATICS

3 × rok prace przeglądowe ze wszystkich dziedzin matematyki 61,43

BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
TECHNICAL SCIENCES

kwartalnik czasopismo naukowe 60,00

BURDA miesięcznik wykroje i wzory ubrań, moda 12,90
BURDA PLUS – DUŻE JEST PIĘKNE półrocznik wykroje i wzory ubrań, moda 12,90
BURDA SPECIAL – SZYCIE KROK PO KROKU półrocznik wykroje i wzory ubrań, moda 12,90
BUSINESSMAN.PL 11 × rok czasopismo o tematyce biznesowej dla menedżerów wyższego 

i średniego szczebla
9,90

CAŁA TY! miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,60
CARTOON NETWORK dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
CD ACTION miesięcznik prezentacje programów komputerowych 15,99
CEMENT WAPNO BETON dwumiesięcznik poradnik budowlany, publikacje prac naukowo-badawczych 

z dziedziny chemii i technologii wiążących materiałów budowlanych 
oraz betonu

60,00

CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ półrocznik cennik 390,96
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMIC 
MODELLING AND ECONOMETRICS

kwartalnik czasopismo przedstawia zastosowanie ekonometrycznych technik, 
różnorodne zagadnienia ekonomiczne i finansowe;

45,75

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY kwartalnik czasopismo skierowane głównie do immunologów 34,00
CENY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

kwartalnik wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków 
i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych 
i mostowych; wydawnictwo GUS

12,96

CENY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2015 R. rocznik rocznik GUS 32,40
CENY ZAMAWIANIE KOSZTORYSOWANIE ROBÓT 
BUDOWLANYCH

11 × rok cennik 42,88

CHARAKTERY miesięcznik czasopismo popularno-naukowe poświęcone psychologii 12,50
CHARAKTERY – WYDANIE SPECJALNE półrocznik czasopismo popularno-naukowe poświęcone psychologii 18,50
CHEMIA PRZEMYSŁOWA dwumiesięcznik fachowe czasopismo chemiczne prezentujące problematykę branży 25,00
CHEMIA W SZKOLE dwumiesięcznik czasopismo metodyczne dla nauczycieli chemii 25,00
CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING/
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

kwartalnik czasopismo na temat fizycznych i chemicznych procesów w przemyśle 
chemicznym i pokrewnych, zagadnienia inżynierii chemicznej

48,00

CHEMICAL REVIEW dwumiesięcznik czasopismo naukowe poświęcone chemii 40,00
CHIP miesięcznik informatyka, komputer 21,99
CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA kwartalnik czasopismo medyczne poświęcone tematyce chirurgii plastycznej 

i leczenia oparzeń
35,00

CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA 11 × rok czasopismo branżowe, maszyny i urządzenia chłodnicze, technologie, 
aparatura kontrolno-pomiarowa

15,50

CHOROBY ZAWODOWE – PRAWO, ORZECZNICTWO, 
POSTĘPOWANIE

rocznik celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych 
dotyczących chorób zawodowych, ich wzajemnych relacji

61,95

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ dwumiesięcznik czasopismo popularno-naukowe 5,00
CHWILA DLA CIEBIE tygodnik czasopismo dla kobiet 1,80
CHWILA DLA CIEBIE WYDANIE SPECJALNE miesięcznik czasopismo dla kobiet 4,50
CHWILA NA RELAKS miesięcznik hobby, zainteresowania, krzyżówki 2,99
CIASTA – SPRAWDZONE PRZEPISY miesięcznik czasopismo kulinarne 5,50
CIASTA CZYTELNIKÓW dwumiesięcznik czasopismo dla kobiet 2,99
CIASTA DOMOWE miesięcznik czasopismo kulinarne 5,50
CIASTA NA STÓŁ miesięcznik czasopismo kulinarne 4,40
CIENIE I BLASKI miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,79
CIO kwartalnik ekonomia, biznes 30,00
CIVITAS. STUDIA Z FILOZOFII POLITYKI rocznik czasopismo filozoficzne 20,00
CKM CZASOPISMO KAŻDEGO MĘŻCZYZNY miesięcznik czasopismo dla mężczyzn 8,99
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CKZ CENY ROBÓT W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH 
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 104,00

CKZ CENY ROBÓT W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH  
na CD (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 157,71

CLAUDIA miesięcznik czasopismo dla kobiet 3,50
COGITO 2 × miesiąc testy egzaminacyjne, artykuły o szkole, studiach 6,50
COLLOQUIUM MATHEMATICUM 8 × rok naukowe prace przeglądowe ze wszystkich dziedzin czystej matematyki 110,57
COMPUTER ASSISTED METHODS IN ENGINEERING 
AND SCIENCE

kwartalnik prace naukowe w dziedzinie nauk obliczeniowych 156,80

COMPUTERWORLD miesięcznik informatyka, komputer 34,90
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA miesięcznik ekonomia, finanse, rachunkowość; dodatki: wydanie internetowe gratis 43,58
CONTROLLING I ZARZĄDANIE dwumiesięcznik fachowe czasopismo o zasięgu ogólnopolskim, kierowane do 

profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy 
finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej

45,00

COSMOPOLITAN miesięcznik czasopismo dla kobiet 4,50
CR CD CENY ROBÓT (ORGBUD-SERWIS) kwartalnik cennik, ceny robót na płycie CD 245,71
CSRB ZESZYT 1 CENY SCALONYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik informuje o cenach w układzie i stopniu scalenia wg KNNR 1, 2, 
3, 6, 7, 10

42,29

CSRB ZESZYT 2 CENY SCALONYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik informuje o w układzie i stopniu scalenia wg KNNR 4, 8, 11 40,00

CSRB ZESZYT 3 CENY SCALONYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik informuje o cenach w układzie i stopniu scalenia wg KNNR 5, 9 36,57

CUKIERNICTWO I PIEKARSTWO 10 × rok nowoczesny miesięcznik którego celem jest wymiana informacji oraz 
kojarzenie piekarzy, cukierników i lodziarzy z ofertą firm produkujących 
surowce, maszyny i urządzenia oraz opakowania

17,28

CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL 
SCIENCES

kwartalnik czasopismo naukowe, medycyna, farmacja 40,00

CZARODZIEJKI WITCH dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
CZAS KULTURY dwumiesięcznik kultura i sztuka 24,00
CZAS NA RELAKS miesięcznik hobby, zainteresowania, krzyżówki 2,70
CZAS NA WNĘTRZE 11 × rok hobby, zainteresowania 9,95
CZAS PRACY W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ rocznik publikacja omawia problematykę czasu pracy pracowników zatrud-

nionych w zakładach opieki zdrowotnej w świetle regulacji Kodeksu 
pracy i ustawy o ZOZ. 

109,47

CZASOPISMO GEOGRAFICZNE półrocznik czasopismo naukowe 36,00
CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH kwartalnik prawo, prawo karne 40,00
CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE półrocznik czasopismo naukowe 55,00
CZTERY KĄTY miesięcznik poradnik dla osób urządzających mieszkanie, dom 6,99
CZWARTY WYMIAR miesięcznik problematyka paranaukowa 8,45
CZYSTA ENERGIA miesięcznik czasopismo branżowe, energia wytwarzana ze źródeł przyjaznych 

środowisku
16,80

DACHY miesięcznik czasopismo branży dekarskiej 10,00
DACHY PŁASKIE dwumiesięcznik czasopismo branży dekarskiej, skierowane do inwestorów, projektantów 

i wykonawców dachów płaskich
7,00

DAGEROTYP rocznik historia fotografii, dawna fotografia polska 15,00
DAMA W SWETRZE dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,99
DBAM O ZDROWIE miesięcznik zdrowie 3,99
DENTAL AND MEDICAL PROBLEMS kwartalnik stomatologiczna i ogólnomedyczna 60,00
DERMATOLOGIA PRAKTYCZNA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, dermatologia 16,80
DETEKTYW miesięcznik czasopismo sensacyjno-kryminalne 3,90
DETEKTYW WYDANIE SPECJALNE kwartalnik czasopismo sensacyjno-kryminalne 3,90
DIABETYK miesięcznik czasopismo dla chorych na cukrzycę 6,50
DIAGNOSTYKA kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne 36,30
DIAGRAM JOLKI miesięcznik krzyżówki 4,40
DIALOG miesięcznik społeczno-kulturalne 10,00
DIALOG MAGAZYN POLSKO-NIEMIECKI kwartalnik polityczne, kulturalne oraz społeczne aspekty rozwoju stosunków 

polsko-niemieckich
12,00
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DIANA ROBÓTKI dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,90
DIANA ROBÓTKI EXTRA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,90
DIANA WYDANIE SPECJALNE dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 6,50
DIDASKALIA dwumiesięcznik recenzje, omówienia, nowości i historia teatru 12,00
DIGITAL CAMERA POLSKA miesięcznik hobby, zainteresowania 19,90
DIGITAL PHOTOGRAPHER POLSKA dwumiesięcznik pismo dla ambitnych pasjonatów, którzy chcą szlifować swój fotogra-

ficzny warsztat, udoskonalać swoje umiejętności by wzmocnić swoje 
portfolio

19,80

DINOZAURY MAGAZYN dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
DISNEY JUNIOR kwartalnik czasopismo dla dzieci 8,99
DISSERTATIONES MATHEMATICAE 8 × rok małe monografie ze wszystkich dziedzin matematyki 67,57
DO RZECZY HISTORIA miesięcznik społeczno-polityczne 7,95
DOBRA MAMA dwumiesięcznik czasopismo dla kobiet 3,99
DOBRE RADY miesięcznik czasopismo dla kobiet 1,95
DOBRE WNĘTRZE miesięcznik dom i ogród 11,99
DOBRY DOM półrocznik budownictwo, architektura 9,90
DOBRY DOM – DOMY DREWNIANE rocznik architektura, budownictwo 9,99
DOBRY DOM – TECHNOLOGIE I MATERIAŁY półrocznik architektura, budownictwo 8,60
DOBRY DOM – WNĘTRZE I OGRÓD dwumiesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój, ogród 8,60
DOBRZE MIESZKAJ dwumiesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 7,90
DOCHODY I WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI POLSKI 
(RAPORT Z BADAŃ EU-SILC 2015) CD

rocznik rocznik GUS 18,45

DOCHODY I WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI POLSKI 
(RAPORT Z BADAŃ EU-SILC 2015) książka

rocznik rocznik GUS 21,60

DOKUMENTACJA DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH rocznik publikacja zawierająca kilkaset wzorów dokumentów pomocnych 
zarówno w zarządzaniu związkiem zawodowym, jak i codziennej 
pracy na rzecz pracowników

121,77

DOKUMENTACJA EKSPLOATACJI I REMONTU 
BUDYNKÓW on-line

rocznik publikacja jest zbiorem dokumentów (protokołów kontroli, odbioru, etc.) 
wraz z praktycznym komentarzem ułatwiającym zarządzanie budynkiem

60,27

DOKUMENTACJA I OZNAKOWANIE ROZDZIELNICY 
ELEKTRYCZNEJ

rocznik publikacja pomoże zgodnie z prawem sporządzić deklarację zgodno-
ści nowej, lub modernizowanej rozdzielnicy elektrycznej

61,38

DOKUMENTACJA POMIARÓW SIECI I URZĄDZEŃ 
O NAPIĘCIU POW. 1 KV

rocznik publikacja zawiera wzory protokołów pomiarowych przydatne przy 
wykonywaniu wybranych pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych 

61,38

DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH NA CD rocznik praktyczne i fachowe wskazówki i wytyczne zgodne z obowiązu-
jącymi normami i aktami prawnymi, jak prawidłowo przygotować 
i opracować poszczególne elementy dokumentacji spawalniczej

121,77

DOKUMENTACJA ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH rocznik dokumenty zostały przygotowane na podstawie wzorów z rozpo-
rządzeń branżowych, publikacja składa się z gotowych wzorów 
formularzy i wniosków urzędowych

73,68

DOKUMENTACJA UŻYTKOWANIA I MODERNIZACJI 
SYSTEMÓW WOD-KAN

rocznik publikacja ta jest to zbiór gotowych do wypełnienia wzorów doku-
mentów przydatnych dla osób zajmujących się sieciami i instalacjami 
wodno-kanalizacyjnymi dzięki której będziecie Państwo mieli dostęp 
do dokumentów niezbędnych dla branży WOD.-KAN., dzięki czemu 
można szybko przygotować wymaganą dokumentację

61,38

DOKUMENTACJA W BIBLIOTECE rocznik publikacja elektroniczna zawiera wzory dokumentów niezbędnych 
w codziennej pracy każdej biblioteki – dokumenty te przeznaczone 
są zarówno dla bibliotek publicznych i szkolnych jak i dla specjali-
stycznych placówek bibliotecznych

97,17

DOKUMENTACJA WINDYKACYJNA rocznik poradnik elektroniczny ma na celu pomoc w zabezpieczaniu należności, 
znajdą się w nim zarówno wzory dokumentów dotyczące negocjacji 
i ściągania długów, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie 
dopuścić do powstania należności przeterminowanych

60,27

DOKUMENTACJA WYBRANYCH POMIARÓW 
INSTALACJI ELEKTR. DO 1 KV

rocznik publikacja zawiera wzory protokołów pomiarowych przydatne przy 
wykonywaniu wybranych pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych

73,68

DOM I WNĘTRZE miesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 11,90
DOM NA MIARĘ kwartalnik architektura, budownictwo 5,90
DOMY KTÓRE KOCHACIE 3 × rok architektura, budownictwo 7,90
DOMY RODZINNE półrocznik architektura, budownictwo 5,00
DOMY SPÓŁDZIELCZE miesięcznik czasopismo poruszające problemy spółdzielczości mieszkaniowej 18,00
DOMY W STYLU półrocznik architektura, budownictwo 9,50
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DORADCA PRAWNY W ZARZĄDZANIU 
NIERUCHOMOŚCIAMI

10 × rok czasopismo dla zarządców nieruchomości, bezpieczeństwo prawne 
w zarządzaniu nieruchomościami

26,15

DORADCA W POMOCY SPOŁECZNEJ 10 × rok czasopismo dla pomocy społecznej łączące w sobie tematy z zakresu 
procedur prawnych i świadczeń społecznych z poradami psychologów 
w zakresie pracy z klientem i praktycznymi analizami przypadków.

52,00

DORADZTWO PODATKOWE – BIULETYN 
INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH

miesięcznik podatki, finanse 39,00

DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 
on-line

rocznik książka w postaci elektronicznej zawiera praktyczne informacje 
dotyczące doskonalenia zarządzania organizacją

60,27

DOTACJE I FUNDUSZE dwumiesięcznik ekspercki magazyn zawierający kluczowe i rzetelne wiadomości na 
temat możliwości pozyskania dotacji z różnych źródeł

43,58

DREWNIANE WIĘŹBY DACHOWE W BUDOWNICTWIE 
JEDNORODZINNYM on-line

rocznik publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące wyboru mate-
riałów do budowy więźb dachowych ze wskazaniem na materiały 
normowe oraz odpadowe, przedstawia metody obliczeniowe, w tym 
metodę uproszczoną oraz metody komputerowe oraz zwraca uwagę 
na prawidłowe wykonanie połączeń elementów w węzłach

60,27

DROGI I MOSTY – PORADNIK PRAKTYKA on-line roczny dostęp profesjonalna publikacja dla branży drogowej, przydatna dla projek-
tantów dróg i mostów

736,77

DROGI SAMORZĄDOWE miesięcznik czasopismo dla zarządów drogowych, inwestorów, projektantów 
i wykonawców robót drogowych

27,00

DROGOWNICTWO miesięcznik czasopismo poświęcone zagadnieniom nauki, techniki i gospodarki 
drogowej

19,00

DYREKTOR SZKOŁY miesięcznik czasopismo dla dyrektorów szkół 31,16
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW 
Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 2015 R.

rocznik rocznik GUS 15,12

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW 
W LATACH 2013–2015 książka + CD

rocznik rocznik GUS 24,60

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA W PRAKTYCE dwumiesięcznik jedno z najbardziej uznanych na rynku czasopism adresowanych do 
kadry kierowniczej placówek medycznych

43,58

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 
NIEFINANSOWYCH W 2015 R.

rocznik rocznik GUS 16,20

DZIAŁKOWIEC miesięcznik ogrodnictwo, sadownictwo, zielarstwo, ekologia, porady zdrowotne 4,70
DZIECKO PORADNIK DLA RODZICÓW miesięcznik czasopismo dla rodziców 4,99
DZIECKO ZAKUPY I MY półrocznik czasopismo dla rodziców 4,99
DZIEJE NAJNOWSZE kwartalnik czasopismo naukowe, historia 21,00
DZIKIE ŻYCIE 10 × rok ekologia 6,00
DZWONECZEK dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
E – INFORMATICA rocznik anglojęzyczne czasopismo naukowe, informatyka, inżynieria 

oprogramowania
29,00

ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY kwartalnik czasopismo poświęcone problematyce zużycia zasobów wody, degradacji 
środowiska, ekologii

52,50

EDUKACJA – STUDIA, BADANIA, INNOWACJE kwartalnik oświata, edukacja 13,00
EDUKACJA DOROSŁYCH półrocznik czasopismo poświęcone kształceniu i wychowywaniu dorosłych 24,00
EDUKACJA I DIALOG dwumiesięcznik czasopismo popularno-naukowe dla nauczycieli 33,30
EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW 
on-line

rocznik praktyczna publikacja w zwięzły i przystępny sposób przedstawia 
zagadnienia związane zmotywowaniem pracowników i budowaniem 
zaangażowania w realizację stawianych przed nimi celów 

67,65

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII 
W LATACH 2004–2014 CD

rocznik globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej 18,45

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII 
W LATACH 2004–2014 książka

rocznik globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej 10,80

EKOLOGIA I RYNEK 11 × rok ekonomia, biznes 19,90
EKONATURA miesięcznik czasopismo, którego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej, 

zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, uczelnianej wśród nauczycieli i sa-
morządów oraz wspieranie ekologicznych organizacji pozarządowych

13,65

EKONOMIA I ŚRODOWISKO kwartalnik ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju

29,40

EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA miesięcznik strategia, zarządzanie, organizacja, restrukturyzacja, marketing, 
finanse, publikacje praktyków i autorytetów naukowych

24,70

EKONOMISTA dwumiesięcznik czasopismo naukowe dotyczące teorii i praktyki ekonomii 58,80
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EKRAN TV dwutygodnik program TV 1,70
ELEKTRO INFO 10 × rok czasopismo branży elektro-energetycznej 13,00
ELEKTROINSTALATOR 8 × rok czasopismo branży elektroinstalacyjnej, osprzęt, kable, instalacje 

domowe i przemysłowe
17,00

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA KONTROLI 
PRZEDSIĘBIORCY

rocznik głównym zadaniem programu „Elektroniczna książka kontroli przedsię-
biorcy” jest ułatwienie przedsiębiorcy prowadzenia ewidencji kontroli

244,77

ELEKTRONIK miesięcznik elektronika 10,00
ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH miesięcznik elektronika 12,00
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA miesięcznik elektronika 16,00
ELEKTROSYSTEMY miesięcznik czasopismo o tematyce elektrotechnicznej 9,80
ELLE miesięcznik czasopismo dla kobiet 8,99
ELLE DECORATION dwumiesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 13,90
EMERYTURY I RENTY W 2015 R. rocznik rocznik GUS 16,20
ENDODONCJA W PRAKTYCE kwartalnik czasopismo dla środowiska stomatologicznego 39,38
ENDOKRYNOLOGIA POLSKA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, endokrynologia 50,00
ENERGETYKA CIEPLNA I ZAWODOWA 8 × rok czasopismo na temat branży energetycznej i ciepłowniczej 25,00
ENERGIA GEOTERMALNA W POLSCE rocznik tematyka poradnika dotyczy aktualnych możliwości oraz najbliższych 

perspektyw wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, publikacja ta 
przedstawia obszary gdzie inwestowanie w geotermię będzie opłacalne 
oraz wymienia przykłady już istniejących ciepłowni geotermalnych

60,27

ENERGIA GIGAWAT miesięcznik czasopismo poświęcone problemom wytwarzania i rozprowadzania 
energii w kraju i na świecie

15,00

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W 2015 R. CD rocznik ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania źródeł energii odnawialnej 18,45
ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W 2015 R. 
książka

rocznik ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania źródeł energii 
odnawialnej

21,60

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE rocznik poradnik zawiera informacje jak budować, modernizować i remonto-
wać budynki zgodnie z najnowszymi wytycznymi odnośnie charaktery-
styki energetycznej budynków

367,77

ENGINEERING TRANSACTIONS kwartalnik czasopismo specjalistyczne 108,85
ENGLISH TEACHING PROFESSIONAL dwumiesięcznik edukacja, nauka języków 15,00
ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING kwartalnik czasopismo specjalistyczne 30,00
EROTICON dwumiesięcznik erotyka 21,99
EROTICON DVD dwumiesięcznik erotyka 29,90
EROTICON VCD dwumiesięcznik erotyka 19,99
EROTYK DVD dwumiesięcznik erotyka 14,99
ESTRADA I STUDIO CD miesięcznik hobby, zainteresowania 16,50
ETHNOLOGIA POLONA rocznik archeologia, etnologia 45,00
ETNOGRAFIA POLSKA półrocznik najnowsze wyniki badań polskich etnologów 20,00
ETYKA rocznik czasopismo filozoficzne 42,30
EUROFLOTA 9 × rok czasopismo skierowane dla kadry zarządzającej flotą samochodową 

w firmach oraz przedstawicieli rynku flotowego
28,80

EUROLOGISTICS dwumiesięcznik czasopismo poświęcone tematyce logistyki na terenie Europy 27,00
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA rocznik stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna 24,00
EUROPA XXI półrocznik geografia społeczno-ekonomiczna 40,00
EUROPEAN POLYGRAPH kwartalnik czasopismo analizuje zagadnienie kłamstwa w prawoznawstwie,  

naukach kryminalistycznych, psychopatologii, psychologii  
i psychologii sądowej

30,00

EUROPEJSKI DORADCA SAMORZĄDOWY rocznik samorząd terytorialny, fundusze europejskie, finanse 45,00
EWIDENCJA ODPADÓW aktualizacja półrocznik program do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 226,35
EWIDENCJA ODPADÓW baza rocznik program do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 441,57
EXTASY miesięcznik erotyka 13,90
EXTASY WYDANIE SPECJALNE półrocznik erotyka 13,90
F1 RACING miesięcznik sport 12,00
FA-ART kwartalnik czasopismo literacko-artystyczne 20,00
FACHOWY WYKONAWCA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne adresowane do wykonawców prowadzących 

prace remontowo-budowlane
6,90

FACILITY MANAGER dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, problematyka nowoczesnego zarządzania 
nieruchomościami

42,00

FAKTY I MITY tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 4,50
FANTASTYKA WYDANIE SPECJALNE kwartalnik fantastyka 9,99
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FARMACJA – UJEDNOLICONE PRZEPISY rocznik prawo, farmacja, farmakologia 79,80
FARMER miesięcznik nowoczesne rolnictwo 10,00
FASCICULI ARCHAEOLOGIAE HISTOTICAE rocznik archeologia, historia 45,00
FASHION MAGAZINE kwartalnik czasopismo dla kobiet 11,90
FAUNA I FLORA miesięcznik czasopismo dla wielbicieli i hodowców zwierząt 4,50
FENOMENOLOGIA rocznik filozofia, humanistyka 40,00
FIBRES & TEXTILIES IN EASTERN EUROPE dwumiesięcznik włókna, tkaniny, produkty włókniste, ogólne problemy gospodarcze 

przemysłu włókienniczego na świecie
75,00

FINANSE rocznik bankowość, rynki kapitałowe, finanse; pismo w języku angielskim 36,60
FINANSE I CONTROLLING dwumiesięcznik porusza problemy controllingowe w firmie, zawiera wszelkie praktycz-

ne wskazówki poparte przykładami rozwiązań
52,32

FINANSE W PRZEDSZKOLU – WZORY DOKUMENTÓW rocznik w publikacji znajdą Państwo zbiór gotowych dokumentów tj. wzory 
dokumentów inwentaryzacyjnych, rejestr zamówień publicznych, 
projekt planu finansowego, druki inwentaryzacyjne kasy itp., które są 
niezbędne przy zarządzaniu finansami

60,27

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI kwartalnik czasopismo specjalistyczne poświęcone finansowaniu nieruchomości 
i rozwojowi tego rynku

59,99

FIZYKA W SZKOLE dwumiesięcznik czasopismo metodyczne dla nauczycieli fizyki 27,50
FLEET 11 × rok motoryzacja, zarządzanie flotą, biznes 27,00
FLESZ dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,99
FLORYSTA kwartalnik czasopismo dla kobiet 16,00
FLOTA 10 × rok czasopismo skierowane do kadry zarządzającej flotą samochodową 

w firmie oraz przedstawicieli rynku flotowego
27,00

FLOTA AUTO BIZNES kwartalnik magazyn o zarządzaniu samochodami firmowymi 29,00
FOCUS miesięcznik czasopismo popularno-naukowe 7,99
FOCUS EXTRA dwumiesięcznik czasopismo popularno-naukowe 9,90
FOCUS HISTORIA miesięcznik czasopismo popularno-naukowe 8,99
FOCUS HISTORIA EKSTRA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 9,99
FOCUS POLECA – COACHING dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 9,99
FOCUS WYDANIE SPECJALNE kwartalnik hobby, zainteresowania 7,99
FOLIA NEUROPATHOLOGICA kwartalnik czasopismo naukowe, medycyna, neurologia, neuropatologia 45,00
FOLIA ORIENTALIA rocznik czasopismo o tematyce orientalistycznej 54,90
FOOD SERVICE POLSKA miesięcznik gastronomia, catering, branża restauratorska 19,99
FOOD SERWIS POLSKA 10 × rok czasopismo skierowane do osób związanych z branżą gastronomiczną, 

hotelarską i zbiorowego żywienia
19,90

FORBES. PROFIT miesięcznik ekonomia, biznes, gospodarka 14,90
FORUM dwutygodnik najciekawsze artykuły prasy światowej (przedruki) 6,90
FORUM BRANŻOWE OKNA DRZWI FASADY miesięcznik pismo skierowane do kadry zarządzającej firm zajmujących się wytwa-

rzaniem, dystrybucją oraz montażem wyrobów stolarki budowlanej
35,00

FORUM BUDOWLANE miesięcznik czasopismo skierowane do inwestorów, wykonawców budowlanych 9,00
FORUM PEDAGOGICZNE półrocznik ogół zagadnień z zakresu pedagogiki 22,86
FORUM PRAWNICZE dwumiesięcznik prawo, orzecznictwa 43,05
FORUM SAMORZĄDOWE miesięcznik czasopismo poświęcone działalności jednostek samorządu terytorial-

nego całej Polski
17,00

FORUM STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne 41,00
FORUM ZABURZEŃ METABOLICZNYCH kwartalnik czasopismo specjalistyczne 60,75
FORUM ZAKAŻEŃ dwumiesięcznik czasopismo medyczne 35,00
FOTO-KURIER miesięcznik pismo dla użytkowników sprzętu foto i wideo 16,99
FOTON kwartalnik czasopismo dla nauczycieli fizyki i ich uczniów wydawane przez 

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
11,25

FRAGMENTA FAUNISTICA półrocznik czasopismo naukowe 50,00
FRONDA miesięcznik czasopismo kulturalne, kultura i religia 9,99
FRYZURY EDYCJA POLSKA HAIR dwumiesięcznik czasopismo dla kobiet 6,90
FUN CLUB miesięcznik czasopismo dla młodzieży 4,99
FUNDAMENTA MATHEMATICAE miesięcznik prace naukowe z teorii zbiorów, logiki matematycznej i podstaw ma-

tematyki, topologii i jej interakcje z algebrą i układami dynamicznymi
73,71

FUNDUSZE EUROPEJSKIE dwumiesięcznik finanse, integracja europejska, pozyskanie środków 29,00
GABINET PRYWATNY 11 × rok czasopismo dla lekarzy niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 15,00
GADKI Z CHATKI. PISMO FOLKOWE 5 × rok czasopismo folkowe, poświęcone głównie muzyce inspirowanej 

folklorem
8,00
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GALA dwutygodnik czasopismo dla kobiet 4,99
GAME ARENA kwartalnik gry i programy komputerowe 9,99
GASTROLOGIA PRAKTYCZNA kwartalnik medycyna, choroby układu pokarmowego 18,00
GAZETA BANKOWA 11 × rok czasopismo dla specjalistów kadry zarządzającej w instytucjach 

finansowych
11,90

GAZETA FARMACEUTYCZNA miesięcznik profesjonalne czasopismo dla farmaceutów 16,50
GAZETA FINANSOWA 46 × rok finanse, księgowość, prawo, podatki 10,00
GAZETA POLSKA tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 4,50
GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI 2 × miesiąc prawo samorządowe; dodatki: wydanie internetowe gratis 31,50
GAZETA SOŁECKA miesięcznik ogólnopolski miesięcznik pomagający w rozwoju społeczno-gospodar-

czym gmin i powiatów, adresowany do sołtysów, radnych i działaczy 
samorządowych oraz urzędników gmin, powiatów, rolników i nauczycieli

4,99

GAZETA UBEZPIECZENIOWA – AKTUALNOŚCI tygodnik ekonomia, prawo, ubezpieczenia; dodatki: wydanie internetowe gratis 7,90
GENTELMAN miesięcznik ekskluzywny magazyn dla mężczyzn 11,00
GEODETA miesięcznik czasopismo z zakresu geodezji, kartografii, katastru, GIS-u 29,16
GEODEZJA I KARTOGRAFIA półrocznik czasopismo specjalistycznie z zakresu geodezji i kartografii 30,00
GEOGRAFIA W SZKOLE dwumiesięcznik czasopismo metodyczne dla nauczycieli geografii 25,00
GEOGRAPHIA POLONICA kwartalnik geografia ekonomiczno-społeczna i fizyczna 40,00
GEOLOGICAL QUARTERLY kwartalnik czasopismo naukowe 42,00
GIGA SPORT miesięcznik sportowy magazyn młodzieżowy 5,99
GIGANT MAMUT kwartalnik czasopismo dla dzieci 24,99
GIGANT POLECA 13 × rok czasopismo dla dzieci 14,99
GITARZYSTA miesięcznik hobby, zainteresowania 16,00
GLAMOUR miesięcznik czasopismo dla kobiet 4,50
GŁOS NAUCZYCIELSKI tygodnik czasopismo dla nauczycieli i pracowników oświaty 4,00
GŁOS PEDAGOGICZNY 10 × rok czasopismo dyrektorów, pedagogów i wychowawców 32,00
GOLF & ROLL kwartalnik najświeższe informacje dotyczące golfa w Polsce i na świecie, nauka 

gry w golfa, pola golfowe, turnieje
15,90

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2015 książka + CD

rocznik rocznik GUS 30,75

GOSPODARKA I HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI rocznik raport o gospodarce i handlu zagranicznym Polski 55,00
GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA miesięcznik racjonalne gospodarowanie materiałami, organizacja i działanie 

służb zaopatrzenia
55,90

GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2015 R. CD rocznik bilans podstawowych materiałów, zużycie i zapasy materiałów, 
udział importu w dostawach oraz eksportu w produkcji

18,45

GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2015 R. książka rocznik bilans podstawowych materiałów, zużycie i zapasy materiałów, 
udział importu w dostawach oraz eksportu w produkcji

16,20

GOSPODARKA NARODOWA dwumiesięcznik planowanie, zarządzanie w gospodarce narodowej 58,80
GOSPODARKA ODPADAMI kwartalnik ochrona środowiska, gospodarka odpadami 30,00
GOSPODARKA OSADOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
on-line

rocznik publikacja prezentuje nowe rozwiązania technologiczne, które pozwa-
lają na skuteczną stabilizację, higienizację oraz odwodnienie osadów 
ściekowych, powstających zarówno w sektorze komunalno-bytowym, 
jak i zakładach przemysłowych

60,27

GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA 
W LATACH 2014–2015 CD

rocznik rocznik GUS 18,45

GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA 
W LATACH 2014–2015 książka

rocznik rocznik GUS 19,44

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA on-line roczny dostęp poradnik to nieodzowna pomoc dla wszystkich osób odpowiedzial-
nych za zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki wodą i ściekami

736,80

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
W LABORATORIACH BADAWCZYCH on-line

rocznik publikacja stanowi niezbędną pomoc przy prawidłowym gospodarowa-
niu odpadami (zbieraniu, magazynowaniu, odzysku oraz unieszkodli-
wianiu), ułatwia również przekazanie zebranych odpadów chemicznych 
do magazynu centralnego, dzięki wzorom procedur postępowania

84,87

GOŚĆ NIEDZIELNY tygodnik katolickie czasopismo społeczne 5,00
GOTOWE PROJEKTY DOMÓW kwartalnik budownictwo, architektura 7,00
GOTUJ KROK PO KROKU miesięcznik czasopismo kulinarne 2,50
GRAZIA miesięcznik czasopismo dla kobiet 4,50
GULIWER. CZASOPISMO O KSIĄŻCE DLA DZIECKA kwartalnik czasopismo o literaturze dla dzieci i młodzieży 20,00
GWIAZDY MÓWIĄ tygodnik astrologia, okultyzm 2,49
GWIAZDY MÓWIĄ WYDANIE SPECJALNE kwartalnik astrologia, okultyzm 5,99
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HAFT GOBELINOWY dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 7,90
HAFTY POLSKIE – TWÓRCZE INSPIRACJE miesięcznik hobby, zainteresowania 7,80
HANDEL 10 × rok czasopismo branżowe dla właścicieli i kierowników sklepów 25,00
HANDEL WEWNĘTRZNY dwumiesięcznik czasopismo poświęcone problematyce szeroko rozumianego rynku, 

marketingu i zarządzania
42,00

HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE W … rocznik raport dotyczący znaczenia sfery handlu wewnętrznego dla rozwoju go-
spodarczego w Polsce i zaspokajania codziennych potrzeb konsumentów

65,00

HANDEL ZAGRANICZNY GUS kwartalnik kwartalnik GUS 20,52
HARLEQUIN GORĄCY ROMANS 2 × miesiąc wydania książkowe dla kobiet 9,99
HARLEQUIN GWIAZDY ROMANSU dwumiesięcznik wydania książkowe dla kobiet 14,99
HARLEQUIN MEDICAL dwutygodnik wydania książkowe dla kobiet 9,99
HARLEQUIN POWIEŚĆ HISTORYCZNA dwumiesięcznik wydania książkowe dla kobiet 17,50
HARLEQUIN ROMANS HISTORYCZNY 2 × miesiąc wydania książkowe dla kobiet 14,99
HARLEQUIN ŚWIATOWE ŻYCIE dwutygodnik wydania książkowe dla kobiet 9,99
HARPERS BAZAAR miesięcznik czasopismo dla kobiet 11,90
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA 10 × rok czasopismo specjalistyczne o zarządzaniu, przywództwie i biznesie 125,00
HASŁO OGRODNICZE miesięcznik czasopismo branżowe dla sadowników, warzywników producentów 

roślin ozdobnych
13,00

HELLO KITY MAGAZYN kwartalnik czasopismo dla dzieci 9,99
HEMATOLOGIA kwartalnik czasopismo specjalistyczne 91,10
HI FI CHOICE & HOME CINEMA 11 × rok recenzje i testy sprzętu audio-wideo 12,00
HIGIENA W PLACÓWKACH OPIEKI MEDYCZNEJ 
aktualizacja

3 × rok prezentuje kompleksowe i praktyczne podejście do zagadnień higie-
ny, zarówno w placówkach lecznictwa otwartego, jak i zamkniętego

152,25

HIGIENA W PLACÓWKACH OPIEKI MEDYCZNEJ baza rocznik prezentuje kompleksowe i praktyczne podejście do zagadnień higieny, 
zarówno w placówkach lecznictwa otwartego, jak i zamkniętego

324,45

HIGIENIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
W LABORATORIUM on-line

roczny dostęp poradnik prezentuje kompleksowe i praktyczne podejście do zagadnień 
standardów higieny, bezpieczeństwa i jakości pracy w laboratorium

736,77

HISTORYKA. STUDIA METODOLOGICZNE rocznik czasopismo naukowe 34,28
HIV & AIDS REVIEW kwartalnik oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Badań AIDS 48,75
HOBBY kwartalnik czasopismo dla dzieci 7,50
HOBBY EXTRA kwartalnik czasopismo dla dzieci 6,50
HOME & MARKET 11 × rok czasopismo gospodarczo-ekonomiczne 10,70
HOMO DEI kwartalnik czasopismo poświęcone literaturze religijnej, skierowane przede 

wszystkim do duchowieństwa
26,80

HOT MODA & SHOPPING miesięcznik czasopismo dla kobiet 5,50
HOT WHEELS dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
HOTELARZ miesięcznik czasopismo skierowane do osób związanych z branżą hotelarską 12,00
HYDRAULIKA I PNEUMATYKA dwumiesięcznik czasopismo naukowo-techniczne poświęcone technice płynowej 15,75
ICAR CENY ASORTYMENTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 
I INSTALACYJNYCH (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 32,00

ICCP CD CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI BUDOWLANEJ 
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 200,00

ICCP CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI BUDOWLANEJ 
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 192,00

ICCP EXPRESS CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI 
BUDOWLANEJ (ORGBUD-SERWIS)

miesięcznik cennik 1943,00

ICRB CENY ROBÓT BUDOWLANYCH (ORGBUD-SERWIS) kwartalnik cennik 44,57
ICRD CENY ROBÓT DROGOWYCH (ORGBUD-SERWIS) kwartalnik cennik 40,00
ICRE CENY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 36,57

ICREN CENY ROBÓT ENERGETYCZNYCH  
(ORGBUD- SERWIS)

kwartalnik cennik 41,14

ICRI CENY ROBÓT INSTALACYJNYCH  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 36,57

ICRM CENY ROBÓT MOSTOWYCH (ORGBUD-SERWIS) kwartalnik cennik 38,86
ICRRB CENY ROBÓT REMONTOWYCH 
BUDOWLANYCH (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 44,57

ICRRE CENY ROBÓT REMONTOWYCH 
ELEKTRYCZNYCH (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 36,57
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ICRRI CENY ROBÓT REMONTOWYCH INSTALACYJNYCH 
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 36,57

ICRS CENY ROBÓT INWESTYCYJNYCH SIECI WOD.-KAN., 
GAZ, CO. (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 38,86

ICRT CENY ROBÓT TOROWYCH (ORGBUD-SERWIS) kwartalnik cennik 38,86
ICRW CENY ROBÓT WYBURZENIOWYCH 
I ROZBIÓRKOWYCH (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 38,86

ICRZ CENY ROBÓT ZAKŁADANIA I KONSERWACJI 
ZIELENI (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 38,86

INDEKS POJĘĆ ISTOTNYCH W ZAMÓWIENIACH 
PUBLICZNYCH

rocznik ułatwia również przekazanie zebranych odpadów chemicznych do 
magazynu centralnego, dzięki wzorom procedur postępowania

52,40

INFOR LEX KADRY I PŁACE roczny dostęp produkt adresowany do menedżerów i kierowników personalnych 1955,70
INFOR LEX KSIĘGOWOŚĆ roczny dostęp oferta adresowana do głównych księgowych, pracowników służb 

finansowo-kadrowych oraz służb kadrowych
1955,70

INFOR LEX KSIĘGOWOŚĆ I KADRY roczny dostęp produkt adresowany do głównych księgowych, pracowników służb 
finansowo-księgowych oraz służb kadrowych

3308,70

INFOR LEX OŚWIATA roczny dostęp oferta adresowana do księgowych rozliczających placówki oświatowe 
oraz służby kadrowej (Karta Nauczyciela, prawo edukacyjne)

1709,70

INFOR LEX SEKTOR PUBLICZNY roczny dostęp oferta adresowana do osób piastujących kluczowe stanowiska 
w administracji publicznej m.in.: wójt, burmistrz, prezydent miasta, 
starosta, sekretarz, skarbnik

3308,70

INFORMACJA EKSPRESOWA – METALOZNAWSTWO 
I OBRÓBKA CIEPLNA

dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne 52,71

INFORMACJA EKSPRESOWA – POWŁOKI 
OCHRONNE

dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne 52,71

INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH IMB (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 49,00

INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW 
ELEKTRYCZNYCH IME (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 45,00

INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW 
INSTALACYJNYCH IMI (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 45,00

INFORMACJA O STAWKACH ROBOCIZNY 
KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH NAJMU SPRZĘTU 
BUDOWLANEGO IRS (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 49,00

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO- 
-GOSPODARCZEJ KRAJU

miesięcznik miesięcznik GUS 16,20

INFORMACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ kwartalnik administracja publiczna, prawo, podatki, ekonomia 110,00
INFORMACJE KWARTALNE RMS (IMB, IMI, IME, IRS) 
CD (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 193,00

INFORMACJE KWARTALNE RMS-MAX (IMB, IMI, 
IME, IRS + CENY PRODUCENCKIE RMS Z PORTALU 
E-SEKOCENBUD) CD (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 215,00

INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW 
ELEKTRYCZNYCH STAWEK ROBOCIZNY 
KOSZTORYSOWEJ I NAJMU SPRZĘTU ICME papier

kwartalnik cennik 72,36

INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH INSTALACYJNYCH 
ELEKTRONICZNYCH ORAZ SPRZĘTU 
BUDOWLANEGO CD ICMBIE

kwartalnik cennik 196,80

INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH STAWEK ROBOCIZNY 
KOSZTORYSOWEJ I NAJMU SPRZĘTU ICMB papier

kwartalnik cennik 72,36

INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW 
INSTALACYJNYCH STAWEK ROBOCIZNY 
KOSZTORYSOWEJ I NAJMU SPRZĘTU ICMI papier

kwartalnik cennik 72,36

INFORMATOR miesięcznik ekonomia, biznes 6,50
INFORMATOR BUDOWLANY – MURATOR rocznik prezentacja wyrobów budowlanych, urządzeń instalacyjnych i elektro-

instalacyjnych, materiałów wykończeniowych oraz programów 
komputerowych stosowanych w budownictwie

56,00

INFORMATOR POLITYCZNY miesięcznik informacje o ustroju i sytuacji społeczno-politycznej 369,75
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INFRASTRUKTURA TRANSOPRTU dwumiesięcznik czasopismo skierowane do wszystkich firm i instytucji związanych 

z infrastrukturą transportu
27,00

INSTAL 11 × rok czasopismo specjalistyczne, teoria i praktyka w instalacjach m.in. 
ciepłowniczych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji i wod.-kan.

25,20

INSTALACJE kwartalnik czasopismo poświęcone zagadnieniom rynku instalacyjnego 8,50
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
AKTUALIZACJA

kwartalnik dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowa-
niem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych

218,40

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE CD 
AKTUALIZACJA

kwartalnik dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowa-
niem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych

201,72

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
BAZA

rocznik dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowa-
niem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych

418,95

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE  
BAZA CD

rocznik dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowa-
niem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych

490,80

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH BETONOWYCH 
I ŻELBETOWYCH

rocznik dzięki zasadom zawartym w instrukcji zyskasz utrzymanie bezpieczeń-
stwa przy pracach betonowych i żelbetowych, ułatwienie przestrzegania 
przepisów oraz możliwość wglądu w zasady BHP dla każdego pracownika

35,67

INSTRUKCJE BHP – PRACE WOD.-KAN. on-line rocznik publikacja zawiera praktyczne uwagi dotyczące planowania i organizacji 
działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy 
w branży wod.-kan. 

23,37

INSTYLE miesięcznik czasopismo dla kobiet 4,90
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

kwartalnik informatyka, teoria stosowania, obliczenia inteligentne i matematyka 
stosowana oraz pokrewne

180,00

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY 
MANAGEMENT

kwartalnik kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 31,50

INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA 11 × rok architektura, budownictwo, finanse 10,00
INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2012–2014 rocznik ekonomia; roczny raport o inwestycjach zagranicznych w Polsce, 65,00
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA kwartalnik czasopismo naukowe 48,00
INŻYNIERIA GÓRNICZA kwartalnik czasopismo prezentuje najciekawsze rozwiązania techniczne i techno-

logiczne wdrażane w zakładach górniczych w kraju i na świecie, a także 
rozwiązania maszyn i technologii dla górnictwa pod kątem doboru, 
wdrażania, eksploatacji, bezpieczeństwa oraz napraw

32,40

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne 21,00
INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA dwumiesięcznik zagadnienia ogólne i ochrona środowiska, inżynieria brzegowa i peł-

nomorska, geotechnika, geosyntetyki, budowle morskie i portowe, 
technika portów

75,00

INŻYNIERIA POWIERZCHNI kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne 31,50
INŻYNIERIA W ROLNICTWIE rocznik organizacyjno-techniczne i społeczno-gospodarcze aspekty przemian 

zachodzących w rolnictwie i technice rolniczej pod wpływem postępu 
technologicznego, globalizacji i konkurencji na rynkach żywnościowych

50,00

ISO SERVICE on-line rocznik miesięcznik zawierający niezbędne informacje, wskazówki i porady 
ekspertów dotyczące wdrażania i monitorowania systemów zarządza-
nia – przejrzysta struktura, praktyczne przykłady, pytania i odpowie-
dzi pomogą uniknąć najczęściej popełnianych błędów w sterowaniu 
systemami zarządzania wg norm ISO i innych norm branżowych

388,68

ITWIZ MAGAZYN miesięcznik pismo eksperckie o IT, zwracając uwagę na biznesowe aspekty tech-
nologii, łączy zagadnienia informatyczne z tematyką biznesową

18,00

IUSTITIA kwartalnik czasopismo prawnicze Stowarzyszenia Sędziów Polskich 49,00
IWNB WSKAŹNIKI NAKŁADÓW NA OBIEKTY 
BUDOWLANE

kwartalnik cennik 108,57

IZOLACJE 10 × rok czasopismo branżowe, ocieplenia, hydroizolacje, izolacje termiczne itd. 11,00
JACHTY ŻAGLOWE I MOTOROWE rocznik katalog jachtów, testy i prezentacje 19,99
JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZAMÓWIENIA W KRAJACH UNII 
EUROPEJSKIEJ on-line

rocznik w publikacji przedstawiamy przydatne informacje dla wykonawców 
ubiegających się o zamówienia publiczne w innych krajach Unii 
Europejskiej

23,37

JAK WYPEŁNIĆ KSIĄŻKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO rocznik publikację zawiera instrukcję wypełnienia KOB wraz z praktycznymi 
wskazówkami

84,87

JAZZ FORUM 8 × rok czasopismo poświęcone muzyce jazzowej i rockowej 10,90
JAZZ FORUM CD 8 × rok czasopismo poświęcone muzyce jazzowej i rockowej, dodatek płyta CD 17,00
JESSY dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
JĘZYK NIEMIECKI NAUCZAJ LEPIEJ kwartalnik czasopismo skierowane do lektorów i nauczycieli języka niemieckiego 25,00
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JĘZYK POLSKI kwartalnik czasopismo z zakresu językoznawstwa polskiego 20,00
JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM kwartalnik edukacja 21,00
JĘZYK POLSKI W KLASACH IV–VI kwartalnik edukacja 20,00
JĘZYK POLSKI W LICEUM kwartalnik edukacja 22,00
JOURNAL OF APPLIED GENETICS kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne zawierające prace w języku 

angielskim z zakresu genetyki i hodowli roślin oraz zwierząt, a także 
genetyki człowieka

200,00

JOURNAL OF CONTEMPORARY BRACHYTHERAPY dwumiesięcznik czasopismo naukowe z dziedziny brachyterapii, radiobiologii oraz 
fizyki medycznej

40,00

JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS kwartalnik czasopismo naukowe 36,75
JOURNAL OF URBAN ETHNOLOGY rocznik etnologia, archeologia 30,00
JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT kwartalnik zagadnienia urządzania przestrzeni produkcyjnej rolnictwa, gospodar-

ki wodnej w rolnictwie, sanitacji wsi i gospodarowania na użytkach 
zielonych

42,90

JOY miesięcznik czasopismo dla kobiet 3,50
JURYSTA – MAGAZYN PRAWNICZY miesięcznik czasopismo prawnicze 32,00
JUST KICK IT! miesięcznik sport 10,99
KACZOR DONALD dwutygodnik czasopismo dla dzieci 7,99
KADRY aktualizacja miesięcznik kadry, płace 78,65
KADRY aktualizacja WYD. C.H. BECK miesięcznik kadry i płace, podatki i rachunkowość, sektor publiczny oraz zarządzanie 78,65
KADRY dzieło bazowe WYD. C.H. BECK rocznik kadry i płace, podatki i rachunkowość, sektor publiczny oraz zarządzanie 366,45
KADRY INFO 14 × rok zagadnienia kadrowe 94,40
KAIZEN – DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI rocznik publikacja opisuje od strony praktycznej, w jaki sposób można 

zastosować metodą KAIZEN we własnej organizacji, tak aby uzyskać 
zamierzony cel

52,40

KALEJDOSKOP LOSÓW miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,69
KALENDARZ SPECJALISTY DS. OCHRONY 
ŚRODOWISKA 2014 R. on-line

rocznik publikacja zawiera wykaz terminów prawniczych, istotnych dla spe-
cjalisty ds. ochrony środowiska, została przygotowana na podstawie 
analizy aktów prawnych z uwzględnieniem aktualnych zmian

49,08

KARBO kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne, zagadnienia przetwórstwa 
i użytkowania węgla

49,20

KARDIOCHIRURGIA I TORAKOCHIRURGIA POLSKA kwartalnik czasopismo specjalistyczne 37,50
KARDIOLOGIA POLSKA miesięcznik czasopismo specjalistyczne 39,00
KARTA kwartalnik czasopismo historyczne, historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej 

w XX wieku
15,00

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT 
I OBIEKTÓW DROGOWYCH cd

kwartalnik cennik 91,02

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT 
I OBIEKTÓW DROGOWYCH papier

kwartalnik cennik 79,92

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT 
I OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH cd

kwartalnik cennik 242,31

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT 
I OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH papier

kwartalnik cennik 212,76

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT 
I OBIEKTÓW REMONTOWYCH cd

kwartalnik cennik 227,55

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT 
I OBIEKTÓW REMONTOWYCH papier

kwartalnik cennik 199,80

KATALOG CEN ROBÓT KOLEJOWYCH 
I TRAMWAJOWYCH cd

kwartalnik cennik 123,00

KATALOG CEN ROBÓT KOLEJOWYCH 
I TRAMWAJOWYCH papier

kwartalnik cennik 108,00

KATALOG DOBORU ZAWORÓW rocznik publikacja zawiera tabelaryczne zestawienie dostępnych na polskim 
rynku zaworów, wraz z ich danymi technicznymi, dzięki czemu w łatwy 
sposób dobiorą państwo właściwy zawór do każdej instalacji wod.-kan.

60,27

KATALOG DOMÓW DREWNIANYCH rocznik architektura, budownictwo 8,90
KATALOG MAŁYCH DOMÓW półrocznik architektura, budownictwo 8,90
KATECHETA miesięcznik czasopismo poświęcone katechezie, wychowaniu religijnemu i nowej 

ewangelizacji
20,00

KIERUNEK WOD-KAN kwartalnik fachowe czasopismo prezentujące problematykę branży 25,00
KINO miesięcznik recenzje, omówienia, nowości i historia kina 9,90
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KOBIETA I ŻYCIE miesięcznik czasopismo dla kobiet 1,89
KOBRA tygodnik sensacja, kryminał 3,50
KOCIE SPRAWY miesięcznik hobby, zainteresowania 7,50
KOLEJE MAŁE I DUŻE kwartalnik kolej, transport, technika 28,00
KOMENTARZ DO UST. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU W GMINACH on-line

rocznik publikacja przedstawia nowe przepisy w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, które są rezultatem nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonaw-
czych z niej wynikających

97,17

KOMPUTER ŚWIAT miesięcznik informatyka, komputer 10,90
KOMPUTER ŚWIAT TWÓJ NIEZBĘDNIK dwumiesięcznik informatyka, komputer 9,90
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY WSKAZÓWKI  
DLA DYREKTORÓW on-line

rocznik publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia do-
kumentów strategicznych dla placówek oświatowych, stanowi źródło 
wiedzy na temat programowania pracy, diagnozowania potrzeb, 
zasad planowania itd.

60,27

KONDYCJA GOSPODARSTW DOMOWYCH on-line kwartalnik badania kondycji gospodarstw domowych 98,40
KONIE I RUMAKI miesięcznik czasopismo dla miłośników koni i jeździectwa 16,70
KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI 
W LATACH 2013–2016

rocznik sytuacja gospodarcza świata i Polski 65,00

KONIUNKTURA W BANKOWOŚCI on-line kwartalnik wyniki kwartalnych badań koniunktury w bankowości 98,40
KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE on-line kwartalnik wyniki kwartalnych badań koniunktury w budownictwie 98,40
KONIUNKTURA W HANDLU on-line kwartalnik wyniki kwartalnych badań koniunktury w handlu 98,40
KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE on-line miesięcznik wyniki badań koniunktury w przemyśle 98,40
KONIUNKTURA W ROLNICTWIE on-line kwartalnik wyniki kwartalnych badań koniunktury w rolnictwie 98,40
KONSUMPCJA W POLSCE W… rocznik raport o konsumpcji, przedstawiający tę problematykę w skali makro 

i mikroekonomicznej.
42,00

KONTAKT MATRYMONIALNO-TOWARZYSKI miesięcznik ogłoszenia matrymonialne 4,90
KONTAKT NIERUCHOMOŚCI LOKALE miesięcznik informacje, ogłoszenia 3,90
KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA kwartalnik artykuły, recenzje z dziedziny antropologii kultury, etnografii i sztuki 20,00
KONTROLA NFZ W PLACÓWKACH OPIEKI 
ZDROWOTNEJ

rocznik publikacja przeznaczona jest dla świadczeniodawców, którzy 
realizują świadczenia medyczne na podstawie umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia a jej celem jest przedstawienie zasad i procedur 
kontroli prowadzonej przez NFZ, w kontekście kontroli organów 
administracji publicznej

40,95

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI  
NA PALIWA GAZOWE on-line

rocznik w publikacji został omówiony pełny zakres kontroli stanu technicz-
nego budynku z instalacją gazową wraz z obowiązkami właściciela 
obiektu budowlanego, skupiono się również na zasadach przeprowa-
dzania kontroli szczelności przewodów gazowych, a także elementów 
ich wyposażenia

35,67

KONTYNENTY kwartalnik magazyn podróżników, reporterów, pisarzy i fotografów – pismo 
przeznaczone jest dla ludzi, dla których i podróż, i czytanie mogą być 
przygodą

19,99

KOŃ POLSKI miesięcznik czasopismo hippiczne, wywiady z hodowcami, właścicielami stadnin 15,95
KOŃSKI TARG miesięcznik czasopismo ogłoszeniowa o koniach 16,99
KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH rocznik publikacja poświęcona jest kosztorysowaniu a jej celem jest przy-

bliżenie problemu analizy kosztów – w publikacji zostały dokładne 
wytłumaczone zasady, opisane programy komputerowe oraz sposoby 
i metody prawidłowego kosztorysowania

103,95

KRAINA ZWIERZĄT dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE kwartalnik politologia, kulturoznawstwo, współczesna ekonomia 36,00
KRAM Z ROBÓTKAMI miesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 8,90
KRONOS. METAFIZYKA – KULTURA – RELIGIA kwartalnik nauki humanistyczne 20,00
KRUSZYWA kwartalnik czasopismo na temat przemysłu kruszyw 32,40
KSIĄŻKA KONTROLI/ZLECEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
I HIGIENY PRACY

rocznik publikacja stanowi gotowe narzędzie umożliwiające ewidencję kon-
troli BHP tj. przygotowanie do wewnętrznej i zewnętrznej kontroli 
BHP, prowadzenie historii wykonanych kontroli w przedsiębiorstwie, 
ewidencję zaleceń pokontrolnych, rejestrację wykonania zaleceń 
dokonanych przez Inspektora BHP

30,63

KSIĄŻKA KONTROLI W FIRMIE rocznik publikacja stanowi gotowe narzędzie do wypełnienia obowiązku 
każdego przedsiębiorcy zawiera układ formularzy do dokonywania 
wpisów o wykonywaniu zaleceń itp..

30,75
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KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO rocznik zeszyt formatu A4, w którym znajdują się wszystkie potrzebne 

formularze do prowadzenia dokumentacji budynku, które są prze-
znaczone do bezpośredniego wykorzystania przez administratorów 
i zarządców budynków

30,63

KSIĄŻKA PRACY MASZYNY/URZĄDZENIA rocznik publikacja stanowi gotowe narzędzie gotowe narzędzie do wypełnie-
nia obowiązku każdego przedsiębiorcy, służy do dokumentacji stanu 
technicznego maszyny i urządzeń, ewidencji eksploatacji, remontów 
i konserwacji, prowadzenia dokumentacji pokontrolnej oraz rejestru 
szkoleń operatora maszyny/urządzenia

34,44

KSIĄŻKI. MAGAZYN DO CZYTANIA kwartalnik czasopismo dla miłośników literatury i dla wszystkich, którzy chcą 
wiedzieć, co się czyta

9,99

KSIĘGA OBMIARU ROBÓT rocznik publikacja zawiera podstawowe informacje, edytowalne wzory oraz 
przykłady poprawnego wypełniania następujących dokumentów m.in. 
dziennik budowy, kosztorys budowlany, księga obmiaru robót

30,63

KSIĘGOWANIA OD A DO Z W JEDNOSTKACH 
FINANSÓW PUBLICZNYCH akt. WYD. C.H. BECK

miesięcznik czasopismo skierowane do osób zajmujących się prowadzeniem 
księgowości w jednostce finansów publicznych

94,40

KSIĘGOWANIE OD A DO Z W JEDNOSTKACH 
FINANSÓW PUBLICZNYCH dzieło bazowe  
WYD. C.H. BECK

rocznik czasopismo skierowane do osób zajmujących się prowadzeniem 
księgowości w jednostce finansów publicznych

282,45

KSIĘŻNICZKA miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
KUBUŚ I PRZYJACIELE miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
KUCHNIA MAGAZYN DLA SMAKOSZY miesięcznik przepisy kulinarne, gotowanie, felietony i kulinarne podróże 9,99
KUDŁATE MALUCHY dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO kwartalnik czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojętej humanistyce, 

artykuły z pogranicza antropologii, socjologii, etnologii, religii
20,00

KULTURA W 2015 R. książka + CD rocznik dane o działalności instytucji kulturalnych, produkcji wydawniczej, 
filmowej; wydawnictwo GUS

36,90

KULTURYSTYKA I FITNESS miesięcznik profesjonalne czasopismo sportowe, promujące uprawianie ćwiczeń 
siłowych i fitness zarówno w wydaniu wyczynowym i rekreacyjnym

8,50

KUMPEL 23 × rok czasopismo edukacyjne dla uczniów klas I–III 6,50
KURIER DRZEWNY 11 × rok pismo branżowe skierowane do sektora drzewno-meblarskiego 

(technika, technologie, nowości)
11,80

KURIER FINANSOWY, MAJĄTEK–RODZINA–
PRACA–BEZPIECZEŃSTWO

półrocznik bankowość, finanse 9,00

KURIER KOLEJOWY dwutygodnik czasopismo poświęcone kolejnictwu 9,20
KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
W REHABILITACJI – ELEKTROTERAPIA

rocznik seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju 
metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentu-
jących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciw-
wskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem 
przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod

146,37

KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
W REHABILITACJI – MASAŻ KLASYCZNY

rocznik seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego 
rodzaju metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów 
i filmów prezentujących założenia i charakterystykę danej metody, 
wskazania i przeciwwskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje 
pracy z pacjentem przedstawione przez certyfikowanych instrukto-
rów danych metod

72,57

KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
W REHABILITACJI – METODA CYRIAX

rocznik seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego 
rodzaju metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów 
i filmów prezentujących założenia i charakterystykę danej metody, 
wskazania i przeciwwskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje 
pracy z pacjentem przedstawione przez certyfikowanych instrukto-
rów danych metod

72,57

KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
W REHABILITACJI – METODA KALTENBORN-EVJENTH

rocznik seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju 
metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentu-
jących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciw-
wskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem 
przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod

146,37

KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI kwartalnik czasopismo Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN poświęcony 
teorii i historii architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, 
założeń terenów zielonych

48,00
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KWARTALNIK ARTYSTYCZNY kwartalnik czasopismo o tematyce literacko-artystycznej 11,00
KWARTALNIK FILMOWY kwartalnik czasopismo filmoznawcze 20,00
KWARTALNIK FILOZOFICZNY kwartalnik filozofia, humanistyka 30,00
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ kwartalnik materiały z zakresu szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce i w Europie 25,00
KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI kwartalnik czasopismo publikujące prace z dziejów nauki polskiej 30,00
KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW kwartalnik czasopismo poświęcone badaniu historii i kulturze Żydów 29,90
KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE kwartalnik zarządzanie przedsiębiorstwem, ekonomia 35,00
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY kwartalnik wyniki badań językowych autorów krajowych i zagranicznych 27,00
KWARTALNIK PEDAGOGICZNY kwartalnik czasopismo naukowe dla nauczycieli akademickich, studentów 

humanistyki i nauk społecznych
20,00

KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO kwartalnik prawo, prawo karne 50,00
KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO kwartalnik prawo, publikowane są studia i artykuły, komentarze, glosy, przeglą-

dy orzecznictwa, recenzje i sprawozdania
45,71

KWIATY DO ŚLUBU kwartalnik czasopismo dla kobiet 15,90
LABORATORIUM PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI dwumiesięcznik czasopismo branżowe, ochrona środowiska, laboratoria przemysłowe 

i medyczne
21,60

LAIF miesięcznik czasopismo poświęcone muzyce elektronicznej 6,95
LECZENIE RAN kwartalnik czasopismo medyczne 32,50
LECZENIE TRADYCJĄ miesięcznik zdrowie, medycyna naturalna 3,00
LEK W POLSCE miesięcznik informator o rynku leków w kraju 10,50
LEKARZ MEDYCYNY PRACY rocznik aktualności, prawo, praktyka 357,00
LEKARZ MEDYCYNY PRACY on-line roczny dostęp aktualności, prawo, praktyka 388,68
LEKARZ WOJSKOWY kwartalnik czasopismo wydawane przez Wojskowy Instytut Medyczny 14,00
LEŚNE PRACE BADAWCZE kwartalnik oryginalne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe i dyskusyjne, 

wszystkie dyscypliny leśne
39,30

LEŚNICTWO 2015 rocznik rocznik GUS 21,60
LEŚNICTWO 2016 CD rocznik rocznik GUS 18,45
LEŚNICTWO 2016 KSIĄŻKA rocznik powierzchnia, stan zasobów leśnych oraz zagospodarowanie lasów 

i ich gospodarcze wykorzystanie, zadrzewienia
21,60

LINUX MAGAZINE miesięcznik informatyka, komputer 25,90
LITERATURA NA ŚWIECIE dwumiesięcznik przegląd literatury światowej, krytyka literacka 18,00
LITTLEST PET SHOP – ZAKĄTEK ZWIERZĄT dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
LIVE SOUND POLSKA 11 × rok elektronika 8,40
LOGISTYKA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, branża logistyczno-transportowo-

-magazynowa
3,00

LOGISTYKA A JAKOŚĆ kwartalnik czasopismo branżowe, logistyka 42,00
LOGISTYKA PRODUKCJI kwartalnik zarządzanie, technologia, opakowania, maszyny i urządzenia 29,00
LOGO miesięcznik czasopismo dla mężczyzn 9,99
LOTNICTWO miesięcznik czasopismo poświęcone współczesności i historii lotnictwa oraz 

kosmonautyce
12,99

LUDNOŚĆ, STAN I STRUKTURA W PRZEKROJU 
TERYTORIALNYM stan z dnia 30.06.2016 R. 
książka + CD

rocznik rocznik GUS 24,60

ŁADNY DOM miesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 9,99
ŁAZIENKA dwumiesięcznik informator o łazienkach 12,90
ŁOWIEC POLSKI miesięcznik czasopismo łowiecko-przyrodnicze 19,99
M JAK MAMA miesięcznik czasopismo dla rodziców 3,99
M JAK MIESZKANIE miesięcznik dom i ogród 4,99
MAGAZYN AUTOSTRADY 10 × rok czasopismo branżowe, projektowanie, budowa, utrzymanie, zarzą-

dzanie drogami i autostradami
28,80

MAGAZYN BEN 10 miesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
MAGAZYN DLA RODZICÓW MAM DZIECKO miesięcznik czasopismo dla rodziców 2,99
MAGAZYN FOTOWOLTAIKA kwartalnik czasopismo specjalistyczne, branża instalacji fotowoltaicznych 16,50
MAGAZYN GOLFOWY kwartalnik najświeższe informacje dotyczące golfa w Polsce i na świecie 10,00
MAGAZYN LITERACKI – KSIĄŻKI dwumiesięcznik czasopismo branżowe zajmujące się rynkiem wydawniczym, dys-

trybucją i sprzedażą książek, skierowane do wszystkich miłośników 
książek, w tym bibliotekarzy, księgarzy i wydawców

14,50

MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ miesięcznik czasopismo adresowane do pielęgniarek i położnych 11,00
MAGAZYN PRZEMYSŁU RYBNEGO dwumiesięcznik czasopismo o tematyce ekonomiki przemysłu rybnego, technologii 

przetwórstwa ryb, akwakultury i rybołówstwa
20,60
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MAGAZYN RUGBY kwartalnik magazyn polskiego środowiska rugbowego skierowany do rugbistów, 

kibiców i przyjaciół tej dyscypliny
10,00

MAGAZYN RUGBY SPORT kwartalnik magazyn polskiego środowiska rugbowego skierowany do rugbistów, 
kibiców i przyjaciół tej dyscypliny

10,00

MAGAZYN SCOOBY DOO miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
MAGAZYN STOMATOLOGICZNY 11 × rok czasopismo informacyjno-zawodowe dla lekarzy stomatologów 19,74
MAGAZYN TELEWIZYJNY KURIER TV tygodnik program TV 1,30
MAGAZYN TRENERA dwumiesięcznik różne aspekty treningu sportowego, systemy szkolenia, psychologia 

sportu
43,58

MAGNOLIA miesięcznik poradnik ogrodnika i działkowca 4,99
MALEMEN miesięcznik czasopismo dla mężczyzn 10,00
MAŁA DIANA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, szydełkowanie 6,50
MAŁA DIANA EXTRA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, szydełkowanie 6,50
MAŁY ARTYSTA dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci i osób pracujących z dziećmi 6,90
MAŁY ARTYSTA WYDANIE SPECJALNE kwartalnik czasopismo dla dzieci i osób pracujących z dziećmi 6,90
MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY 11 × rok katolickie czasopismo dla dzieci 4,00
MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI 2016 CD rocznik rocznik GUS 30,75
MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI 2016 książka rocznik rocznik GUS 27,00
MAMO TO JA miesięcznik czasopismo dla rodziców 1,50
MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING 
REVIEW

kwartalnik czasopismo naukowe 75,00

MARKETER PLUS 5 × rok marketing, zarządzanie, obsługa klienta 30,00
MARKETING I RYNEK miesięcznik czasopismo skierowane do osób profesjonalnie zajmujących się 

marketingiem, szefów i pracowników działów marketingowych 
i agencji reklamowych

55,90

MARKETING W PRAKTYCE miesięcznik czasopismo skierowane do osób zawodowo zajmujących się marketingiem 45,00
MATEMATYKA dwumiesięcznik czasopismo dla nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach 

nauczania
34,65

MATERIAŁY CERAMICZNE kwartalnik wyniki oryginalnych badań dotyczących wytwarzania, budowy 
i właściwości materiałów ceramicznych

21,00

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW I ICH 
OPIEKUNÓW on-line

rocznik publikacja zawiera gotowe do wykorzystania materiały edukacyjne 
dla dzieci chorych oraz ich rodziców i opiekunów, stanowi niezastą-
pioną pomoc dla zespołu terapeutycznego przygotowującego dziecko 
i jego rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą

47,97

MEANDER rocznik wiedza o antyku, starożytności i jej recepcji w wiekach późniejszych 40,00
MEBLE PLUS 8 × rok czasopismo specjalistyczne branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz 12,90
MECHANIK miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne, adresowane do inżynierów,  

konstruktorów, technologów, producentów maszyn i urządzeń
16,00

MECZ. MAGAZYN LIGI ANGIELSKIEJ miesięcznik czasopismo dla wszystkich fanów Premier League 7,90
MEDIA & MARKETING POLSKA 10 × rok czasopismo branżowe poświęcone reklamie, marketingowi i mediom 20,99
MEDICAL TRIBUNE miesięcznik czasopismo skierowane do środowiska lekarskiego 18,00
MEDYCYNA NOWOŻYTNA STUDIA NAD KULTURĄ 
MEDYCZNĄ

rocznik czasopismo naukowe 30,00

MEDYCYNA PALIATYWNA kwartalnik czasopismo dla lekarzy sprawujących opiekę nad pacjentami nieule-
czalnie chorymi

30,00

MEDYCYNA PALIATYWNA W PRAKTYCE kwartalnik czasopismo specjalistyczne 60,75
MEDYCYNA PRAKTYCZNA miesięcznik czasopismo przeznaczone dla internistów i lekarzy pierwszego 

kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny
20,00

MEDYCYNA PRAKTYCZNA – CHIRURGIA dwumiesięcznik zawiera tłumaczenia najlepszych zagranicznych periodyków o tema-
tyce chirurgicznej

30,00

MEDYCYNA PRAKTYCZNA – GINEKOLOGIA  
I POŁOŻNICTWO

dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne dla ginekologów i położników 30,00

MEDYCYNA PRAKTYCZNA – NEUROLOGIA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, neurologia 30,00
MEDYCYNA PRAKTYCZNA – ONKOLOGIA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, onkologia 30,00
MEDYCYNA PRAKTYCZNA – PEDIATRIA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, pediatria 30,00
MEDYCYNA PRAKTYCZNA – PSYCHIATRIA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, psychiatria 30,00
MEDYCYNA WETERYNARYJNA miesięcznik czasopismo dla lekarzy weterynarii 48,00
MENEDŻER ZDROWIA 8 × rok czasopismo branżowe dla menedżerów związanych z rynkiem medycznym 19,00
MENEDŻER ZOZ miesięcznik czasopismo dla dyrektora zakładu opieki zdrowotnej 42,00
MEN’S HEALTH miesięcznik czasopismo dla mężczyzn 10,99
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METAL HAMMER (3 × rok z płytą CD) 9 × rok czasopismo poświęcone muzyce heavy-metal 7,95
METODA 5S. ZASTOSOWANIE, WDRAŻANIE 
I NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE

rocznik książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania i wdra-
żania Metody 5S

41,90

METODY AKTYWIZUJĄCE PROCES UCZENIA SIĘ 
on-line

rocznik zbiór wszystkich niezbędnych informacji dla nauczycieli i dyrektorów 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek ponadgimnazjalnych 
na temat metod aktywizujących proces uczenia się

35,67

METODY PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ on-line rocznik dzięki publikacji zyskają Państwo praktyczne informacje dzięki, 
którym będą mogli Państwo wybrać najlepszą metodę pracy 
z podopiecznymi, fachowe wskazówki jak należy poprowadzić pracę 
z rodziną według danej metody, gwarancję, że pomogą Państwo 
rodzinie rozwiązać ich problemy

23,37

METROLOGIA I SYSTEMY POMIAROWE/
METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS

kwartalnik czasopismo naukowe 31,50

MIASTA W LICZBACH książka + CD rocznik publikacja GUS 30,75
MICE POLAND miesięcznik czasopismo z branży eventowej, eventy, konferencje, kongresy 16,00
MIDRASZ dwumiesięcznik czasopismo społeczno-kulturowe, skierowane do osób zainteresowa-

nych życiem Żydów w Polsce i na świecie
9,50

MIESIĘCZNIK UBEPIECZENIOWY 11 × rok ubezpieczenia, zarządzanie ryzykiem 39,17
MIESZKANIE  
I WSPÓLNOTA

miesięcznik poradnik w zakresie zarządzania budynkami wielorodzinnymi, 
adresowany m.in. do wspólnot mieszkaniowych

17,50

MIKI MAX! kwartalnik czasopismo dla dzieci 9,99
MILITARIA XX WIEKU dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 11,99
MŁODY TECHNIK miesięcznik czasopismo popularno-naukowe dla młodzieży, współczesne osiąg-

nięcia techniki, mechaniki, elektrotechniki
9,90

MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY 11 × rok czasopismo specjalistyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem, technika 
produkcji, logistyka

9,70

MODERN ENGLISH TEACHER kwartalnik nauka języków obcych, metodyka 25,00
MODERNIZACJA DRÓG KOLEJOWYCH WARUNKI 
TECHNICZNE

rocznik w publikacji opisano warunki techniczne dla linii kolejowych – 
dowiesz się jakie standardy stawia się modernizowanym liniom 
kolejowym, poznasz warunki techniczne oraz geometryczne dla linii 
kolejowych, zapoznasz się z budową zaplecza technicznego taboru 
kolejowego i dróg szynowych

47,97

MOJA GRA 3 × rok gry i programy komputerowe 9,99
MOJA KUCHNIA miesięcznik czasopismo kulinarne 4,99
MOJE ATELIER kwartalnik czasopismo dla miłośników rysunku i malarstwa 7,50
MOJE DEKORACJE kwartalnik hobby, zainteresowania 7,50
MOJE GOTOWANIE miesięcznik przepisy kulinarne 8,99
MOJE MIESZKANIE miesięcznik dom i ogród 3,99
MOJE ROBÓTKI dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,90
MOJE WYKREŚLANKI miesięcznik krzyżówki 2,99
MONITOR ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 10 × rok czasopismo dla szkół, publikacja poświęcona zarządzaniu kadrą 

niepedagogiczną i majątkiem szkoły
25,20

MONITOR KSIĘGOWEGO 2 × miesiąc problematyka rachunkowości finansowej i zarządczej oraz kontroli 
finansowej, dodatki: wydanie internetowe gratis

37,50

MONITOR PODATKOWY miesięcznik czasopismo dla prawników, ekonomistów, pracowników organów 
podatkowych i samorządowych oraz dyrektorów finansowych

65,00

MONITOR PRAWA CELNEGO I PODATKOWEGO miesięcznik publikacja dotycząca cła oraz obrotu towarowego z zagranicą 52,00
MONITOR PRAWA HANDLOWEGO kwartalnik prawo, podatki, ekonomia 65,00
MONITOR PRAWA PRACY miesięcznik czasopismo poświęcone tematyce polskiego i europejskiego prawa 

pracy i ubezpieczeń społecznych
65,00

MONITOR PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ 2 × miesiąc zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń; dodatki: wydanie 
internetowe gratis

31,50

MONITOR PRAWNICZY dwutygodnik pismo prezentujące tematykę prawniczą m.in. prawo cywilne, gospo-
darcze, pracy i ubezpieczeń społecznych, karne gospodarcze

65,00

MONITOR PRAWNY DYREKTORA SZKOŁY miesięcznik czasopismo dla dyrektorów szkół, informacje o aktualnych przepisach 
oświatowych

25,20
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MONITOR SPÓŁDZIELCZY dwumiesięcznik publikacje sprawozdań finansowych organizacji spółdzielczych m.in. 

banki spółdzielcze
21,00

MONITOR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH miesięcznik czasopismo poświęcone tematyce zamówień publicznych 27,00
MONITORING BANKÓW 2015 książka + CD rocznik Wyjaśnienia metodologiczne. W części analitycznej warunki działania 

i wyniki finansowe sektora bankowego. W części tabelarycznej sieć 
dystrybucji produktów bankowych, bilans, rachunek zysków i strat, 
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

18,45

MONSTER HIGH miesięcznik czasopismo dla młodzieży 9,99
MORZA, STATKI I OKRĘTY dwumiesięcznik czasopismo dla miłośników spraw morskich i okrętowych 12,99
MOSTY dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, budowa, utrzymanie i zarządzanie 

drogami i mostami
32,40

MOTO EXPRESS tygodnik ogłoszenia motoryzacyjne 2,99
MOTOCYKL miesięcznik motoryzacja 8,99
MOTOR tygodnik motoryzacja 1,99
MOTYWACJA – TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW 
on-line

rocznik publikacja pokazuje jak: motywować uczniów bez względu na pro-
wadzony przedmiot pracować z dzieckiem uzdolnionym prowadzić 
lekcje tak, by były dynamiczne i interesujące pracować z uczniem 
mającym trudności w nauce oceniać, by nie zniechęcić do nauki 

35,67

MÓJ KONIK. GALOPEM PRZEZ ŚWIAT dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 7,99
MÓJ KUCYK PONY miesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
MÓJ PIĘKNY OGRÓD miesięcznik magazyn ogrodniczy 4,90
MÓWIĄ WIEKI miesięcznik popularno-naukowy miesięcznik historyczny 9,50
MURATOR miesięcznik architektura, budownictwo 11,90
MURATOR NUMER SPECJALNY kwartalnik architektura, budownictwo 15,00
MURATOR PORADNIK „ZRÓB TO SAM” kwartalnik architektura, budownictwo 4,99
MURATOR PROJEKTY DOMÓW półrocznik architektura, budownictwo 5,90
MUSCULAR DEVELOPMENT dwumiesięcznik sport 11,99
MUZYKA kwartalnik czasopismo poświęcone historii i teorii muzyki, publikacje muzykologów, 

socjologów
18,00

N.P.M. – MAGAZYN TURYSTYKI GÓRSKIEJ miesięcznik czasopismo poświęcone turystyce górskiej 7,40
NA RATUNEK dwumiesięcznik czasopismo dla instytucji, organizacji i środowisk uczestniczących 

w procesie ratowania życia ludzkiego
16,80

NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,69
NA TEMAT kwartalnik czasopismo dla profesjonalnie pomagających 18,00
NA ŻYWO tygodnik czasopismo dla kobiet 1,60
NADZÓR NAD WYKONYWANIEM ROBÓT 
BUDOWLANYCH

rocznik publikacja omawia obowiązki i zakres odpowiedzialności kierownika 
budowy oraz inspektora nadzoru autorskiego, problematykę nadzoru 
autorskiego projektanta, zadania organów nadzoru budowlanego

40,95

NAFTA GAZ miesięcznik geologia z geochemią, geofizyka poszukiwawcza i wiertnicza, zagad-
nienia dowiercania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, optymalizacja 
technologii wierceń, inżynieria złożowa i zagospodarowanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego, transport i magazynowanie gazu, problemy 
bilansu paliwowo-energetycznego, optymalizacja użytkowania gazu, 
doskonalenia procesów przeróbki ropy naftowej, rozwój analityki su-
rowców, półproduktów i produktów z wykorzystaniem nowoczesnych 
metod analizy instrumentalnej, zagadnienia ekonomiczne i organiza-
cyjne przemysłu naftowego, informacje o krajowym i zagranicznym 
przemyśle naftowym, ochrona środowiska

31,50

NAJ dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,45
NAJCIEKAWSZE PROJEKTY półrocznik architektura, budownictwo 8,90
NAJLEPIEJ SPRZEDAWANE PROJEKTY półrocznik architektura, budownictwo 9,99
NAJWYŻSZY CZAS tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 5,90
NAKLEJKOWE SZALEŃSTWO miesięcznik czasopismo dla dzieci 5,99
NAMIARY NA MORZE I HANDEL dwutygodnik czasopismo specjalistyczne dla menedżerów transportu, handlu 

i przemysłu morskiego
8,64

NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA dwumiesięcznik czasopismo dla profesjonalistów oraz indywidualnych inwestorów 
realizujących budowę, remont lub modernizację, wszystkich zaintere-
sowanych narzędziami i elektronarzędziami wysokiej jakości

9,90

NASZA POLSKA tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 4,00
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NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA miesięcznik czasopismo poświęcone nauce o ziemi, geografii, oferuje artykuły, 

zdjęcia, filmy, mapy, multimedia oraz informacje na temat środowiska, 
kultury, historii i podróżowania

12,99

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER POLSKA miesięcznik czasopismo poświęcone nauce o ziemi, geografii, oferuje artykuły, 
zdjęcia, filmy, mapy, multimedia oraz informacje na temat środowi-
ska, kultury, historii i podróżowania

9,99

NAUCZANIE POCZĄTKOWE. KSZTAŁCENIE 
ZINTEGROWANE

kwartalnik czasopismo dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego 20,00

NAUCZYCIELKA PRZEDSZKOLA 11 × rok czasopismo dla nauczycieli przedszkoli 16,95
NAUCZYCIELKA SZKOŁY KL. I–III 11 × rok edukacja, języki obce 16,95
NAUKA kwartalnik czasopismo naukowe 31,50
NAUKA I TECHNIKA W 2015 R. książka + CD rocznik rocznik GUS 34,44
NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne o tematyce neurologii klinicznej i neuro-

chirurgii
52,00

NEUROLOGIA PRAKTYCZNA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne skierowane zarówno do lekarzy neurolo-
gów i lekarzy pierwszego kontaktu

16,80

NEUROPSYCHIATRIA I NEUROPSYCHOLOGIA kwartalnik czasopismo specjalistyczne publikujące prace naukowe z psychiatrii, 
neurologii i psychologii

30,00

NEUTRINO kwartalnik pismo dla uczniów o fizyce i astronomii 5,25
NEWSWEEK POLSKA tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 

cena promocyjna przy zamówieniu rocznym
5,20 
5,00

NEWSWEEK POLSKA HISTORIA miesięcznik hobby, zainteresowania 8,90
NEXUS – NOWE CZASY dwumiesięcznik poświęcony tajnej geopolityce, spiskom, parapsychologii, ukrywanym 

technologiom, medycynie alternatywnej, zjawiskom UFO, przemilcza-
nym faktom i zdarzeniom z historii świata

11,00

NIE tygodnik polityka, satyra 4,90
NIEDZIELA tygodnik katolickie czasopismo religijne 5,00
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA kwartalnik problematyka rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej 30,00
NIERUCHOMOŚCI PRAWO PODATKI 
wyd. C.H. BECK

miesięcznik opinie profesjonalistów z zakresu prawa i podatków 59,00

NIEZALEŻNA GAZETA POLSKA – NOWE PAŃSTWO miesięcznik czasopismo społeczno-polityczne 12,00
NIEZNANY ŚWIAT miesięcznik astrologia, parapsychologia, ezoteryka 8,50
NIEZWYKŁE MALOWANKI miesięcznik czasopismo dla dzieci 1,99
NIGHT SOCIETY dwumiesięcznik erotyka 8,99
NO 1 INTERNATIONAL dwumiesięcznik erotyka 8,99
NOMOS. CZASOPISMO RELIGIOZNAWCZE półrocznik czasopismo religioznawcze 20,10
NOTES KONSERWATORSKI rocznik czasopismo specjalistyczne dla konserwatorów dzieł sztuki 48,00
NOTES WYDAWNICZY kwartalnik aktualne tematy rynku wydawniczego i księgarskiego 25,00
NOWA DEKADA KRAKOWSKA dwumiesięcznik czasopismo poświęcone współczesnej literaturze polskiej i obcej 18,00
NOWA FANTASTYKA miesięcznik czasopismo poświęcone literaturze fantastycznej, zjawiska społeczne 

z kręgu fantastyki
9,99

NOWA SZKOŁA 10 × rok czasopismo społeczno-pedagogiczne 16,50
NOWA TECHNIKA WOJSKOWA miesięcznik czasopismo o tematyce ogólnowojskowej, technika militarna, historia 

uzbrojenia
9,99

NOWAJA POLSZA miesięcznik czasopismo wydawane dla inteligencji rosyjskiej w celu lepszego 
poznania przez nią problemów Polski i stosunków polsko-rosyjskich

8,00

NOWE KSIĄŻKI miesięcznik czasopismo literackie, krytyka literacka, nowości wydawnicze 10,00
NOWE METODY TERAPII OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PROGRAM TEACCH 
on-line

rocznik w poradniku zostały zawarte wskazówki, w jaki sposób można zasto-
sować empowerment w kształceniu i terapii osób niepełnosprawnych 
na przykładzie osób dotkniętych autyzmem

23,37

NOWE ZESZYTY SAMORZĄDOWE dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne dla pracowników administracji samorządowej 36,75
NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE miesięcznik czasopismo ekonomiczne adresowane do kadry zarządzającej, insty-

tucji finansowych i pracowników administracji gospodarczej
10,00

NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI kwartalnik przepisy, nowe technologie gospodarowania odpadami 9,00
NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE dwumiesięcznik budownictwo inżynieryjne, projekty, najnowsze technologie 34,90
NOWOCZESNE HALE dwumiesięcznik systemy, technologie i materiały wykorzystywane w budowie hal, 

normy, przepisy, prawo budowlane
27,00

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, technologie dla przemysłu naftowego, 
gazowego i energii

9,90

NOWOCZESNY BANK SPÓŁDZIELCZY 11 × rok czasopismo o problematyce rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce 19,00
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NOWOCZESNY MAGAZYN dwumiesięcznik czasopismo o systemach składowania i magazynowania 42,00
NOWOCZESNY TECHNIK DENTYSTYCZNY dwumiesięcznik czasopismo dla techników dentystycznych 24,15
NOWOTWORY dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne skierowane do środowiska onkologicznego 61,10
NOWY FILOMATA półrocznik kultura antyczna 12,60
NOWY PRZEMYSŁ 11 × rok miesięcznik opiniotwórczy opisujący trendy, zmiany zachodzące w go-

spodarce ze szczególnym uwzględnieniem takich branż jak górnictwo, 
hutnictwo, energetyka, przemysł chemiczny, logistyka, teleinformatyka

9,50

NOWY WAMPER – WYDANIE SPECJALNE dwumiesięcznik erotyka 19,99
NOWY WAMPER DVD dwumiesięcznik erotyka 14,99
NUKLEONIKA kwartalnik radiochemia, chemia i fizyka radiacyjna, pomiary promieniowania 61,65
OBLICZANIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW 
on-line

rocznik publikacja stanowi narzędzie pomocne w prawidłowym rozumieniu 
i wdrażaniu zasad nowej normy przez projektantów, wykonawców, 
inwestorów, właścicieli i zarządców budynków oraz ich użytkowni-
ków, a także przez notariuszy i rzeczoznawców majątkowych, umoż-
liwi, wreszcie, uniknięcie wieloznacznych interpretacji w obliczeniach 
powierzchni i kubatury

60,27

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO- 
-KANALIZACYJNYCH on-line

rocznik publikacja opisuje obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanali-
zacyjnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych

23,37

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
W INWESTYCJI BUDOWLANEJ on-line

rocznik publikacja jest pomocna zarówno w opracowywaniu prawnej proce-
dury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jak 
i w sporządzeniu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

47,97

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
NA ŚRODOWISKO on-line

rocznik procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym 121,77

OCENA PRACOWNIKA I FIRMY – GOTOWE ANKIETY 
I FORMULARZE

rocznik poradnik zawiera wyczerpujący zbiór gotowych formularzy niezbęd-
nych do przeprowadzenia kompleksowej oceny nie tylko pracowni-
ków, ale i samej firmy

60,27

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU on-line rocznik publikacja zawiera informacje jak prawidłowo ocenić stan techniczny 
obiektu budowlanego

23,37

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW 
MOSTOWYCH on-line

rocznik poradnik opisuje rodzaje przeglądów obiektów mostowych ich harmo-
nogram oraz osoby uprawnione do wykonywania diagnostyki

35,67

OCHRONA MIENIA I INFORMACJI 5 × rok czasopismo techniczne, metody, środki ochrony mienia i życia 14,50
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 CD rocznik syntetycznie ujęty pełny zakres badań statystycznych, charakteryzujących 

stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2014 r. na tle lat poprzednich.
30,75

OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 książka rocznik rocznik GUS 18,36
OCHRONA ŚRODOWISKA PRAWO I POLITYKA kwartalnik czasopismo o tematyce ochrony środowiska 13,65
ODKRYWCA miesięcznik hobby, zainteresowania, gazeta dla poszukiwaczy 14,70
ODPADY I ŚRODOWISKO dwumiesięcznik ochrona środowiska, gospodarka odpadami 55,00
ODPADY KOMUNALNE rocznik odpady, utrzymanie czystości i ochrona 331,80
ODPADY KOMUNALNE on-line roczny dostęp odpady, utrzymanie czystości i ochrona 369,00
OFF-ROAD PL MAGAZYN 4X4 miesięcznik magazyn motoryzacyjny i hobbystyczny poświęcony samochodom 

terenowym
11,90

OGÓLNOPOLSKA GAZETA FINANSOWA 46 × rok finanse, podatki, ekonomia 10,00
OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 9 × rok czasopismo informacyjno-publicystyczne z zakresu techniki medycz-

nej i zarządzania placówkami służby zdrowia
21,60

OKNO kwartalnik budownictwo, zagadnienia stolarki i ślusarki otworowej 8,50
OKRESOWE BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE 
W PRZEMYŚLE

rocznik publikacja zawiera szereg informacji o instalacjach i urządzeniach 
do 1 kV, poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie 
muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia

103,95

OKRESOWE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO 
BUDYNKÓW

rocznik publikacja zawiera zbiór niezbędnych formularzy, obejmujących pyta-
nia do kontroli technicznej dotyczącej elementów budynku, budowli 
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

49,08

OKRUCHY ŻYCIA miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,79
OLIVIA miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,50
OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD PRACOWNIKIEM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

rocznik publikacja przeznaczona jest dla lekarzy medycyny pracy a jej celem 
jest przybliżenie zagadnień dotyczących zatrudniania i sprawowania 
opieki nad pracownikiem niepełnosprawnym

61,95

OPTICA APPLICATA kwartalnik czasopismo naukowe poświęcone optyce 39,00
ORTODONCJA W PRAKTYCE kwartalnik czasopismo dla lekarzy stomatologów, ortodontów 39,40
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ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACYJNYCH miesięcznik zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych
44,00

ORZECZNICTWO SĄDÓW W SPRAWACH 
GOSPODARCZYCH

miesięcznik zbiór orzeczeń dotyczących szeroko rozumianych spraw zagranicznych 44,00

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO IZBA KARNA 
I IZBA WOJSKOWA

13 × rok wybrane, bieżące Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Karnej i Izby 
Wojskowej

59,85

OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 
2015/2016 książka + CD

rocznik rocznik GUS 18,45

OŚWIATA SAMORZĄDOWA 10 × rok czasopismo dedykowane organom prowadzącym szkoły, przedszkola 
i inne publiczne placówki oświatowe

26,65

OŚWIETLENIE LED kwartalnik czasopismo branżowe, technologia LED 15,00
OTOLARYNGOLOGIA kwartalnik medycyna, czasopismo specjalistyczne 30,00
OTOLARYNGOLOGIA POLSKA dwumiesięcznik czasopismo o tematyce otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz 

onkologii laryngologicznej.
34,00

OZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW 
CHEMICZNYCH on-line

rocznik publikacja przedstawia oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie 
z nowymi kryteriami klasyfikacji CLP oraz stare dyrektywy 67/548/EWG 
i 1999/45/WE, które jeszcze wciąż obowiązują, przybliża oznakowanie 
szczególnych grup produktów chemicznych: kosmetyków, detergentów, 
produktów biobójczych, wyrobów aerozolowych, środków ochrony ro-
ślin i in. oraz omawia oznakowanie chemikaliów w transporcie zgodnie 
z ADR, a także oznakowanie pojemników do ich składowania

121,77

PACKAGING POLSKA 11 × rok magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego 10,50
PALESTRA dwumiesięcznik historia, kultura 45,36
PALIWA PŁYNNE miesięcznik czasopismo dla branży paliwowej, adresowane głównie do sektora 

detalicznego rynku paliwowego
17,00

PAMIĘTNIK LITERACKI kwartalnik czasopismo naukowe z zakresu historii literatury polskiej, teorii literatury 
oraz krytyki literackiej

22,00

PAMIĘTNIK TEATRALNY kwartalnik czasopismo poświęcone historii i krytyce teatru 20,00
PANACEA LEKI ZIOŁOWE kwartalnik czasopismo zielarskie o medycynie naturalnej 5,00
PANI miesięcznik czasopismo dla kobiet 9,99
PANI DOMU dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,69
PANNA MŁODA kwartalnik czasopismo dla kobiet 16,50
PANORAMA KRZYŻÓWEK miesięcznik krzyżówki 3,60
PANORAMY TELE ŚWIATA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, krzyżówki 2,99
PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO kwartalnik politologia, socjologia, ekonomia 36,00
PAPERS ON GLOBAL CHANGE rocznik publikacje badań dotyczących zmian klimatycznych 42,00
PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY kwartalnik czasopismo publikuje wyniki badań naukowych dotyczących 

obszarów i gatunków chronionych: oryginalne artykuły materiało-
we i artykuły przeglądowe oraz notatki florystyczne, faunistyczne 
i mykobiotyczne; drukowane są również materiały polemiczne, 
informacje o konferencjach i sympozjach naukowych oraz recenzje 
publikacji poświęconych ochronie przyrody

10,50

PARTY dwutygodnik czasopismo dla kobiet 2,10
PASIEKA dwumiesięcznik czasopismo dla pszczelarzy 10,90
PASTORES kwartalnik czasopismo poświęcone formacji kapłańskiej 17,00
PC FORMAT miesięcznik informatyka, komputer 6,99
PC WORLD miesięcznik informatyka, komputer 19,90
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA kwartalnik czasopismo zajmujące się problematyką profilaktyki, pomocy, 

resocjalizacji i animacji środowiskowej
39,30

PEDIATRIA POLSKA dwumiesięcznik pediatria 26,00
PEEP SHOW miesięcznik erotyka 6,99
PEEP SHOW miesięcznik erotyka 6,99
PERKUSISTA 11 × rok hobby, zainteresowania 15,50
PERSONEL I ZARZĄDZANIE miesięcznik czasopismo dla menedżerów, kierowników i specjalistów, dodatki: 

wydanie internetowe gratis
63,00

PERSONEL PLUS miesięcznik czasopismo o tematyce HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu 37,44
PERSPEKTYWY miesięcznik czasopismo edukacyjno-poradnicze dla ambitnej młodzieży 7,00
PHARMACOLOGICAL REPORTS dwumiesięcznik publikacje naukowe dotyczące wszystkich aspektów farmakologii 121,88
PHOTOSHOP KREATYWNY dwumiesięcznik praktyczne porady dla pasjonatów Photoshopa 19,50
PIECZENIE JEST PROSTE dwumiesięcznik czasopismo kulinarne 5,50
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PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I ANGIOLOGICZNE kwartalnik medycyna, czasopismo specjalistyczne 16,00
PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE kwartalnik zdrowie publiczne, opieka paliatywna, ochrona zdrowia 30,00
PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU kwartalnik czasopismo dla pracowników naukowych pielęgniarstwa i położni-

ctwa, problemy praktyki pielęgniarskiej
21,60

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA U DZIECI rocznik kurs wideo „Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci” ma na celu przy-
gotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy 
w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu poszkodowanego dziecka

134,07

PIERWSZY MILION miesięcznik ekonomia, biznes 9,90
PIŁKA NOŻNA tygodnik czasopismo sportowe poświęcone piłce nożnej 3,99
PIMPEK dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
PINGWINY Z MADAGASKARU dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
PLAN BIOZ NA CD rocznik publikacja „Plan BIOZ na CD” pozwala na samodzielne stworzenie planu 

BIOZ dla każdej budowy
146,37

PLANOWANIE SCENARIUSZY LEKCJI I MATERIAŁÓW 
EDUKACYJNYCH on-line

rocznik publikacja podpowiada jak napisać skuteczny scenariusz lekcji, w jaki 
sposób przedstawić materiał, aby osiągnąć jak najlepsze efekty 
w nauczaniu itp.

35,67

PLASTIC REVIEW miesięcznik czasopismo branżowe, przemysł tworzyw sztucznych 40,00
PLAYBOY miesięcznik czasopismo dla mężczyzn 10,99
PLUS-MINUS tygodnik weekendowe wydanie Rzeczpospolitej 4,55
PŁACE PRACOWNIKÓW SFERY BUDŻETOWEJ 
aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik poświęcony problemom specjalistów ds. płac sfery 
budżetowej

94,40

PŁACE PRACOWNIKÓW SFERY BUDŻETOWEJ 
dzieło bazowe WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik poświęcony problemom specjalistów ds. płac sfery 
budżetowej

282,45

PNEUMONOLOGIA I ALERGOLOGIA POLSKA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, choroby płuc, alergologia 52,85
PODATKI – UJEDNOLICONE PRZEPISY,  
STAN PRAWNY 2016

kwartalnik prawo, podatki, ekonomia 89,25

PODRÓŻE miesięcznik hobby, zainteresowania 9,99
POJAZDY SAMOCHODOWE WARTOŚCI RYNKOWE CZ. A miesięcznik motoryzacja 47,25
POJAZDY SAMOCHODOWE WARTOŚCI RYNKOWE CZ. B miesięcznik motoryzacja 44,10
POJAZDY SZYNOWE kwartalnik czasopismo na temat konstrukcji, badań i teorii z zakresu pojazdów 

szynowych
53,35

POLIGON dwumiesięcznik czasopismo poświęcone wojskom lądowym 14,50
POLIGRAFIKA miesięcznik czasopismo branżowe drukarzy, wydawców, poligrafików 12,96
POLIMERY miesięcznik chemia, technologia, przetwórstwo tworzyw polimerowych 35,70
POLISH ANNALS OF MEDICINE półrocznik medycyna 97,50
POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY kwartalnik czasopismo naukowe, kosmetologia i dziedziny pokrewne 15,00
POLISH JOURNAL OF ECOLOGY kwartalnik czasopismo naukowe, ochrona środowiska naturalnego 58,00
POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY kwartalnik czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Patologów 20,00
POLISH POLAR RESEARCH kwartalnik czasopismo naukowe, nauki biologiczne, nauki o Ziemi w obszarze 

polarnym
27,00

POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW kwartalnik czasopismo naukowe, socjologia 27,00
POLITYKA tygodnik czasopismo społeczno-polityczne; opinie, poglądy, wywiady cena 

promocyjna I kwartał 2015
5,90

POLITYKA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI 
W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE

rocznik sytuacja gospodarcza Polski w integrującej się Europie 65,00

POLITYKA SPOŁECZNA miesięcznik czasopismo dla pracowników nauki, praktyków, kadry dydaktycznej, 
działaczy społecznych, pracowników administracji publicznej; polityka 
społeczna, problemy zatrudnienia

10,70

POLKI W ŁÓŻKU dwumiesięcznik erotyka 8,99
POLONIA CHRISTIANA dwumiesięcznik czasopismo katolickie 12,00
POLONISTYKA dwumiesięcznik czasopismo dla nauczycieli polonistów i studentów polonistyki 34,65
POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA 46 × rok czasopismo logistyczne o charakterze informacyjno-poradniczym, 

transport, spedycja, logistyka
6,00

POLSKI INSTALATOR 8 × rok czasopismo branży instalatorskiej, urządzenia sanitarne, wentylacyjne, 
klimatyzacyjne

17,00

POLSKI JUBILER dwumiesięcznik pismo branży jubilersko-zegarmistrzowskiej, m.in. dla właścicieli lub osób 
zarządzających salonami jubilerskimi i zakładami zegarmistrzowskimi

12,00

POLSKI PRZEGLĄD OTORYNOLARYNGOLOGICZNY kwartalnik otolaryngologia, audiologia, alergologia 42,90
POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY... R.  
książka + CD

rocznik rocznik GUS 37,75
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POLSKI SEKS dwumiesięcznik erotyka 9,99
POLSKI SEKS CD dwumiesięcznik erotyka 9,99
POLSKI TRAKER miesięcznik motoryzacja 10,00
POLSKI WAMPER miesięcznik erotyka 10,99
POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ miesięcznik czasopismo specjalistyczne, medycyna wewnętrzna 14,30
POLSKIE DROBIARSTWO miesięcznik miesięcznik branżowy, chów i hodowla drobiu oraz dziedziny pokrewne 10,00
POLSKIE DROGI miesięcznik czasopismo branżowe, budowa i utrzymanie sieci dróg 29,90
POLSKIE DROGI GASTRONOMII miesięcznik gastronomia, sztuka kulinarna 19,90
POLSKIE USTAWY aktualizacja WYD. C.H. BECK miesięcznik prawo 82,95
POLSKIE ZESZYTY KULINARNE kwartalnik czasopismo kulinarne 4,99
POŁOŻNA NAUKA I PRAKTYKA kwartalnik czasopismo skierowane do położnych i studentów położnictwa 26,00
POMIARY AUTOMATYKA & ELEKTRONIKA dwumiesięcznik czasopismo naukowo-techniczne, pomiary, automatyka, elektronika 15,50
POMIARY, AUTOMATYKA, KONTROLA miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne, automatyka, robotyka, informatyka 18,00
POMOC SPOŁECZNA W PRAKTYCE aktualizacja kwartalnik fachowy poradnik dla pracowników socjalnych i osób zarządzających 

placówkami socjalnymi
145,95

POMOC SPOŁECZNA W PRAKTYCE baza rocznik fachowy poradnik dla pracowników socjalnych i osób zarządzających 
placówkami socjalnymi

208,95

POPYT NA PRACĘ W 2014 R. książka rocznik rocznik GUS 23,76
PORADNIK BIBLIOTEKARZA miesięcznik czasopismo fachowe dla bibliotekarzy 17,00
PORADNIK DOMOWY miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,69
PORADNIK GAZETY PRAWNEJ miesięcznik porady prawne, podatkowe, finansowe; dodatki: wydanie internetowe 

gratis
53,00

PORADNIK GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
on-line

roczny dostęp poradnik uwzględnia obowiązujące prawo w dziedzinie gospodarki 
odpadami

736,80

PORADNIK GOSPODARSKI 11 × rok czasopismo dla rolników wydawane przez Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego

4,00

PORADNIK INSTYTUCJI KULTURY miesięcznik poradnik na temat działalności kulturalnej, prawa autorskiego, prawa 
pracy i zarządzania instytucją

41,00

PORADNIK JĘZYKOWY 10 × rok czasopismo popularnonaukowe, którego celem jest propagowanie 
wiedzy o języku polskim, adresowane do nauczycieli i miłośników 
języka polskiego

16,00

PORADNIK KONSTRUKTORA MASZYN I URZĄDZEŃ 
on-line

roczny dostęp profesjonalna publikacja opracowana przez specjalistów z dziedziny 
projektowania i produkcji maszyn i urządzeń

736,77

PORADNIK NATURA I TY miesięcznik poradnik, zdrowe odżywianie, diety, medycyna naturalna 8,45
PORADNIK OŚWIATOWY miesięcznik rachunkowość i sprawozdawczość w oświacie, dodatki: wydanie 

internetowe gratis
53,00

PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ miesięcznik ekonomia, biznes, dodatki: wydanie internetowe gratis 63,00
PORADNIK RADNEGO I SOŁTYSA rocznik poradnik dla samorządowców lokalnych 26,00
PORADNIK SMAKOSZA dwumiesięcznik czasopismo kulinarne 4,99
PORADNIK UZDRAWIACZA miesięcznik zdrowie, naturalne metody leczenia 3,50
PORADNIK VAT 2 × miesiąc, 

dwutygodnik
prezentuje praktyczne stosowanie przepisów dotyczących podatku VAT 
i akcyzy w obrotach krajowych i zagranicznych. Na bieżąco informuje 
o zmianach w przepisach dodając redakcyjny komentarz na temat ich 
skutków. W publikowanych artykułach, popartych licznymi przykła-
dami praktycznymi, wyjaśnieniami resortu finansów, oraz orzeczni-
ctwem analizowane są aktualne problemy nurtujące podatników. Do 
czasopisma dołączone są atrakcyjne dodatki tematyczne oraz ujednoli-
cone teksty aktów prawnych. Wersja on-line czasopisma GRATIS!

14,50

PORADNIK ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCIAMI 
aktualizacja

kwartalnik podatki, zarządzanie, inwestycje 229,95

PORADNIK ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCAMI baza rocznik podatki, zarządzanie, inwestycje 418,95
POSTEPY NEONATOLOGII półrocznik czasopismo medyczne 18,00
POSTĘPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, dermatologia, alergologia 25,00
POSTĘPY FIZYKI kwartalnik czasopismo naukowe, fizyka na świecie i w Polsce 12,00
POSTĘPY REHABILITACJI kwartalnik czasopismo naukowo-metodyczne z zakresu rehabilitacji 25,00
POSTĘPY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ kwartalnik czasopismo specjalistyczne, kardiologia interwencyjna 21,00
POSTĘPY W PSYCHIATRII I NEUROLOGII kwartalnik czasopismo specjalistyczne, psychiatria, neurologia 48,75
POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO kwartalnik czasopismo dla lekarzy, pielęgniarek, dietetyków 24,00
POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU 
TERYTORIALNYM W... R.

rocznik rocznik GUS 18,36
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POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU 
TERYTORIALNYM W 2016 R. CD

rocznik rocznik GUS 15,99

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU 
TERYTORIALNYM W 2016 R. KSIĄŻKA

rocznik powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 
1 stycznia 2015 r.

21,60

POZNAJ SWÓJ KRAJ miesięcznik czasopismo krajoznawczo-turystyczne 7,50
POZNAJ ŚWIAT miesięcznik czasopismo podróżniczo-reportażowe 10,90
PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE miesięcznik czasopismo poświęcone prawu pracy, ubezpieczeniom społecznym 

i zdrowotnym, zatrudnieniu, polityce personalnej
55,90

PRACA I ZDROWIE. POLSKIE … dwumiesięcznik prawo pracy, medycyna pracy, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, 
psychologia pracy

15,00

PRACA SOCJALNA dwumiesięcznik czasopismo porusza problemy związane z funkcjonowaniem instytu-
cji pomocy społecznej w ujęciu teoretycznym i praktycznym

30,00

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM rocznik publikacja jest zbiorem przydatnych informacji oraz ciekawych pomy-
słów, jak wykorzystać zwykłą ofertę szkolną, aby wesprzeć rozwój 
talentów, a do tego odczuć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy

51,45

PRACA ZA GRANICĄ miesięcznik informacje, porady, ogłoszenia 5,00
PRACE GEOGRAFICZNE kwartalnik czasopismo naukowe, geografia 40,00
PRACE INSTYTUTU METALURGII ŻELAZA kwartalnik najnowsze technologie hutnictwa żelaza i stali 32,50
PRACE INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ półrocznik czasopismo naukowe 75,00
PRACE NAUKOWE INSTYTUTU NAFTY I GAZU 
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

dwumiesięcznik istotne problemy związane z zagadnieniami sektora naftowo-gazow-
niczego i paliwowego

73,50

PRACOWNIK FIZYCZNY. MAGAZYN KIEROWNIKÓW 
PRODUKCJI, MISTRZÓW I BRYGADZISTÓW

dwumiesięcznik czasopismo o tematyce dotyczącej zarządzania, skierowane do 
kierowników produkcji, mistrzów i brygadzistów

53,00

PRACOWNIK SOCJALNY rocznk przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej 331,80
PRACOWNIK SOCJALNY on-line roczny dostęp przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej 369,00
PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2016 R. 
książka + CD

rocznik rocznik GUS 18,45

PRAKSEOLOGIA rocznik czasopismo poświęcone filozoficznym, teoretycznym i metodologicznym 
zagadnieniom sprawności działania

37,80

PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA 11 × rok czasopismo specjalistyczne, rehabilitacja, fizjoterapia 37,00
PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OPIEKUNA STAŻU 
on-line

rocznik publikacja pomaga określić predyspozycje opiekuna stażu, a także 
podstawy formalno-prawne pełnienia tej funkcji, ukazuje proces 
opieki nad młodymi nauczycielami jako zjawisko niosące obopólne 
korzyści, pomaga przygotować plan rozwoju zawodowego, a także 
wprowadza w specyfikę pracy z konkretnymi grupami nauczycieli

35,67

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PIELĘGNIAREK 
aktualizacja

kwartalnik w poradniku znaleźć można wszystkie informacje, aktualności, 
wskazówki i ciekawostki z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa

156,75

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PIELĘGNIAREK  
baza

rocznik w poradniku znaleźć można wszystkie informacje, aktualności, 
wskazówki i ciekawostki z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa

324,45

PRAWDZIWE ŻYCIE miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,79
PRAWO ASEKURACYJNE kwartalnik czasopismo naukowe poświęcone prawnym i ekonomicznym aspek-

tom ubezpieczeń gospodarczych
61,95

PRAWO I ŚRODOWISKO kwartalnik prawne aspekty ochrony środowiska 82,50
PRAWO KANONICZNE kwartalnik czasopismo prawno-historyczne 17,14
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PRAKTYKÓW 
on-line

roczny dostęp omówienie najważniejszych zasad ochrony środowiska 736,80

PRAWO PODATKOWE aktualizacja WYD. C.H. BECK dwumiesięcznik prawo, podatki, ekonomia 124,95
PRAWO PRACY I BHP on-line rocznik prawo, ochrona pracy, BHP 60,27
PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA kwartalnik prawo, ochrona pracy, BHP 82,95
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ on-line roczny dostęp prawo związkowe 736,77
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
WYD. C.H. BECK

kwartalnik zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych 79,00

PRESS miesięcznik czasopismo branżowe, marketing i public relations 15,00
PRINT & PUBLISHING 11 × rok czasopismo skierowane do przemysłu medialnego i poligraficznego 12,60
PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII kwartalnik czasopismo naukowe, medycyna profilaktyczna 15,00
PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ kwartalnik organizacyjno-techniczne i społeczno-gospodarcze aspekty przemian 

zachodzących w rolnictwie i technice rolniczej pod wpływem postępu 
technologicznego, globalizacji i konkurencji na rynkach żywnościowych

50,00

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 10 × rok czasopismo przedstawia problemy opieki, wychowania i wsparcia 
społecznego, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne

16,00
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PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ.  
STUDIA I DYSKUSJE

kwartalnik zagadnienia polityki społecznej 20,00

PROBLEMY ROZWOJU MIAST kwartalnik rozwój miast, procesy urbanizacyjne, ochrona środowiska 25,00
PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH on-line rocznik publikacja zawiera zebrane w formie tabeli zadania, które muszą 

zostać wykonane podczas postępowania o zamówienie publiczne – 
przy każdym zadaniu podana jest podstawa prawna, a także czynność 
zamawiającego i wykonawcy co z pewnością ułatwi codzienną pracę

23,37

PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY 
PRODUKTAMI ROLNYMI W 2015 R.

rocznik rocznik GUS 16,20

PRODUKCJA MEBLI dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne dla branży meblarskiej 7,90

PRODUKCJA UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH 
W... R. CD

rocznik rocznik GUS 18,45

PRODUKCJA UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH 
W 2014 R.

rocznik rocznik GUS 16,20

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO – RACHUNKI 
REGIONALNE W 2014 R.

rocznik rocznik GUS 16,20

PROGRAM TV tygodnik program TV 1,30
PROGRAMISTA miesięcznik magazyn specjalistów IT związany z inżynierią oprogramowania, 

bezpieczeństwem i nowymi technologiami
20,83

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM rocznik w publikacji zostały poruszone ważne zagadnienia dotyczące 
tworzenia projektu edukacyjnego w gimnazjum, program jest 
pomocny w organizacji zadań uczniów w trakcie realizacji projektu 
edukacyjnego oraz zapewnia profesjonalne przygotowanie uczniów 
do zainicjowania i wykonania projektu

97,17

PROJEKTY DOMÓW półrocznik architektura, budownictwo 7,90
PROMOTOR BHP 10 × rok czasopismo zajmujące się wszelkimi aspektami BHP 17,28
PROTOKOŁY OKRESOWYCH KONTROLI BUDYNKÓW rocznik publikacja stanowi zbiór gotowych wzorów dokumentów, które będą 

pomocne przy przeprowadzaniu przeglądów technicznych obiektów 
budowlanych, jest to zestaw kilkudziesięciu protokołów zarówno do 
kontroli rocznych, jak i pięcioletnich, a także dla budynków wielkopo-
wierzchniowych

121,77

PRZED SZKOŁĄ kwartalnik czasopismo poświęcone edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 22,79
PRZEDSZKOLAK kwartalnik czasopismo dla rodziców 5,99
PRZEGLĄD tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 5,80
PRZEGLĄD ARCHEOLOGICZNY rocznik archeologia, historia 35,00
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY kwartalnik czasopismo naukowe z zakresu bibliotekoznawstwa 46,00
PRZEGLĄD BUDOWLANY miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne, profesjonalne informacje z szeroko 

pojętego rynku budowlanego
21,00

PRZEGLĄD DERMATOLOGICZNY dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, dermatologia 18,00
PRZEGLĄD EROTYCZNY miesięcznik erotyka 15,99
PRZEGLĄD EUROPEJSKI kwartalnik czasopismo poruszające zagadnienia historii integracji europejskiej, 

instytucji i prawa europejskiego, polityk europejskich
30,00

PRZEGLĄD FILOZOFICZNY kwartalnik filozoficzne rozprawy, polemiki, przekłady, wywiady, recenzje, szkice 
popularyzatorskie oraz materiały archiwalne

30,00

PRZEGLĄD GASTROENTEROLOGICZNY kwartalnik czasopismo naukowe przeznaczone dla lekarzy gastroenterologów 
i internistów

25,00

PRZEGLĄD GEOFIZYCZNY kwartalnik hydrologia, meteorologia, klimatologia, fizyka wnętrza Ziemi i prze-
strzeni okołoziemskiej

15,00

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY kwartalnik czasopismo naukowe, geografia 40,00
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY miesięcznik czasopismo naukowe, geologia 12,60
PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY półrocznik rozprawy z historii oświaty i wychowania, rozprawy i materiały 

poświęcone dziejom organizacji nauczycielskich oraz oświacie polo-
nijnej, materiały do dziejów szkół i innych placówek naukowych

40,00

PRZEGLĄD HISTORYCZNY kwartalnik czasopismo naukowe, historia 21,00
PRZEGLĄD HODOWLANY dwumiesięcznik czasopismo popularno-naukowe poświęcone hodowli zwierząt 

gospodarskich
7,00

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY dwumiesięcznik czasopismo naukowe, problematyka interdyscyplinarna w zakresie m.in. 
historii, filologii, socjologii, kulturoznawstwa, estetyki, filozofii

30,00
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PRZEGLĄD I KONTROLA SIECI WOD.-KAN. rocznik publikacja elektroniczna na płycie CD zawierająca wzory dokumen-

tów niezbędnych przy przeprowadzeniu zarówno co rocznych jak 
i pięcioletnich przeglądów technicznych instalacji

60,27

PRZEGLĄD KOMUNALNY miesięcznik czasopismo z zakresu gospodarki komunalnej 33,60
PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY miesięcznik czasopismo branżowe, transport 25,00
PRZEGLĄD LOTNICZY miesięcznik hobby, zainteresowania 14,90
PRZEGLĄD MECHANICZNY miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne, przemysł budowy maszyn, 

aparatury i urządzeń
25,00

PRZEGLĄD MEDYCZNY kwartalnik czasopismo specjalistyczne, prace naukowo-badawcze 28,10
PRZEGLĄD MENOPAUZALNY dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne dla lekarzy ginekologów i endokrynologów 25,00
PRZEGLĄD OBRONY CYWILNEJ półrocznik czasopismo o tematyce bezpieczeństwa powszechnego, ochrony 

ludności, zarządzania kryzysowego, ratownictwa, obronności państwa
11,55

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne zajmujące się tematyką odlewniczą 19,00
PRZEGLĄD OPONIARSKI 10 × rok opony, maszyny do obsługi koła, materiały naprawcze, mechanika 10,00
PRZEGLĄD ORGANIZACJI miesięcznik organizacja i zarządzanie 20,00
PRZEGLĄD PODATKOWY miesięcznik czasopismo poświęcone tematyce podatkowej 65,99
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO 2 × miesiąc, 

dwutygodnik
czasopismo poświęcone rozliczaniu podatku PIT i CIT. Zawiera prak-
tyczne opracowania ilustrowane przykładami, odpowiedzi na pytania 
Czytelników, najnowsze orzecznictwo oraz najciekawsze interpretacje 
organów podatkowych. Na bieżąco informuje o zmianach w przepi-
sach i komentuje ich skutki. Jest niezwykle przydatne przedsiębior-
com, osobom pełniącym obowiązki płatnika podatku, uzyskującym 
dochody za granicą, korzystającym z ulg i odliczeń. Do czasopisma 
dołączane są atrakcyjne dodatki merytoryczne i z przepisami prawa. 
Wersja on-line czasopisma GRATIS!

14,25

PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY kwartalnik czasopismo politologiczne, współczesne nauki polityczne 40,00
PRZEGLĄD POLITYCZNY 5 × rok czasopismo intelektualne zajmujące się sferą publiczną 20,00
PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY kwartalnik filologia, kulturoznawstwo 22,00
PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY kwartalnik czasopismo publikujące artykuły popularyzujące dorobek naukowy 

rusycystyki polskiej i dyscyplin z nią związanych. W języku polskim 
i rosyjskim

22,00

PRZEGLĄD SEJMOWY dwumiesięcznik czasopismo publikujące teksty naukowe z zakresu prawa konstytucyj-
nego ze szczególnym uwzględnieniem prawa parlamentarnego

35,00

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne, inżynieria spajania 17,00
PRZEGLĄD STATYSTYCZNY kwartalnik czasopismo specjalistyczne, statystyka i ekonometria 30,00
PRZEGLĄD TECHNICZNY dwutygodnik czasopismo publicystyczne o ogólnej tematyce ogólnotechnicznej 10,40
PRZEGLĄD UBEZPIECZENIOWY DLA CIEBIE miesięcznik czasopismo przeznaczone dla osób zajmujących się kadrami i płacami 33,00
PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO miesięcznik czasopismo prawnicze omawiające regulacje w prawie finansowym, 

cywilnym i gospodarczym
55,90

PRZEGLĄD ZACHODNI kwartalnik czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, problema-
tyka m.in. historii Niemiec, stosunków polsko-niemieckich

15,00

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY dwumiesięcznik czasopismo farmaceutyczne prezentujące problematykę branży 25,00
PRZEPIS NA OGRÓD miesięcznik hobby, zainteresowania 1,99
PRZEPIS NA ZDROWIE miesięcznik czasopismo dla kobiet 1,20
PRZEPISY CZYTELNIKÓW miesięcznik czasopismo dla kobiet 1,20
PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE  
DLA PRAKTYKÓW on-line

roczny dostęp w poradniku zawarto praktyczne zestawienie jednolitych tekstów 
aktów prawnych wraz z obszernym komentarzem

859,80

PRZETARGI W PRAKTYCE aktualizacja  
WYD. C.H. BECK

14 × rok przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych 94,40

PRZETARGI W PRAKTYCE dzieło bazowe  
WYD. C.H. BECK

rocznik przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych 282,45

PRZYJACIEL PIES miesięcznik czasopismo dla miłośników psów 7,90
PRZYJACIEL PRZY PRACY 11 × rok czasopismo poświęcone ochronie człowieka w środowisku pracy 13,65
PRZYJACIELE HELLO KITTY kwartalnik czasopismo dla dzieci 6,99
PRZYJACIÓŁKA dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,59
PRZYJACIÓŁKA POLECA miesięcznik czasopismo dla kobiet 5,99
PRZYRODA POLSKA miesięcznik czasopismo wydawane przez Ligę Ochrony Przyrody, ekologia, 

ochrona środowiska, ochrona przyrody
6,51

PRZYSZŁOŚĆ ŚWIAT – EUROPA – POLSKA półrocznik czasopismo naukowe, stosunki międzynarodowe 19,00
PRZYŚLIJ PRZEPIS miesięcznik czasopismo kulinarne 1,50
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PSYCHOLOGIA – ETOLOGIA – GENETYKA półrocznik czasopismo naukowe, psychologia, genetyka 21,00
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA kwartalnik czasopismo naukowe, psychologia społeczna 21,00
PSYCHOLOGIA TŁUMU W RATOWNICTWIE 
MEDYCZNYM on-line

rocznik publikacja tłumaczy zagadnienia związane z tłumem, rodzaje tłumu, 
i jego reakcje na bodźce, przedstawia skutki oddziaływanie tłumu na 
jednostkę i ich zależność w postępowaniu, omawia objawy i warunki 
powstawania paniki zbiorowej oraz prezentuje metody zachowania 
wobec tłumu

23,37

PSZCZELARZ POLSKI miesięcznik miesięcznik Polskiego Związku Pszczelarskiego 7,00
RACHUNKI KWARTALNE PRODUKTU KRAJOWEGO 
BRUTTO W LATACH 2011–2015 CD

rocznik rocznik GUS 34,44

RACHUNKI KWARTALNE PRODUKTU KRAJOWEGO 
BRUTTO W LATACH 2011–2015 książka

rocznik rocznik GUS 16,20

RACHUNKI NARODOWE WG SEKTORÓW 
I PODSEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH 
2011–2014 CD

rocznik rocznik GUS 30,75

RACHUNKI NARODOWE WG SEKTORÓW 
I PODSEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH 
2011–2014 książka

rocznik rocznik GUS 16,20

RACHUNKOWOŚĆ miesięcznik czasopismo fachowe skierowane do księgowych i biegłych rewidentów 48,00
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 2 × miesiąc ekonomia, księgowość; dodatki: wydanie internetowe gratis 43,00
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE 
aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok ekonomia, księgowość, podatki, prawo, poradnik dla księgowych 90,20

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE 
dzieło bazowe WYD. C.H. BECK

rocznik ekonomia, księgowość, podatki, prawo, poradnik dla księgowych 282,45

RACHUNKOWOŚĆ DLA PRAKTYKÓW miesięcznik ekonomia, księgowość, podatki, prawo, poradnik dla księgowych 49,00
RACHUNKOWOŚĆ I PŁACE W OŚWIACIE 
aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok ekonomia, księgowość, podatki, prawo, poradnik dla księgowych 
jednostek oświaty

115,40

RACHUNKOWOŚĆ I PŁACE W OŚWIACIE  
dzieło bazowe WYD. C.H. BECK

rocznik ekonomia, księgowość, podatki, prawo, poradnik dla księgowych 
jednostek oświaty

282,45

RAPORT BRANŻOWY dwumiesięcznik czasopismo popularyzujące branżę PBS zapewniającą profesjonalny 
przekaz wiedzy dotyczącej branży a także gwarantujące doskonały 
efekt reklamowy

17,90

RAPORT DYREKTORA SZKOŁY rocznik zmiany w prawie oświatowym 331,80
RAPORT DYREKTORA SZKOŁY on-line roczny dostęp zmiany w prawie oświatowym 418,20
RAPORT WOJSKO, TECHNIKA, OBRONNOŚĆ miesięcznik czasopismo informacyjno-analityczne poświęcone obronności dla 

profesjonalistów
9,90

RECEPTURY LUDOWE dwumiesięcznik zdrowie, medycyna naturalna 4,30
RECYKLING miesięcznik czasopismo promujące recykling, proekologia 19,90
REGULACJA STANÓW PRAWNYCH 
NIERUCHOMOŚCI on-line

rocznik w opracowaniu tym przedstawiamy Państwu najczęściej występu-
jące sytuacje nieuregulowanych stanów prawnych oraz sposoby ich 
uregulowania, w publikacji omówione są kwestie związane m.in. 
z: księgą wieczystą, dziedziczeniem nieruchomości, budynkiem 
na cudzym gruncie, zasiedzeniem nieruchomości, zniesieniem 
współwłasności, rewindykacją nieruchomości oraz służebnością 
drogi koniecznej

60,27

REHABILITACJA W PRAKTYCE dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne przeznaczone dla praktyków rehabilitacji 25,20
REJENT miesięcznik czasopismo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polski 52,00
RELAKS dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,60
REMEDIUM miesięcznik czasopismo poświęcone profilaktyce uzależnień, promocji zdrowia, 

edukacji, oświaty i wychowania, m.in. dla pracowników poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczych

15,75

REMONTY I MODERNIZACJE BUDYNKÓW on-line roczny dostęp wszelkie zagadnienia związane z remontem i modernizacją budynków 736,77
REPORTER MAGAZYN KRYMINALNY miesięcznik miesięcznik zawierający aktualne reportaże kryminalne i sensacyjne, 

relacje z głośnych procesów, wywiady oraz najciekawsze historie 
kryminalne z przeszłości

4,50

REPORTS OF PRACTICAL ONCOLOGY AND 
RADIOTHERAPY

dwumiesięcznik pismo jest nastawione na promocję osiągnięć polskiej oraz europej-
skiej medycyny, w szczególności radioterapii i nauk podstawowych

43,88

REPRODUCTIVE BIOLOGY kwartalnik międzynarodowy kwartalnik, recenzowany, obejmujący wszystkie 
aspekty rozrodczości kręgowców

92,63

RES PUBLICA NOWA kwartalnik czasopismo społeczno-kulturalne 20,00
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RESTAURACJA dwumiesięcznik czasopismo dla restauratorów, inwestorów, właścicieli i managerów 

lokali gastronomicznych oraz firm cateringowych, a także firm 
świadczących usługi dla branży HoReCa

12,00

REUMATOLOGIA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, reumatologia, ortopedia, interna 21,00
REWIA tygodnik czasopismo dla kobiet 1,60
REZYDENCJE dwumiesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 19,90
ROBÓTKI RĘCZNE miesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,99
ROBÓTKI RĘCZNE EXTRA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,99
ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ rocznik periodyk naukowy poświęcony szeroko rozumianej kulturze piśmiennej 

oraz jej funkcjonowaniu w perspektywie historycznej, jak i współczesności
65,00

ROCZNIK DEMOGRAFICZNY 2016 CD rocznik rocznik GUS 34,44
ROCZNIK DEMOGRAFICZNY 2016 książka rocznik rocznik GUS 16,20
ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ kwartalnik czasopismo poświęcone historii prasy, prasoznawstwo 30,00
ROCZNIK HISTORII SZTUKI rocznik czasopismo poświęcone sztuce i jej historii 45,75
ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ rocznik czasopismo naukowe poświęcone badaniom procesu integracji 

europejskiej
62,60

ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH rocznik czasopismo naukowe, pedagogika i dziedziny pokrewne 30,00
ROCZNIK ODDZIAŁU PAN W KRAKOWIE rocznik działalność oddziału PAN w Krakowie 30,00
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY półrocznik prace z zakresu językoznawstwa, literatury i historii ludów Azji i Afryk 36,75
ROCZNIK POLSKO-NIEMIECKI rocznik czasopismo naukowe, stosunki polsko-niemieckie 20,00
ROCZNIK SLAWISTYCZNY rocznik publikacje dotyczące szeroko pojętej slawistyki 27,00
ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 CD rocznik kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach 

produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji 
ważniejszych produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji

36,90

ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 
książka

rocznik kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach 
produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu 
produkcji ważniejszych produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu 
środków produkcji.

16,20

ROCZNIK STATYSTYCZNY GOSPODARKI MORSKIEJ 
2016 CD

rocznik rocznik GUS 34,44

ROCZNIK STATYSTYCZNY GOSPODARKI MORSKIEJ 
2016 książka

rocznik rocznik GUS 16,20

ROCZNIK STATYSTYCZNY HANDLU ZAGRANICZNEGO 
2016 CD

rocznik rocznik GUS 36,90

ROCZNIK STATYSTYCZNY HANDLU ZAGRANICZNEGO 
2016 książka

rocznik rocznik GUS 16,20

ROCZNIK STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU 2016 CD rocznik rocznik GUS 34,44
ROCZNIK STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU 2016 książka rocznik rocznik GUS 17,28
ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 rocznik rocznik GUS 27,00
ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 NA CD rocznik rocznik GUS 14,45
ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 2016 CD

rocznik rocznik GUS 24,60

ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 2016 książka

rocznik rocznik GUS 16,20

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2016 
książka

rocznik rocznik GUS 16,20

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2016 CD rocznik rocznik GUS 18,45
ROLNICTWO W 2015 R. rocznik rocznik GUS 24,84
ROWERTOUR miesięcznik czasopismo rowerowe 8,00
ROZLICZENIE DOSTARCZANYCH DO BUDYNKU 
MEDIÓW on-line

rocznik poradnik przedstawia zasady rozliczania mediów, które są doprowa-
dzone do budynku, w publikacji opisane zostały metody rozliczania 
ciepła, wody i gazu, przedstawione zostały m.in. sposoby obliczania 
zużycia ciepła według przyrządów pomiarowych, według podzielni-
ków, a także według kryterium powierzchniowego

23,37

ROZPRAWY Z DZIEJÓW OŚWIATY rocznik historia oświaty i wychowania 30,00
RUCH GRANICZNY ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW 
I USŁUG NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII 
EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI W 2015 R.

rocznik rocznik GUS 21,60

RUCH LITERACKI dwumiesięcznik czasopismo naukowo-literackie, historia i teoria literatury, recenzje 
nowości wydawniczych

20,00
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RUCH MUZYCZNY miesięcznik czasopismo poświęcone muzyce poważnej, recenzje, koncerty 14,00
RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY kwartalnik czasopismo naukowe, prawo, ekonomia, nauki społeczne 45,00
RUNNER'S WORLD miesięcznik sport, czasopismo dla biegaczy 11,99
RUROCIĄGI kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne z dziedziny geopolityki paliwowo-

-energetycznej
90,00

RYNEK DRZEWNY kwartalnik przemysł drzewny, tartaczny 63,00
RYNEK ELEKTRYCZNY 11 × rok czasopismo specjalistyczne z branży elektrotechnicznej 9,90
RYNEK INSTALACYJNY 10 × rok czasopismo informacyjno-techniczne dla projektantów i instalatorów 

branży grzewczej, sanitarnej i klimatyzacyjnej
15,50

RYNEK POLSKIEJ NAFTY I GAZU rocznik kompleksowe wydanie poświęcone działalności sektora naftowo-
-gazowniczego w naszym kraju, omawiającego wpływ ropy i gazu 
na gospodarkę świata oraz na funkcjonowanie – powiązanych 
z paliwami – innych gałęzi przemysłu

73,80

RYNEK TURYSTYCZNY miesięcznik czasopismo specjalistyczne, branża turystyczna i hotelarska 12,00
RYNEK ZDROWIA 11 × rok hobby, zainteresowania 9,50
RYSUNEK DZIECKA W DIAGNOZIE 
PSYCHOPEDAGOGICZNEJ on-line

rocznik w publikacji zostały omówione następujące tematy: fazy rozwoju ry-
sunku w zależności od wieku dziecka, rysunek jako metoda badawcza 
projekcyjna oraz najmniej ustrukturalizowana oraz analiza rysunku – 
jak przeprowadzić ją poprawnie

23,37

SABRINA kwartalnik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 7,50
SABRINA ROBÓTKI dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,90
SABRINA ROBÓTKI EXTRA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 6,50
SAD NOWOCZESNY miesięcznik czasopismo rolnicze dla sadowników oraz rolników 10,00
SAD. MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA miesięcznik czasopismo rolnicze dla sadowników oraz rolników 12,00
SAMO ZDROWIE kwartalnik czasopismo dla kobiet 6,90
SAMOCHODY SPECJALNE miesięcznik motoryzacja 6,49
SANDRA miesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 8,95
SANDRA EXTRA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 7,50
SANDRA WYDANIE SPECJALNE kwartalnik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 8,95
SCALONE NORMATYWY kwartalnik standardy, normy, cenniki 128,60
SCALONE NORMATYWY DO WYCENY BUDYNKÓW 
I BUDOWLI

kwartalnik cennik 123,30

SCENARIUSZE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU rocznik poradnik pomoże Państwu nowocześnie organizować zajęcia dla 
przedszkolaków, pozwoli zorganizować zajęcia z przedszkolakami 
tak, aby były one interesujące, inspirujące i pozostawały w zgodzie 
z aktualną Podstawą programową wychowania przedszkolnego, 
pomoże zindywidualizować pracę pedagogiczną pod kątem predys-
pozycji i potrzeb poszczególnych uczniów oraz klarownie przedstawi 
metodologię tworzenia scenariuszy zajęć oraz wyjaśni, jak dostoso-
wywać je do potrzeb konkretnej grupy

51,45

SEKRETY I NAMIĘTNOŚCI dwumiesięcznik czasopismo dla kobiet 2,70
SEKRETY SERCA miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,79
SEKSUOLOGIA POLSKA półrocznik czasopismo specjalistyczne dla seksuologów, psychiatrów i urologów 50,00
SENS PORADNIK PSYCHOLOGICZNY miesięcznik czasopismo psychologiczne 9,99
SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWY miesięcznik poradnik prawno-informacyjny dla kadry administracji państwowej 

i samorządowej, kompendium wiedzy z szeroko rozumianej administra-
cji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych

49,35

SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY 2 × miesiąc sprawy pracowników w świetle prawa i polityka prawna przedsiębiorstw; 
dodatki: wydanie internetowe gratis

76,00

SEX MARKET kwartalnik erotyka 9,99
SEX TABU PO POLSKU dwumiesięcznik erotyka 9,99
SHAPE miesięcznik czasopismo dla kobiet 9,99
SHOPPING CENTER POLAND miesięcznik czasopismo dla deweloperów, inwestorów, specjalistów związanych 

z rynkiem centrów handlowych i handlu detalicznego
57,40

SHOW dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,99
SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 
POWYŻEJ 1 kV on-line

roczny dostęp książka zawiera praktyczne informacje z zakresu dokumentacji 
technicznej, badań obiektów, instalacji elektroenergetycznych oraz 
tworzenia bezpiecznej pracy

736,80



T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
SKŁADOWANIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKACH 
on-line

rocznik publikacja przedstawia obowiązki, jakie musi wypełniać zarządzający 
składowiskiem, prezentuje procedury wyboru optymalnej lokalizacji 
składowiska, które są podstawowym elementem do jego prawidłowego 
funkcjonowania, prezentuje obowiązki zarządzającego składowiskiem, 
informacje na temat rodzaju odpadów, które mogą być unieszkodliwiane 
na składowisku odpadów komunalnych, zawiera wykaz odpadów 
których nie wolno składować na składowisku odpadów komunalnych, 
omawia procedury wyboru lokalizacji składowiska, przedstawia układ 
funkcjonalny nowoczesnego składowiska odpadów komunalnych oraz 
prezentuje techniczne rozwiązania służące odgazowaniu składowisk

23,37

SKRZYDLATA POLSKA miesięcznik magazyn lotniczy dla zainteresowanych zawodowo i hobbystycznie 
lotnictwem

9,90

SKUP I CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W 2015 R. rocznik rocznik GUS 16,20
SKUTECZNE RATOWNICTWO aktualizacja kwartalnik poradnik dla służb ratowniczych 180,60
SKUTECZNE RATOWNICTWO baza rocznik poradnik dla służb ratowniczych 313,95
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE SPÓŁDZIELNIĄ 
MIESZKANIOWĄ aktualizacja

kwartalnik skuteczna pomoc w zarządzaniu spółdzielnią mieszkaniową i admini-
strowaniu budynkiem

183,75

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE SPÓŁDZIELNIĄ 
MIESZKANIOWĄ baza

rocznik skuteczna pomoc w zarządzaniu spółdzielnią mieszkaniową i admini-
strowaniu budynkiem

366,45

SKUTECZNY NAUCZYCIEL. SKUTECZNA SZKOŁA rocznik publikacja to zbiór przydatnych informacji oraz ciekawych pomysłów 
na podniesienie jakości i efektywności nauczania przydatny każdemu 
nauczycielowi, na każdym etapie kształcenia

51,45

SLAVIA ORIENTALIS kwartalnik czasopismo naukowe, literatura, kultura, języki wschodniosłowiańskie 21,00
SŁUŻBA ZDROWIA tygodnik czasopismo o medycynie, prawie, finansach i zarządzaniu dla lekarzy, 

farmaceutów i menadżerów ochrony zdrowia
4,75

SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU dwumiesięcznik czasopismo skierowane do kadry kierowniczej i menedżerów branży 
utrzymania ruchu

40,00

SOBÓTKA ŚLĄSKI KWARTALNIK HISTORYCZNY kwartalnik czasopismo naukowe, historia, Europa Środkowo-Wschodnia ze 
szczególnym uwzględnieniem Śląska

21,00

SÓL I PIEPRZ dwumiesięcznik czasopismo kulinarne 4,90
SPAJANIE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH kwartalnik czasopismo branżowe, technologie spawania, zgrzewania 10,00
SPECIAL OPS dwumiesięcznik czasopismo o tematyce formacji specjalnych z kraju i zagranicy, 

wojskowych i policyjnych jednostkach elitarnych
13,00

SPECYFIKACJE TECHNICZNE. ROBOTY 
WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH

rocznik praktyczny program komputerowy, pozwalający na profesjonalne 
przygotowanie specyfikacji technicznej, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego

121,77

SPIDERMAN MAGAZYN miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE. 
WYNIKI BADAŃ STATYSTYCZNYCH W LATACH 
2012–2016 CD

rocznik rocznik GUS 18,45

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE. 
WYNIKI BADAŃ STATYSTYCZNYCH W LATACH 
2012–2016 książka

rocznik rocznik GUS 16,20

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI dwumiesięcznik czasopismo popularno-naukowe poświęcone zabytkom i obiektom 
dziedzictwa narodowego

17,00

SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE rocznik archeologia, historia 42,00
SPRAWY MIĘDZYNARODOWE kwartalnik czasopismo naukowo-polityczne, międzynarodowe stosunki polityczne, 

gospodarcze i ekonomiczne
25,00

STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE dwumiesięcznik czasopismo branżowe, problematyka techniczna rynku stali i metali 21,60
STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI ORAZ RUCH 
NATURALNY W PRZEKROJU TERYTORIALNYM 
W 2015 R.

rocznik rocznik GUS 34,78

STATISTICS IN TRANSITION NEW SERIES  
(wersja angielska)

kwartalnik czasopismo będące forum wymiany idei i doświadczeń między członka-
mi środowiska statystyków, dostawców informacji i ich użytkowników

20,00

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA kwartalnik stomatologia odtwórcza, rehabilitacja uzębienia, 43,88
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE półrocznik czasopismo naukowe, stosunki międzynarodowe 21,00
STRAŻAK miesięcznik czasopismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 7,00
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STRZAŁ miesięcznik czasopismo o broni 14,50
STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE rocznik czasopismo prezentujące wyniki badań nad myślą starożytności 

i średniowiecza.
42,00

STUDIA DEMOGRAFICZNE półrocznik szeroko rozumiana problematyka ludnościowa, w szczególności 
(choć nie wyłącznie) z zakresu demografii, epidemiologii, ekonomii, 
geografii, socjologii, nauk politycznych oraz statystyka ludności

30,00

STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA kwartalnik czasopismo naukowe, geotechnika, mechanika 27,00
STUDIA MATHEMATICA 18 × rok prace naukowe dotyczące analizy funkcjonalnej, abstrakcyjnych 

metod analizy matematycznej i teorii prawdopodobieństwa
73,71

STUDIA MEDIOZNAWCZE kwartalnik media, dziennikarstwo 25,00
STUDIA MIGRACYJNE – PRZEGLĄD POLONIJNY kwartalnik czasopismo naukowe, procesy migracyjne i stosunki techniczne 21,00
STUDIA NAD RODZINĄ kwartalnik czasopismo naukowe, rodzina 25,71
STUDIA PHILOSOPIAE CHRISTIANAE kwartalnik czasopismo publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także 

recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej
17,14

STUDIA POLITYCZNE kwartalnik czasopismo naukowe, polityka 20,00
STUDIA PRAWA PRYWATNEGO kwartalnik czasopismo poruszające szeroki zakres zagadnień prawnych 129,00
STUDIA PRAWNICZE kwartalnik czasopismo naukowe, prawo 35,00
STUDIA PSYCHOLOGICA półrocznik analizy teoretyczne i empiryczne o charakterze psychologicznym 21,43
STUDIA REGIONALNE I LOKALNE kwartalnik czasopismo naukowe, polityka lokalna i regionalna w perspektywie 

międzynarodowej
21,00

STUDIA SOCJOLOGICZNE kwartalnik czasopismo naukowe, socjologia 31,50
STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA półrocznik czasopismo naukowe, religia 34,29
SUKCES miesięcznik czasopismo społeczno-kulturalne 9,99

SUKCESY I PORAŻKI dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,50
SUPEŁEK miesięcznik krzyżówki 3,95
SUPEŁEK DLA NAJMŁODSZYCH dwumiesięcznik krzyżówki 3,95
SUPEŁEK KRZYŻÓWKI dwumiesięcznik krzyżówki 3,95
SUPEŁEK PANORAMY dwumiesięcznik krzyżówki 3,95
SUPEŁEK Z PĘTELKĄ dwumiesięcznik krzyżówki 3,95
SUPEŁKOWE ŁAMIGŁÓWKI dwumiesięcznik krzyżówki 3,95
SUPER LINIA miesięcznik diety, wywiady, ćwiczenia, magazyn dla puszystych 6,99
SUPER PC kwartalnik gry i programy komputerowe 9,99
SUPER SPEEDWAY półrocznik sport 15,00
SUPER TV dwutygodnik program TV 1,60
SUPERSEX miesięcznik erotyka 10,99
SUROWCE I MASZYNY BUDOWLANE dwumiesięcznik surowce, maszyny 25,00
SWETRY miesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,90
SYSTEMY INSTALACYJNE 10 × rok czasopismo branży instalacyjnej 9,50
SZACHISTA MAGAZYN miesięcznik hobby, zainteresowania 10,00
SZAMAN miesięcznik czasopismo medyczne i uzdrowicielskie, medycyna naturalna 

i alternatywna
4,00

SZEF SPRZEDAŻY dwumiesięcznik czasopismo dla dyrektorów i kierowników sprzedaży 52,32
SZKOŁA SPECJALNA 5 × rok czasopismo dla nauczycieli, pedagogów specjalnych 10,00
SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE W 2015 R.  
książka + CD

rocznik rocznik GUS 30,75

SZTUKA I FILOZOFIA półrocznik czasopismo naukowe, filozofia, estetyka, sztuka, kultura 32,30
SZYDEŁKIEM I NA DRUTACH dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,99
SZYDEŁKOWANIE dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 7,50
ŚCIANY W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM 
on-line

rocznik dokument zawiera również wskazówki dotyczące wykonywania 
pionowych przegród budowlanych oraz wskazuje najczęstsze 
błędy projektowe i wykonawcze, publikacja przeznaczona jest dla 
inżynierów i architektów zajmujących się projektowaniem budynków 
jednorodzinnych jak i innych obiektów kubaturowych, może być też 
przydatna inwestorowi prywatnemu planującemu budowę

60,27

ŚCIŚLE PRYWATNE miesięcznik erotyka 10,99
ŚCIŚLE PRYWATNE VCD miesięcznik erotyka 19,99
ŚRODKI PRODUKCJI W ROLNICTWIE W ROKU 
GOSPODARCZYM 2014–2015

rocznik rocznik GUS 16,20
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ŚRODOWISKO miesięcznik ochrona środowiska, ekologia, zrównoważony rozwój 27,50
ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE SZKOLENIE I EGZAMIN 
on-line

rocznik publikacja szczegółowo omawia całość szkolenia i egzamin na 
uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych, opisane 
są sposoby przeprowadzania i zakres programowy szkoleń, warunki 
i wysokość opłat za szkolenie i postępowanie administracyjne, wykaz 
uczelni na których można przystąpić do kursu

84,87

ŚWIAT & LUDZIE tygodnik czasopismo dla kobiet 1,60
ŚWIAT BETONU dwumiesięcznik dwumiesięcznik tworzony z myślą o inwestorach, wykonawcach 

budowlanych i projektantach poświęcony technologii betonowego 
budownictwa monolitycznego, opisujący sposoby, materiały jak 
i narzędzia służące do poprawnego wykonawstwa

9,00

ŚWIAT DRUKU miesięcznik czasopismo specjalistyczne, poligrafia, druk, introligatorstwo 15,00
ŚWIAT FRYZJERSTWA 8 × rok czasopismo branżowe dla fryzjerów 13,99
ŚWIAT HOTELI miesięcznik czasopismo dla branży hotelarskiej 23,50
ŚWIAT KOBIETY miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,49
ŚWIAT KOLEI miesięcznik czasopismo poświęcone kolejnictwu i modelarstwu kolejowemu 26,50
ŚWIAT KOMINKÓW kwartalnik czasopismo branży kominkowej 9,99
ŚWIAT ŁAZIENEK I KUCHNI dwumiesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 9,99
ŚWIAT MEDYCYNY I FARMACJI miesięcznik medycyna, farmacja, terapia 11,43
ŚWIAT MOTOCYKLI miesięcznik motoryzacja 7,90
ŚWIAT NAUKI miesięcznik czasopismo popularno-naukowe, polska edycja SCIENTIFIC AMERICAN; 

informacje o odkryciach naukowych, technikach i technologiach
12,90

ŚWIAT PROBLEMÓW miesięcznik czasopismo poświęcone profilaktyce i rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych

21,00

ŚWIAT RADIO miesięcznik elektronika 12,00
ŚWIAT REZYDENCJI WNĘTRZ I... miesięcznik budownictwo, architektura 10,90
ŚWIAT SERIALI dwutygodnik film, wideo, DVD, TV 2,50
ŚWIAT SZKŁA 11 × rok czasopismo dla branży szklarskiej i okiennej, produkcja, obróbka, 

dekoracja szkła, montaże konstrukcji przeszklonych
15,50

ŚWIAT WIEDZY miesięcznik hobby, zainteresowania 5,99
ŚWIAT ŻUŻLA kwartalnik czasopismo o tematyce żużlowej 7,20
ŚWIERSZCZYK dwutygodnik czasopismo dla dzieci 5,20
ŚWIETLICA W SZKOLE dwumiesięcznik czasopismo adresowane dla nauczycieli i wychowawców 16,00
ŚWINKA PEPPA MAGAZYN miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
T3 OBIEKTY POŻĄDANIA 11 × rok hobby, zainteresowania 6,90
TABLICE I ALGORYTMY DO WYMIARÓW 
ZGINANYCH ELEMENTÓW ŻELBETONOWYCH

rocznik celem opracowania było syntetyczne zebranie wiadomości na temat 
projektowania konstrukcji żelbetowych zawartych w normach europej-
skich i stworzenie prostych, czytelnych algorytmów do wymiarowania 
elementów zginanych, na podstawie przygotowanych algorytmów 
i tablic można wykonać obliczenia wytrzymałościowe belek żelbeto-
wych według stanów granicznych nośności i użytkowalności

124,95

TABLICE PIERWSZA POMOC rocznik tablice zawierają schematy, jak postępować w przypadkach: udziele-
nia pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych, 
zadławienia oraz jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

36,78

TAKIE JEST ŻYCIE dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,80
TATRY kwartalnik czasopismo o tematyce górskiej, flora i fauna Tatrzańskiego Parku 

Narodowego oraz wydarzenia i nowości z nim związane
12,00

TATTOFEST miesięcznik sztuka tatuażu, style, uroda 13,00
TEATR miesięcznik czasopismo teatralne 10,00
TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACJA miesięcznik czasopismo branżowe, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne 27,00
TECHNIKA POSZUKIWAŃ GEOLOGICZNYCH, 
GEOTERMIA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

półrocznik czasopismo naukowo-techniczne 21,00

TECHNIKA SPAWALNICZA W PRAKTYCE 
aktualizacja

3 × rok publikacja obejmuje całokształt technologicznych i konstrukcyjnych 
zagadnień dotyczących projektowania, wykonawstwa i kontroli 
połączeń spawanych

186,90

TECHNIKA SPAWALNICZA W PRAKTYCE baza rocznik publikacja obejmuje całokształt technologicznych i konstrukcyjnych 
zagadnień dotyczących projektowania, wykonawstwa i kontroli 
połączeń spawanych

376,95

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO miesięcznik czasopismo dla miłośników kolei, forum producentów, konstruktorów 
i użytkowników

32,00
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TECHNIKA WOJSKOWA HISTORIA dwumiesięcznik wojskowość 14,99
TECZKA KADROWCA aktualizacja WYD. C.H. BECK 14 × rok poradnik, zasady zatrudniania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej 94,40
TECZKA KADROWCA dzieło bazowe WYD. C.H. BECK rocznik poradnik, zasady zatrudniania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej 313,95
TECZKA KADROWCA W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ 
aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik dla specjalistów ds. personalnych w jednostkach budżetowych 94,40

TECZKA KADROWCA W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ 
dzieło bazowe WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik dla specjalistów ds. personalnych w jednostkach 
budżetowych

282,45

TECZKA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH 
SEKTORA PUBLICZNEGO aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik, instrukcje i dokumenty związane z działaniami kontrolnymi 
w sektorze publicznym

94,40

TECZKA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH 
SEKTORA PUBLICZNEGO dzieło bazowe  
WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik, instrukcje i dokumenty związane z działaniami kontrolnymi 
w sektorze publicznym

313,95

TECZKA KSIĘGOWEGO aktualizacja WYD. C.H. BECK 14 × rok poradnik, wzory dokumentów księgowych i podatkowych 115,40
TECZKA KSIĘGOWEGO dzieło bazowe  
WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik, wzory dokumentów księgowych i podatkowych 313,95

TECZKA KSIĘGOWEGO JEDNOSTEK FINANSÓW 
PUBLICZNYCH aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik, dokumenty niezbędne w działach finansowo-księgowych 
jednostek finansów publicznych

94,40

TECZKA KSIĘGOWEGO JEDNOSTKI FINANSÓW 
PUBLICZNYCH dzieło bazowe WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik, dokumenty niezbędne w działach finansowo-księgowych 
jednostek finansów publicznych

282,45

TECZKA SPECJALISTY BHP aktualizacja  
WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik dla osób odpowiedzialnych za BHP w firmie 94,40

TECZKA SPECJALISTY BHP dzieło bazowe  
WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik dla osób odpowiedzialnych za BHP w firmie 313,95

TECZKA ZAMAWIAJĄCEGO aktualizacja  
WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik, wzory dokumentów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych

94,40

TECZKA ZAMAWIAJĄCEGO dzieło bazowe  
WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik, wzory dokumentów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych

282,45

TECZKA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI aktualizacja 
WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik dla osób związanych zawodowo z nieruchomościami 115,40

TECZKA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI dzieło bazowe 
WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik dla osób związanych zawodowo z nieruchomościami 313,95

TEKSTUALIA kwartalnik czasopismo naukowo-literackie, teksty literackie, recenzje książek, 
artykuły naukowe

21,00

TEKSTY DRUGIE dwumiesięcznik czasopismo literackie, historia, teoria i interpretacja literatury 17,00
TELE MAX dwutygodnik program TV 1,60
TELE ŚWIAT dwutygodnik film, wideo, DVD, TV 1,99
TELE TYDZIEŃ tygodnik film, wideo, DVD, TV 1,99
TERAPIA miesięcznik czasopismo specjalistyczne dla lekarzy i farmaceutów 17,00
TERAPIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA dwumiesięcznik czasopismo poświęcone terapii uzależnień takich jak alkoholizm 

i narkomania oraz współuzależnienia
19,30

TERAZ ROCK miesięcznik czasopismo muzyczne, muzyka rockowa 9,99
TERRORYZM. ZAGROŻENIA – PREWENCJA – 
ZWALCZANIE

kwartalnik organizacje terrorystyczne, taktyka i przeciwdziałanie terroryzmowi 10,00

THE POLISH QUARTERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS kwartalnik czasopismo naukowo-polityczne, Europa Środkowa i Wschodnia, 
sprawy międzynarodowe

25,00

THE TEACHER 10 × rok miesięcznik edukacyjny dla nauczycieli języka angielskiego, studentów 
oraz dla wszystkich zainteresowanych kulturą krajów anglojęzycznych

15,00

THE WARSAW VOICE miesięcznik czasopismo społeczno-polityczne wydawane w języku angielskim 10,00
THINKTHANK kwartalnik zarządzanie, biznes, rozwój 125,00
TINA dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,49
TINA POLECA. MOJA HISTORIA miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,69
TINA. ROZRYWKA ZE SMAKIEM dwumiesięcznik czasopismo kulinarne 2,99
TO I OWO tygodnik film, wideo, DVD, TV 1,99
TOMEK I PRZYJACIELE miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
TOP AGRAR POLSKA miesięcznik magazyn nowoczesnego rolnictwa 15,95
TOP GEAR miesięcznik motoryzacja 10,90
TRAILER miesięcznik motoryzacja 7,99
TRANSPORT – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI 2015 R. rocznik rocznik GUS 16,20
TRANSPORT DROGOWY rocznik bieżące zmiany prawno-transportowe 331,80
TRANSPORT DROGOWY on-line roczny dostęp bieżące zmiany prawno-transportowe 369,00
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TRANSPORT PRZEMYSŁOWY I MASZYNY ROBOCZE kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne, transport przemysłowy, maszyny 

robocze
15,00

TRANSPORT TECHNIKA MOTORYZACYJNA miesięcznik czasopismo poświęcone konstrukcji, technologii, eksploatacji i sprze-
daży środków transportu

8,40

TRENDY MAGAZYN DLA KREATYWNYCH kwartalnik hobby, zainteresowania 6,50
TRIBOLOGIA dwumiesięcznik czasopismo naukowo-techniczne adresowane do inżynierów-konstruk-

torów, technologów oraz producentów maszyn
30,00

TRUCK & BUSINESS POLSKA 5 × rok czasopismo branżowe dla kadry zarządzającej transportem drogowym 25,00
TRUSKAWKOWE CIASTKO MAGAZYN dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
TRWANIE ŻYCIA W 2015 R. CD rocznik rocznik GUS 18,45
TRWANIE ŻYCIA W 2015 R. książka rocznik rocznik GUS 21,60
TRYBUNA GÓRNICZA tygodnik tygodnik społeczno-gospodarczy 3,81
TRZECI SEKTOR kwartalnik czasopismo poświęcone problematyce organizacji pozarządowych i społe-

czeństwu obywatelskiemu, wydawane przez Instytut Spraw Publicznych
24,00

TSL MANAGER kwartalnik czasopismo dla specjalistów odpowiedzialnych za transport, logistykę 
i bezpieczeństwo

50,00

TURYSTYKA I REKREACJA rocznik turystyka i rekreacja 25,00
TURYSTYKA W 2015 R. rocznik rocznik GUS 19,44
TV-SAT MAGAZYN miesięcznik film, wideo, DVD, TV 5,00
TV 14 dwutygodnik film, wideo, DVD, TV 1,80
TWIST miesięcznik czasopismo dla młodzieży 3,99
TWOJA MUZA dwumiesięcznik muzyka klasyczna 11,50
TWOJE DZIECKO miesięcznik czasopismo dla rodziców 1,99
TWOJE IMPERIUM tygodnik czasopismo dla kobiet 1,60
TWOJE PRZEPISY miesięcznik czasopismo kulinarne 4,70
TWÓJ MALUSZEK miesięcznik czasopismo dla rodziców 0,99
TWÓJ OGRODNIK miesięcznik hobby, zainteresowania 3,99
TWÓJ PORADNIK BUDOWLANY kwartalnik architektura, budownictwo 4,00
TWÓJ PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY 10 × rok czasopismo lekarzy stomatologów 20,90
TWÓJ STYL miesięcznik czasopismo dla kobiet 9,99
TWÓJ WEEKEND miesięcznik erotyka 5,99
TWÓJ WEEKEND – WYDANIE SPECJALNE 8 × rok erotyka 19,99
TWÓRCZOŚĆ miesięcznik czasopismo literackie 9,00
TYGODNIK DO RZECZY tygodnik społeczno-polityczne 5,90
TYGODNIK PORADNIK ROLNICZY tygodnik czasopismo branży rolnej 4,00
TYGODNIK POWSZECHNY tygodnik katolickie czasopismo społeczno-kulturalne 7,90
TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 3,80
TYGODNIK ŻUŻLOWY tygodnik sport 3,20
TYLKO POLSKA tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 6,00
TYNKI dwumiesięcznik czasopismo branżowe 9,50
UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY 2 × miesiąc  

dwutygodnik
prezentuje zagadnienia niezbędne dla służb kadrowo-płacowych z za-
kresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, świadczeń z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, zawierania i rozwiązywania umów o pracę, 
czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń, bhp, obniżania kosztów zatrudnie-
nia. Zawiera wiele przykładów, wzorów pism i druków, orzecznictwo 
oraz wyjaśnienia resortowe. Omawia zmiany przepisów i odpowiada na 
wiele pytań Czytelników. Do czasopisma dołączane są ciekawe dodatki 
merytoryczne, z przepisami prawa oraz z aktualnymi wskaźnikami 
i stawkami. Wersja on-line czasopisma GRATIS!

15,25

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SERWIS PŁATNIKA 
SKŁADEK aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok orzecznictwo SN, komentarze, wyjaśnienia, omówienie założeń reformy 
emerytalnej w Polsce

78,65

UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ DIAGNOZA, 
TERAPIA, EDUKACJA

rocznik w publikacji zostały poruszone ważne zagadnienia dotyczące dysleksji 
rozwojowej, program jest pomocny w codziennej pacy z uczniami z tym 
zaburzeniem, ułatwia pracę dzięki gotowym i profesjonalnie przygoto-
wanym ankietom, ćwiczeniom i scenariuszom zajęć

47,97

UCZUCIA I TĘSKNOTY miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,79
UMOWA DOSTAWY on-line rocznik w publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania 

umów dostawy na gruncie prawa cywilnego, publikacja odnosi się jed-
nak także do regulacji prawa europejskiego, a w szczególności zasady 
swobody przepływów towarów

60,27
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UMOWA DOŻYWOCIA on-line rocznik w publikacji dowiesz się, jak skutecznie zawrzeć umową dożywocia na 

gruncie kodeksu cywilnego, jakie są prawa i obowiązki nabywcy i zbyw-
cy nieruchomości i kiedy wygasa umowo dożywocia

60,27

UMOWA LICENCYJNA W PRAWIE AUTORSKIM 
on-line

rocznik w publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania 
umów licencyjnych na gruncie prawa autorskiego, publikacja odnosi 
się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego, 
opisuje treść umowy licencyjnej oraz zawiera komentarz prawny 
dotyczący tak istotnych zagadnień jak rozwiązanie umowy czy skutki 
niewykonani lub nienależytego wykonania umowy

60,27

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI on-line rocznik w publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania 
umów o zachowaniu poufności zarówno z podmiotami gospodarczymi 
jaki z osobami fizycznymi, publikacja odnosi się równocześnie do 
regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego

60,27

UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA SPÓŁKI CYWILNEJ 
on-line

rocznik w publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące 
zawarcia umowy założycielskiej spółki cywilnej, publikacja odnosi 
się zarówno do regulacji prawa europejskiego jak i prawa polskiego, 
omówiono w niej nie tylko treść umowy i treść uchwał spółki cywilnej 
ale także proces zakładania i rozwiązywania spółki

72,57

UMOWY GOSPODARCZE WG STANDARDÓW UE 
on-line

rocznik publikacja zawiera komentarz do zasad zawierania umów w kontekście 
Unii Europejskiej, praktyczne wskazówki do sporządzania konkretnych 
umów, czytelne informacje o dostosowaniu polskiego prawa do prawa 
UE, gotowe wzory umów, pism i formularzy, orzecznictwo sądów polskich 
i unijnych oraz akty prawne UE z zakresu prawa umów gospodarczych

735,54

UNIA EUROPEJSKA.PL dwumiesięcznik czasopismo poświęcone tematyce integracji europejskiej 37,00
UPADKI JAKO WIELKI ZESPÓŁ GERIATRYCZNY 
on-line

rocznik publikacja prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące upadków osób 
starszych, przedstawia przyczyny powstawania upadków oraz ich konse-
kwencje, omawia zasady usprawniania pacjentów w przypadku upadków

23,37

URANIA – POSTĘPY ASTRONOMII dwumiesięcznik czasopismo astronomiczne, dla miłośników astronomii i zawodowych 
astronomów

19,90

URODA ŻYCIA miesięcznik luksusowy miesięcznik dla kobiet 7,99
URZĄDZAMY DOM I MIESZKANIE rocznik wnętrza, aranżacje, wystrój 14,99
USUWANIE ZWIĄZKÓW WĘGLA, AZOTU FOSFORU 
W SYS. OCZYSZ. ŚCIEKÓW on-line

rocznik publikacja przedstawia metody pozwalające na zwiększenie stopnia 
oczyszczania ścieków, które mogą zostać wprowadzone do istniejących 
i funkcjonujących obiektów

60,27

UTRZYMANIE RUCHU kwartalnik problematyka związana z utrzymaniem ruchu w przemyśle 27,00
UWAŻAM RZE INACZEJ PISANE miesięcznik społeczno-polityczne 5,90
UWAŻAM RZE.HISTORIA miesięcznik społeczno-polityczne 6,90
UZDRAWIACZ miesięcznik medycyna tradycyjna i niekonwencjonalna 3,50
VADEMECUM BIBLIOTEKARZA on-line roczny dostęp praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy 736,77
VET PERSONEL kwartalnik czasopismo adresowane do osób biorących udział w leczeniu, opiece, 

rehabilitacji, pielęgnacji oraz szkoleniu zwierząt czyli średniego perso-
nelu weterynaryjnego

21,00

VICTOR GIMNAZJALISTA dwutygodnik magazyn edukacyjny dla gimnazjów 6,55
VICTOR JUNIOR dwutygodnik magazyn edukacyjny dla szkół podstawowych 6,50
VISUAL COMMUNICATION 11 × rok czasopismo przeznaczone dla branży reklamowej, estetyka, historia 

i sztuka reklamy
10,50

VITA miesięcznik czasopismo o zdrowiu, odżywianiu 5,99
VITA WYDANIE SPECJALNE kwartalnik czasopismo o zdrowiu, odżywianiu 3,99
VIVA dwutygodnik czasopismo dla kobiet 3,29
VIVA – WYDANIE SPECJALNE kwartalnik czasopismo dla kobiet 7,99
VOYAGE miesięcznik czasopismo o podróżach 11,99
W AKCJI dwumiesięcznik magazyn dla straży pożarnych, taktyka, technika i profilaktyka 18,36
W DRODZE miesięcznik religia 16,00
W SIECI tygodnik społeczno-polityczne 5,90
W SIECI HISTORII miesięcznik społeczno-polityczne 7,90
W SIODLE MAGAZYN dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
WAMPER + miesięcznik erotyka 14,99
WAMPER EXCLUSIVE dwumiesięcznik erotyka 14,99
WARSAW BUSINESS JOURNAL miesięcznik tematy biznesowe, ekonomiczne, polityczne, finansowe, nieruchomoś-

ciowe, rynków akcji, rozrywkowe, technologiczne i kulturowe
24,50
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WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI 
WSKAŹNIKI CENOWE (WKI) CD (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 73,00

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI 
WSKAŹNIKI CENOWE WKI (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 51,00

WARTOŚĆ UŻYTKOWA BUDYNKU on-line rocznik nieruchomości, cenniki 60,27
WARUNKI POWSTAWANIA I DZIAŁANIA ORAZ 
PERSPEKTYWY ROZWOJOWE POLSKICH 
PRZEDSIĘBIORSTW POWSTAŁYCH W LATACH 
2009–2013

rocznik rocznik GUS 18,36

WARUNKI PRACY W 2015 R. książka rocznik rocznik GUS 19,44
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH on-line

roczny dostęp książka zawiera praktyczne informacje z zakresu montażu, eksploatacji, 
nadzoru nad robotami instalacyjnymi oraz wymagania odbiorcze 
w instalacji elektrycznych

736,80

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
INSTALACJI I SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 
on-line

roczny dostęp książka zawiera praktyczne informacje z zakresu montażu, eksploatacji, 
nadzoru nad robotami instalacyjnymi oraz wymagania odbiorcze 
w instalacjach i sieciach wodno-kanalizacyjnych

736,80

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH on-line

roczny dostęp poradnik opisuje wymagania z zakresu wykonywania robót 
budowlano-montażowych

736,80

WARUNKI WYPOSAŻENIA BUDYNKÓW 
W INSTALACJE GAZOWE on-line

rocznik publikacja poświęcona jest takim zagadnieniom jak: doprowadzenie paliwa 
gazowego w budynku, instalacja kurka głównego na zewnątrz budynku, lo-
kalizacja przewodów gazowych, instalacja gazomierzy, a także zapewnienie 
bezpieczeństwa budynków wyposażonych w instalacje gazowe

35,67

WARZYWA OWOCE MIĘKKIE miesięcznik czasopismo branżowe dla producentów owoców, warzyw i kwiatów 
oraz handlowców

11,00

WEGETARIAŃSKI ŚWIAT dwumiesięcznik czasopismo kulinarne 3,90
WENA DESIGN dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 7,20
WENTYLACJA KLIMATYZACJA – WARUNKI 
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

rocznik w publikacji zostały wymienione i opisane akty prawne, przepisy i normy 
niezbędne do projektowania, wykonywania i odbiorów instalacji wenty-
lacyjnej i klimatyzacyjnej, skupiono się również na wymaganiach, jakie 
powinny spełniać wyroby stosowane w instalacji wentylacyjnej

103,95

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE 
aktualizacja

3 × rok aktualne przepisy prawne, poradnik zawiera praktyczne wskazówki, 
szereg obliczeń, schematów i przejrzystych tabel

193,20

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE baza rocznik aktualne przepisy prawne, poradnik zawiera praktyczne wskazówki, 
szereg obliczeń, schematów i przejrzystych tabel

376,95

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE CD 
aktualizacja

3 × rok aktualne przepisy prawne, poradnik zawiera praktyczne wskazówki, 
szereg obliczeń, schematów i przejrzystych tabel

202,95

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE CD 
baza

rocznik aktualne przepisy prawne, poradnik zawiera praktyczne wskazówki, 
szereg obliczeń, schematów i przejrzystych tabel

367,77

WERANDA miesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 12,99
WERANDA COUNTRY miesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 9,99
WETERYNARIA W PRAKTYCE 9 × rok czasopismo branżowe, weterynaria 21,00
WETERYNARIA W TERENIE kwartalnik czasopismo branżowe, weterynaria 22,05
WĘDKARSKI ŚWIAT miesięcznik czasopismo hobbystyczne poświęcone wędkarstwu 8,90
WĘDKARSTWO MOJE HOBBY miesięcznik czasopismo hobbystyczne poświęcone wędkarstwu 7,99
WIADOMOŚCI CHEMICZNE dwumiesięcznik publikowane są przede wszystkim artykuły przeglądowe, a także inne 

wartościowe materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: 
artykuły oparte na pracach doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały 
wyróżnione przez Rady Wydziałów, przed którymi toczyły się odpowied-
nie procesy; materiały informacyjne na temat uczonych oraz jednostek 
naukowych, firm farmaceutycznych lub pokrewnych chemii; materiały 
o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach chemicznych

49,50

WIADOMOŚCI GÓRNICZE 11 × rok czasopismo naukowo-techniczne, górnictwo 30,00
WIADOMOŚCI HISTORYCZNE dwumiesięcznik czasopismo przeznaczone dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie 27,50
WIADOMOŚCI MELIORACYJNE I ŁĄKARSKIE kwartalnik czasopismo poświęcone melioracji, łąkarstwu, zaopatrzeniu rolnictwa 

i wsi w wodę oraz pokrewnym działom techniki
42,00

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE półrocznik czasopismo naukowe poświęcone numizmatyce i historii pieniądza, 
porusza również problematykę z pogranicza archeologii i nauk pomoc-
niczych historii (zwłaszcza sfragistyki)

31,50

WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE miesięcznik czasopismo poświęcone teorii i praktyce statystycznej, informacje 
o wynikach i metodach badań statystycznych prowadzonych przez GUS

12,00
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WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE dwutygodnik czasopismo branżowe, turystyka 12,00
WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE miesięcznik czasopismo hobbystyczne poświęcone wędkarstwu 8,50
WIDEOCHIRURGIA I INNE TECHNIKI MAŁOINWAZYJNE/ 
VIDEOS SURGERYAND OTHER MINNINVASIVE 
TECHNIQUES

kwartalnik czasopismo specjalistyczne 16,00

WIEDZA I ŻYCIE miesięcznik czasopismo popularno-naukowe, fizyka, chemia, medycyna, technika 7,99
WIEDZA OBRONNA kwartalnik czasopismo Zarządu Gł. Towarzystwa Wiedzy Obronnej 32,85
WIEŚ I ROLNICTWO kwartalnik czasopismo naukowe, zagadnienia ekonomiczne, socjologiczne, 

demograficzne, kulturowe, o obszarach wiejskich
20,00

WIEŚ JUTRA kwartalnik czasopismo specjalistyczne, rolnictwo 30,00
WIĘŹ kwartalnik katolickie czasopismo społeczno-kulturalne 24,99
WILGOĆ, PLEŚNIE I GRZYBY W BUDYNKACH rocznik poradnik ten przeznaczony jest dla firm i osób, które chcą skutecznie 

zapobiegać lub likwidować zagrożenia biologiczne w budynkach, 
kompleksowo omawia problematykę powstawania wilgoci, pleśni 
i grzybów we wnętrzach obiektów budowlanych

121,77

WINX CLUB miesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
WŁASNY BIZNES. FRANCHISING miesięcznik ekonomia, biznes, poradnik, pomysły na własny biznes 7,50
WODA I ŚCIEKI rocznik aktualności, prawo, finanse 357,00
WODA I ŚCIEKI on-line roczny dostęp aktualności, prawo, finanse 388,68
WODA – ŚRODOWISKO – OBSZARY WIEJSKIE kwartalnik społeczno-ekonomiczne, techniczno-technologiczne i przyrodniczo-go-

spodarcze aspekty strategicznych i operacyjnych zagadnień o krajowym, 
regionalnym i lokalnym zasięgu, dotyczących ochrony, kształtowania 
i racjonalnego użytkowania środowiska, w tym: zasobów wodnych, 
zasobów glebowych, zasobów trwałych użytków zielonych oraz zasobów 
różnorodności gatunkowej i krajobrazowej w procesie zrównoważonego 
i wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a także ich 
przeobrażeniom i infrastrukturze technicznej i biologicznej

57,15

WODOCIĄGI – KANALIZACJA miesięcznik czasopismo poświęcone branży wodno-ściekowej 16,80
WODOCIĄGI I KANALIZACJA on-line roczny dostęp poradnik wymiennokartkowy stanowi profesjonalną pomoc dla 

projektantów, inżynierów, inspektorów nadzoru, monterów oraz osób 
odpowiedzialnych za eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnych

684,14

WOMEN’S HEALTH dwumiesięcznik zdrowie 7,99
WPÓŁCZESNA ONKOLOGIA dwumiesięcznik czasopismo naukowe, medycyna 25,00
WPROST 51 × rok czasopismo społeczno-polityczne 5,99
WRC WSKAŹNIKI RUCHU CEN OBIEKTÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 40,00

WRÓŻBY dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 9,99
WRÓŻKA miesięcznik astrologia, horoskopy, opowiadania 9,99
WSKAZÓWKI PODATKOWE on-line rocznik czasopismo specjalistyczne 369,00
WSPÓLNE TEMATY miesięcznik pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego 

i opiekuńczego
18,00

WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, onkologia 17,00
WSZECHŚWIAT kwartalnik czasopismo popularno-naukowe, przyrodnicze 12,00
WSZYSTKO DLA SZKOŁY miesięcznik czasopismo dla pracowników oświaty 15,50
WYBRANE PROGRAMY EDUKACJI ZDROWOTNEJ 
W PEDIATRII

rocznik poradnika zawiera gotowe programy edukacji zdrowotnej, które mogą 
być zastosowane w opiece nad dzieckiem zdrowym, z wybranymi 
chorobami przewlekłymi i wybranymi chorobami ostrymi, stanowi 
niezastąpioną pomoc dla zespołu terapeutycznego przygotowującego 
dziecko i jego rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą

72,45

WYCENA BUDYNKÓW półrocznik nieruchomości 144,65
WYCENA NIERUCHOMOŚCI (WACETOB) kwartalnik cennik 90,00
WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT kwartalnik czasopismo naukowe, sport i wychowanie fizyczne 25,00
WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE dwumiesięcznik miesięcznik dla nauczycieli WF, trenerów sportowych 43,58
WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE dwumiesięcznik edukacja, sport 16,65
WYCHOWANIE MUZYCZNE 5 × rok czasopismo dla nauczycieli i instruktorów muzyki 12,60
WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ dwumiesięcznik czasopismo dla nauczycieli, wychowawców i rodziców 12,60
WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 10 × rok czasopismo metodyczno-pedagogiczne dla personelu przedszkolnego 32,00
WYCHOWAWCA miesięcznik czasopismo dla nauczycieli i wychowawców katolickich 7,00
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WYMAGANIA I BADANIA MIESZANEK MINERALNO- 
-ASFALTOWYCH on-line

rocznik poradnik przedstawia wymagania dla cech fizycznych i mechanicznych 
mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanych z nich warstw, 
w publikacji opisane zostały ważniejsze badania mieszanek mineralno-
-asfaltowych stosowanych do budowy dróg

35,67

WYNIKI FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 
(2015 R. I PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.)

półrocznik czasopismo fachowe i branżowe 15,12

WYNIKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2015 R. CD rocznik rocznik GUS 18,45
WYNIKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2015 R. książka rocznik rocznik GUS 17,28
WYPADKI PRZY PRACY W 2014 R. książka rocznik rocznik GUS 17,28
WYSOKIE OBCASY EXTRA miesięcznik czasopismo dla kobiet 7,99
WZORY DOKUMENTÓW DLA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. rocznik publikacja zawiera edytowalne wzory wniosków, zleceń, zgłoszeń 

i oświadczeń niezbędnych dla branży WOD.-KAN, pozwala na sprawne 
załatwienie formalności związanych z przyłączami

49,08

WZORY PROTOKOŁÓW Z POMIARÓW 
STANU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
I PIORUNOCHRONNYCH

rocznik publikacja zawiera wzory protokołów dokumentujących pomontażowe 
badania odbiorcze nowych instalacji elektrycznych i wykonywane 
sprawdzenia okresowe tych instalacji

121,77

YEARBOOK OF POLISH FOREIGN POLICY rocznik rocznik polskiej polityki zagranicznej 36,00
Z ŻYCIA WZIĘTE dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,50
Z ŻYCIA WZIĘTE. NAJLEPSZE PANORAMY miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,90
ZABAWY I MARZENIA Z BARBIE miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW BUDYNKU 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRUNCIE

rocznik poradnik zawiera praktyczne informacje oraz liczne rysunki i schematy 
niezbędne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym 
znajdujących się w gruncie elementów budynków, omawia zasady pra-
widłowego wykonania izolacji oraz metody ich odtwarzania i naprawy

82,95

ZABEZPIECZENIE DACHÓW PŁASKICH I TARASÓW rocznik poradnik zawiera praktyczne wskazówki oraz liczne rysunki i zdjęcia 
pomocne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym 
dachów płaskich i tarasów

82,95

ZADANIA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDÓW 
W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH on-line

rocznik publikacja prezentuje przydatne informacje dla osób zajmujących się 
gospodarką odpadami, przedstawia zasady gospodarowania odpadami 
komunalnymi, które wynikają ze znowelizowanych przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

23,37

ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ półrocznik czasopismo naukowe, teoretyczne i praktyczne aspekty informacji 
naukowej

57,00

ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA kwartalnik publikacje autorów krajowych i zagranicznych, materiały z konferencji 
i sympozjów naukoznawczych, recenzje książek naukowych i informacje 
kronikarskie

27,00

ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE 
ZWW (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 39,00

ZAKAŻENIA dwumiesięcznik czasopismo medyczne 16,50
ZAMAWIAJĄCY. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
W PRAKTYCE

dwumiesięcznik dwumiesięcznik poświęcony zamówieniom publicznym z perspektywy 
zamawiających

49,00

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – DORADCA miesięcznik zamówienia publiczne, prawo, porady dla zamawiających i wykonawców 30,45
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE BEZ RYZYKA on-line roczny dostęp profesjonalna publikacja na temat zamówień publicznych, przydatna 

dla specjalistów ds. zamówień publicznych
367,77

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W GOSPODARCE 
ODPADAMI on-line

rocznik publikacja przedstawia problemy, jakie mogą pojawić się w procedurze 
zamówień, dotyczących gospodarki odpadami, w prosty sposób prezen-
tuje rekomendowane rozwiązania w tym zakresie

23,37

ZARZĄDZANIE POPRZEZ CELE on-line rocznik profesjonalna i zwięzła publikacja na temat nowoczesnego narzędzia 
zarządzania, jakim jest zarządzanie poprzez cele, przydatna dla mene-
dżerów i kierowników każdego szczebla zarządzania

60,27

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE kwartalnik czasopismo naukowe poruszające zagadnienia zarządzania publiczne-
go, aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne

21,00

ZARZĄDZANIE W PIELĘGNIARSTWIE rocznik nasza publikacja pozwoli usprawnić zarządzanie personelem pielęg-
niarskim, poprawić jakość świadczeń, zorganizować zespół, z którym 
będzie się dobrze pracowało

51,45

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 5 × rok czasopismo poruszające tematykę teorii i praktyki zarządzania zasoba-
mi ludzkimi

30,45

ZASADY DOKUMENTOWANIA SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA

rocznik książka zawiera praktyczne informacje dotyczące dokumentowania 
systemu zarządzania

52,40
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ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNKACJI W NAUCZANIU 
I WYCHOWANIU on-line

rocznik publikacja zawiera wiele porad na temat zasad budowania jak 
najefektywniejszej dla procesu przyswajania wiedzy więzi miedzy osobą 
nauczającą a nauczaną, wprowadza w zagadnienia reżyserii edukacyjnej, 
zasad oceniania postępów w nauce i poziomów informacji w ocenianiu

55,35

ZASADY SPORZĄDZANIA SPECYFIKACJI 
TECHNICZNYCH

rocznik publikacja omawia zasady sporządzania specyfikacji technicznych, 
prezentuje przykładowe specyfikacje techniczne

51,45

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA 
W GOSPODARCE NARODOWEJ

kwartalnik rocznik GUS 14,04

ZAWSZE MIŁOŚĆ miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,99
ZDROWIE miesięcznik zdrowie 4,99
ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA W 2015 R. 
książka + CD

rocznik rocznik GUS 30,75

ZDROWIE PUBLICZNE kwartalnik czasopismo naukowe, medycyna, zdrowie publiczne 36,00
ZESZYTY IZBY GOSPODARCZEJ WODOCIĄGI POLSKIE miesięcznik prawo, branża wodno-ściekowa 22,62
ZESZYTY LITERACKIE kwartalnik czasopismo literackie 18,00
ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI 2 × miesiąc 

dwutygodnik
wyjaśnia w sposób praktyczny zagadnienia związane z prowadzeniem 
ksiąg rachunkowych, wyceną aktywów i pasywów oraz sporządzaniem 
sprawozdań finansowych. Przybliża tematykę rachunkowości budże-
towej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zawiera 
odpowiedzi na pytania Czytelników, wzory dokumentów księgowych, 
informacje o zmianach w przepisach dotyczących rachunkowości oraz 
wiele innych wskazówek przydatnych w pracy księgowego. Informacje 
prezentowane są na praktycznych przykładach liczbowych. Do czaso-
pisma dołączane są dodatki tematyczne z przepisami prawnymi oraz 
płyty CD. Wersja on-line czasopisma GRATIS!

15,00

ZESZYTY PRAWNICZE kwartalnik prawo 17,86
ZIELEŃ MIEJSKA miesięcznik czasopismo o tematyce związanej z zielenią miejską w przestrzeni 

publicznej
15,75

ZIELONY SZTANDAR tygodnik czasopismo społeczno-polityczne związane z PSL 2,70
ZNAK 11 × rok czasopismo społeczno-kulturalne 19,90
ZWIERCIADŁO miesięcznik czasopismo dla kobiet 9,99
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2015 R. CD rocznik rocznik GUS 18,45
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2015 R. książka rocznik rocznik GUS 14,04
ŻAGLE miesięcznik hobby, żeglarstwo 11,99
ŻYCIE NA GORĄCO tygodnik czasopismo dla kobiet 1,90
ŻYCIE SZKOŁY 10 × rok czasopismo dla nauczycieli klas I–III 26,15
ŻYJMY DŁUŻEJ miesięcznik czasopismo popularyzujące kulturę i oświatę zdrowotną 6,99
ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ dwumiesięcznik nauka o żywności 40,95
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BCB BIULETYN CENOWY BUDOWNICTWA  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 51,43

BIULETYN CEN ASORTYMENTU ROBÓT BCA 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 45,00

BIULETYN CEN MODERNIZACJI I REMONTÓW BCM 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 51,00

BIULETYN CEN OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH BCO  
CZ. II (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 57,00

BIULETYN CEN OBIEKTÓW KUBATUROWYCH BCO 
CZ. I (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 68,00

BIULETYN CEN REGIONALNYCH W BUDOWNICTWIE 
BCR (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 39,00

BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANO- 
-INWESTYCYJNYCH BRB (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 33,00

BIULETYN CEN ROBÓT DROGOWYCH BCD 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 52,00

BIULETYN CEN ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BRE 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 33,00

BIULETYN CEN ROBÓT INSTALACYJNYCH BRI 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 33,00

BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 31,00

BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH 
ORAZ ZABYTKOWYCH BRR (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 41,00

BIULETYN CEN ROBÓT ZIEMNYCH 
I INŻYNIERYJNYCH BRZ (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 33,00

BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH BCU 
(SEKOCENBUD)

półrocznik cennik 60,00

BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH BCU CD 
(SEKOCENBUD)

półrocznik cennik 90,00

BIULETYNY PROSTE (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) CD 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 160,00

BIULETYNY SCALONE (BCA, BCD, BCP) CD 
(SEKOCENBUD) 

kwartalnik cennik 106,00

BIULETYNY ZAGREGOWANE (BCO cz. I, II, BCM) CD 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 167,00

BŁYSKAWICA (SEKOCENBUD) miesięcznik zawiera informacje o stawkach robocizny, cenach robót, materiałów 
i sprzętu budowlanego

12,00

BŁYSKAWICA CD (SEKOCENBUD) miesięcznik zawiera informacje o stawkach robocizny, cenach robót, materiałów 
i sprzętu budowlanego

19,00

CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ półrocznik cennik 390,96
CENY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

kwartalnik wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków 
i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych 
i mostowych; wydawnictwo GUS

12,96

CENY ZAMAWIANIE KOSZTORYSOWANIE ROBÓT 
BUDOWLANYCH

11 × rok cennik 42,88

CKZ CENY ROBÓT W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH 
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 104,00

CKZ CENY ROBÓT W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH  
na CD (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 157,71

CR CD CENY ROBÓT (ORGBUD-SERWIS) kwartalnik cennik, ceny robót na płycie CD 245,71
CSRB ZESZYT 1 CENY SCALONYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik informuje o cenach w układzie i stopniu scalenia wg KNNR 1, 
2, 3, 6, 7, 10

42,29

cenniki giełdowe: materiałów, towarów, usług
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CSRB ZESZYT 2 CENY SCALONYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik informuje o w układzie i stopniu scalenia wg KNNR 4, 8, 11 40,00

CSRB ZESZYT 3 CENY SCALONYCH ROBÓT 
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik informuje o cenach w układzie i stopniu scalenia wg KNNR 5, 9 36,57

ICAR CENY ASORTYMENTÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 32,00

ICCP CD CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI 
BUDOWLANEJ (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 200,00

ICCP CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI BUDOWLANEJ 
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 192,00

ICCP EXPRESS CENY CZYNNIKÓW PRODUKCJI 
BUDOWLANEJ (ORGBUD-SERWIS)

miesięcznik cennik 1943,00

ICRB CENY ROBÓT BUDOWLANYCH  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 44,57

ICRD CENY ROBÓT DROGOWYCH (ORGBUD-SERWIS) kwartalnik cennik 40,00
ICRE CENY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 36,57

ICREN CENY ROBÓT ENERGETYCZNYCH  
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 41,14

ICRI CENY ROBÓT INSTALACYJNYCH (ORGBUD-SERWIS) kwartalnik cennik 36,57
ICRM CENY ROBÓT MOSTOWYCH (ORGBUD-SERWIS) kwartalnik cennik 38,86
ICRRB CENY ROBÓT REMONTOWYCH 
BUDOWLANYCH (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 44,57

ICRRE CENY ROBÓT REMONTOWYCH ELEKTRYCZNYCH 
(ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 36,57

ICRRI CENY ROBÓT REMONTOWYCH 
INSTALACYJNYCH (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 36,57

ICRS CENY ROBÓT INWESTYCYJNYCH SIECI WOD.-KAN., 
GAZ, CO. (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 38,86

ICRT CENY ROBÓT TOROWYCH (ORGBUD-SERWIS) kwartalnik cennik 38,86
ICRW CENY ROBÓT WYBURZENIOWYCH 
I ROZBIÓRKOWYCH (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 38,86

ICRZ CENY ROBÓT ZAKŁADANIA I KONSERWACJI 
ZIELENI (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 38,86

INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH IMB (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 49,00

INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW 
ELEKTRYCZNYCH IME (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 45,00

INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW 
INSTALACYJNYCH IMI (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 45,00

INFORMACJA O STAWKACH ROBOCIZNY 
KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH NAJMU SPRZĘTU 
BUDOWLANEGO IRS (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 49,00

INFORMACJE KWARTALNE RMS (IMB, IMI, IME, IRS) 
CD (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 193,00

INFORMACJE KWARTALNE RMS-MAX (IMB, IMI, 
IME, IRS + CENY PRODUCENCKIE RMS Z PORTALU 
E-SEKOCENBUD) CD (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 215,00

INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW 
ELEKTRYCZNYCH STAWEK ROBOCIZNY 
KOSZTORYSOWEJ I NAJMU SPRZĘTU ICME papier

kwartalnik cennik 72,36

INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH INSTALACYJNYCH ELEKTRONICZNYCH 
ORAZ SPRZĘTU BUDOWLANEGO CD ICMBIE

kwartalnik cennik 196,80

INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH STAWEK ROBOCIZNY 
KOSZTORYSOWEJ I NAJMU SPRZĘTU ICMB papier

kwartalnik cennik 72,36
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INFORMACYJNY CENNIK MATERIAŁÓW 
INSTALACYJNYCH STAWEK ROBOCIZNY 
KOSZTORYSOWEJ I NAJMU SPRZĘTU ICMI papier

kwartalnik cennik 72,36

IWNB WSKAŹNIKI NAKŁADÓW NA OBIEKTY 
BUDOWLANE

kwartalnik cennik 108,57

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT I OBIEKTÓW 
DROGOWYCH CD

kwartalnik cennik 91,02

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT I OBIEKTÓW 
DROGOWYCH papier

kwartalnik cennik 79,92

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT I OBIEKTÓW 
INWESTYCYJNYCH CD

kwartalnik cennik 242,31

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT I OBIEKTÓW 
INWESTYCYJNYCH papier

kwartalnik cennik 212,76

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT I OBIEKTÓW 
REMONTOWYCH CD

kwartalnik cennik 227,55

KATALOG CEN JEDNOSTKOWYCH ROBÓT I OBIEKTÓW 
REMONTOWYCH papier

kwartalnik cennik 199,80

KATALOG CEN ROBÓT KOLEJOWYCH 
I TRAMWAJOWYCH CD

kwartalnik cennik 123,00

KATALOG CEN ROBÓT KOLEJOWYCH 
I TRAMWAJOWYCH papier

kwartalnik cennik 108,00

SCALONE NORMATYWY kwartalnik standardy, normy, cenniki 128,60
SCALONE NORMATYWY DO WYCENY BUDYNKÓW 
I BUDOWLI

kwartalnik cennik 123,30

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI 
WSKAŹNIKI CENOWE (WKI) CD (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 73,00

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI 
WSKAŹNIKI CENOWE WKI (SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 51,00

WRC WSKAŹNIKI RUCHU CEN OBIEKTÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH (ORGBUD-SERWIS)

kwartalnik cennik 40,00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI (WACETOB) kwartalnik cennik 90,00
ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE ZWW 
(SEKOCENBUD)

kwartalnik cennik 39,00

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
100% WNĘTRZA półrocznik wnętrza, aranżacje, wystrój 12,90
ADMINISTRATOR 10 × rok czasopismo dla zarządców domów mieszkalnych 19,50
ARCHITECTUS kwartalnik architektura, budownictwo 40,00
ARCHITEKTURA & BUSINESS 11 × rok architektura, budownictwo 14,90
ARCHITEKTURA MURATOR miesięcznik architektura, budownictwo 14,90
ARCHIVOLTA kwartalnik architektura, budownictwo 15,75
BUDOWNICTWO I PRAWO kwartalnik prawo budowlane 20,00
BUDUJEMY DOM 9 × rok poradnik budowlany, wkładka z cenami materiałów budowlanych 9,95
BUDUJEMY DOM. WNĘTRZA rocznik architektura, budownictwo 9,95
BUILDER KALEJDOSKOP BUDOWLANY miesięcznik architektura, budownictwo 5,00
CZTERY KĄTY miesięcznik poradnik dla osób urządzających mieszkanie, dom 6,99
DACHY miesięcznik czasopismo branży dekarskiej 10,00
DACHY PŁASKIE dwumiesięcznik czasopismo branży dekarskiej, skierowane do inwestorów, projektantów 

i wykonawców dachów płaskich
7,00

DOBRE WNĘTRZE miesięcznik dom i ogród 11,99
DOBRY DOM półrocznik budownictwo, architektura 9,90
DOBRY DOM – DOMY DREWNIANE rocznik architektura, budownictwo 9,99
DOBRY DOM – TECHNOLOGIE I MATERIAŁY półrocznik architektura, budownictwo 8,60
DOBRY DOM – WNĘTRZE I OGRÓD dwumiesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój, ogród 8,60
DOBRZE MIESZKAJ dwumiesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 7,90
DOM I WNĘTRZE miesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 11,90

architektura, dom, budownictwo, nieruchomości
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DOM NA MIARĘ kwartalnik architektura, budownictwo 5,90
DOMY KTÓRE KOCHACIE 3 × rok architektura, budownictwo 7,90
DOMY RODZINNE półrocznik architektura, budownictwo 5,00
DOMY SPÓŁDZIELCZE miesięcznik czasopismo poruszające problemy spółdzielczości mieszkaniowej 18,00
DOMY W STYLU półrocznik architektura, budownictwo 9,50
DORADCA PRAWNY W ZARZĄDZANIU 
NIERUCHOMOŚCIAMI

10 × rok czasopismo dla zarządców nieruchomości, bezpieczeństwo prawne 
w zarządzaniu nieruchomościami

26,15

ELLE DECORATION dwumiesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 13,90
GOTOWE PROJEKTY DOMÓW kwartalnik budownictwo, architektura 7,00
INFORMATOR BUDOWLANY – MURATOR rocznik prezentacja wyrobów budowlanych, urządzeń instalacyjnych i elektro-

instalacyjnych, materiałów wykończeniowych oraz programów 
komputerowych stosowanych w budownictwie

56,00

KATALOG DOMÓW DREWNIANYCH rocznik architektura, budownictwo 8,90
KATALOG MAŁYCH DOMÓW półrocznik architektura, budownictwo 8,90
KONTAKT NIERUCHOMOŚCI LOKALE miesięcznik informacje, ogłoszenia 3,90
KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI kwartalnik czasopismo Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN poświęcony 

teorii i historii architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, 
założeń terenów zielonych

48,00

ŁADNY DOM miesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 9,99
ŁAZIENKA dwumiesięcznik informator o łazienkach 12,90
M JAK MIESZKANIE miesięcznik dom i ogród 4,99
MOJE MIESZKANIE miesięcznik dom i ogród 3,99
MURATOR miesięcznik architektura, budownictwo 11,90
MURATOR NUMER SPECJALNY kwartalnik architektura, budownictwo 15,00
MURATOR PORADNIK „ZRÓB TO SAM” kwartalnik architektura, budownictwo 4,99
MURATOR PROJEKTY DOMÓW półrocznik architektura, budownictwo 5,90
NAJCIEKAWSZE PROJEKTY półrocznik architektura, budownictwo 8,90
NAJLEPIEJ SPRZEDAWANE PROJEKTY półrocznik architektura, budownictwo 9,99
PROJEKTY DOMÓW półrocznik architektura, budownictwo 7,90
REMONTY I MODERNIZACJE BUDYNKÓW on-line roczny dostęp wszelkie zagadnienia związane z remontem i modernizacją budynków 736,77
REZYDENCJE dwumiesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 19,90
ŚWIAT KOMINKÓW kwartalnik czasopismo branży kominkowej 9,99
ŚWIAT ŁAZIENEK I KUCHNI dwumiesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 9,99
ŚWIAT REZYDENCJI WNĘTRZ I... miesięcznik budownictwo, architektura 10,90
TWÓJ PORADNIK BUDOWLANY kwartalnik architektura, budownictwo 4,00
URZĄDZAMY DOM I MIESZKANIE rocznik wnętrza, aranżacje, wystrój 14,99
WERANDA miesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 12,99
WERANDA COUNTRY miesięcznik wnętrza, aranżacje, wystrój 9,99

audio-wideo, film, tv, dvd
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
EKRAN TV dwutygodnik program TV 1,70
FOTO-KURIER miesięcznik pismo dla użytkowników sprzętu foto i wideo 16,99
HI FI CHOICE & HOME CINEMA 11 × rok recenzje i testy sprzętu audio-wideo 12,00
KINO miesięcznik recenzje, omówienia, nowości i historia kina 9,90
KWARTALNIK FILMOWY kwartalnik czasopismo filmoznawcze 20,00
MAGAZYN TELEWIZYJNY KURIER TV tygodnik program TV 1,30
PROGRAM TV tygodnik program TV 1,30
SUPER TV dwutygodnik program TV 1,60
ŚWIAT SERIALI dwutygodnik film, wideo, DVD, TV 2,50
TELE MAX dwutygodnik program TV 1,60
TELE ŚWIAT dwutygodnik film, wideo, DVD, TV 1,99
TELE TYDZIEŃ tygodnik film, wideo, DVD, TV 1,99
TO I OWO tygodnik film, wideo, DVD, TV 1,99
TV-SAT MAGAZYN miesięcznik film, wideo, DVD, TV 5,00
TV 14 dwutygodnik film, wideo, DVD, TV 1,80
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bibliotekoznawstwo

czasopisma społeczno-polityczne 

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
AKANT 13 × rok ogólnopolski miesięcznik literacki publikujący poezję, prozę, artykuły 

polemiczne i recenzje pisane przez szerokie spektrum autorów
5,00

BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI kwartalnik czasopismo dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół 25,00
BIBLIOTEKA W SZKOLE miesięcznik czasopismo metodyczno-informacyjne dla bibliotekarzy, zaktuali-

zowane teksty aktów prawnych dotyczących oświaty, zestawienia 
bibliograficzne

14,00

BIBLIOTEKARZ miesięcznik fachowe pismo dla pracowników bibliotek i ośrodków informacji 
naukowej

15,00

MAGAZYN LITERACKI – KSIĄŻKI dwumiesięcznik czasopismo branżowe zajmujące się rynkiem wydawniczym, dys-
trybucją i sprzedażą książek, skierowane do wszystkich miłośników 
książek, w tym bibliotekarzy, księgarzy i wydawców

14,50

PORADNIK BIBLIOTEKARZA miesięcznik czasopismo fachowe dla bibliotekarzy 17,00
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY kwartalnik czasopismo naukowe z zakresu bibliotekoznawstwa 46,00
ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ rocznik periodyk naukowy poświęcony szeroko rozumianej kulturze piśmiennej 

oraz jej funkcjonowaniu w perspektywie historycznej, jak i współczesności
65,00

ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ półrocznik czasopismo naukowe, teoretyczne i praktyczne aspekty informacji 
naukowej

57,00

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ANGORA tygodnik czasopismo społeczno-obyczajowe 4,00
DIALOG MAGAZYN POLSKO-NIEMIECKI kwartalnik polityczne, kulturalne oraz społeczne aspekty rozwoju stosunków 

polsko-niemieckich
12,00

DO RZECZY HISTORIA miesięcznik społeczno-polityczne 7,95
FAKTY I MITY tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 4,50
FORUM dwutygodnik najciekawsze artykuły prasy światowej (przedruki) 6,90
GAZETA POLSKA tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 4,50
GOŚĆ NIEDZIELNY tygodnik katolickie czasopismo społeczne 5,00
INFORMATOR POLITYCZNY miesięcznik informacje o ustroju i sytuacji społeczno-politycznej 369,75
MIDRASZ dwumiesięcznik czasopismo społeczno-kulturowe, skierowane do osób zaintereso-

wanych życiem Żydów w Polsce i na świecie
9,50

NAJWYŻSZY CZAS tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 5,90
NASZA POLSKA tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 4,00
NEWSWEEK POLSKA tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 

cena promocyjna przy zamówieniu rocznym
5,20  
5,00

NIE tygodnik polityka, satyra 4,90
NIEDZIELA tygodnik katolickie czasopismo religijne 5,00
NIEZALEŻNA GAZETA POLSKA – NOWE PAŃSTWO miesięcznik czasopismo społeczno-polityczne 12,00
NOWAJA POLSZA miesięcznik czasopismo wydawane dla inteligencji rosyjskiej w celu lepszego 

poznania przez nią problemów Polski i stosunków polsko-rosyjskich
8,00

POLITYKA tygodnik czasopismo społeczno-polityczne; opinie, poglądy, wywiady cena 
promocyjna I kwartał 2015

5,90

PRZEGLĄD tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 5,80
PRZEGLĄD EUROPEJSKI kwartalnik czasopismo poruszające zagadnienia historii integracji europejskiej, 

instytucji i prawa europejskiego, polityk europejskich
30,00

PRZEGLĄD POLITOLOGICZNY kwartalnik czasopismo politologiczne, współczesne nauki polityczne 40,00
PRZEGLĄD POLITYCZNY 5 × rok czasopismo intelektualne zajmujące się sferą publiczną 20,00
RES PUBLICA NOWA kwartalnik czasopismo społeczno-kulturalne 20,00
ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ rocznik czasopismo naukowe poświęcone badaniom procesu integracji 

europejskiej
62,60

ROCZNIK POLSKO-NIEMIECKI rocznik czasopismo naukowe, stosunki polsko-niemieckie 20,00
SPRAWY MIĘDZYNARODOWE kwartalnik czasopismo naukowo-polityczne, międzynarodowe stosunki polityczne, 

gospodarcze i ekonomiczne
25,00

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE półrocznik czasopismo naukowe, stosunki międzynarodowe 21,00
SUKCES miesięcznik czasopismo społeczno-kulturalne 9,99
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THE POLISH QUARTERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS kwartalnik czasopismo naukowo-polityczne, Europa Środkowa i Wschodnia, 

sprawy międzynarodowe 
25,00

THE WARSAW VOICE miesięcznik czasopismo społeczno-polityczne wydawane w języku angielskim 10,00
TRYBUNA GÓRNICZA tygodnik tygodnik społeczno-gospodarczy 3,81
TRZECI SEKTOR kwartalnik czasopismo poświęcone problematyce organizacji pozarządowych 

i społeczeństwu obywatelskiemu, wydawane przez Instytut Spraw 
Publicznych

24,00

TYGODNIK DO RZECZY tygodnik społeczno-polityczne 5,90
TYGODNIK POWSZECHNY tygodnik katolickie czasopismo społeczno-kulturalne 7,90
TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 3,80
TYLKO POLSKA tygodnik czasopismo społeczno-polityczne 6,00
UNIA EUROPEJSKA.PL dwumiesięcznik czasopismo poświęcone tematyce integracji europejskiej 37,00
UWAŻAM RZE INACZEJ PISANE miesięcznik społeczno-polityczne 5,90

UWAŻAM RZE.HISTORIA miesięcznik społeczno-polityczne 6,90
W SIECI tygodnik społeczno-polityczne 5,90
W SIECI HISTORII miesięcznik społeczno-polityczne 7,90
WIĘŹ kwartalnik katolickie czasopismo społeczno-kulturalne 24,99
WPROST 51 × rok czasopismo społeczno-polityczne 5,99
YEARBOOK OF POLISH FOREIGN POLICY rocznik rocznik polskiej polityki zagranicznej 36,00
ZIELONY SZTANDAR tygodnik czasopismo społeczno-polityczne związane z PSL 2,70

edukacja 
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
BIOLOGIA W GIMNAZJUM I LICEUM dwumiesięcznik czasopismo adresowane do nauczycieli biologii i przyrody na wszystkich 

stopniach nauczania
25,00

BIOLOGIA W SZKOLE dwumiesięcznik czasopismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli i studentów 
biologii

34,65

CHEMIA W SZKOLE dwumiesięcznik czasopismo metodyczne dla nauczycieli chemii 25,00
COGITO 2 × miesiąc testy egzaminacyjne, artykuły o szkole, studiach 6,50
DYREKTOR SZKOŁY miesięcznik czasopismo dla dyrektorów szkół 31,16
DZIECKO PORADNIK DLA RODZICÓW miesięcznik czasopismo dla rodziców 4,99
DZIKIE ŻYCIE 10 × rok ekologia 6,00
EDUKACJA – STUDIA, BADANIA, INNOWACJE kwartalnik oświata, edukacja 13,00
EDUKACJA DOROSŁYCH półrocznik czasopismo poświęcone kształceniu i wychowywaniu dorosłych 24,00
EDUKACJA I DIALOG dwumiesięcznik czasopismo popularno-naukowe dla nauczycieli 33,30
EKONATURA miesięcznik czasopismo, którego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej, 

zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, uczelnianej wśród nauczycieli i sa-
morządów oraz wspieranie ekologicznych organizacji pozarządowych

13,65

ENGLISH TEACHING PROFESSIONAL dwumiesięcznik edukacja, nauka języków 15,00
FIZYKA W SZKOLE dwumiesięcznik czasopismo metodyczne dla nauczycieli fizyki 27,50
FOTON kwartalnik czasopismo dla nauczycieli fizyki i ich uczniów wydawane przez 

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
11,25

GEOGRAFIA W SZKOLE dwumiesięcznik czasopismo metodyczne dla nauczycieli geografii 25,00
GŁOS NAUCZYCIELSKI tygodnik czasopismo dla nauczycieli i pracowników oświaty 4,00
GŁOS PEDAGOGICZNY 10 × rok czasopismo dyrektorów, pedagogów i wychowawców 32,00
GULIWER. CZASOPISMO O KSIĄŻCE DLA DZIECKA kwartalnik czasopismo o literaturze dla dzieci i młodzieży 20,00
JĘZYK NIEMIECKI NAUCZAJ LEPIEJ kwartalnik czasopismo skierowane do lektorów i nauczycieli języka niemieckiego 25,00
JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM kwartalnik edukacja 21,00
JĘZYK POLSKI W KLASACH IV–VI kwartalnik edukacja 20,00
JĘZYK POLSKI W LICEUM kwartalnik edukacja 22,00
KATECHETA miesięcznik czasopismo poświęcone katechezie, wychowaniu religijnemu i nowej 

ewangelizacji
20,00

KWARTALNIK PEDAGOGICZNY kwartalnik czasopismo naukowe dla nauczycieli akademickich, studentów 
humanistyki i nauk społecznych

20,00

MAŁY ARTYSTA dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci i osób pracujących z dziećmi 6,90
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MAŁY ARTYSTA WYDANIE SPECJALNE kwartalnik czasopismo dla dzieci i osób pracujących z dziećmi 6,90
MATEMATYKA dwumiesięcznik czasopismo dla nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach 

nauczania
34,65

MODERN ENGLISH TEACHER kwartalnik nauka języków obcych, metodyka 25,00
MONITOR PRAWNY DYREKTORA SZKOŁY miesięcznik czasopismo dla dyrektorów szkół, informacje o aktualnych przepisach 

oświatowych 
25,20

NA TEMAT kwartalnik czasopismo dla profesjonalnie pomagających 18,00
NAUCZANIE POCZĄTKOWE. KSZTAŁCENIE 
ZINTEGROWANE

kwartalnik czasopismo dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego 20,00

NAUCZYCIELKA PRZEDSZKOLA 11 × rok czasopismo dla nauczycieli przedszkoli 16,95
NAUCZYCIELKA SZKOŁY KL. I–III 11 × rok edukacja, języki obce 16,95
NEUTRINO kwartalnik pismo dla uczniów o fizyce i astronomii 5,25
NOWA SZKOŁA 10 × rok czasopismo społeczno-pedagogiczne 16,50
OŚWIATA SAMORZĄDOWA 10 × rok czasopismo dedykowane organom prowadzącym szkoły, przedszkola 

i inne publiczne placówki oświatowe
26,65

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA kwartalnik czasopismo zajmujące się problematyką profilaktyki, pomocy, 
resocjalizacji i animacji środowiskowej 

39,30

POLONISTYKA dwumiesięcznik czasopismo dla nauczycieli polonistów i studentów polonistyki 34,65
PORADNIK JĘZYKOWY 10 × rok czasopismo popularnonaukowe, którego celem jest propagowanie 

wiedzy o języku polskim, adresowane do nauczycieli i miłośników 
języka polskiego

16,00

PORADNIK OŚWIATOWY miesięcznik rachunkowość i sprawozdawczość w oświacie, dodatki: wydanie 
internetowe gratis

53,00

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 10 × rok czasopismo przedstawia problemy opieki, wychowania i wsparcia 
społecznego, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne

16,00

PRZED SZKOŁĄ kwartalnik czasopismo poświęcone edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 22,79
RAPORT DYREKTORA SZKOŁY rocznik zmiany w prawie oświatowym 331,80
RAPORT DYREKTORA SZKOŁY on-line roczny dostęp zmiany w prawie oświatowym 418,20
REMEDIUM miesięcznik czasopismo poświęcone profilaktyce uzależnień, promocji zdrowia, 

edukacji, oświaty i wychowania, m.in. dla pracowników poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczych 

15,75

SZKOŁA SPECJALNA 5 × rok czasopismo dla nauczycieli, pedagogów specjalnych 10,00
ŚWIETLICA W SZKOLE dwumiesięcznik czasopismo adresowane dla nauczycieli i wychowawców 16,00
THE TEACHER 10 × rok miesięcznik edukacyjny dla nauczycieli języka angielskiego, studentów 

oraz dla wszystkich zainteresowanych kulturą krajów anglojęzycznych
15,00

UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ DIAGNOZA, 
TERAPIA, EDUKACJA

rocznik w publikacji zostały poruszone ważne zagadnienia dotyczące dyslek-
sji rozwojowej, program jest pomocny w codziennej pacy z uczniami 
z tym zaburzeniem, ułatwia pracę dzięki gotowym i profesjonalnie 
przygotowanym ankietom, ćwiczeniom i scenariuszom zajęć

47,97

VADEMECUM BIBLIOTEKARZA on-line roczny dostęp praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy 736,77
WIADOMOŚCI HISTORYCZNE dwumiesięcznik czasopismo przeznaczone dla nauczycieli historii i wiedzy o społe-

czeństwie
27,50

WSZYSTKO DLA SZKOŁY miesięcznik czasopismo dla pracowników oświaty 15,50
WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE dwumiesięcznik miesięcznik dla nauczycieli WF, trenerów sportowych 43,58
WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE dwumiesięcznik edukacja, sport 16,65
WYCHOWANIE MUZYCZNE 5 × rok czasopismo dla nauczycieli i instruktorów muzyki 12,60
WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ dwumiesięcznik czasopismo dla nauczycieli, wychowawców i rodziców 12,60
WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 10 × rok czasopismo metodyczno-pedagogiczne dla personelu przedszkolnego 32,00
WYCHOWAWCA miesięcznik czasopismo dla nauczycieli i wychowawców katolickich 7,00
ŻYCIE SZKOŁY 10 × rok czasopismo dla nauczycieli klas I–III 26,15
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100 JOLEK miesięcznik krzyżówki 2,90
100 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 2,70
100 SUDOKU miesięcznik krzyżówki 2,50
1000 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 6,00
200 JOLEK TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 3,70
200 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 3,40
200 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 3,60
300 JOLEK TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 4,20
300 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 3,90
300 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 4,60
400 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 4,50
500 PANORAMICZNYCH TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 4,80
500 SUDOKU Z GŁOWĄ TECHNOPOL miesięcznik krzyżówki 6,00
AGROMECHANIKA miesięcznik hobby, zainteresowania 9,50
ANNA – MODA NA SZYCIE kwartalnik hobby, zainteresowania 9,90
AUDIO 11 × rok hobby, zainteresowania 12,50
AUDIO VIDEO miesięcznik film, wideo, DVD, TV 12,90
BARWY ŻYCIA miesięcznik rozrywka 2,69
BIKE BOARD miesięcznik hobby, zainteresowania 10,99
BRAĆ ŁOWIECKA miesięcznik czasopismo dla myśliwych i leśników 13,50
BROŃ I AMUNICJA kwartalnik magazyn poświęcony broni strzeleckiej 12,00
BRYDŻ 11 × rok strategia, teoria i praktyka gry 8,50
CHWILA NA RELAKS miesięcznik hobby, zainteresowania, krzyżówki 2,99
CIASTA – SPRAWDZONE PRZEPISY miesięcznik czasopismo kulinarne 5,50
CZAS NA RELAKS miesięcznik hobby, zainteresowania, krzyżówki 2,70
CZAS NA WNĘTRZE 11 × rok hobby, zainteresowania 9,95
CZWARTY WYMIAR miesięcznik problematyka paranaukowa 8,45
DAMA W SWETRZE dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,99
DETEKTYW miesięcznik czasopismo sensacyjno-kryminalne 3,90
DETEKTYW WYDANIE SPECJALNE kwartalnik czasopismo sensacyjno-kryminalne 3,90
DIAGRAM JOLKI miesięcznik krzyżówki 4,40
DIANA ROBÓTKI dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,90
DIANA ROBÓTKI EXTRA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,90
DIANA WYDANIE SPECJALNE dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 6,50
DIGITAL CAMERA POLSKA miesięcznik hobby, zainteresowania 19,90
DIGITAL PHOTOGRAPHER POLSKA dwumiesięcznik pismo dla ambitnych pasjonatów, którzy chcą szlifować swój fotogra-

ficzny warsztat, udoskonalać swoje umiejętności by wzmocnić swoje 
portfolio

19,80

DZIAŁKOWIEC miesięcznik ogrodnictwo, sadownictwo, zielarstwo, ekologia, porady zdrowotne 4,70
ESTRADA I STUDIO CD miesięcznik hobby, zainteresowania 16,50
F1 RACING miesięcznik sport 12,00
FANTASTYKA WYDANIE SPECJALNE kwartalnik fantastyka 9,99
FAUNA I FLORA miesięcznik czasopismo dla wielbicieli i hodowców zwierząt 4,50
FOCUS HISTORIA EKSTRA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 9,99
FOCUS POLECA – COACHING dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 9,99
FOCUS WYDANIE SPECJALNE kwartalnik hobby, zainteresowania 7,99
GADKI Z CHATKI. PISMO FOLKOWE 5 × rok czasopismo folkowe, poświęcone głównie muzyce inspirowanej 

folklorem
8,00

GITARZYSTA miesięcznik hobby, zainteresowania 16,00
GOLF & ROLL kwartalnik najświeższe informacje dotyczące golfa w Polsce i na świecie, nauka 

gry w golfa, pola golfowe, turnieje
15,90

GOTUJ KROK PO KROKU miesięcznik czasopismo kulinarne 2,50
GWIAZDY MÓWIĄ tygodnik astrologia, okultyzm 2,49
GWIAZDY MÓWIĄ WYDANIE SPECJALNE kwartalnik astrologia, okultyzm 5,99
HAFT GOBELINOWY dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 7,90
HAFTY POLSKIE – TWÓRCZE INSPIRACJE miesięcznik hobby, zainteresowania 7,80
JACHTY ŻAGLOWE I MOTOROWE rocznik katalog jachtów, testy i prezentacje 19,99
JUST KICK IT! miesięcznik sport 10,99

hobby, zainteresowania, rozrywka, sport
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KOBRA tygodnik sensacja, kryminał 3,50
KOCIE SPRAWY miesięcznik hobby, zainteresowania 7,50
KONIE I RUMAKI miesięcznik czasopismo dla miłośników koni i jeździectwa 16,70
KONTYNENTY kwartalnik magazyn podróżników, reporterów, pisarzy i fotografów – pismo 

przeznaczone jest dla ludzi, dla których i podróż, i czytanie mogą być 
przygodą

19,99

KOŃ POLSKI miesięcznik czasopismo hippiczne, wywiady z hodowcami, właścicielami stadnin 15,95
KOŃSKI TARG miesięcznik czasopismo ogłoszeniowa o koniach 16,99
KRAM Z ROBÓTKAMI miesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 8,90
KUCHNIA MAGAZYN DLA SMAKOSZY miesięcznik przepisy kulinarne, gotowanie, felietony i kulinarne podróże 9,99
KULTURYSTYKA I FITNESS miesięcznik profesjonalne czasopismo sportowe, promujące uprawianie ćwiczeń 

siłowych i fitness zarówno w wydaniu wyczynowym i rekreacyjnym
8,50

LIVE SOUND POLSKA 11 × rok elektronika 8,40
LOTNICTWO miesięcznik czasopismo poświęcone współczesności i historii lotnictwa oraz 

kosmonautyce
12,99

ŁOWIEC POLSKI miesięcznik czasopismo łowiecko-przyrodnicze 19,99
MAGAZYN GOLFOWY kwartalnik najświeższe informacje dotyczące golfa w Polsce i na świecie 10,00
MAGAZYN RUGBY kwartalnik magazyn polskiego środowiska rugbowego skierowany do rugbi-

stów, kibiców i przyjaciół tej dyscypliny
10,00

MAGAZYN RUGBY SPORT kwartalnik magazyn polskiego środowiska rugbowego skierowany do rugbistów, 
kibiców i przyjaciół tej dyscypliny

10,00

MAGNOLIA miesięcznik poradnik ogrodnika i działkowca 4,99
MAŁA DIANA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, szydełkowanie 6,50
MAŁA DIANA EXTRA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, szydełkowanie 6,50
MECZ. MAGAZYN LIGI ANGIELSKIEJ miesięcznik czasopismo dla wszystkich fanów Premier League 7,90
MILITARIA XX WIEKU dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 11,99
MOJE ATELIER kwartalnik czasopismo dla miłośników rysunku i malarstwa 7,50
MOJE DEKORACJE kwartalnik hobby, zainteresowania 7,50
MOJE GOTOWANIE miesięcznik przepisy kulinarne 8,99
MOJE ROBÓTKI dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,90
MOJE WYKREŚLANKI miesięcznik krzyżówki 2,99
MORZA, STATKI I OKRĘTY dwumiesięcznik czasopismo dla miłośników spraw morskich i okrętowych 12,99
MÓJ KONIK.GALOPEM PRZEZ ŚWIAT dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 7,99
MÓJ PIĘKNY OGRÓD miesięcznik magazyn ogrodniczy 4,90
MUSCULAR DEVELOPMENT dwumiesięcznik sport 11,99
N.P.M. – MAGAZYN TURYSTYKI GÓRSKIEJ miesięcznik czasopismo poświęcone turystyce górskiej 7,40
NEWSWEEK POLSKA HISTORIA miesięcznik hobby, zainteresowania 8,90
NEXUS – NOWE CZASY dwumiesięcznik poświęcony tajnej geopolityce, spiskom, parapsychologii, ukrywanym 

technologiom, medycynie alternatywnej, zjawiskom UFO, przemilcza-
nym faktom i zdarzeniom z historii świata

11,00

NIEZNANY ŚWIAT miesięcznik astrologia, parapsychologia, ezoteryka 8,50
ODKRYWCA miesięcznik hobby, zainteresowania, gazeta dla poszukiwaczy 14,70
PANORAMA KRZYŻÓWEK miesięcznik krzyżówki 3,60
PANORAMY TELE ŚWIATA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, krzyżówki 2,99
PASIEKA dwumiesięcznik czasopismo dla pszczelarzy 10,90
PERKUSISTA 11 × rok hobby, zainteresowania 15,50
PHOTOSHOP KREATYWNY dwumiesięcznik praktyczne porady dla pasjonatów Photoshopa 19,50
PIECZENIE JEST PROSTE dwumiesięcznik czasopismo kulinarne 5,50
PIŁKA NOŻNA tygodnik czasopismo sportowe poświęcone piłce nożnej 3,99
PODRÓŻE miesięcznik hobby, zainteresowania 9,99
POLSKIE ZESZYTY KULINARNE kwartalnik czasopismo kulinarne 4,99
PORADNIK SMAKOSZA dwumiesięcznik czasopismo kulinarne 4,99
POZNAJ SWÓJ KRAJ miesięcznik czasopismo krajoznawczo-turystyczne 7,50
POZNAJ ŚWIAT miesięcznik czasopismo podróżniczo-reportażowe 10,90
PRZEGLĄD LOTNICZY miesięcznik hobby, zainteresowania 14,90
PRZEPIS NA OGRÓD miesięcznik hobby, zainteresowania 1,99
PRZYJACIEL PIES miesięcznik czasopismo dla miłośników psów 7,90
PRZYŚLIJ PRZEPIS miesięcznik czasopismo kulinarne 1,50
PSZCZELARZ POLSKI miesięcznik miesięcznik Polskiego Związku Pszczelarskiego 7,00
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REPORTER MAGAZYN KRYMINALNY miesięcznik miesięcznik zawierający aktualne reportaże kryminalne i sensacyjne, 

relacje z głośnych procesów, wywiady oraz najciekawsze historie 
kryminalne z przeszłości

4,50

ROBÓTKI RĘCZNE miesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,99
ROBÓTKI RĘCZNE EXTRA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,99
ROWERTOUR miesięcznik czasopismo rowerowe 8,00
RUNNER'S WORLD miesięcznik sport, czasopismo dla biegaczy 11,99
SABRINA kwartalnik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 7,50
SABRINA ROBÓTKI dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,90
SABRINA ROBÓTKI EXTRA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 6,50
SANDRA miesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 8,95
SANDRA EXTRA dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 7,50
SANDRA WYDANIE SPECJALNE kwartalnik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 8,95
SKRZYDLATA POLSKA miesięcznik magazyn lotniczy dla zainteresowanych zawodowo i hobbystycznie 

lotnictwem
9,90

SÓL I PIEPRZ dwumiesięcznik czasopismo kulinarne 4,90
STRZAŁ miesięcznik czasopismo o broni 14,50
SUPEŁEK miesięcznik krzyżówki 3,95
SUPEŁEK DLA NAJMŁODSZYCH dwumiesięcznik krzyżówki 3,95
SUPEŁEK KRZYŻÓWKI dwumiesięcznik krzyżówki 3,95
SUPEŁEK PANORAMY dwumiesięcznik krzyżówki 3,95
SUPEŁEK Z PĘTELKĄ dwumiesięcznik krzyżówki 3,95
SUPEŁKOWE ŁAMIGŁÓWKI dwumiesięcznik krzyżówki 3,95
SUPER SPEEDWAY półrocznik sport 15,00
SWETRY miesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,90
SZACHISTA MAGAZYN miesięcznik hobby, zainteresowania 10,00
SZYDEŁKIEM I NA DRUTACH dwumiesięcznik hobby, zainteresowania, robótki ręczne 5,99
SZYDEŁKOWANIE dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 7,50
ŚWIAT KOLEI miesięcznik czasopismo poświęcone kolejnictwu i modelarstwu kolejowemu 26,50
ŚWIAT WIEDZY miesięcznik hobby, zainteresowania 5,99
ŚWIAT ŻUŻLA kwartalnik czasopismo o tematyce żużlowej 7,20
T3 OBIEKTY POŻĄDANIA 11 × rok hobby, zainteresowania 6,90
TATTOFEST miesięcznik sztuka tatuażu, style, uroda 13,00
TECHNIKA WOJSKOWA HISTORIA dwumiesięcznik wojskowość 14,99
TRENDY MAGAZYN DLA KREATYWNYCH kwartalnik hobby, zainteresowania 6,50
TWOJE PRZEPISY miesięcznik czasopismo kulinarne 4,70
TWÓJ OGRODNIK miesięcznik hobby, zainteresowania 3,99
TYGODNIK ŻUŻLOWY tygodnik sport 3,20
VOYAGE miesięcznik czasopismo o podróżach 11,99
WEGETARIAŃSKI ŚWIAT dwumiesięcznik czasopismo kulinarne 3,90
WENA DESIGN dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 7,20
WĘDKARSKI ŚWIAT miesięcznik czasopismo hobbystyczne poświęcone wędkarstwu 8,90
WĘDKARSTWO MOJE HOBBY miesięcznik czasopismo hobbystyczne poświęcone wędkarstwu 7,99
WIADOMOŚCI WĘDKARSKIE miesięcznik czasopismo hobbystyczne poświęcone wędkarstwu 8,50
WRÓŻBY dwumiesięcznik hobby, zainteresowania 9,99
WRÓŻKA miesięcznik astrologia, horoskopy, opowiadania 9,99
ZDROWIE miesięcznik zdrowie 4,99
ŻAGLE miesięcznik hobby, żeglarstwo 11,99

kultura i sztuka
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
AKCENT. LITERATURA I SZTUKA kwartalnik czasopismo poświęcone literaturze pięknej, sztukom plastycznym 

i naukom humanistycznym
10,00

ALMANACH SCENY POLSKIEJ rocznik czasopismo teatralne 35,00
ARCANA dwumiesięcznik czasopismo poświęcone kulturze, historii i polityce 18,90
ART & BUSINESS – SZTUKA POLSKA miesięcznik sztuka 20,00
ARTEON miesięcznik czasopismo o sztuce 5,50
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ARTYSTA I SZTUKA kwartalnik bogato ilustrowany magazyn dla artystów, kolekcjonerów i wszystkich 

miłośników malarstwa, rzeźby, rysunku i fotografii 
21,00

BIULETYN HISTORII SZTUKI kwartalnik biuletyn publikuje artykuły poświęcone sztuce 20,00
CZAS KULTURY dwumiesięcznik kultura i sztuka 24,00
DIALOG miesięcznik społeczno-kulturalne 10,00
DIDASKALIA dwumiesięcznik recenzje, omówienia, nowości i historia teatru 12,00
FA-ART kwartalnik czasopismo literacko-artystyczne 20,00
FRONDA miesięcznik czasopismo kulturalne, kultura i religia 9,99
HOMO DEI kwartalnik czasopismo poświęcone literaturze religijnej, skierowane przede 

wszystkim do duchowieństwa 
26,80

KARTA kwartalnik czasopismo historyczne, historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej 
w XX wieku

15,00

KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA kwartalnik artykuły, recenzje z dziedziny antropologii kultury, etnografii i sztuki 20,00
KSIĄŻKI.MAGAZYN DO CZYTANIA kwartalnik czasopismo dla miłośników literatury i dla wszystkich, którzy chcą 

wiedzieć, co się czyta
9,99

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO kwartalnik czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojętej humanistyce, 
artykuły z pogranicza antropologii, socjologii, etnologii, religii

20,00

KULTURA W 2015 R. książka + CD rocznik dane o działalności instytucji kulturalnych, produkcji wydawniczej, 
filmowej; wydawnictwo GUS

36,90

KWARTALNIK ARTYSTYCZNY kwartalnik czasopismo o tematyce literacko-artystycznej 11,00
KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ kwartalnik materiały z zakresu szeroko pojętej historii cywilizacji w Polsce 

i w Europie
25,00

KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI kwartalnik czasopismo publikujące prace z dziejów nauki polskiej 30,00
KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW kwartalnik czasopismo poświęcone badaniu historii i kulturze Żydów 29,90
KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY kwartalnik wyniki badań językowych autorów krajowych i zagranicznych 27,00
LITERATURA NA ŚWIECIE dwumiesięcznik przegląd literatury światowej, krytyka literacka 18,00
MÓWIĄ WIEKI miesięcznik popularno-naukowy miesięcznik historyczny 9,50
MUZYKA kwartalnik czasopismo poświęcone historii i teorii muzyki, publikacje muzykologów, 

socjologów
18,00

NOMOS. CZASOPISMO RELIGIOZNAWCZE półrocznik czasopismo religioznawcze 20,10
NOWA DEKADA KRAKOWSKA dwumiesięcznik czasopismo poświęcone współczesnej literaturze polskiej i obcej 18,00
NOWA FANTASTYKA miesięcznik czasopismo poświęcone literaturze fantastycznej, zjawiska społeczne 

z kręgu fantastyki
9,99

NOWE KSIĄŻKI miesięcznik czasopismo literackie, krytyka literacka, nowości wydawnicze 10,00
PALESTRA dwumiesięcznik historia, kultura 45,36
PAMIĘTNIK LITERACKI kwartalnik czasopismo naukowe z zakresu historii literatury polskiej, teorii 

literatury oraz krytyki literackiej
22,00

PAMIĘTNIK TEATRALNY kwartalnik czasopismo poświęcone historii i krytyce teatru 20,00
PASTORES kwartalnik czasopismo poświęcone formacji kapłańskiej 17,00
POLONIA CHRISTIANA dwumiesięcznik czasopismo katolickie 12,00
ROCZNIK HISTORII SZTUKI rocznik czasopismo poświęcone sztuce i jej historii 45,75
RUCH LITERACKI dwumiesięcznik czasopismo naukowo-literackie, historia i teoria literatury, recenzje 

nowości wydawniczych
20,00

SZTUKA I FILOZOFIA półrocznik czasopismo naukowe, filozofia, estetyka, sztuka, kultura 32,30
TATRY kwartalnik czasopismo o tematyce górskiej, flora i fauna Tatrzańskiego parku 

Narodowego oraz wydarzenia i nowości z nim związane
12,00

TEATR miesięcznik czasopismo teatralne 10,00
TEKSTUALIA kwartalnik czasopismo naukowo-literackie, teksty literackie, recenzje książek, 

artykuły naukowe
21,00

TEKSTY DRUGIE dwumiesięcznik czasopismo literackie, historia, teoria i interpretacja literatury 17,00
TWOJA MUZA dwumiesięcznik muzyka klasyczna 11,50
TWÓRCZOŚĆ miesięcznik czasopismo literackie 9,00
W DRODZE miesięcznik religia 16,00
ZESZYTY LITERACKIE kwartalnik czasopismo literackie 18,00
ZNAK 11 × rok czasopismo społeczno-kulturalne 19,90
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
AVANTI miesięcznik czasopismo dla kobiet 4,99
BABCINE SEKRETY miesięcznik czasopismo kulinarne 3,00
BĘDĘ MAMĄ dwumiesięcznik czasopismo dla kobiet 5,99
BON PRIX KATALOG kwartalnik czasopismo dla kobiet 1,50
BURDA miesięcznik wykroje i wzory ubrań, moda 12,90
BURDA PLUS – DUŻE JEST PIĘKNE półrocznik wykroje i wzory ubrań, moda 12,90
BURDA SPECIAL – SZYCIE KROK PO KROKU półrocznik wykroje i wzory ubrań, moda 12,90
CAŁA TY! miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,60
CHWILA DLA CIEBIE tygodnik czasopismo dla kobiet 1,80
CHWILA DLA CIEBIE WYDANIE SPECJALNE miesięcznik czasopismo dla kobiet 4,50
CIASTA CZYTELNIKÓW dwumiesięcznik czasopismo dla kobiet 2,99
CIASTA DOMOWE miesięcznik czasopismo kulinarne 5,50
CIASTA NA STÓŁ miesięcznik czasopismo kulinarne 4,40
CIENIE I BLASKI miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,79
CLAUDIA miesięcznik czasopismo dla kobiet 3,50
COSMOPOLITAN miesięcznik czasopismo dla kobiet 4,50
DOBRA MAMA dwumiesięcznik czasopismo dla kobiet 3,99
DOBRE RADY miesięcznik czasopismo dla kobiet 1,95
DZIECKO ZAKUPY I MY półrocznik czasopismo dla rodziców 4,99
ELLE miesięcznik czasopismo dla kobiet 8,99
FASHION MAGAZINE kwartalnik czasopismo dla kobiet 11,90
FLESZ dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,99
FLORYSTA kwartalnik czasopismo dla kobiet 16,00
FRYZURY EDYCJA POLSKA HAIR dwumiesięcznik czasopismo dla kobiet 6,90
GALA dwutygodnik czasopismo dla kobiet 4,99
GLAMOUR miesięcznik czasopismo dla kobiet 4,50
GRAZIA miesięcznik czasopismo dla kobiet 4,50
HARLEQUIN GORĄCY ROMANS 2 × miesiąc wydania książkowe dla kobiet 9,99
HARLEQUIN GWIAZDY ROMANSU dwumiesięcznik wydania książkowe dla kobiet 14,99
HARLEQUIN MEDICAL dwutygodnik wydania książkowe dla kobiet 9,99
HARLEQUIN POWIEŚĆ HISTORYCZNA dwumiesięcznik wydania książkowe dla kobiet 17,50
HARLEQUIN ROMANS HISTORYCZNY 2 × miesiąc wydania książkowe dla kobiet 14,99
HARLEQUIN ŚWIATOWE ŻYCIE dwutygodnik wydania książkowe dla kobiet 9,99
HARPERS BAZAAR miesięcznik czasopismo dla kobiet 11,90
HOT MODA & SHOPPING miesięcznik czasopismo dla kobiet 5,50
INSTYLE miesięcznik czasopismo dla kobiet 4,90
JOY miesięcznik czasopismo dla kobiet 3,50
KALEJDOSKOP LOSÓW miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,69
KOBIETA I ŻYCIE miesięcznik czasopismo dla kobiet 1,89
KWIATY DO ŚLUBU kwartalnik czasopismo dla kobiet 15,90
M JAK MAMA miesięcznik czasopismo dla rodziców 3,99
MAGAZYN DLA RODZICÓW MAM DZIECKO miesięcznik czasopismo dla rodziców 2,99
MAMO TO JA miesięcznik czasopismo dla rodziców 1,50
MOJA KUCHNIA miesięcznik czasopismo kulinarne 4,99
NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,69
NA ŻYWO tygodnik czasopismo dla kobiet 1,60
NAJ dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,45
OKRUCHY ŻYCIA miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,79
OLIVIA miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,50
PANI miesięcznik czasopismo dla kobiet 9,99
PANI DOMU dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,69
PANNA MŁODA kwartalnik czasopismo dla kobiet 16,50
PARTY dwutygodnik czasopismo dla kobiet 2,10
PORADNIK DOMOWY miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,69
PRAWDZIWE ŻYCIE miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,79
PRZEDSZKOLAK kwartalnik czasopismo dla rodziców 5,99
PRZEPIS NA ZDROWIE miesięcznik czasopismo dla kobiet 1,20
PRZEPISY CZYTELNIKÓW miesięcznik czasopismo dla kobiet 1,20

magazyny dla kobiet
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
PRZYJACIÓŁKA dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,59
PRZYJACIÓŁKA POLECA miesięcznik czasopismo dla kobiet 5,99
RELAKS dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,60
REWIA tygodnik czasopismo dla kobiet 1,60
SAMO ZDROWIE kwartalnik czasopismo dla kobiet 6,90
SEKRETY I NAMIĘTNOŚCI dwumiesięcznik czasopismo dla kobiet 2,70
SEKRETY SERCA miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,79
SHAPE miesięcznik czasopismo dla kobiet 9,99
SHOW dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,99
SUKCESY I PORAŻKI dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,50
ŚWIAT & LUDZIE tygodnik czasopismo dla kobiet 1,60
ŚWIAT KOBIETY miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,49
TAKIE JEST ŻYCIE dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,80
TINA dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,49
TINA POLECA. MOJA HISTORIA miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,69
TINA. ROZRYWKA ZE SMAKIEM dwumiesięcznik czasopismo kulinarne 2,99
TWOJE DZIECKO miesięcznik czasopismo dla rodziców 1,99
TWOJE IMPERIUM tygodnik czasopismo dla kobiet 1,60
TWÓJ MALUSZEK miesięcznik czasopismo dla rodziców 0,99
TWÓJ STYL miesięcznik czasopismo dla kobiet 9,99
UCZUCIA I TĘSKNOTY miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,79
URODA ŻYCIA miesięcznik luksusowy miesięcznik dla kobiet 7,99
VIVA dwutygodnik czasopismo dla kobiet 3,29
VIVA – WYDANIE SPECJALNE kwartalnik czasopismo dla kobiet 7,99
WOMEN’S HEALTH dwumiesięcznik zdrowie 7,99
WYSOKIE OBCASY EXTRA miesięcznik czasopismo dla kobiet 7,99
Z ŻYCIA WZIĘTE dwutygodnik czasopismo dla kobiet 1,50
Z ŻYCIA WZIĘTE. NAJLEPSZE PANORAMY miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,90
ZAWSZE MIŁOŚĆ miesięcznik czasopismo dla kobiet 2,99
ZWIERCIADŁO miesięcznik czasopismo dla kobiet 9,99
ŻYCIE NA GORĄCO tygodnik czasopismo dla kobiet 1,90

magazyny dla mężczyzn
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
BUSINESSMAN.PL 11 × rok czasopismo o tematyce biznesowej dla menedżerów wyższego 

i średniego szczebla
9,90

CKM CZASOPISMO KAŻDEGO MĘŻCZYZNY miesięcznik czasopismo dla mężczyzn 8,99
GENTELMAN miesięcznik ekskluzywny magazyn dla mężczyzn 11,00
LOGO miesięcznik czasopismo dla mężczyzn 9,99
MALEMEN miesięcznik czasopismo dla mężczyzn 10,00
MEN’S HEALTH miesięcznik czasopismo dla mężczyzn 10,99
PLAYBOY miesięcznik czasopismo dla mężczyzn 10,99

magazyny erotyczne
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
EROTICON dwumiesięcznik erotyka 21,99
EROTICON DVD dwumiesięcznik erotyka 29,90
EROTICON VCD dwumiesięcznik erotyka 19,99
EROTYK DVD dwumiesięcznik erotyka 14,99
EXTASY miesięcznik erotyka 13,90
EXTASY WYDANIE SPECJALNE półrocznik erotyka 13,90
NIGHT SOCIETY dwumiesięcznik erotyka 8,99
NO 1 INTERNATIONAL dwumiesięcznik erotyka 8,99
NOWY WAMPER – WYDANIE SPECJALNE dwumiesięcznik erotyka 19,99
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
NOWY WAMPER DVD dwumiesięcznik erotyka 14,99
PEEP SHOW miesięcznik erotyka 6,99
PEEP SHOW miesięcznik erotyka 6,99
POLKI W ŁÓŻKU dwumiesięcznik erotyka 8,99
POLSKI SEKS dwumiesięcznik erotyka 9,99
POLSKI SEKS CD dwumiesięcznik erotyka 9,99
POLSKI WAMPER miesięcznik erotyka 10,99
PRZEGLĄD EROTYCZNY miesięcznik erotyka 15,99
SEX MARKET kwartalnik erotyka 9,99
SEX TABU PO POLSKU dwumiesięcznik erotyka 9,99
SUPERSEX miesięcznik erotyka 10,99
ŚCIŚLE PRYWATNE miesięcznik erotyka 10,99
ŚCIŚLE PRYWATNE VCD miesięcznik erotyka 19,99
TWÓJ WEEKEND miesięcznik erotyka 5,99
TWÓJ WEEKEND – WYDANIE SPECJALNE 8 × rok erotyka 19,99
WAMPER + miesięcznik erotyka 14,99
WAMPER EXCLUSIVE dwumiesięcznik erotyka 14,99

magazyny komputerowe
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
CD ACTION miesięcznik prezentacje programów komputerowych 15,99
CHIP miesięcznik informatyka, komputer 21,99
COMPUTERWORLD miesięcznik informatyka, komputer 34,90
GAME ARENA kwartalnik gry i programy komputerowe 9,99
KOMPUTER ŚWIAT miesięcznik informatyka, komputer 10,90
KOMPUTER ŚWIAT TWÓJ NIEZBĘDNIK dwumiesięcznik informatyka, komputer 9,90
LINUX MAGAZINE miesięcznik informatyka, komputer 25,90
MOJA GRA 3 × rok gry i programy komputerowe 9,99
PC FORMAT miesięcznik informatyka, komputer 6,99
PC WORLD miesięcznik informatyka, komputer 19,90
SUPER PC kwartalnik gry i programy komputerowe 9,99

magazyny młodzieżowe
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
BRAVO dwutygodnik magazyn młodzieżowy, muzyka, porady, plakaty 2,99
BRAVO GIRL miesięcznik magazyn młodzieżowy, muzyka, porady, plakaty 4,50
BRAVO SPORT dwutygodnik sportowy magazyn młodzieżowy 3,50
FUN CLUB miesięcznik czasopismo dla młodzieży 4,99
GIGA SPORT miesięcznik sportowy magazyn młodzieżowy 5,99
MŁODY TECHNIK miesięcznik czasopismo popularno-naukowe dla młodzieży, współczesne osiąg-

nięcia techniki, mechaniki, elektrotechniki
9,90

MONSTER HIGH miesięcznik czasopismo dla młodzieży 9,99
PERSPEKTYWY miesięcznik czasopismo edukacyjno-poradnicze dla ambitnej młodzieży 7,00
TWIST miesięcznik czasopismo dla młodzieży 3,99
VICTOR GIMNAZJALISTA dwutygodnik magazyn edukacyjny dla gimnazjów 6,55
VICTOR JUNIOR dwutygodnik magazyn edukacyjny dla szkół podstawowych 6,50
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magazyny motoryzacyjne
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
AUTO EXPERT 11 × rok motoryzacja 9,70
AUTO MOTO – MAGAZYN ZMOTORYZOWANYCH miesięcznik motoryzacja 5,99
AUTO MOTO SERWIS 8 × rok motoryzacja 17,00
AUTO MOTOR I SPORT miesięcznik motoryzacja 8,99
AUTO ROK KATALOG rocznik motoryzacja 38,00
AUTO ŚWIAT tygodnik motoryzacja 2,50
AUTO ŚWIAT 4X4 dwumiesięcznik motoryzacja 11,90
AUTO ŚWIAT PORADNIK miesięcznik motoryzacja 3,50
AUTOMOBILISTA miesięcznik motoryzacja 14,50
AUTO-MOTO BIZNES miesięcznik motoryzacja 3,99
FLOTA 10 × rok czasopismo skierowane do kadry zarządzającej flotą samochodową 

w firmie oraz przedstawicieli rynku flotowego
27,00

MOTO EXPRESS tygodnik ogłoszenia motoryzacyjne 2,99
MOTOCYKL miesięcznik motoryzacja 8,99
MOTOR tygodnik motoryzacja 1,99
OFF-ROAD PL MAGAZYN 4X4 miesięcznik magazyn motoryzacyjny i hobbystyczny poświęcony samochodom 

terenowym
11,90

POJAZDY SAMOCHODOWE WARTOŚCI RYNKOWE CZ. A miesięcznik motoryzacja 47,25
POJAZDY SAMOCHODOWE WARTOŚCI RYNKOWE CZ. B miesięcznik motoryzacja 44,10
POLSKI TRAKER miesięcznik motoryzacja 10,00
SAMOCHODY SPECJALNE miesięcznik motoryzacja 6,49
ŚWIAT MOTOCYKLI miesięcznik motoryzacja 7,90
TOP GEAR miesięcznik motoryzacja 10,90
TRAILER miesięcznik motoryzacja 7,99

magazyny muzyczne
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
JAZZ FORUM 8 × rok czasopismo poświęcone muzyce jazzowej i rockowej 10,90
JAZZ FORUM CD 8 × rok czasopismo poświęcone muzyce jazzowej i rockowej, dodatek płyta CD 17,00
LAIF miesięcznik czasopismo poświęcone muzyce elektronicznej 6,95
METAL HAMMER (3 × rok z płytą CD) 9 × rok czasopismo poświęcone muzyce heavy-metal 7,95
RUCH MUZYCZNY miesięcznik czasopismo poświęcone muzyce poważnej, recenzje, koncerty 14,00
TERAZ ROCK miesięcznik czasopismo muzyczne, muzyka rockowa 9,99

marketing, reklama, ogłoszenia
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
2PLUS3D kwartalnik kwartalnik projektowy, grafika użytkowa, wzornictwo przemysłowe 20,00
BAZA OGŁOSZEŃ miesięcznik informacje, ogłoszenia 4,00
BRIEF miesięcznik czasopismo o tematyce marketingu i sprzedaży 14,70
HANDEL WEWNĘTRZNY dwumiesięcznik czasopismo poświęcone problematyce szeroko rozumianego rynku, 

marketingu i zarządzania 
42,00

KONTAKT MATRYMONIALNO-TOWARZYSKI miesięcznik ogłoszenia matrymonialne 4,90
MARKETING I RYNEK miesięcznik czasopismo skierowane do osób profesjonalnie zajmujących się 

marketingiem, szefów i pracowników działów marketingowych 
i agencji reklamowych

55,90

MARKETING W PRAKTYCE miesięcznik czasopismo skierowane do osób zawodowo zajmujących się marke-
tingiem

45,00

MEDIA & MARKETING POLSKA 10 × rok czasopismo branżowe poświęcone reklamie, marketingowi i mediom 20,99
MICE POLAND miesięcznik czasopismo z branży eventowej, eventy, konferencje, kongresy 16,00
PRACA ZA GRANICĄ miesięcznik informacje, porady, ogłoszenia 5,00
PRESS miesięcznik czasopismo branżowe, marketing i public relations 15,00
PRINT & PUBLISHING 11 × rok czasopismo skierowane do przemysłu medialnego i poligraficznego 12,60
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
RAPORT BRANŻOWY dwumiesięcznik czasopismo popularyzujące branżę PBS zapewniającą profesjonalny 

przekaz wiedzy dotyczącej branży a także gwarantujące doskonały 
efekt reklamowy

17,90

VISUAL COMMUNICATION 11 × rok czasopismo przeznaczone dla branży reklamowej, estetyka, historia 
i sztuka reklamy

10,50

pisma dla dzieci
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ABECADŁO miesięcznik czasopismo dla dzieci 4,90
AUTA miesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
AUTA PAKIET kwartalnik czasopismo dla dzieci 19,99
BAJKI GRAJKI miesięcznik czasopismo dla dzieci 24,90
BOB BUDOWNICZY MAGAZYN miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
CARTOON NETWORK dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
CZARODZIEJKI WITCH dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
DINOZAURY MAGAZYN dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
DISNEY JUNIOR kwartalnik czasopismo dla dzieci 8,99
DZWONECZEK dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
GIGANT MAMUT kwartalnik czasopismo dla dzieci 24,99
GIGANT POLECA 13 × rok czasopismo dla dzieci 14,99
HELLO KITY MAGAZYN kwartalnik czasopismo dla dzieci 9,99
HOBBY kwartalnik czasopismo dla dzieci 7,50
HOBBY EXTRA kwartalnik czasopismo dla dzieci 6,50
HOT WHEELS dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
JESSY dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
KACZOR DONALD dwutygodnik czasopismo dla dzieci 7,99
KRAINA ZWIERZĄT dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
KSIĘŻNICZKA miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
KUBUŚ I PRZYJACIELE miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
KUDŁATE MALUCHY dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
KUMPEL 23 × rok czasopismo edukacyjne dla uczniów klas I–III 6,50
LITTLEST PET SHOP – ZAKĄTEK ZWIERZĄT dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
MAGAZYN BEN 10 miesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
MAGAZYN SCOOBY DOO miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY 11 × rok katolickie czasopismo dla dzieci 4,00
MIKI MAX! kwartalnik czasopismo dla dzieci 9,99
MÓJ KUCYK PONY miesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
NAKLEJKOWE SZALEŃSTWO miesięcznik czasopismo dla dzieci 5,99
NIEZWYKŁE MALOWANKI miesięcznik czasopismo dla dzieci 1,99
PIMPEK dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
PINGWINY Z MADAGASKARU dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
PRZYJACIELE HELLO KITTY kwartalnik czasopismo dla dzieci 6,99
SPIDERMAN MAGAZYN miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
ŚWIERSZCZYK dwutygodnik czasopismo dla dzieci 5,20
ŚWINKA PEPPA MAGAZYN miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
TOMEK I PRZYJACIELE miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
TRUSKAWKOWE CIASTKO MAGAZYN dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
W SIODLE MAGAZYN dwumiesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
WINX CLUB miesięcznik czasopismo dla dzieci 9,99
ZABAWY I MARZENIA Z BARBIE miesięcznik czasopismo dla dzieci 8,99
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pisma naukowe, popularno-naukowe i techniczne
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
21 WIEK miesięcznik czasopismo popularno-naukowe 8,50
21 WIEK EXTRA kwartalnik czasopismo popularno-naukowe 8,90
ACTA ARITHMETICA 20 × rok teoria liczb 73,71
ACTA BIOLOGIA CRACOVIENSIA seria BOTANICA półrocznik czasopismo naukowe 80,00
ACTA GEOLOGICA POLONICA kwartalnik czasopismo naukowe 40,01
ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS kwartalnik czasopismo publikuje oryginalne raporty badawcze, prace teoretyczne, 

recenzje, krótkie komunikaty, opisy nowych metod, recenzje książek; 
obejmuje ogół aspektów neurobiologii i neuropatologii, w tym genetyki, 
biochemii, neurobiologii molekularnej i komórkowej układu nerwowego

210,00

ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS kwartalnik czasopismo naukowe 28,00
ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE dwumiesięcznik zdrowie, medycyna, farmakologia 45,00
ANALEKTA. STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI półrocznik czasopismo naukowe 25,00
ANNALES OF PARASITOLOGY/ 
WIADOMOŚCI PARAZYTOLOGICZNE

kwartalnik czasopismo naukowe, parazytologia 44,90

ANNALES POLONICI MATHEMATICI miesięcznik analiza matematyczna, równania różniczkowe, geometria 73,71
APPLICATIONES MATHEMATICAE kwartalnik zastosowania matematyki 61,43
ARCHAEOLOGIA POLONA rocznik rocznik Instytutu Archeologii i Etnografii PAN poświęcony prezentacji 

najważniejszych problemów i metod archeologii współczesnej
50,00

ARCHEOLOGIA rocznik studia archeologiczne, sprawozdania z badań terenowych i publikacje 
nowych zabytków

48,00

ARCHEOLOGIA POLSKI półrocznik czasopismo naukowe, archeologia 55,00
ARCHIVES OD MECHANICS dwumiesięcznik czasopismo naukowe 156,80
ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING kwartalnik czasopismo naukowe 82,88
ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES kwartalnik czasopismo naukowe 42,00
ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING kwartalnik czasopismo naukowe 50,00
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION/
ARCHIWUM OCHRONY ŚRODOWISKA

kwartalnik czasopismo naukowe 79,50

ARCHIVES OF HYDRO-ENGINEERING AND 
ENVIRONMENTAL MECHANICS

kwartalnik czasopismo naukowe 24,00

ARCHIVES OF MECHANICAL ENGINEERING/
ARCHIWUM BUDOWY MASZYN

kwartalnik czasopismo naukowe, mechanika, aerodynamika, termodynamika 47,25

ARCHIVES OF MECHANICS dwumiesięcznik stanowi forum dla oryginalnych badań na temat mechaniki ciał 
stałych, cieczy i systemów dyskretnych, w tym rozwój metod mate-
matycznych do rozwiązywania problemów mechanicznych

156,80

ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS kwartalnik czasopismo naukowe 53,00
ARCHIVES OF THERMODYNAMICS kwartalnik czasopismo naukowe 42,00
ARCHIVES OF TRANSPORT kwartalnik czasopismo naukowe 40,01
ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOŚCIELNE półrocznik prace naukowe o problematyce archiwalnej, bibliotecznej i muzeal-

nej a także inwentarze archiwalne i katalogi biblioteczne oraz teksty 
źródłowe do dziejów Kościoła katolickiego w Polsce

30,00

ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ rocznik jedno z najbardziej zasłużonych i prestiżowych periodyków 
filozoficznych w Polsce, stanowiące najlepsze i największe w naszym 
kraju jednolite źródło wiedzy na temat historii idei, ideologii i myśli 
społecznej na tle ich filozoficznych podstaw

31,50

ASK. RESEARCH & METHODS rocznik akademickie czasopismo poświęcone metodologii badań socjologicznych 36,75
AURA miesięcznik czasopismo popularno-naukowe poświęcone kształtowaniu i ochronie 

środowiska
16,80

BADANIA OPERACYJNE I DECYZYJNE/ 
OPERATIONS RESEARCH AND DECISIONS

kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne 31,00

BANACH CENTER PUBLICATIONS kwartalnik wybrane materiały z konferencji  organizowanych przez Centrum 
Banacha przy IMPAN

122,85

BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING kwartalnik czasopismo naukowe 107,15
BIOTECHNOLOGIA. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY,  
COMPUTATIONAL BIOLOGY AND 
BIONANOTECHNOLOGY

kwartalnik czasopismo poświęcone biotechnologii 30,00

BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne 50,00
BULLETIN OF THE POLICH ACADEMY OF SCIENCES 
MATHEMATICS

3 × rok prace przeglądowe ze wszystkich dziedzin matematyki 61,43
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BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
TECHNICAL SCIENCES

kwartalnik czasopismo naukowe 60,00

CHARAKTERY miesięcznik czasopismo popularno-naukowe poświęcone psychologii 12,50
CHARAKTERY – WYDANIE SPECJALNE półrocznik czasopismo popularno-naukowe poświęcone psychologii 18,50
CHEMICAL REVIEW dwumiesięcznik czasopismo naukowe poświęcone chemii 40,00
CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ dwumiesięcznik czasopismo popularno-naukowe 5,00
CIVITAS. STUDIA Z FILOZOFII POLITYKI rocznik czasopismo filozoficzne 20,00
COLLOQUIUM MATHEMATICUM 8 × rok naukowe prace przeglądowe ze wszystkich dziedzin czystej matematyki 110,57
CZASOPISMO GEOGRAFICZNE półrocznik czasopismo naukowe 36,00
CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE półrocznik czasopismo naukowe 55,00
DAGEROTYP rocznik historia fotografii, dawna fotografia polska 15,00
DIAGNOSTYKA kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne 36,30
DISSERTATIONES MATHEMATICAE 8 × rok małe monografie ze wszystkich dziedzin matematyki 67,57
DZIEJE NAJNOWSZE kwartalnik czasopismo naukowe, historia 21,00
E – INFORMATICA rocznik anglojęzyczne czasopismo naukowe, informatyka, inżynieria 

oprogramowania
29,00

EKONOMISTA dwumiesięcznik czasopismo naukowe dotyczące teorii i praktyki ekonomii 58,80
ELEKTRONIK miesięcznik elektronika 10,00
ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH miesięcznik elektronika 12,00
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA miesięcznik elektronika 16,00
ETHNOLOGIA POLONA rocznik archeologia, etnologia 45,00
ETYKA rocznik czasopismo filozoficzne 42,30
EUROPA XXI półrocznik geografia społeczno-ekonomiczna 40,00
EUROPEAN POLYGRAPH kwartalnik czasopismo analizuje zagadnienie kłamstwa w prawoznawstwie, naukach 

kryminalistycznych, psychopatologii, psychologii i psychologii sądowej
30,00

FARMACJA – UJEDNOLICONE PRZEPISY rocznik prawo, farmacja, farmakologia 79,80
FASCICULI ARCHAEOLOGIAE HISTOTICAE rocznik archeologia, historia 45,00
FOCUS miesięcznik czasopismo popularno-naukowe 7,99
FOCUS EXTRA dwumiesięcznik czasopismo popularno-naukowe 9,90
FOCUS HISTORIA miesięcznik czasopismo popularno-naukowe 8,99
FOLIA ORIENTALIA rocznik czasopismo o tematyce orientalistycznej 54,90
FUNDAMENTA MATHEMATICAE miesięcznik prace naukowe z teorii zbiorów, logiki matematycznej i podstaw ma-

tematyki, topologii i jej interakcje z algebrą i układami dynamicznymi
73,71

GEOGRAPHIA POLONICA kwartalnik geografia ekonomiczno-społeczna i fizyczna 40,00
GEOLOGICAL QUARTERLY kwartalnik czasopismo naukowe 42,00
HISTORYKA. STUDIA METODOLOGICZNE rocznik czasopismo naukowe 34,28
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

kwartalnik informatyka, teoria stosowania, obliczenia inteligentne i matematyka 
stosowana oraz pokrewne

180,00

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA kwartalnik czasopismo naukowe 48,00
INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne 21,00
INŻYNIERIA POWIERZCHNI kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne 31,50
JĘZYK POLSKI kwartalnik czasopismo z zakresu językoznawstwa polskiego 20,00
JOURNAL OF APPLIED GENETICS kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne zawierające prace w języku 

angielskim z zakresu genetyki i hodowli roślin oraz zwierząt, a także 
genetyki człowieka

200,00

JOURNAL OF CONTEMPORARY BRACHYTHERAPY dwumiesięcznik czasopismo naukowe z dziedziny brachyterapii, radiobiologii oraz 
fizyki medycznej

40,00

JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS kwartalnik czasopismo naukowe 36,75
JOURNAL OF URBAN ETHNOLOGY rocznik etnologia, archeologia 30,00
KRONOS. METAFIZYKA – KULTURA – RELIGIA kwartalnik nauki humanistyczne 20,00
KWARTALNIK FILOZOFICZNY kwartalnik filozofia, humanistyka 30,00
MAGAZYN TRENERA dwumiesięcznik różne aspekty treningu sportowego, systemy szkolenia, psychologia 

sportu
43,58

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING 
REVIEW 

kwartalnik czasopismo naukowe 75,00

MEANDER rocznik wiedza o antyku, starożytności i jej recepcji w wiekach późniejszych 40,00
MEDYCYNA NOWOŻYTNA STUDIA NAD KULTURĄ 
MEDYCZNĄ

rocznik czasopismo naukowe 30,00

METROLOGIA I SYSTEMY POMIAROWE/
METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS

kwartalnik czasopismo naukowe 31,50
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NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA miesięcznik czasopismo poświęcone nauce o ziemi, geografii, oferuje artykuły, 

zdjęcia, filmy, mapy, multimedia oraz informacje na temat środowi-
ska, kultury, historii i podróżowania

12,99

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER POLSKA miesięcznik czasopismo poświęcone nauce o ziemi, geografii, oferuje artykuły, 
zdjęcia, filmy, mapy, multimedia oraz informacje na temat środowi-
ska, kultury, historii i podróżowania

9,99

NAUKA kwartalnik czasopismo naukowe 31,50
NOWY FILOMATA półrocznik kultura antyczna 12,60
NUKLEONIKA kwartalnik radiochemia, chemia i fizyka radiacyjna, pomiary promieniowania 61,65
ODPADY I ŚRODOWISKO dwumiesięcznik ochrona środowiska, gospodarka odpadami 55,00
OPTICA APPLICATA kwartalnik czasopismo naukowe poświęcone optyce 39,00
PAPERS ON GLOBAL CHANGE rocznik publikacje badań dotyczących zmian klimatycznych 42,00
PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY kwartalnik czasopismo publikuje wyniki badań naukowych dotyczących 

obszarów i gatunków chronionych: oryginalne artykuły materiało-
we i artykuły przeglądowe oraz notatki florystyczne, faunistyczne 
i mykobiotyczne; drukowane są również materiały polemiczne, 
informacje o konferencjach i sympozjach naukowych oraz recenzje 
publikacji poświęconych ochronie przyrody

10,50

PEDIATRIA POLSKA dwumiesięcznik pediatria 26,00
PHARMACOLOGICAL REPORTS dwumiesięcznik publikacje naukowe dotyczące wszystkich aspektów farmakologii 121,88
POLIMERY miesięcznik chemia, technologia, przetwórstwo tworzyw polimerowych 35,70
POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY kwartalnik czasopismo naukowe, kosmetologia i dziedziny pokrewne 15,00
POLISH JOURNAL OF ECOLOGY kwartalnik czasopismo naukowe, ochrona środowiska naturalnego 58,00
POLISH POLAR RESEARCH kwartalnik czasopismo naukowe, nauki biologiczne, nauki o Ziemi w obszarze 

polarnym
27,00

POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW kwartalnik czasopismo naukowe, socjologia 27,00
POLSKI PRZEGLĄD OTORYNOLARYNGOLOGICZNY kwartalnik otolaryngologia, audiologia, alergologia 42,90
POSTĘPY FIZYKI kwartalnik czasopismo naukowe, fizyka na świecie i w Polsce 12,00
PRACE GEOGRAFICZNE kwartalnik czasopismo naukowe, geografia 40,00
PRACE INSTYTUTU METALURGII ŻELAZA kwartalnik najnowsze technologie hutnictwa żelaza i stali 32,50
PRACE INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ półrocznik czasopismo naukowe 75,00
PRACE NAUKOWE INSTYTUTU NAFTY I GAZU 
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

dwumiesięcznik istotne problemy związane z zagadnieniami sektora naftowo-gazow-
niczego i paliwowego

73,50

PRAKSEOLOGIA rocznik czasopismo poświęcone filozoficznym, teoretycznym i metodologicz-
nym zagadnieniom sprawności działania

37,80

PRZEGLĄD ARCHEOLOGICZNY rocznik archeologia, historia 35,00
PRZEGLĄD FILOZOFICZNY kwartalnik filozoficzne rozprawy, polemiki, przekłady, wywiady, recenzje, szkice 

popularyzatorskie oraz materiały archiwalne
30,00

PRZEGLĄD GEOFIZYCZNY kwartalnik hydrologia, meteorologia, klimatologia, fizyka wnętrza Ziemi 
i przestrzeni okołoziemskiej

15,00

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY kwartalnik czasopismo naukowe, geografia 40,00
PRZEGLĄD GEOLOGICZNY miesięcznik czasopismo naukowe, geologia 12,60
PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY półrocznik rozprawy z historii oświaty i wychowania, rozprawy i materiały 

poświęcone dziejom organizacji nauczycielskich oraz oświacie polo-
nijnej, materiały do dziejów szkół i innych placówek naukowych

40,00

PRZEGLĄD HISTORYCZNY kwartalnik czasopismo naukowe, historia 21,00
PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY dwumiesięcznik czasopismo naukowe, problematyka interdyscyplinarna w zakre-

sie m.in. historii, filologii, socjologii, kulturoznawstwa, estetyki, filozofii
30,00

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY kwartalnik filologia, kulturoznawstwo 22,00
PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY kwartalnik czasopismo publikujące artykuły popularyzujące dorobek naukowy rusy-

cystyki polskiej i dyscyplin z nią związanych. W języku polskim i rosyjskim
22,00

PRZEGLĄD ZACHODNI kwartalnik czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, problema-
tyka m.in. historii Niemiec, stosunków polsko-niemieckich

15,00

PRZYSZŁOŚĆ ŚWIAT – EUROPA – POLSKA półrocznik czasopismo naukowe, stosunki międzynarodowe 19,00
PSYCHOLOGIA – ETOLOGIA – GENETYKA półrocznik czasopismo naukowe, psychologia, genetyka 21,00
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA kwartalnik czasopismo naukowe, psychologia społeczna 21,00
REPORTS OF PRACTICAL ONCOLOGY AND 
RADIOTHERAPY 

dwumiesięcznik pismo jest nastawione na promocję osiągnięć polskiej oraz europej-
skiej medycyny, w szczególności radioterapii i nauk podstawowych

43,88

REPRODUCTIVE BIOLOGY kwartalnik międzynarodowy kwartalnik, recenzowany, obejmujący wszystkie 
aspekty rozrodczości kręgowców

92,63
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ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ kwartalnik czasopismo poświęcone historii prasy, prasoznawstwo 30,00
ROCZNIK KOMISJI NAUK PEDAGOGICZNYCH rocznik czasopismo naukowe, pedagogika i dziedziny pokrewne 30,00
ROCZNIK ODDZIAŁU PAN W KRAKOWIE rocznik działalność oddziału PAN w Krakowie 30,00
ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY półrocznik prace z zakresu językoznawstwa, literatury i historii ludów Azji i Afryki 36,75
ROCZNIK SLAWISTYCZNY rocznik publikacje dotyczące szeroko pojętej slawistyki 27,00
ROZPRAWY Z DZIEJÓW OŚWIATY rocznik historia oświaty i wychowania 30,00
SLAVIA ORIENTALIS kwartalnik czasopismo naukowe, literatura, kultura, języki wschodniosłowiańskie 21,00
SOBÓTKA ŚLĄSKI KWARTALNIK HISTORYCZNY kwartalnik czasopismo naukowe, historia, Europa Środkowo-Wschodnia ze 

szczególnym uwzględnieniem Śląska
21,00

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI dwumiesięcznik czasopismo popularno-naukowe poświęcone zabytkom i obiektom 
dziedzictwa narodowego

17,00

SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE rocznik archeologia, historia 42,00
STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE rocznik czasopismo prezentujące wyniki badań nad myślą starożytności 

i średniowiecza
42,00

STUDIA DEMOGRAFICZNE półrocznik szeroko rozumiana problematyka ludnościowa, w szczególności 
(choć nie wyłącznie) z zakresu demografii, epidemiologii, ekonomii, 
geografii, socjologii, nauk politycznych oraz statystyka ludności

30,00

STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA kwartalnik czasopismo naukowe, geotechnika, mechanika 27,00
STUDIA MATHEMATICA 18 × rok prace naukowe dotyczące analizy funkcjonalnej, abstrakcyjnych 

metod analizy matematycznej i teorii prawdopodobieństwa
73,71

STUDIA MIGRACYJNE – PRZEGLĄD POLONIJNY kwartalnik czasopismo naukowe, procesy migracyjne i stosunki techniczne 21,00
STUDIA NAD RODZINĄ kwartalnik czasopismo naukowe, rodzina 25,71
STUDIA PHILOSOPIAE CHRISTIANAE kwartalnik czasopismo publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także 

recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej
17,14

STUDIA POLITYCZNE kwartalnik czasopismo naukowe, polityka 20,00
STUDIA PSYCHOLOGICA półrocznik analizy teoretyczne i empiryczne o charakterze psychologicznym 21,43
STUDIA REGIONALNE I LOKALNE kwartalnik czasopismo naukowe, polityka lokalna i regionalna w perspektywie 

międzynarodowej
21,00

STUDIA SOCJOLOGICZNE kwartalnik czasopismo naukowe, socjologia 31,50
STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA półrocznik czasopismo naukowe, religia 34,29
ŚWIAT NAUKI miesięcznik czasopismo popularno-naukowe, polska edycja SCIENTIFIC AMERICAN; 

informacje o odkryciach naukowych, technikach i technologiach
12,90

TECHNIKA POSZUKIWAŃ GEOLOGICZNYCH, 
GEOTERMIA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

półrocznik czasopismo naukowo-techniczne 21,00

WIADOMOŚCI CHEMICZNE dwumiesięcznik publikowane są przede wszystkim artykuły przeglądowe, a także inne 
wartościowe materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym 
takie jak: artykuły oparte na pracach doktorskich lub habilitacyjnych, 
które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów, przed którymi 
toczyły się odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat 
uczonych oraz jednostek naukowych, firm farmaceutycznych lub 
pokrewnych chemii; materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko 
pojętych naukach chemicznych

49,50

WIEDZA I ŻYCIE miesięcznik czasopismo popularno-naukowe, fizyka, chemia, medycyna, technika 7,99
WIEŚ I ROLNICTWO kwartalnik czasopismo naukowe, zagadnienia ekonomiczne, socjologiczne, 

demograficzne, kulturowe, o obszarach wiejskich 
20,00

WSZECHŚWIAT kwartalnik czasopismo popularno-naukowe, przyrodnicze 12,00
WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT kwartalnik czasopismo naukowe, sport i wychowanie fizyczne 25,00
ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA kwartalnik publikacje autorów krajowych i zagranicznych, materiały z konfe-

rencji i sympozjów naukoznawczych, recenzje książek naukowych 
i informacje kronikarskie

27,00
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ACTA CHIROPTEROLOGICA półrocznik czasopismo specjalistyczne o tematyce chiropterologii 90,00
ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA kwartalnik czasopismo o tematyce hematologii klinicznej i doświadczalnej oraz 

transfuzjologii
51,19

ACTA ORNITHOLOGICA półrocznik czasopismo o tematyce ornitologicznej 25,00
ADMINISTRACJA. TEORIA. DYDAKTYKA. PRAKTYKA kwartalnik prawo, administracja, teoria organizacji 50,00
ADVANCES IN MEDICAL SCIENCES półrocznik czasopismo naukowe wydawne przez Uniwersytet Medyczny

w Białymstoku z zakresu nauk medycznych i dziedzin pokrewnych
156,00

AGROSERWIS dwutygodnik czasopismo branżowe, biznes rolny, rynek, ekologia 4,00
AGROTECHNIKA miesięcznik czasopismo branżowe dla producentów rolnych, chemia w rolnictwie 7,00
ALMANACH MEDIÓW I REKLAMY rocznik informacje o firmach z kręgu mediów, reklamy oraz branż wspoma-

gających te rynki
250,00

ANALITYKA NAUKA I PRAKTYKA kwartalnik pismo przeznaczone zarówno dla chemików analityków, kadry 
kierowniczej laboratoriów, jak i pracowników technicznych

30,00

ANALIZA FMEA – ZASADY, KOMENTARZE, ARKUSZE 
on-line

rocznik książka w postaci elektronicznej zawiera opis i praktyczne informacje 
dotyczące metody FMEA

72,57

ANNALES ZOOLOGICI kwartalnik czasopismo na temat zoologii 114,30
ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING kwartalnik czasopismo na temat podstaw konstrukcji maszyn, termodynamiki, 

teorii maszyn i mechanizmów, technologii budowy maszyn
47,25

ARCHIVES OF ACOUSTICS kwartalnik czasopismo naukowe 152,40
ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING kwartalnik czasopismo zawiera prace z zakresu mechaniki, konstrukcji inży-

nierskich, budowy i utrzymania dróg, kolei i mostów, technologii 
budowy obiektów inżynierskich

37,00

ARCHIWUM KRYMINOLOGII rocznik czasopismo poświęcone kryminologii 100,00
ARMATURA I RUROCIĄGI kwartalnik kwartalnik techniczny poświęcony problematyce szeroko rozumia-

nej armatury przemysłowej, rurociągów, pomp i uszczelnień oraz 
rozwiązań w dziedzinie automatyzacji instalacji 

14,15

ARTETERAPIA rocznik czasopismo o arteterapii dla wszystkich zainteresowanych tema-
tyką terapii poprzez sztukę, zawierające artykuły merytoryczne, 
scenariusze zajęć, przykłady zastosowań różnych technik artetera-
peutycznych: muzykoterapii, choreoterapii, arteterapii przez sztuki 
plastyczne, biblioterapii, teatroterapii i innych

26,15

AUDYT ENERGETYCZNY DLA ZARZĄDCÓW 
NIERUCHOMOŚCI on-line

rocznik publikacja prowadzi Czytelnika krok po kroku przez proces tworzenia 
audytu energetycznego, szczegółowo omawia jego rodzaje, metody 
potrzebne do obliczeń w poszczególnych fazach pracy audytora

121,77

AUTOMATYKA PODZESPOŁY APLIKACJE miesięcznik miesięcznik branżowy poświęcony automatyce i robotyce przemysło-
wej, automatyce budynkowej oraz energetyce

10,00

BALTIC TRANSPORT JOURNAL dwumiesięcznik czasopismo dla ekspertów w dziedzinie transportu i turystyki 
w rejonie Morza Bałtyckiego

99,00

BEZPIECZEŃSTWO kwartalnik bezpieczeństwo publiczne, działania antykryzysowe 44,90
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI OD A DO Z dwumiesięcznik czasopismo dla administratorów sieci – praktyczna wiedza i eksperckie 

instrukcje do sprawnego zapewnienia bezpieczeństwa firmowej sieci
313,95

BHP W SEKTORZE GAZOWYM on-line rocznik poradnik zawiera informacje na temat bezpieczeństwa technicznego 
w sektorze gazowym 

35,67

BIULETYN CIEPŁOWNICTWA kwartalnik kwartalny serwis informacyjny o sytuacji w ciepłownictwie polskim 300,00
BIULETYN INFORMACYJNY KIEROWNIKA APTEKI dwumiesięcznik czasopismo doradczo-informacyjne dla aptek 41,65
BIULETYN INPE (INFORMACJE O NORAMCH 
I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH)

miesięcznik informacje o przepisach technicznych normach i zasadach wiedzy 
technicznej w zakresie elektryki

15,23

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA dwumiesięcznik informacje o najnowszych pracach badawczych i osiągnięciach nauko-
wych Instytutu, urządzenia, patenty, materiały, technologie spawania

33,60

BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY BADANIACH 
I POMIARACH ELEKTRYCZNYCH

rocznik omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości podczas 
prowadzenia badań i pomiarów elektrycznych

103,95

BUDOWNICTWO – UJEDNOLICONE PRZEPISY półrocznik prawo, budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna 81,90
BUDOWNICTWO GÓRNICZE I TUNELOWE kwartalnik czasopismo branżowe, budownictwo 49,20
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE – WARUNKI 
TECHNICZNE on-line

rocznik praktyczny dokument w formacie PDF który oszczędzić czas w po-
szukiwaniu przepisów dzięki marginaliom i interaktywnemu spisowi 
treści, uniknąć błędów w zrozumieniu nowelizowanych treści oraz 
zastosować teorię w praktyce przy pomocy komentarzy i rysunków 

97,17
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CEMENT WAPNO BETON dwumiesięcznik poradnik budowlany, publikacje prac naukowo-badawczych z dziedziny 

chemii i technologii wiążących materiałów budowlanych oraz betonu
60,00

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMIC 
MODELLING AND ECONOMETRICS

kwartalnik czasopismo przedstawia zastosowanie ekonometrycznych technik, 
różnorodne zagadnienia ekonomiczne i finansowe;

45,75

CHEMIA PRZEMYSŁOWA dwumiesięcznik fachowe czasopismo chemiczne prezentujące problematykę branży 25,00
CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING/
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

kwartalnik czasopismo na temat fizycznych i chemicznych procesów w przemyśle 
chemicznym i pokrewnych, zagadnienia inżynierii chemicznej

48,00

CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA 11 × rok czasopismo branżowe, maszyny i urządzenia chłodnicze, technologie, 
aparatura kontrolno-pomiarowa 

15,50

CHOROBY ZAWODOWE – PRAWO, ORZECZNICTWO, 
POSTĘPOWANIE

rocznik celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych regulacji praw-
nych dotyczących chorób zawodowych, ich wzajemnych relacji

61,95

COMPUTER ASSISTED METHODS IN ENGINEERING 
AND SCIENCE

kwartalnik prace naukowe w dziedzinie nauk obliczeniowych 156,80

CUKIERNICTWO I PIEKARSTWO 10 × rok nowoczesny miesięcznik którego celem jest wymiana informacji oraz 
kojarzenie piekarzy, cukierników i lodziarzy z ofertą firm produkują-
cych surowce, maszyny i urządzenia oraz opakowania

17,28

CZAS PRACY W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ rocznik publikacja omawia problematykę czasu pracy pracowników zatrud-
nionych w zakładach opieki zdrowotnej w świetle regulacji Kodeksu 
pracy i ustawy o ZOZ 

109,47

CZYSTA ENERGIA miesięcznik czasopismo branżowe, energia wytwarzana ze źródeł przyjaznych 
środowisku

16,80

DOKUMENTACJA DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH rocznik publikacja zawierająca kilkaset wzorów dokumentów pomocnych 
zarówno w zarządzaniu związkiem zawodowym, jak i codziennej 
pracy na rzecz pracowników

121,77

DOKUMENTACJA EKSPLOATACJI I REMONTU 
BUDYNKÓW on-line

rocznik publikacja jest zbiorem dokumentów (protokołów kontroli, odbioru, etc.) 
wraz z praktycznym komentarzem ułatwiającym zarządzanie budynkiem

60,27

DOKUMENTACJA I OZNAKOWANIE ROZDZIELNICY 
ELEKTRYCZNEJ

rocznik publikacja pomoże zgodnie z prawem sporządzić deklarację zgodno-
ści nowej, lub modernizowanej rozdzielnicy elektrycznej

61,38

DOKUMENTACJA POMIARÓW SIECI I URZĄDZEŃ 
O NAPIĘCIU POW. 1KV

rocznik publikacja zawiera wzory protokołów pomiarowych przydatne przy 
wykonywaniu wybranych pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych 

61,38

DOKUMENTACJA PRAC SPAWALNICZYCH NA CD rocznik praktyczne i fachowe wskazówki i wytyczne zgodne z obowiązu-
jącymi normami i aktami prawnymi, jak prawidłowo przygotować 
i opracować poszczególne elementy dokumentacji spawalniczej

121,77

DOKUMENTACJA ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH rocznik dokumenty zostały przygotowane na podstawie wzorów z rozpo-
rządzeń branżowych, publikacja składa się z gotowych wzorów 
formularzy i wniosków urzędowych

73,68

DOKUMENTACJA UŻYTKOWANIA I MODERNIZACJI 
SYSTEMÓW WOD-KAN

rocznik publikacja ta jest to zbiór gotowych do wypełnienia wzorów doku-
mentów przydatnych dla osób zajmujących się sieciami i instalacjami 
wodno-kanalizacyjnymi dzięki której będziecie Państwo mieli dostęp 
do dokumentów niezbędnych dla branży wod.-kan., dzięki czemu 
można szybko przygotować wymaganą dokumentację

61,38

DOKUMENTACJA W BIBLIOTECE rocznik publikacja elektroniczna zawiera wzory dokumentów niezbędnych 
w codziennej pracy każdej biblioteki – dokumenty te przeznaczone 
są zarówno dla bibliotek publicznych i szkolnych jak i dla specjali-
stycznych placówek bibliotecznych

97,17

DOKUMENTACJA WINDYKACYJNA rocznik poradnik elektroniczny ma na celu pomoc w zabezpieczaniu należno-
ści, znajdą się w nim zarówno wzory dokumentów dotyczące nego-
cjacji i ściągania długów, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, 
by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych

60,27

DOKUMENTACJA WYBRANYCH POMIARÓW 
INSTALACJI ELEKTR. DO 1 KV

rocznik publikacja zawiera wzory protokołów pomiarowych przydatne przy 
wykonywaniu wybranych pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych

73,68

DORADCA W POMOCY SPOŁECZNEJ 10 × rok czasopismo dla pomocy społecznej łączące w sobie tematy 
z zakresu procedur prawnych i świadczeń społecznych z poradami 
psychologów w zakresie pracy z klientem i praktycznymi analizami 
przypadków.

52,00

DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 
on-line

rocznik książka w postaci elektronicznej zawiera praktyczne informacje 
dotyczące doskonalenia zarządzania organizacją

60,27

DOTACJE I FUNDUSZE dwumiesięcznik ekspercki magazyn zawierający kluczowe i rzetelne wiadomości na 
temat możliwości pozyskania dotacji z różnych źródeł 

43,58
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DREWNIANE WIĘŹBY DACHOWE 
W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM on-line

rocznik publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące wyboru mate-
riałów do budowy więźb dachowych ze wskazaniem na materiały 
normowe oraz odpadowe, przedstawia metody obliczeniowe, w tym 
metodę uproszczoną oraz metody komputerowe oraz zwraca uwagę 
na prawidłowe wykonanie połączeń elementów w węzłach

60,27

DROGI I MOSTY – PORADNIK PRAKTYKA on-line roczny dostęp profesjonalna publikacja dla branży drogowej, przydatna dla projek-
tantów dróg i mostów

736,77

DROGI SAMORZĄDOWE miesięcznik czasopismo dla zarządów drogowych, inwestorów, projektantów 
i wykonawców robót drogowych

27,00

DROGOWNICTWO miesięcznik czasopismo poświęcone zagadnieniom nauki, techniki i gospodarki 
drogowej

19,00

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA W PRAKTYCE dwumiesięcznik jedno z najbardziej uznanych na rynku czasopism adresowanych do 
kadry kierowniczej placówek medycznych

43,58

ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY kwartalnik czasopismo poświęcone problematyce zużycia zasobów wody, 
degradacji środowiska, ekologii

52,50

EFEKTYWNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW 
on-line

rocznik praktyczna publikacja w zwięzły i przystępny sposób przedstawia za-
gadnienia związane zmotywowaniem pracowników i budowaniem 
zaangażowania w realizację stawianych przed nimi celów 

67,65

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII 
W LATACH 2004–2014 CD

rocznik globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej 18,45

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII 
W LATACH 2004–2014 książka

rocznik globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej 10,80

ELEKTRO INFO 10 × rok czasopismo branży elektro-energetycznej 13,00
ELEKTROINSTALATOR 8 × rok czasopismo branży elektroinstalacyjnej, osprzęt, kable, instalacje 

domowe i przemysłowe
17,00

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA KONTROLI 
PRZEDSIĘBIORCY

rocznik głównym zadaniem programu „Elektroniczna książka kontroli przedsię-
biorcy” jest ułatwienie przedsiębiorcy prowadzenia ewidencji kontroli 

244,77

ELEKTROSYSTEMY miesięcznik czasopismo o tematyce elektrotechnicznej 9,80
ENERGETYKA CIEPLNA I ZAWODOWA 8 × rok czasopismo na temat branży energetycznej i ciepłowniczej 25,00
ENERGIA GEOTERMALNA W POLSCE rocznik tematyka poradnika dotyczy aktualnych możliwości oraz najbliższych 

perspektyw wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, publikacja ta 
przedstawia obszary gdzie inwestowanie w geotermię będzie opłacalne 
oraz wymienia przykłady już istniejących ciepłowni geotermalnych

60,27

ENERGIA GIGAWAT miesięcznik czasopismo poświęcone problemom wytwarzania i rozprowadzania 
energii w kraju i na świecie

15,00

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W 2015 R. CD rocznik ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania źródeł energii odnawialnej 18,45
ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W 2015 R. 
książka

rocznik ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania źródeł energii 
odnawialnej

21,60

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE rocznik poradnik zawiera informacje jak budować, modernizować i remonto-
wać budynki zgodnie z najnowszymi wytycznymi odnośnie charaktery-
styki energetycznej budynków

367,77

ENGINEERING TRANSACTIONS kwartalnik czasopismo specjalistyczne 108,85
ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING kwartalnik czasopismo specjalistyczne 30,00
ETNOGRAFIA POLSKA półrocznik najnowsze wyniki badań polskich etnologów 20,00
EUROFLOTA 9 × rok czasopismo skierowane dla kadry zarządzającej flotą samochodową 

w firmach oraz przedstawicieli rynku flotowego
28,80

EUROLOGISTICS dwumiesięcznik czasopismo poświęcone tematyce logistyki na terenie Europy 27,00
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA rocznik stosunki międzynarodowe, polityka zagraniczna 24,00
EWIDENCJA ODPADÓW aktualizacja półrocznik program do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 226,35
EWIDENCJA ODPADÓW baza rocznik program do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów 441,57
FACHOWY WYKONAWCA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne adresowane do wykonawców prowadzących 

prace remontowo-budowlane
6,90

FACILITY MANAGER dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, problematyka nowoczesnego zarządza-
nia nieruchomościami

42,00

FARMER miesięcznik nowoczesne rolnictwo 10,00
FENOMENOLOGIA rocznik filozofia, humanistyka 40,00
FIBRES & TEXTILIES IN EASTERN EUROPE dwumiesięcznik włókna, tkaniny, produkty włókniste, ogólne problemy gospodarcze 

przemysłu włókienniczego na świecie
75,00
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FINANSE W PRZEDSZKOLU – WZORY DOKUMENTÓW rocznik w publikacji znajdą Państwo zbiór gotowych dokumentów tj. wzory 

dokumentów inwentaryzacyjnych, rejestr zamówień publicznych, 
projekt planu finansowego, druki inwentaryzacyjne kasy itp., które są 
niezbędne przy zarządzaniu finansami

60,27

FLEET 11 × rok motoryzacja, zarządzanie flotą, biznes 27,00
FLOTA AUTO BIZNES kwartalnik magazyn o zarządzaniu samochodami firmowymi 29,00
FOOD SERVICE POLSKA miesięcznik gastronomia, catering, branża restauratorska 19,99
FOOD SERWIS POLSKA 10 × rok czasopismo skierowane do osób związanych z branżą gastronomiczną, 

hotelarską i zbiorowego żywienia
19,90

FORUM BRANŻOWE OKNA DRZWI FASADY miesięcznik pismo skierowane do kadry zarządzającej firm zajmujących się wytwa-
rzaniem, dystrybucją oraz montażem wyrobów stolarki budowlanej

35,00

FORUM BUDOWLANE miesięcznik czasopismo skierowane do inwestorów, wykonawców budowlanych 9,00
FORUM PEDAGOGICZNE półrocznik ogół zagadnień z zakresu pedagogiki 22,86
FRAGMENTA FAUNISTICA półrocznik czasopismo naukowe 50,00
FUNDUSZE EUROPEJSKIE dwumiesięcznik finanse, integracja europejska, pozyskanie środków 29,00
GEODETA miesięcznik czasopismo z zakresu geodezji, kartografii, katastru, GIS-u 29,16
GEODEZJA I KARTOGRAFIA półrocznik czasopismo specjalistycznie z zakresu geodezji i kartografii 30,00
GOSPODARKA ODPADAMI kwartalnik ochrona środowiska, gospodarka odpadami 30,00
GOSPODARKA OSADOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
on-line

rocznik publikacja prezentuje nowe rozwiązania technologiczne, które 
pozwalają na skuteczną stabilizację, higienizację oraz odwodnienie 
osadów ściekowych, powstających zarówno w sektorze komunalno-
-bytowym, jak i zakładach przemysłowych

60,27

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA on-line roczny dostęp poradnik to nieodzowna pomoc dla wszystkich osób odpowiedzial-
nych za zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki wodą i ściekami

736,80

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
W LABORATORIACH BADAWCZYCH on-line

rocznik publikacja stanowi niezbędną pomoc przy prawidłowym gospodarowa-
niu odpadami (zbieraniu, magazynowaniu, odzysku oraz unieszkodli-
wianiu), ułatwia również przekazanie zebranych odpadów chemicznych 
do magazynu centralnego, dzięki wzorom procedur postępowania 

84,87

HANDEL 10 × rok czasopismo branżowe dla właścicieli i kierowników sklepów 25,00
HASŁO OGRODNICZE miesięcznik czasopismo branżowe dla sadowników, warzywników producentów 

roślin ozdobnych
13,00

HIGIENA W PLACÓWKACH OPIEKI MEDYCZNEJ 
aktualizacja

3 × rok prezentuje kompleksowe i praktyczne podejście do zagadnień higie-
ny, zarówno w placówkach lecznictwa otwartego, jak i zamkniętego

152,25

HIGIENA W PLACÓWKACH OPIEKI MEDYCZNEJ 
baza

rocznik prezentuje kompleksowe i praktyczne podejście do zagadnień higie-
ny, zarówno w placówkach lecznictwa otwartego, jak i zamkniętego

324,45

HIGIENIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
W LABORATORIUM on-line

roczny dostęp poradnik prezentuje kompleksowe i praktyczne podejście do 
zagadnień standardów higieny, bezpieczeństwa i jakości pracy 
w laboratorium

736,77

HOTELARZ miesięcznik czasopismo skierowane do osób związanych z branżą hotelarską 12,00
HYDRAULIKA I PNEUMATYKA dwumiesięcznik czasopismo naukowo-techniczne poświęcone technice płynowej 15,75
INDEKS POJĘĆ ISTOTNYCH W ZAMÓWIENIACH 
PUBLICZNYCH

rocznik Ułatwia również przekazanie zebranych odpadów chemicznych do 
magazynu centralnego, dzięki wzorom procedur postępowania

52,40

INFORMACJA EKSPRESOWA – METALOZNAWSTWO 
I OBRÓBKA CIEPLNA

dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne 52,71

INFORMACJA EKSPRESOWA – POWŁOKI OCHRONNE dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne 52,71
INFORMACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ kwartalnik administracja publiczna, prawo, podatki, ekonomia 110,00
INFRASTRUKTURA TRANSOPRTU dwumiesięcznik czasopismo skierowane do wszystkich firm i instytucji związanych 

z infrastrukturą transportu
27,00

INSTAL 11 × rok czasopismo specjalistyczne, teoria i praktyka w instalacjach m.in. 
ciepłowniczych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji i wod.-kan.

25,20

INSTALACJE kwartalnik czasopismo poświęcone zagadnieniom rynku instalacyjnego 8,50
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
aktualizacja

kwartalnik dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowa-
niem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych

218,40

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE CD 
aktualizacja

kwartalnik dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowa-
niem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych

201,72

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE baza rocznik dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowa-
niem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych

418,95

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 
baza cd

rocznik dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, wymiarowa-
niem, budową oraz montażem i eksploatacją instalacji elektrycznych

490,80
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INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH BETONOWYCH 
I ŻELBETOWYCH

rocznik dzięki zasadom zawartym w instrukcji zyskasz utrzymanie bezpieczeń-
stwa przy pracach betonowych i żelbetowych, ułatwienie przestrzegania 
przepisów oraz możliwość wglądu w zasady BHP dla każdego pracownika

35,67

INSTRUKCJE BHP – PRACE WOD.-KAN. on-line rocznik publikacja zawiera praktyczne uwagi dotyczące planowania i organi-
zacji działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną 
pracy w branży wod.-kan. 

23,37

INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA 11 × rok architektura, budownictwo, finanse 10,00
INŻYNIERIA GÓRNICZA kwartalnik czasopismo prezentuje najciekawsze rozwiązania techniczne i techno-

logiczne wdrażane w zakładach górniczych w kraju i na świecie, a także 
rozwiązania maszyn i technologii dla górnictwa pod kątem doboru, 
wdrażania, eksploatacji, bezpieczeństwa oraz napraw

32,40

INŻYNIERIA MORSKA I GEOTECHNIKA dwumiesięcznik zagadnienia ogólne i ochrona środowiska, inżynieria brzegowa i peł-
nomorska, geotechnika, geosyntetyki, budowle morskie i portowe, 
technika portów

75,00

INŻYNIERIA W ROLNICTWIE rocznik organizacyjno-techniczne i społeczno-gospodarcze aspekty przemian 
zachodzących w rolnictwie i technice rolniczej pod wpływem postępu 
technologicznego, globalizacji i konkurencji na rynkach żywnościowych

50,00

ISO SERVICE on-line rocznik miesięcznik zawierający niezbędne informacje, wskazówki i porady 
ekspertów dotyczące wdrażania i monitorowania systemów zarządza-
nia – przejrzysta struktura, praktyczne przykłady, pytania i odpowie-
dzi pomogą uniknąć najczęściej popełnianych błędów w sterowaniu 
systemami zarządzania wg norm ISO i innych norm branżowych

388,68

ITWIZ MAGAZYN miesięcznik pismo eksperckie o IT, zwracając uwagę na biznesowe aspekty tech-
nologii, łączy zagadnienia informatyczne z tematyką biznesową

18,00

IZOLACJE 10 × rok czasopismo branżowe, ocieplenia, hydroizolacje, izolacje termiczne itd. 11,00
JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZAMÓWIENIA W KRAJACH UNII 
EUROPEJSKIEJ on-line

rocznik w publikacji przedstawiamy przydatne informacje dla wykonawców 
ubiegających się o zamówienia publiczne w innych krajach Unii 
Europejskiej

23,37

JAK WYPEŁNIĆ KSIĄŻKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO rocznik publikację zawiera instrukcję wypełnienia KOB wraz z praktycznymi 
wskazówkami

84,87

JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT kwartalnik zagadnienia urządzania przestrzeni produkcyjnej rolnictwa, 
gospodarki wodnej w rolnictwie, sanitacji wsi i gospodarowania na 
użytkach zielonych

42,90

KADRY aktualizacja miesięcznik kadry, płace 78,65
KAIZEN – DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI rocznik publikacja opisuje od strony praktycznej, w jaki sposób można 

zastosować metodą KAIZEN we własnej organizacji, tak aby uzyskać 
zamierzony cel

52,40

KALENDARZ SPECJALISTY DS. OCHRONY 
ŚRODOWISKA 2014 R. on-line

rocznik publikacja zawiera wykaz terminów prawniczych, istotnych dla spe-
cjalisty ds. ochrony środowiska, została przygotowana na podstawie 
analizy aktów prawnych z uwzględnieniem aktualnych zmian

49,08

KARBO kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne, zagadnienia przetwórstwa 
i użytkowania węgla 

49,20

KATALOG DOBORU ZAWORÓW rocznik publikacja zawiera tabelaryczne zestawienie dostępnych na polskim 
rynku zaworów, wraz z ich danymi technicznymi, dzięki czemu w łatwy 
sposób dobiorą Państwo właściwy zawór do każdej instalacji wod.-kan.

60,27

KIERUNEK WOD-KAN kwartalnik fachowe czasopismo prezentujące problematykę branży 25,00
KOLEJE MAŁE I DUŻE kwartalnik kolej, transport, technika 28,00
KOMENTARZ DO UST. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU W GMINACH on-line

rocznik publikacja przedstawia nowe przepisy w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, które są rezultatem nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonaw-
czych z niej wynikających

97,17

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY WSKAZÓWKI DLA 
DYREKTORÓW on-line

rocznik publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia do-
kumentów strategicznych dla placówek oświatowych, stanowi źródło 
wiedzy na temat programowania pracy, diagnozowania potrzeb, 
zasad planowania itd.

60,27

KONTROLA NFZ W PLACÓWKACH OPIEKI 
ZDROWOTNEJ

rocznik publikacja przeznaczona jest dla świadczeniodawców, którzy 
realizują świadczenia medyczne na podstawie umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia a jej celem jest przedstawienie zasad i procedur 
kontroli prowadzonej przez NFZ, w kontekście kontroli organów 
administracji publicznej

40,95
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KONTROLA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI  
NA PALIWA GAZOWE on-line

rocznik w publikacji został omówiony pełny zakres kontroli stanu technicznego 
budynku z instalacją gazową wraz z obowiązkami właściciela obiektu bu-
dowlanego, skupiono się również na zasadach przeprowadzania kontroli 
szczelności przewodów gazowych, a także elementów ich wyposażenia

35,67

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH rocznik publikacja poświęcona jest kosztorysowaniu a jej celem jest przy-
bliżenie problemu analizy kosztów – w publikacji zostały dokładne 
wytłumaczone zasady, opisane programy komputerowe oraz sposoby 
i metody prawidłowego kosztorysowania

103,95

KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE kwartalnik politologia, kulturoznawstwo, współczesna ekonomia 36,00
KRUSZYWA kwartalnik czasopismo na temat przemysłu kruszyw 32,40
KSIĄŻKA KONTROLI/ZLECEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
I HIGIENY PRACY

rocznik publikacja stanowi gotowe narzędzie umożliwiające ewidencję kon-
troli BHP tj. przygotowanie do wewnętrznej i zewnętrznej kontroli 
BHP, prowadzenie historii wykonanych kontroli w przedsiębiorstwie, 
ewidencję zaleceń pokontrolnych, rejestrację wykonania zaleceń 
dokonanych przez Inspektora BHP

30,63

KSIĄŻKA KONTROLI W FIRMIE rocznik publikacja stanowi gotowe narzędzie do wypełnienia obowiązku 
każdego przedsiębiorcy zawiera układ formularzy do dokonywania 
wpisów o wykonywaniu zaleceń itp.

30,75

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO rocznik zeszyt formatu A4, w którym znajdują się wszystkie potrzebne formu-
larze do prowadzenia dokumentacji budynku, które są przeznaczone 
do bezpośredniego wykorzystania przez administratorów i zarządców 
budynków

30,63

KSIĄŻKA PRACY MASZYNY/URZĄDZENIA rocznik publikacja stanowi gotowe narzędzie gotowe narzędzie do wypełnie-
nia obowiązku każdego przedsiębiorcy, służy do dokumentacji stanu 
technicznego maszyny i urządzeń, ewidencji eksploatacji, remontów 
i konserwacji, prowadzenia dokumentacji pokontrolnej oraz rejestru 
szkoleń operatora maszyny/urządzenia

34,44

KSIĘGA OBMIARU ROBÓT rocznik publikacja zawiera podstawowe informacje, edytowalne wzory oraz 
przykłady poprawnego wypełniania następujących dokumentów m.in. 
dziennik budowy, kosztorys budowlany, księga obmiaru robót

30,63

KURIER DRZEWNY 11 × rok pismo branżowe skierowane do sektora drzewno-meblarskiego 
(technika, technologie, nowości)

11,80

KURIER FINANSOWY, MAJĄTEK – RODZINA – 
PRACA – BEZPIECZEŃSTWO

półrocznik bankowość, finanse 9,00

KURIER KOLEJOWY dwutygodnik czasopismo poświęcone kolejnictwu 9,20
KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
W REHABILITACJI – ELEKTROTERAPIA

rocznik seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju 
metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentu-
jących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciw-
wskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem 
przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod

146,37

KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
W REHABILITACJI – MASAŻ KLASYCZNY

rocznik seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju 
metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentu-
jących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciw-
wskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem 
przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod

72,57

KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
W REHABILITACJI – METODA CYRIAX

rocznik seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju 
metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentu-
jących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciw-
wskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem 
przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod

72,57

KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
W REHABILITACJI – METODA KALTENBORN-EVJENTH

rocznik seria praktycznych płyt DVD zawierających omówienie różnego rodzaju 
metod rehabilitacji medycznej, w formie wykładów i filmów prezentu-
jących założenia i charakterystykę danej metody, wskazania i przeciw-
wskazania, techniki oraz wzorcowe demonstracje pracy z pacjentem 
przedstawione przez certyfikowanych instruktorów danych metod

146,37

LABORATORIUM PRZEGLĄD OGÓLNOPOLSKI dwumiesięcznik czasopismo branżowe, ochrona środowiska, laboratoria przemysłowe 
i medyczne

21,60

LEŚNE PRACE BADAWCZE kwartalnik oryginalne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe i dyskusyjne, 
wszystkie dyscypliny leśne

39,30

LEŚNICTWO 2015 rocznik rocznik GUS 21,60
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LEŚNICTWO 2016 CD rocznik rocznik GUS 18,45
LOGISTYKA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, branża logistyczno-transportowo-

-magazynowa
3,00

LOGISTYKA A JAKOŚĆ kwartalnik czasopismo branżowe, logistyka 42,00
LOGISTYKA PRODUKCJI kwartalnik zarządzanie, technologia, opakowania, maszyny i urządzenia 29,00
MAGAZYN AUTOSTRADY 10 × rok czasopismo branżowe, projektowanie, budowa, utrzymanie, zarzą-

dzanie drogami i autostradami
28,80

MAGAZYN FOTOWOLTAIKA kwartalnik czasopismo specjalistyczne, branża instalacji fotowoltaicznych 16,50
MAGAZYN PRZEMYSŁU RYBNEGO dwumiesięcznik czasopismo o tematyce ekonomiki przemysłu rybnego, technologii 

przetwórstwa ryb, akwakultury i rybołówstwa
20,60

MARKETER PLUS 5 × rok marketing, zarządzanie, obsługa klienta 30,00
MATERIAŁY CERAMICZNE kwartalnik wyniki oryginalnych badań dotyczących wytwarzania, budowy 

i właściwości materiałów ceramicznych
21,00

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW I ICH 
OPIEKUNÓW on-line

rocznik publikacja zawiera gotowe do wykorzystania materiały edukacyjne 
dla dzieci chorych oraz ich rodziców i opiekunów, stanowi nieza-
stąpioną pomoc dla zespołu terapeutycznego przygotowującego 
dziecko i jego rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą

47,97

MEBLE PLUS 8 × rok czasopismo specjalistyczne branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz 12,90
MECHANIK miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne, adresowane do inżynierów, 

konstruktorów, technologów, producentów maszyn i urządzeń
16,00

MEDYCYNA WETERYNARYJNA miesięcznik czasopismo dla lekarzy weterynarii 48,00
MENEDŻER ZDROWIA 8 × rok czasopismo branżowe dla menedżerów związanych z rynkiem 

medycznym
19,00

MENEDŻER ZOZ miesięcznik czasopismo dla dyrektora zakładu opieki zdrowotnej 42,00
METODA 5S. ZASTOSOWANIE, WDRAŻANIE 
I NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE

rocznik książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania 
i wdrażania Metody 5S

41,90

METODY AKTYWIZUJĄCE PROCES UCZENIA SIĘ 
on-line

rocznik zbiór wszystkich niezbędnych informacji dla nauczycieli i dyrektorów 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek ponadgimnazjal-
nych na temat metod aktywizujących proces uczenia się 

35,67

METODY PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ on-line rocznik dzięki publikacji zyskają Państwo praktyczne informacje dzięki, 
którym będą mogli Państwo wybrać najlepszą metodę pracy 
z podopiecznymi, fachowe wskazówki jak należy poprowadzić pracę 
z rodziną według danej metody, gwarancję, że pomogą Państwo 
rodzinie rozwiązać ich problemy

23,37

MIESZKANIE I WSPÓLNOTA miesięcznik poradnik w zakresie zarządzania budynkami wielorodzinnymi, 
adresowany m.in. do wspólnot mieszkaniowych

17,50

MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY 11 × rok czasopismo specjalistyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem, techni-
ka produkcji, logistyka

9,70

MODERNIZACJA DRÓG KOLEJOWYCH WARUNKI 
TECHNICZNE

rocznik w publikacji opisano warunki techniczne dla linii kolejowych – 
dowiesz się jakie standardy stawia się modernizowanym liniom 
kolejowym, poznasz warunki techniczne oraz geometryczne dla linii 
kolejowych, zapoznasz się z budową zaplecza technicznego taboru 
kolejowego i dróg szynowych

47,97

MONITOR ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY 10 × rok czasopismo dla szkół, publikacja poświęcona zarządzaniu kadrą 
niepedagogiczną i majątkiem szkoły

25,20

MONITOR SPÓŁDZIELCZY dwumiesięcznik publikacje sprawozdań finansowych organizacji spółdzielczych  
m.in. banki spółdzielcze

21,00

MOSTY dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, budowa, utrzymanie i zarządzanie 
drogami i mostami

32,40

MOTYWACJA – TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW 
on-line

rocznik publikacja pokazuje jak: motywować uczniów bez względu na pro-
wadzony przedmiot pracować z dzieckiem uzdolnionym prowadzić 
lekcje tak, by były dynamiczne i interesujące pracować z uczniem 
mającym trudności w nauce oceniać, by nie zniechęcić do nauki 

35,67

NADZÓR NAD WYKONYWANIEM ROBÓT 
BUDOWLANYCH

rocznik publikacja omawia obowiązki i zakres odpowiedzialności kierownika 
budowy oraz inspektora nadzoru autorskiego, problematykę nadzoru 
autorskiego projektanta, zadania organów nadzoru budowlanego

40,95
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NAFTA GAZ miesięcznik geologia z geochemią, geofizyka poszukiwawcza i wiertnicza, zagad-

nienia dowiercania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, optymaliza-
cja technologii wierceń, inżynieria złożowa i zagospodarowanie złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego, transport i magazynowanie gazu, 
problemy bilansu paliwowo-energetycznego, optymalizacja użytko-
wania gazu, doskonalenia procesów przeróbki ropy naftowej, rozwój 
analityki surowców, półproduktów i produktów z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod analizy instrumentalnej, zagadnienia ekono-
miczne i organizacyjne przemysłu naftowego, informacje o krajowym 
i zagranicznym przemyśle naftowym, ochrona środowiska

31,50

NAMIARY NA MORZE I HANDEL dwutygodnik czasopismo specjalistyczne dla menedżerów transportu, handlu 
i przemysłu morskiego

8,64

NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA dwumiesięcznik czasopismo dla profesjonalistów oraz indywidualnych inwestorów 
realizujących budowę, remont lub modernizację, wszystkich zainte-
resowanych narzędziami i elektronarzędziami wysokiej jakości

9,90

NOTES KONSERWATORSKI rocznik czasopismo specjalistyczne dla konserwatorów dzieł sztuki 48,00
NOTES WYDAWNICZY kwartalnik aktualne tematy rynku wydawniczego i księgarskiego 25,00
NOWA TECHNIKA WOJSKOWA miesięcznik czasopismo o tematyce ogólnowojskowej, technika militarna, 

historia uzbrojenia
9,99

NOWE METODY TERAPII OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PROGRAM TEACCH 
on-line

rocznik w poradniku zostały zawarte wskazówki, w jaki sposób można 
zastosować empowerment w kształceniu i terapii osób niepełno-
sprawnych na przykładzie osób dotkniętych autyzmem

23,37

NOWE ZESZYTY SAMORZĄDOWE dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne dla pracowników administracji samorządowej 36,75
NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI kwartalnik przepisy, nowe technologie gospodarowania odpadami 9,00
NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE dwumiesięcznik budownictwo inżynieryjne, projekty, najnowsze technologie 34,90
NOWOCZESNE HALE dwumiesięcznik systemy, technologie i materiały wykorzystywane w budowie hal, 

normy, przepisy, prawo budowlane
27,00

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, technologie dla przemysłu naftowego, 
gazowego i energii

9,90

NOWOCZESNY MAGAZYN dwumiesięcznik czasopismo o systemach składowania i magazynowania 42,00
NOWY PRZEMYSŁ 11 × rok miesięcznik opiniotwórczy opisujący trendy, zmiany zachodzące w go-

spodarce ze szczególnym uwzględnieniem takich branż jak górnictwo, 
hutnictwo, energetyka, przemysł chemiczny, logistyka, teleinformatyka

9,50

OBLICZANIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 
BUDYNKÓW on-line

rocznik publikacja stanowi narzędzie pomocne w prawidłowym rozumieniu 
i wdrażaniu zasad nowej normy przez projektantów, wykonawców, 
inwestorów, właścicieli i zarządców budynków oraz ich użytkowni-
ków, a także przez notariuszy i rzeczoznawców majątkowych, umoż-
liwi, wreszcie, uniknięcie wieloznacznych interpretacji w obliczeniach 
powierzchni i kubatury

60,27

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO- 
-KANALIZACYJNYCH on-line

rocznik publikacja opisuje obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanali-
zacyjnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych

23,37

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
W INWESTYCJI BUDOWLANEJ on-line

rocznik publikacja jest pomocna zarówno w opracowywaniu prawnej proce-
dury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jak 
i w sporządzeniu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

47,97

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 
ŚRODOWISKO on-line

rocznik procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym 121,77

OCENA PRACOWNIKA I FIRMY – GOTOWE ANKIETY 
I FORMULARZE

rocznik poradnik zawiera wyczerpujący zbiór gotowych formularzy niezbęd-
nych do przeprowadzenia kompleksowej oceny nie tylko pracowni-
ków, ale i samej firmy

60,27

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU on-line rocznik publikacja zawiera informacje jak prawidłowo ocenić stan techniczny 
obiektu budowlanego

23,37

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW 
MOSTOWYCH on-line

rocznik poradnik opisuje rodzaje przeglądów obiektów mostowych ich 
harmonogram oraz osoby uprawnione do wykonywania diagnostyki

35,67

OCHRONA MIENIA I INFORMACJI 5 × rok czasopismo techniczne, metody, środki ochrony mienia i życia 14,50
OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 CD rocznik syntetycznie ujęty pełny zakres badań statystycznych, charakteryzujących 

stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2014 r. na tle lat poprzednich 
30,75

OCHRONA ŚRODOWISKA 2016 książka rocznik rocznik GUS 18,36
OCHRONA ŚRODOWISKA PRAWO I POLITYKA kwartalnik czasopismo o tematyce ochrony środowiska 13,65
ODPADY KOMUNALNE rocznik odpady, utrzymanie czystości i ochrona 331,80
ODPADY KOMUNALNE on-line roczny dostęp odpady, utrzymanie czystości i ochrona 369,00
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OKNO kwartalnik budownictwo, zagadnienia stolarki i ślusarki otworowej 8,50
OKRESOWE BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE 
W PRZEMYŚLE

rocznik publikacja zawiera szereg informacji o instalacjach i urządzeniach 
do 1 kV, poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie 
muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia

103,95

OKRESOWE KONTROLE STANU TECHNICZNEGO 
BUDYNKÓW

rocznik publikacja zawiera zbiór niezbędnych formularzy, obejmujących pyta-
nia do kontroli technicznej dotyczącej elementów budynku, budowli 
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

49,08

OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD PRACOWNIKIEM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

rocznik publikacja przeznaczona jest dla lekarzy medycyny pracy a jej celem 
jest przybliżenie zagadnień dotyczących zatrudniania i sprawowania 
opieki nad pracownikiem niepełnosprawnym

61,95

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO IZBA KARNA 
I IZBA WOJSKOWA

13 × rok wybrane, bieżące Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Karnej i Izby 
Wojskowej

59,85

OŚWIETLENIE LED kwartalnik czasopismo branżowe, technologia LED 15,00
OTOLARYNGOLOGIA kwartalnik medycyna, czasopismo specjalistyczne 30,00
OZNAKOWANIE SUBSTANCJI I PREPARATÓW 
CHEMICZNYCH on-line

rocznik publikacja przedstawia oznakowanie substancji i mieszanin zgodnie 
z nowymi kryteriami klasyfikacji CLP oraz stare dyrektywy 67/548/EWG 
i 1999/45/WE, które jeszcze wciąż obowiązują, przybliża oznakowanie 
szczególnych grup produktów chemicznych: kosmetyków, detergen-
tów, produktów biobójczych, wyrobów aerozolowych, środków ochrony 
roślin i in. oraz omawia oznakowanie chemikaliów w transporcie 
zgodnie z ADR, a także oznakowanie pojemników do ich składowania

121,77

PACKAGING POLSKA 11 × rok magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego 10,50
PALIWA PŁYNNE miesięcznik czasopismo dla branży paliwowej, adresowane głównie do sektora 

detalicznego rynku paliwowego
17,00

PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO kwartalnik politologia, socjologia, ekonomia 36,00
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I ANGIOLOGICZNE kwartalnik medycyna, czasopismo specjalistyczne 16,00
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA U DZIECI rocznik kurs wideo „Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci” ma na celu przy-

gotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy 
w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu poszkodowanego dziecka

134,07

PLAN BIOZ NA CD rocznik publikacja „Plan BIOZ na CD” pozwala na samodzielne stworzenie 
planu BIOZ dla każdej budowy

146,37

PLANOWANIE SCENARIUSZY LEKCJI I MATERIAŁÓW 
EDUKACYJNYCH on-line

rocznik publikacja podpowiada jak napisać skuteczny scenariusz lekcji, w jaki sposób 
przedstawić materiał, aby osiągnąć jak najlepsze efekty w nauczaniu itp.

35,67

PLASTIC REVIEW miesięcznik czasopismo branżowe, przemysł tworzyw sztucznych 40,00
POJAZDY SZYNOWE kwartalnik czasopismo na temat konstrukcji, badań i teorii z zakresu pojazdów 

szynowych
53,35

POLIGON dwumiesięcznik czasopismo poświęcone wojskom lądowym 14,50
POLIGRAFIKA miesięcznik czasopismo branżowe drukarzy, wydawców, poligrafików 12,96
POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA 46 × rok czasopismo logistyczne o charakterze informacyjno-poradniczym, 

transport, spedycja, logistyka
6,00

POLSKI INSTALATOR 8 × rok czasopismo branży instalatorskiej, urządzenia sanitarne, wentylacyj-
ne, klimatyzacyjne

17,00

POLSKI JUBILER dwumiesięcznik pismo branży jubilersko-zegarmistrzowskiej, m.in. dla właścicieli lub osób 
zarządzających salonami jubilerskimi i zakładami zegarmistrzowskimi

12,00

POLSKIE DROBIARSTWO miesięcznik miesięcznik branżowy, chów i hodowla drobiu oraz dziedziny pokrewne 10,00
POLSKIE DROGI miesięcznik czasopismo branżowe, budowa i utrzymanie sieci dróg 29,90
POLSKIE DROGI GASTRONOMII miesięcznik gastronomia, sztuka kulinarna 19,90
POMIARY AUTOMATYKA & ELEKTRONIKA dwumiesięcznik czasopismo naukowo-techniczne, pomiary, automatyka, elektronika 15,50
POMIARY, AUTOMATYKA, KONTROLA miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne, automatyka, robotyka, informatyka 18,00
POMOC SPOŁECZNA W PRAKTYCE aktualizacja kwartalnik fachowy poradnik dla pracowników socjalnych i osób zarządzających 

placówkami socjalnymi
145,95

POMOC SPOŁECZNA W PRAKTYCE baza rocznik fachowy poradnik dla pracowników socjalnych i osób zarządzających 
placówkami socjalnymi

208,95

PORADNIK GOSPODAROWANIA ODPADAMI on-line roczny dostęp poradnik uwzględnia obowiązujące prawo w dziedzinie gospodarki 
odpadami

736,80

PORADNIK GOSPODARSKI 11 × rok czasopismo dla rolników wydawane przez Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego 

4,00

PORADNIK INSTYTUCJI KULTURY miesięcznik poradnik na temat działalności kulturalnej, prawa autorskiego, 
prawa pracy i zarządzania instytucją

41,00



97oferta tematyczna

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
PORADNIK KONSTRUKTORA MASZYN I URZĄDZEŃ 
on-line

roczny dostęp profesjonalna publikacja opracowana przez specjalistów z dziedziny 
projektowania i produkcji maszyn i urządzeń

736,77

PORADNIK RADNEGO I SOŁTYSA rocznik poradnik dla samorządowców lokalnych 26,00
PORADNIK ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCAMI 
aktualizacja

kwartalnik podatki, zarządzanie, inwestycje 229,95

PORADNIK ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCAMI baza rocznik podatki, zarządzanie, inwestycje 418,95
PRACA I ZDROWIE. POLSKIE … dwumiesięcznik prawo pracy, medycyna pracy, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, 

psychologia pracy
15,00

PRACA SOCJALNA dwumiesięcznik czasopismo porusza problemy związane z funkcjonowaniem instytu-
cji pomocy społecznej w ujęciu teoretycznym i praktycznym

30,00

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM rocznik publikacja jest zbiorem przydatnych informacji oraz ciekawych po-
mysłów, jak wykorzystać zwykłą ofertę szkolną, aby wesprzeć rozwój 
talentów, a do tego odczuć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy

51,45

PRACOWNIK FIZYCZNY. MAGAZYN KIEROWNIKÓW 
PRODUKCJI, MISTRZÓW I BRYGADZISTÓW

dwumiesięcznik czasopismo o tematyce dotyczącej zarządzania, skierowane do 
kierowników produkcji, mistrzów i brygadzistów

53,00

PRACOWNIK SOCJALNY rocznik przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej 331,80
PRACOWNIK SOCJALNY on-line roczny dostęp przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej 369,00
PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OPIEKUNA STAŻU 
on-line

rocznik publikacja pomaga określić predyspozycje opiekuna stażu, a także 
podstawy formalno-prawne pełnienia tej funkcji, ukazuje proces 
opieki nad młodymi nauczycielami jako zjawisko niosące obopólne 
korzyści, pomaga przygotować plan rozwoju zawodowego, a także 
wprowadza w specyfikę pracy z konkretnymi grupami nauczycieli

35,67

PRAWO I ŚRODOWISKO kwartalnik prawne aspekty ochrony środowiska 82,50
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PRAKTYKÓW 
on-line

roczny dostęp omówienie najważniejszych zasad ochrony środowiska 736,80

PRAWO PRACY I BHP on-line rocznik prawo, ochrona pracy, BHP 60,27
PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA kwartalnik prawo, ochrona pracy, BHP 82,95
PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ kwartalnik organizacyjno-techniczne i społeczno-gospodarcze aspekty przemian 

zachodzących w rolnictwie i technice rolniczej pod wpływem postępu 
technologicznego, globalizacji i konkurencji na rynkach żywnościowych

50,00

PROBLEMY ROZWOJU MIAST kwartalnik rozwój miast, procesy urbanizacyjne, ochrona środowiska 25,00
PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH on-line rocznik publikacja zawiera zebrane w formie tabeli zadania, które muszą 

zostać wykonane podczas postępowania o zamówienie publiczne – 
przy każdym zadaniu podana jest podstawa prawna, a także czynność 
zamawiającego i wykonawcy co z pewnością ułatwi codzienną pracę

23,37

PRODUKCJA MEBLI dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne dla branży meblarskiej 7,90
PROGRAMISTA miesięcznik magazyn specjalistów IT związany z inżynierią oprogramowania, 

bezpieczeństwem i nowymi technologiami
20,83

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM rocznik w publikacji zostały poruszone ważne zagadnienia dotyczące 
tworzenia projektu edukacyjnego w gimnazjum, program jest 
pomocny w organizacji zadań uczniów w trakcie realizacji projektu 
edukacyjnego oraz zapewnia profesjonalne przygotowanie uczniów 
do zainicjowania i wykonania projektu

97,17

PROMOTOR BHP 10 × rok czasopismo zajmujące się wszelkimi aspektami BHP 17,28
PROTOKOŁY OKRESOWYCH KONTROLI BUDYNKÓW rocznik publikacja stanowi zbiór gotowych wzorów dokumentów, które będą 

pomocne przy przeprowadzaniu przeglądów technicznych obiektów 
budowlanych, jest to zestaw kilkudziesięciu protokołów zarówno do 
kontroli rocznych, jak i pięcioletnich, a także dla budynków wielkopo-
wierzchniowych

121,77

PRZEGLĄD BUDOWLANY miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne, profesjonalne informacje z szeroko 
pojętego rynku budowlanego

21,00

PRZEGLĄD HODOWLANY dwumiesięcznik czasopismo popularno-naukowe poświęcone hodowli zwierząt 
gospodarskich

7,00

PRZEGLĄD I KONTROLA SIECI WOD.-KAN. rocznik publikacja elektroniczna na płycie CD zawierająca wzory dokumen-
tów niezbędnych przy przeprowadzeniu zarówno co rocznych jak 
i pięcioletnich przeglądów technicznych instalacji

60,27

PRZEGLĄD KOMUNALNY miesięcznik czasopismo z zakresu gospodarki komunalnej 33,60
PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY miesięcznik czasopismo branżowe, transport 25,00
PRZEGLĄD MECHANICZNY miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne, przemysł budowy maszyn, 

aparatury i urządzeń
25,00
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PRZEGLĄD OBRONY CYWILNEJ półrocznik czasopismo o tematyce bezpieczeństwa powszechnego, ochrony 

ludności, zarządzania kryzysowego, ratownictwa, obronności państwa
11,55

PRZEGLĄD ODLEWNICTWA miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne zajmujące się tematyką odlewniczą 19,00
PRZEGLĄD OPONIARSKI 10 × rok opony, maszyny do obsługi koła, materiały naprawcze, mechanika 10,00
PRZEGLĄD ORGANIZACJI miesięcznik organizacja i zarządzanie 20,00
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA miesięcznik czasopismo naukowo-techniczne, inżynieria spajania 17,00
PRZEGLĄD TECHNICZNY dwutygodnik czasopismo publicystyczne o ogólnej tematyce ogólnotechnicznej 10,40
PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY dwumiesięcznik czasopismo farmaceutyczne prezentujące problematykę branży 25,00
PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE  
DLA PRAKTYKÓW on-line

roczny dostęp w poradniku zawarto praktyczne zestawienie jednolitych tekstów 
aktów prawnych wraz z obszernym komentarzem

859,80

PRZYJACIEL PRZY PRACY 11 × rok czasopismo poświęcone ochronie człowieka w środowisku pracy 13,65
PRZYRODA POLSKA miesięcznik czasopismo wydawane przez Ligę Ochrony Przyrody, ekologia, 

ochrona środowiska, ochrona przyrody
6,51

PSYCHOLOGIA TŁUMU W RATOWNICTWIE 
MEDYCZNYM on-line

rocznik publikacja tłumaczy zagadnienia związane z tłumem, rodzaje tłumu, i jego 
reakcje na bodźce, przedstawia skutki oddziaływanie tłumu na jednostkę 
i ich zależność w postępowaniu, omawia objawy i warunki powstawania 
paniki zbiorowej oraz prezentuje metody zachowania wobec tłumu

23,37

RAPORT WOJSKO, TECHNIKA, OBRONNOŚĆ miesięcznik czasopismo informacyjno-analityczne poświęcone obronności dla 
profesjonalistów

9,90

RECYKLING miesięcznik czasopismo promujące recykling, proekologia 19,90
REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI 
on-line

rocznik w opracowaniu tym przedstawiamy Państwu najczęściej występujące 
sytuacje nieuregulowanych stanów prawnych oraz sposoby ich uregu-
lowania, w publikacji omówione są kwestie związane m.in. z: księgą 
wieczystą, dziedziczeniem nieruchomości, budynkiem na cudzym 
gruncie, zasiedzeniem nieruchomości, zniesieniem współwłasności, 
rewindykacją nieruchomości oraz służebnością drogi koniecznej

60,27

RESTAURACJA dwumiesięcznik czasopismo dla restauratorów, inwestorów, właścicieli i managerów 
lokali gastronomicznych oraz firm cateringowych, a także firm 
świadczących usługi dla branży HoReCa

12,00

ROZLICZENIE DOSTARCZANYCH DO BUDYNKU 
MEDIÓW on-line

rocznik poradnik przedstawia zasady rozliczania mediów, które są doprowa-
dzone do budynku, w publikacji opisane zostały metody rozliczania 
ciepła, wody i gazu, przedstawione zostały m.in. sposoby obliczania 
zużycia ciepła według przyrządów pomiarowych, według podzielni-
ków, a także według kryterium powierzchniowego

23,37

RUROCIĄGI kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne z dziedziny geopolityki paliwowo-
-energetycznej

90,00

RYNEK DRZEWNY kwartalnik przemysł drzewny, tartaczny 63,00
RYNEK ELEKTRYCZNY 11 × rok czasopismo specjalistyczne z branży elektrotechnicznej 9,90
RYNEK INSTALACYJNY 10 × rok czasopismo informacyjno-techniczne dla projektantów i instalatorów 

branży grzewczej, sanitarnej i klimatyzacyjnej
15,50

RYNEK POLSKIEJ NAFTY I GAZU rocznik kompleksowe wydanie poświęcone działalności sektora naftowo-
-gazowniczego w naszym kraju, omawiającego wpływ ropy i gazu 
na gospodarkę świata oraz na funkcjonowanie – powiązanych 
z paliwami – innych gałęzi przemysłu

73,80

RYNEK TURYSTYCZNY miesięcznik czasopismo specjalistyczne, branża turystyczna i hotelarska 12,00
RYNEK ZDROWIA 11 × rok hobby, zainteresowania 9,50
RYSUNEK DZIECKA W DIAGNOZIE 
PSYCHOPEDAGOGICZNEJ on-line

rocznik w publikacji zostały omówione następujące tematy: fazy rozwoju 
rysunku w zależności od wieku dziecka, rysunek jako metoda 
badawcza projekcyjna oraz najmniej ustrukturalizowana oraz analiza 
rysunku – jak przeprowadzić ją poprawnie 

23,37

SAD NOWOCZESNY miesięcznik czasopismo rolnicze dla sadowników oraz rolników 10,00
SAD. MIESIĘCZNIK PRAKTYCZNEGO SADOWNICTWA miesięcznik czasopismo rolnicze dla sadowników oraz rolników 12,00
SCENARIUSZE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU rocznik poradnik pomoże Państwu nowocześnie organizować zajęcia dla 

przedszkolaków, pozwoli zorganizować zajęcia z przedszkolakami 
tak, aby były one interesujące, inspirujące i pozostawały w zgodzie 
z aktualną Podstawą programową wychowania przedszkolnego, 
pomoże zindywidualizować pracę pedagogiczną pod kątem 
predyspozycji i potrzeb poszczególnych uczniów oraz klarownie 
przedstawi metodologię tworzenia scenariuszy zajęć oraz wyjaśni, 
jak dostosowywać je do potrzeb konkretnej grupy

51,45



99oferta tematyczna

T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
SHOPPING CENTER POLAND miesięcznik czasopismo dla deweloperów, inwestorów, specjalistów związanych 

z rynkiem centrów handlowych i handlu detalicznego
57,40

SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 
POWYŻEJ 1 kV on-line

roczny dostęp książka zawiera praktyczne informacje z zakresu dokumentacji 
technicznej, badań obiektów, instalacji elektroenergetycznych oraz 
tworzenia bezpiecznej pracy

736,80

SKŁADOWANIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKACH 
on-line

rocznik publikacja przedstawia obowiązki, jakie musi wypełniać zarządzający 
składowiskiem, prezentuje procedury wyboru optymalnej lokalizacji 
składowiska, które są podstawowym elementem do jego prawidłowego 
funkcjonowania, prezentuje obowiązki zarządzającego składowiskiem, 
informacje na temat rodzaju odpadów, które mogą być unieszkodliwia-
ne na składowisku odpadów komunalnych, zawiera wykaz odpadów 
których nie wolno składować na składowisku odpadów komunalnych, 
omawia procedury wyboru lokalizacji składowiska, przedstawia układ 
funkcjonalny nowoczesnego składowiska odpadów komunalnych oraz 
prezentuje techniczne rozwiązania służące odgazowaniu składowisk

23,37

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE SPÓŁDZIELNIĄ 
MIESZKANIOWĄ aktualizacja

kwartalnik skuteczna pomoc w zarządzaniu spółdzielnią mieszkaniową i admi-
nistrowaniu budynkiem

183,75

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE SPÓŁDZIELNIĄ 
MIESZKANIOWĄ baza

rocznik skuteczna pomoc w zarządzaniu spółdzielnią mieszkaniową i admi-
nistrowaniu budynkiem

366,45

SKUTECZNY NAUCZYCIEL. SKUTECZNA SZKOŁA rocznik publikacja to zbiór przydatnych informacji oraz ciekawych pomysłów 
na podniesienie jakości i efektywności nauczania przydatny każdemu 
nauczycielowi, na każdym etapie kształcenia

51,45

SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU dwumiesięcznik czasopismo skierowane do kadry kierowniczej i menedżerów branży 
utrzymania ruchu

40,00

SPAJANIE MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH kwartalnik czasopismo branżowe, technologie spawania, zgrzewania 10,00
SPECIAL OPS dwumiesięcznik czasopismo o tematyce formacji specjalnych z kraju i zagranicy, 

wojskowych i policyjnych jednostkach elitarnych
13,00

SPECYFIKACJE TECHNICZNE. ROBOTY 
WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH

rocznik praktyczny program komputerowy, pozwalający na profesjonalne 
przygotowanie specyfikacji technicznej, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego

121,77

STAL METALE & NOWE TECHNOLOGIE dwumiesięcznik czasopismo branżowe, problematyka techniczna rynku stali i metali 21,60
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA kwartalnik stomatologia odtwórcza, rehabilitacja uzębienia, 43,88
STRAŻAK miesięcznik czasopismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 7,00
STUDIA MEDIOZNAWCZE kwartalnik media, dziennikarstwo 25,00
SUROWCE I MASZYNY BUDOWLANE dwumiesięcznik surowce, maszyny 25,00
SYSTEMY INSTALACYJNE 10 × rok czasopismo branży instalacyjnej 9,50
SZEF SPRZEDAŻY dwumiesięcznik czasopismo dla dyrektorów i kierowników sprzedaży 52,32
ŚCIANY W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM 
on-line

rocznik dokument zawiera również wskazówki dotyczące wykonywania 
pionowych przegród budowlanych oraz wskazuje najczęstsze 
błędy projektowe i wykonawcze, publikacja przeznaczona jest dla 
inżynierów i architektów zajmujących się projektowaniem budynków 
jednorodzinnych jak i innych obiektów kubaturowych, może być też 
przydatna inwestorowi prywatnemu planującemu budowę

60,27

ŚRODOWISKO miesięcznik ochrona środowiska, ekologia, zrównoważony rozwój 27,50
ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE SZKOLENIE 
I EGZAMIN on-line

rocznik publikacja szczegółowo omawia całość szkolenia i egzamin na 
uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych, opisane 
są sposoby przeprowadzania i zakres programowy szkoleń, warunki 
i wysokość opłat za szkolenie i postępowanie administracyjne, wykaz 
uczelni na których można przystąpić do kursu

84,87

ŚWIAT BETONU dwumiesięcznik dwumiesięcznik tworzony z myślą o inwestorach, wykonawcach 
budowlanych i projektantach poświęcony technologii betonowego 
budownictwa monolitycznego, opisujący sposoby, materiały jak 
i narzędzia służące do poprawnego wykonawstwa

9,00

ŚWIAT DRUKU miesięcznik czasopismo specjalistyczne, poligrafia, druk, introligatorstwo 15,00
ŚWIAT FRYZJERSTWA 8 × rok czasopismo branżowe dla fryzjerów 13,99
ŚWIAT HOTELI miesięcznik czasopismo dla branży hotelarskiej 23,50
ŚWIAT MEDYCYNY I FARMACJI miesięcznik medycyna, farmacja, terapia 11,43
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ŚWIAT RADIO miesięcznik elektronika 12,00
ŚWIAT SZKŁA 11 × rok czasopismo dla branży szklarskiej i okiennej, produkcja, obróbka, 

dekoracja szkła, montaże konstrukcji przeszklonych
15,50

TABLICE I ALGORYTMY DO WYMIARÓW 
ZGINANYCH ELEMENTÓW ŻELBETONOWYCH

rocznik celem opracowania było syntetyczne zebranie wiadomości na temat 
projektowania konstrukcji żelbetowych zawartych w normach europej-
skich i stworzenie prostych, czytelnych algorytmów do wymiarowania 
elementów zginanych, na podstawie przygotowanych algorytmów 
i tablic można wykonać obliczenia wytrzymałościowe belek żelbeto-
wych według stanów granicznych nośności i użytkowalności 

124,95

TABLICE PIERWSZA POMOC rocznik tablice zawierają schematy, jak postępować w przypadkach: udziele-
nia pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych, 
zadławienia oraz jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

36,78

TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACJA miesięcznik czasopismo branżowe, urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne 27,00
TECHNIKA SPAWALNICZA W PRAKTYCE 
aktualizacja

3 × rok publikacja obejmuje całokształt technologicznych i konstrukcyjnych 
zagadnień dotyczących projektowania, wykonawstwa i kontroli 
połączeń spawanych

186,90

TECHNIKA SPAWALNICZA W PRAKTYCE baza rocznik publikacja obejmuje całokształt technologicznych i konstrukcyjnych 
zagadnień dotyczących projektowania, wykonawstwa i kontroli 
połączeń spawanych

376,95

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO miesięcznik czasopismo dla miłośników kolei, forum producentów, konstrukto-
rów i użytkowników

32,00

TERRORYZM. ZAGROŻENIA – PREWENCJA – 
ZWALCZANIE

kwartalnik organizacje terrorystyczne, taktyka i przeciwdziałanie terroryzmowi 10,00

THINKTHANK kwartalnik zarządzanie, biznes, rozwój 125,00
TOP AGRAR POLSKA miesięcznik magazyn nowoczesnego rolnictwa 15,95
TRANSPORT DROGOWY rocznik bieżące zmiany prawno-transportowe 331,80
TRANSPORT DROGOWY on-line roczny dostęp bieżące zmiany prawno-transportowe 369,00
TRANSPORT PRZEMYSŁOWY I MASZYNY ROBOCZE kwartalnik czasopismo naukowo-techniczne, transport przemysłowy, maszyny 

robocze
15,00

TRANSPORT TECHNIKA MOTORYZACYJNA miesięcznik czasopismo poświęcone konstrukcji, technologii, eksploatacji i sprze-
daży środków transportu

8,40

TRIBOLOGIA dwumiesięcznik czasopismo naukowo-techniczne adresowane do inżynierów-
-konstruktorów, technologów oraz producentów maszyn

30,00

TRUCK & BUSINESS POLSKA 5 × rok czasopismo branżowe dla kadry zarządzającej transportem drogowym 25,00
TSL MANAGER kwartalnik czasopismo dla specjalistów odpowiedzialnych za transport, logisty-

kę i bezpieczeństwo
50,00

TURYSTYKA I REKREACJA rocznik turystyka i rekreacja 25,00
TYGODNIK PORADNIK ROLNICZY tygodnik czasopismo branży rolnej 4,00
TYNKI dwumiesięcznik czasopismo branżowe 9,50
UMOWA DOSTAWY on-line rocznik w publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawie-

rania umów dostawy na gruncie prawa cywilnego, publikacja odnosi 
się jednak także do regulacji prawa europejskiego, a w szczególności 
zasady swobody przepływów towarów

60,27

UMOWA DOŻYWOCIA on-line rocznik w publikacji dowiesz się, jak skutecznie zawrzeć umową dożywocia 
na gruncie kodeksu cywilnego, jakie są prawa i obowiązki nabywcy 
i zbywcy nieruchomości i kiedy wygasa umowo dożywocia

60,27

UMOWA LICENCYJNA W PRAWIE AUTORSKIM 
on-line

rocznik w publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawie-
rania umów licencyjnych na gruncie prawa autorskiego, publikacja 
odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa 
polskiego, opisuje treść umowy licencyjnej oraz zawiera komentarz 
prawny dotyczący tak istotnych zagadnień jak rozwiązanie umo-
wy czy skutki niewykonani lub nienależytego wykonania umowy

60,27

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI on-line rocznik w publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawiera-
nia umów o zachowaniu poufności zarówno z podmiotami gospodar-
czymi jaki z osobami fizycznymi, publikacja odnosi się równocześnie 
do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego 

60,27
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UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA SPÓŁKI CYWILNEJ 
on-line

rocznik w publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące 
zawarcia umowy założycielskiej spółki cywilnej, publikacja odnosi 
się zarówno do regulacji prawa europejskiego jak i prawa polskiego, 
omówiono w niej nie tylko treść umowy i treść uchwał spółki cywil-
nej ale także proces zakładania i rozwiązywania spółki

72,57

UMOWY GOSPODARCZE WG STANDARDÓW UE 
on-line

rocznik publikacja zawiera komentarz do zasad zawierania umów w kontekście 
Unii Europejskiej, praktyczne wskazówki do sporządzania konkretnych 
umów, czytelne informacje o dostosowaniu polskiego prawa do prawa 
UE, gotowe wzory umów, pism i formularzy, orzecznictwo sądów polskich 
i unijnych oraz akty prawne UE z zakresu prawa umów gospodarczych

735,54

UPADKI JAKO WIELKI ZESPÓŁ GERIATRYCZNY 
on-line

rocznik publikacja prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące upadków 
osób starszych, przedstawia przyczyny powstawania upadków 
oraz ich konsekwencje, omawia zasady usprawniania pacjentów 
w przypadku upadków

23,37

URANIA – POSTĘPY ASTRONOMII dwumiesięcznik czasopismo astronomiczne, dla miłośników astronomii i zawodo-
wych astronomów

19,90

USUWANIE ZWIĄZKÓW WĘGLA, AZOTU FOSFORU 
W SYS. OCZYSZ. ŚCIEKÓW on-line

rocznik publikacja przedstawia metody pozwalające na zwiększenie stopnia 
oczyszczania ścieków, które mogą zostać wprowadzone do istnieją-
cych i funkcjonujących obiektów

60,27

UTRZYMANIE RUCHU kwartalnik problematyka związana z utrzymaniem ruchu w przemyśle 27,00
VET PERSONEL kwartalnik czasopismo adresowane do osób biorących udział w leczeniu, opiece, 

rehabilitacji, pielęgnacji oraz szkoleniu zwierząt czyli średniego 
personelu weterynaryjnego

21,00

W AKCJI dwumiesięcznik magazyn dla straży pożarnych, taktyka, technika i profilaktyka 18,36
WARTOŚĆ UŻYTKOWA BUDYNKU on-line rocznik nieruchomości, cenniki 60,27
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH on-line

roczny dostęp książka zawiera praktyczne informacje z zakresu montażu, eksploata-
cji, nadzoru nad robotami instalacyjnymi oraz wymagania odbiorcze 
w instalacji elektrycznych

736,80

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
INSTALACJI I SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH 
on-line

roczny dostęp książka zawiera praktyczne informacje z zakresu montażu, eksploata-
cji, nadzoru nad robotami instalacyjnymi oraz wymagania odbiorcze 
w instalacjach i sieciach wodno-kanalizacyjnych

736,80

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH on-line

roczny dostęp poradnik opisuje wymagania z zakresu wykonywania robót 
budowlano-montażowych

736,80

WARUNKI WYPOSAŻENIA BUDYNKÓW 
W INSTALACJE GAZOWE on-line

rocznik publikacja poświęcona jest takim zagadnieniom jak: doprowadze-
nie paliwa gazowego w budynku, instalacja kurka głównego na 
zewnątrz budynku, lokalizacja przewodów gazowych, instalacja 
gazomierzy, a także zapewnienie bezpieczeństwa budynków wypo-
sażonych w instalacje gazowe

35,67

WARZYWA OWOCE MIĘKKIE miesięcznik czasopismo branżowe dla producentów owoców, warzyw i kwiatów 
oraz handlowców

11,00

WENTYLACJA KLIMATYZACJA – WARUNKI 
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

rocznik w publikacji zostały wymienione i opisane akty prawne, przepisy 
i normy niezbędne do projektowania, wykonywania i odbiorów instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, skupiono się również na wymaganiach, 
jakie powinny spełniać wyroby stosowane w instalacji wentylacyjnej

103,95

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE 
aktualizacja

3 × rok aktualne przepisy prawne, poradnik zawiera praktyczne wskazówki, 
szereg obliczeń, schematów i przejrzystych tabel

193,20

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE baza rocznik aktualne przepisy prawne, poradnik zawiera praktyczne wskazówki, 
szereg obliczeń, schematów i przejrzystych tabel

376,95

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE CD 
aktualizacja

3 × rok aktualne przepisy prawne, poradnik zawiera praktyczne wskazówki, 
szereg obliczeń, schematów i przejrzystych tabel

202,95

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE CD 
baza

rocznik aktualne przepisy prawne, poradnik zawiera praktyczne wskazówki, 
szereg obliczeń, schematów i przejrzystych tabel

367,77

WETERYNARIA W PRAKTYCE 9 × rok czasopismo branżowe, weterynaria 21,00
WETERYNARIA W TERENIE kwartalnik czasopismo branżowe, weterynaria 22,05
WIADOMOŚCI GÓRNICZE 11 × rok czasopismo naukowo-techniczne, górnictwo 30,00
WIADOMOŚCI MELIORACYJNE I ŁĄKARSKIE kwartalnik czasopismo poświęcone melioracji, łąkarstwu, zaopatrzeniu rolni-

ctwa i wsi w wodę oraz pokrewnym działom techniki
42,00

WIADOMOŚCI NUMIZMATYCZNE półrocznik czasopismo naukowe poświęcone numizmatyce i historii pieniądza, 
porusza również problematykę z pogranicza archeologii i nauk 
pomocniczych historii (zwłaszcza sfragistyki)

31,50
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WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE dwutygodnik czasopismo branżowe, turystyka 12,00
WIEDZA OBRONNA kwartalnik czasopismo Zarządu Gł. Towarzystwa Wiedzy Obronnej 32,85
WIEŚ JUTRA kwartalnik czasopismo specjalistyczne, rolnictwo 30,00
WILGOĆ, PLEŚNIE I GRZYBY W BUDYNKACH rocznik poradnik ten przeznaczony jest dla firm i osób, które chcą skutecz-

nie zapobiegać lub likwidować zagrożenia biologiczne w budynkach, 
kompleksowo omawia problematykę powstawania wilgoci, pleśni 
i grzybów we wnętrzach obiektów budowlanych

121,77

WODA I ŚCIEKI rocznik aktualności, prawo, finanse 357,00
WODA I ŚCIEKI on-line roczny dostęp aktualności, prawo, finanse 388,68
WODA – ŚRODOWISKO – OBSZARY WIEJSKIE kwartalnik społeczno-ekonomiczne, techniczno-technologiczne i przyrodniczo-go-

spodarcze aspekty strategicznych i operacyjnych zagadnień o krajowym, 
regionalnym i lokalnym zasięgu, dotyczących ochrony, kształtowania 
i racjonalnego użytkowania środowiska, w tym: zasobów wodnych, za-
sobów glebowych, zasobów trwałych użytków zielonych oraz zasobów 
różnorodności gatunkowej i krajobrazowej w procesie zrównoważonego 
i wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a także ich 
przeobrażeniom i infrastrukturze technicznej i biologicznej

57,15

WODOCIĄGI – KANALIZACJA miesięcznik czasopismo poświęcone branży wodno-ściekowej 16,80
WODOCIĄGI I KANALIZACJA on-line roczny dostęp poradnik wymiennokartkowy stanowi profesjonalną pomoc dla pro-

jektantów, inżynierów, inspektorów nadzoru, monterów oraz osób 
odpowiedzialnych za eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnych

684,14

WSKAZÓWKI PODATKOWE on-line rocznik czasopismo specjalistyczne 369,00
WSPÓLNE TEMATY miesięcznik pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniar-

skiego i opiekuńczego
18,00

WYBRANE PROGRAMY EDUKACJI ZDROWOTNEJ 
W PEDIATRII

rocznik poradnika zawiera gotowe programy edukacji zdrowotnej, 
które mogą być zastosowane w opiece nad dzieckiem zdrowym, 
z wybranymi chorobami przewlekłymi i wybranymi chorobami 
ostrymi, stanowi niezastąpioną pomoc dla zespołu terapeutyczne-
go przygotowującego dziecko i jego rodziców do samodzielnego 
funkcjonowania z chorobą

72,45

WYCENA BUDYNKÓW półrocznik nieruchomości 144,65
WYMAGANIA I BADANIA MIESZANEK MINERALNO- 
-ASFALTOWYCH on-line

rocznik poradnik przedstawia wymagania dla cech fizycznych i mechanicznych 
mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanych z nich warstw, 
w publikacji opisane zostały ważniejsze badania mieszanek mineralno-
-asfaltowych stosowanych do budowy dróg

35,67

WZORY DOKUMENTÓW DLA PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. rocznik publikacja zawiera edytowalne wzory wniosków, zleceń, zgłoszeń 
i oświadczeń niezbędnych dla branży wod.-kan, pozwala na sprawne 
załatwienie formalności związanych z przyłączami

49,08

WZORY PROTOKOŁÓW Z POMIARÓW STANU 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH

rocznik publikacja zawiera wzory protokołów dokumentujących pomontażo-
we badania odbiorcze nowych instalacji elektrycznych i wykonywane 
sprawdzenia okresowe tych instalacji

121,77

ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW BUDYNKU 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRUNCIE

rocznik poradnik zawiera praktyczne informacje oraz liczne rysunki i sche-
maty niezbędne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciw-
wilgociowym znajdujących się w gruncie elementów budynków, 
omawia zasady prawidłowego wykonania izolacji oraz metody ich 
odtwarzania i naprawy

82,95

ZABEZPIECZENIE DACHÓW PŁASKICH I TARASÓW rocznik poradnik zawiera praktyczne wskazówki oraz liczne rysunki i zdjęcia 
pomocne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym 
dachów płaskich i tarasów

82,95

ZADANIA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDÓW 
W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH on-line

rocznik publikacja prezentuje przydatne informacje dla osób zajmujących się 
gospodarką odpadami, przedstawia zasady gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, które wynikają ze znowelizowanych przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

23,37

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – DORADCA miesięcznik zamówienia publiczne, prawo, porady dla zamawiających i wykonawców 30,45
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W GOSPODARCE 
ODPADAMI on-line

rocznik publikacja przedstawia problemy, jakie mogą pojawić się w procedu-
rze zamówień, dotyczących gospodarki odpadami, w prosty sposób 
prezentuje rekomendowane rozwiązania w tym zakresie

23,37

ZARZĄDZANIE W PIELĘGNIARSTWIE rocznik nasza publikacja pozwoli usprawnić zarządzanie personelem pielęg-
niarskim, poprawić jakość świadczeń, zorganizować zespół, z którym 
będzie się dobrze pracowało

51,45
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ZASADY DOKUMENTOWANIA SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA

rocznik książka zawiera praktyczne informacje dotyczące dokumentowania 
systemu zarządzania

52,40

ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNKACJI W NAUCZANIU 
I WYCHOWANIU on-line

rocznik publikacja zawiera wiele porad na temat zasad budowania jak 
najefektywniejszej dla procesu przyswajania wiedzy więzi miedzy 
osobą nauczającą a nauczaną, wprowadza w zagadnienia reżyserii 
edukacyjnej, zasad oceniania postępów w nauce i poziomów 
informacji w ocenianiu

55,35

ZASADY SPORZĄDZANIA SPECYFIKACJI 
TECHNICZNYCH

rocznik publikacja omawia zasady sporządzania specyfikacji technicznych, 
prezentuje przykładowe specyfikacje techniczne

51,45

ZDROWIE PUBLICZNE kwartalnik czasopismo naukowe, medycyna, zdrowie publiczne 36,00
ZESZYTY IZBY GOSPODARCZEJ WODOCIĄGI POLSKIE miesięcznik prawo, branża wodno-ściekowa 22,62
ZIELEŃ MIEJSKA miesięcznik czasopismo o tematyce związanej z zielenią miejską w przestrzeni 

publicznej
15,75

ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ dwumiesięcznik nauka o żywności 40,95

podatki, ekonomia, finanse, ubezpieczenia, statystyka
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI POLSKI 
książka z CD

kwartalnik kwartalnik GUS 30,75

BANK I KREDYT dwumiesięcznik zagadnienia finansowo-gospodarcze 40,00
BANK. MIESIĘCZNIK FINANSOWY 11 × rok czasopismo dla menedżerów banków, specjalistów ds. finansowych 

w przedsiębiorstwach
27,00

BEZROBOCIE REJESTROWANE W POLSCE książka kwartalnik kwartalnik GUS 17,28
BILANSOWE WYNIKI FINANSÓW PODMIOTÓW 
GOSPODARCZYCH W 2015 R.

rocznik rocznik GUS 15,12

BIULETYN GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO miesięcznik biuletyn wskazujący konkretne rozwiązania problemów z zakresu 
rachunkowości i finansów; dodatki: wydanie internetowe gratis

63,00

BIULETYN INFORMACYJNY DLA SŁUŻB 
EKONOMICZNO- FINANSOWYCH

3 × w miesiącu 
(co 10 dni)

czasopismo o szerokim zakresie zagadnień, profesjonalnie wyjaś-
niające podatki dochodowe (PIT, CIT), VAT, inne podatki i opłaty oraz 
zagadnienia rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. 
Wiele tematów opracowanych jest w sposób najbardziej oczekiwany 
przez księgowych czyli jednocześnie podatkowo i księgowo oraz 
pod kątem składek ZUS. Bieżąco informuje o zmianach w przepisach 
prawnych i opisuje skutki tych zmian. Ponadto publikuje wiele 
odpowiedzi na pytania czytelników oraz najnowsze orzecznictwo 
i najciekawsze wyjaśnienia organów podatkowych. Wraz z czasopis-
mem wydawane są liczne bardzo atrakcyjne i niezbędne księgowym 
dodatki, płyty CD oraz wersje on-line czasopisma GRATIS!

12,75

BIULETYN INFORMACYJNY DLA SŁUŻB 
EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
z dodatkiem SERWIS PODATKOWYM

3 × w miesiącu 
(co 10 dni)  
Serwis Podatkowy – 
miesięcznik dostępny 
z Biuletynem 10 dnia 
każdego miesiąca 

comiesięczny dodatek Serwis Podatkowy zawiera orzecznictwo sądowe 
i interpretacje organów podatkowych do poszczególnych przepisów 
podatkowych: VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Każdy Serwis jest poświęcony jednemu 
tytułowi podatkowemu, a zamieszczane w nim orzecznictwo i interpreta-
cje układane są kolejno do poszczególnych artykułów w ustawach

15,25

BIULETYN STATYSTYCZNY miesięcznik podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 21,60
BIULETYN VAT miesięcznik publikacja zawierająca odpowiedzi na aktualne pytania księgowych 

z całej Polski związane z prowadzeniem firmy rozliczającej VAT; 
dodatki: wydanie internetowe gratis 

53,00

BLOOMBERG BUSINESSWEEK POLSKA miesięcznik ekonomia, biznes 14,90
BUCHALTER dwutygodnik poradnik dla księgowych, prawo w księgowości 25,00
BUDOWNICTWO – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2015 R. rocznik rocznik GUS 17,28
BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2014 R. CD rocznik rocznik GUS 18,45
BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2015 R. 
książka

rocznik rocznik GUS 19,44
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CENY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2015 R. rocznik rocznik GUS 32,40
CIO kwartalnik ekonomia, biznes 30,00
CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA miesięcznik ekonomia, finanse, rachunkowość; dodatki: wydanie internetowe gratis 43,58
CONTROLLING I ZARZĄDANIE dwumiesięcznik fachowe czasopismo o zasięgu ogólnopolskim, kierowane do 

profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy 
finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej

45,00

DOCHODY I WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI POLSKI 
(RAPORT Z BADAŃ EU-SILC 2015) CD

rocznik rocznik GUS 18,45

DOCHODY I WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI POLSKI 
(RAPORT Z BADAŃ EU-SILC 2015) książka

rocznik rocznik GUS 21,60

DORADZTWO PODATKOWE – BIULETYN 
INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH

miesięcznik podatki, finanse 39,00

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW 
Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 2015 R.

rocznik rocznik GUS 15,12

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW 
W LATACH 2013–2015 książka + CD

rocznik rocznik GUS 24,60

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIEBIORSTW 
NIEFINANSOWYCH W 2015 R.

rocznik rocznik GUS 16,20

EKOLOGIA I RYNEK 11 × rok ekonomia, biznes 19,90
EKONOMIA I ŚRODOWISKO kwartalnik ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju
29,40

EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA miesięcznik strategia, zarządzanie, organizacja, restrukturyzacja, marketing, finanse, 
publikacje praktyków i autorytetów naukowych

24,70

EMERYTURY I RENTY W 2015 R. rocznik rocznik GUS 16,20
EUROPEJSKI DORADCA SAMORZĄDOWY rocznik samorząd terytorialny, fundusze europejskie, finanse 45,00
FINANSE rocznik bankowość, rynki kapitałowe, finanse; pismo w języku angielskim 36,60
FINANSE I CONTROLLING dwumiesięcznik porusza problemy controllingowe w firmie, zawiera wszelkie prak-

tyczne wskazówki poparte przykładami rozwiązań
52,32

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI kwartalnik czasopismo specjalistyczne poświęcone finansowaniu nieruchomości 
i rozwojowi tego rynku

59,99

FORBES. PROFIT miesięcznik ekonomia, biznes, gospodarka 14,90
FORUM SAMORZĄDOWE miesięcznik czasopismo poświęcone działalności jednostek samorządu terytorial-

nego całej Polski
17,00

GAZETA BANKOWA 11 × rok czasopismo dla specjalistów kadry zarządzającej w instytucjach 
finansowych

11,90

GAZETA FINANSOWA 46 × rok finanse, księgowość, prawo, podatki 10,00
GAZETA SOŁECKA miesięcznik ogólnopolski miesięcznik pomagający w rozwoju społeczno-gospodar-

czym gmin i powiatów, adresowany do sołtysów, radnych i działaczy sa-
morządowych oraz urzędników gmin, powiatów, rolników i nauczycieli

4,99

GAZETA UBEZPIECZENIOWA – AKTUALNOŚCI tygodnik ekonomia, prawo, ubezpieczenia; dodatki: wydanie internetowe gratis 7,90
GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2015 książka + CD

rocznik rocznik GUS 30,75

GOSPODARKA I HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI rocznik raport o gospodarce i handlu zagranicznym Polski 55,00
GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA miesięcznik racjonalne gospodarowanie materiałami, organizacja i działanie służb 

zaopatrzenia
55,90

GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2015 R. CD rocznik bilans podstawowych materiałów, zużycie i zapasy materiałów, 
udział importu w dostawach oraz eksportu w produkcji 

18,45

GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2015 R. książka rocznik bilans podstawowych materiałów, zużycie i zapasy materiałów, 
udział importu w dostawach oraz eksportu w produkcji 

16,20

GOSPODARKA NARODOWA dwumiesięcznik planowanie, zarządzanie w gospodarce narodowej 58,80
GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA 
W LATACH 2014–2015 CD

rocznik rocznik GUS 18,45

GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA 
W LATACH 2014–2015 książka

rocznik rocznik GUS 19,44

HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE W… rocznik raport dotyczący znaczenia sfery handlu wewnętrznego dla rozwoju go-
spodarczego w Polsce i zaspokajania codziennych potrzeb konsumentów

65,00

HANDEL ZAGRANICZNY GUS kwartalnik kwartalnik GUS 20,52
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA 10 × rok czasopismo specjalistyczne o zarządzaniu, przywództwie i biznesie 125,00
HOME & MARKET 11 × rok czasopismo gospodarczo-ekonomiczne 10,70
INFOR LEX KADRY I PŁACE roczny dostęp produkt adresowany do menedżerów i kierowników personalnych 1955,70
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MONITOR księgowego 
to fachowy dwutygodnik przeznaczony 
dla księgowych, biur rachunkowych 
oraz właścicieli MSP. Wskazuje  
rozwiązania konkretnych problemów 
z zakresu podatków, rachunkowości, 
ubezpieczeń społecznych oraz  
kadr i płac.

MONITOR prawa pracy 
i ubezpieczeń to specjalistyczny 
dwutygodnik przeznaczony dla  
księgowych oraz specjalistów 
ds. kadr, płac i rozliczeń. Znajdują się  
w nim konkretne rozwiązania problemów  
dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych i wynagrodzeń.

BIULETYN VAT to praktyczny  
dwutygodnik dla księgowych, 
głównych księgowych, doradców 
podatkowych, przedsiębiorców oraz 
pracowników firm odpowiedzialnych 
za rozliczanie VAT i akcyzy. BIULETYN 
VAT jest niezbędnym źródłem  
informacji o nowych przepisach.

IFK Platforma  
Księgowych i Kadrowych  
www.inforfk.pl
 Zawartość:
  ponad 10 000 porad prawnych 

i artykułów z oznaczeniem aktualności
  codzienne aktualności prawne
   specjalistyczny serwis: Zmiany 2016
   wydania internetowe fachowych 

biuletynów
   wideoporady, wideoinstrukcje, 

audiokomentarze ekspertów
   praktyczne narzędzia

InFormacje I zamówIenIa: www.sKleP.InFor.Pl 22 761 30 30, 801 626 666 boK@InFor.Pl
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INFOR LEX KSIĘGOWOŚĆ roczny dostęp oferta adresowana do głównych księgowych, pracowników służb 

finansowo-kadrowych oraz służb kadrowych
1955,70

INFOR LEX KSIĘGOWOŚĆ I KADRY roczny dostęp produkt adresowany do głównych księgowych, pracowników służb 
finansowo-księgowych oraz służb kadrowych

3308,70

INFOR LEX OŚWIATA roczny dostęp oferta adresowana do księgowych rozliczających placówki oświatowe 
oraz służby kadrowej (Karta Nauczyciela, prawo edukacyjne)

1709,70

INFOR LEX SEKTOR PUBLICZNY roczny dostęp oferta adresowana do osób piastujących kluczowe stanowiska 
w administracji publicznej m.in.: wójt, burmistrz, prezydent miasta, 
starosta, Sekretarz, skarbnik

3308,70

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
KRAJU

miesięcznik miesięcznik GUS 16,20

INFORMATOR miesięcznik ekonomia, biznes 6,50
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY 
MANAGEMENT

kwartalnik kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 31,50

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2012–2014 rocznik ekonomia; roczny raport o inwestycjach zagranicznych w Polsce, 65,00
KONDYCJA GOSPODARSTW DOMOWYCH on-line kwartalnik badania kondycji gospodarstw domowych 98,40
KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI 
W LATACH 2013–2016

rocznik sytuacja gospodarcza świata i Polski 65,00

KONIUNKTURA W BANKOWOŚCI on-line kwartalnik wyniki kwartalnych badań koniunktury w bankowości 98,40
KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE on-line kwartalnik wyniki kwartalnych badań koniunktury w budownictwie 98,40
KONIUNKTURA W HANDLU on-line kwartalnik wyniki kwartalnych badań koniunktury w handlu 98,40
KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE on-line miesięcznik wyniki badań koniunktury w przemyśle 98,40
KONIUNKTURA W ROLNICTWIE on-line kwartalnik wyniki kwartalnych badań koniunktury w rolnictwie 98,40
KONSUMPCJA W POLSCE W… rocznik raport o konsumpcji, przedstawiający tę problematykę w skali 

makro- i mikroekonomicznej.
42,00

KSIĘGOWANIA OD A DO Z W JEDNOSTKACH 
FINANSÓW PUBLICZNYCH akt. WYD. C.H. BECK 

miesięcznik czasopismo skierowane do osób zajmujących się prowadzeniem 
księgowości w jednostce finansów publicznych

94,40

KSIĘGOWANIE OD A DO Z W JEDNOSTKACH 
FINANSÓW PUBLICZNYCH dzieło bazowe  
WYD. C.H. BECK 

rocznik czasopismo skierowane do osób zajmujących się prowadzeniem 
księgowości w jednostce finansów publicznych

282,45

KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE kwartalnik zarządzanie przedsiębiorstwem, ekonomia 35,00
LEŚNICTWO 2016 KSIĄŻKA rocznik powierzchnia, stan zasobów leśnych oraz zagospodarowanie lasów 

i ich gospodarcze wykorzystanie, zadrzewienia
21,60

LUDNOŚĆ, STAN I STRUKTURA W PRZEKROJU 
TERYTORIALNYM stan z dnia 30.06.2016 R. 
książka + CD

rocznik rocznik GUS 24,60

MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI 2016 CD rocznik rocznik GUS 30,75
MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI 2016 książka rocznik rocznik GUS 27,00
MIASTA W LICZBACH KSIĄŻKA + CD rocznik publikacja GUS 30,75
MIESIĘCZNIK UBEPIECZENIOWY 11 × rok ubezpieczenia, zarządzanie ryzykiem 39,17
MONITOR KSIĘGOWEGO 2 × miesiąc problematyka rachunkowości finansowej i zarządczej oraz kontroli 

finansowej, dodatki: wydanie internetowe gratis 
37,50

MONITOR PODATKOWY miesięcznik czasopismo dla prawników, ekonomistów, pracowników organów 
podatkowych i samorządowych oraz dyrektorów finansowych

65,00

MONITORING BANKÓW 2015 KSIĄŻKA + CD rocznik Wyjaśnienia metodologiczne. W części analitycznej warunki działania 
i wyniki finansowe sektora bankowego. W części tabelarycznej sieć 
dystrybucji produktów bankowych, bilans, rachunek zysków i strat, 
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

18,45

NAUKA I TECHNIKA W 2015 R. książka + CD rocznik rocznik GUS 34,44
NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE miesięcznik czasopismo ekonomiczne adresowane do kadry zarządzającej, insty-

tucji finansowych i pracowników administracji gospodarczej
10,00

NOWOCZESNY BANK SPÓŁDZIELCZY 11 × rok czasopismo o problematyce rozwoju bankowości spółdzielczej 
w Polsce

19,00

OGÓLNOPOLSKA GAZETA FINANSOWA 46 × rok finanse, podatki, ekonomia 10,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 
2015/2016 książka + CD

rocznik rocznik GUS 18,45

PERSONEL I ZARZĄDZANIE miesięcznik czasopismo dla menedżerów, kierowników i specjalistów, dodatki: 
wydanie internetowe gratis

63,00

PERSONEL PLUS miesięcznik czasopismo o tematyce HRM, prawa pracy, zarządzania i coachingu 37,44
PLUS-MINUS tygodnik weekendowe wydanie Rzeczpospolitej 4,55
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Rachunkowość Budżetowa 
to dwutygodnik, który pomaga 
głównym księgowym, księgowym 
i pracownikom pionu finansowo- 
-księgowego uniknąć błędów 
w rozliczaniu finansów jednostki. 

PoRadnik Rachunkowości 
Budżetowej to miesięcznik 
kompleksowo omawiający 
najważniejsze zagadnienia 
z rachunkowości i sprawozdawczości 
budżetowej.

Gazeta Samorządu  
i administracji powstała, 
by informować o zmianach w prawie 
ważnych dla jednostek samorządowych, 
pomagać w interpretacji przepisów 
i pokazywać dobre praktyki z życia 
gminy, powiatu i województwa.

INFORRB Platforma  
Rachunkowości Budżetowej 
i prawa pracy  
www.inforrb.pl
 Zawartość:
  Codzienne aktualności prawne
  Bogata baza porad i artykułów
  Terminarz księgowego
  Praktyczne narzędzia księgowego 
  Biblioteka multimediów – wideoporady, 

instrukcje, audiokomentarze ekspertów
  Internetowe wydania Rachunkowości 

Budżetowej i PoRadnIka 
Rachunkowości Budżetowej

  E-poradniki – zawsze na aktualne 
tematy

INFORmacje I zamówIeNIa: www.skleP.INFOR.Pl 22 761 30 30, 801 626 666 BOk@INFOR.Pl
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PIERWSZY MILION miesięcznik ekonomia, biznes 9,90
PŁACE PRACOWNIKÓW SFERY BUDŻETOWEJ 
aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik poświęcony problemom specjalistów ds. płac sfery 
budżetowej

94,40

PŁACE PRACOWNIKÓW SFERY BUDŻETOWEJ  
dzieło bazowe WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik poświęcony problemom specjalistów ds. płac sfery 
budżetowej

282,45

POLITYKA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI 
W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE

rocznik sytuacja gospodarcza Polski w integrującej się Europie 65,00

POLITYKA SPOŁECZNA miesięcznik czasopismo dla pracowników nauki, praktyków, kadry dydaktycznej, 
działaczy społecznych, pracowników administracji publicznej; polityka 
społeczna, problemy zatrudnienia

10,70

POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY... R. książka + CD rocznik rocznik GUS 37,75
POPYT NA PRACĘ W 2014 R. książka rocznik rocznik GUS 23,76
PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ miesięcznik ekonomia, biznes, dodatki: wydanie internetowe gratis 63,00
PORADNIK VAT 2 × miesiąc 

dwutygodnik
prezentuje praktyczne stosowanie przepisów dotyczących podatku VAT 
i akcyzy w obrotach krajowych i zagranicznych. Na bieżąco informuje 
o zmianach w przepisach dodając redakcyjny komentarz na temat ich 
skutków. W publikowanych artykułach, popartych licznymi przykłada-
mi praktycznymi, wyjaśnieniami resortu finansów, oraz orzecznictwem 
analizowane są aktualne problemy nurtujące podatników. Do czaso-
pisma dołączone są atrakcyjne dodatki tematyczne oraz ujednolicone 
teksty aktów prawnych. Wersja on-line czasopisma GRATIS!

14,50

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU 
TERYTORIALNYM W... R.

rocznik rocznik GUS 18,36

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU 
TERYTORIALNYM W 2016 R. CD

rocznik rocznik GUS 15,99

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU 
TERYTORIALNYM W 2016 R. KSIĄŻKA

rocznik powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu  
na 1 stycznia 2015 r.

21,60

PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2016 R. 
książka + CD

rocznik rocznik GUS 18,45

PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA 
I DYSKUSJE

kwartalnik zagadnienia polityki społecznej 20,00

PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY 
PRODUKTAMI ROLNYMI W 2015 R. 

rocznik rocznik GUS 16,20

PRODUKCJA UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH 
W... R. CD

rocznik rocznik GUS 18,45

PRODUKCJA UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH 
W 2014 R. 

rocznik rocznik GUS 16,20

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO – RACHUNKI 
REGIONALNE W 2014 R. 

rocznik rocznik GUS 16,20

PRZEGLĄD PODATKOWY miesięcznik czasopismo poświęcone tematyce podatkowej 65,99
PRZEGLĄD PODATKU DOCHODOWEGO 2 × miesiąc

dwutygodnik
czasopismo poświęcone rozliczaniu podatku PIT i CIT. Zawiera 
praktyczne opracowania ilustrowane przykładami, odpowiedzi na 
pytania Czytelników, najnowsze orzecznictwo oraz najciekawsze 
interpretacje organów podatkowych. Na bieżąco informuje o zmia-
nach w przepisach i komentuje ich skutki. Jest niezwykle przydatne 
przedsiębiorcom, osobom pełniącym obowiązki płatnika podatku, 
uzyskującym dochody za granicą, korzystającym z ulg i odliczeń. Do 
czasopisma dołączane są atrakcyjne dodatki merytoryczne i z przepi-
sami prawa. Wersja on-line czasopisma GRATIS!

14,25

PRZEGLĄD STATYSTYCZNY kwartalnik czasopismo specjalistyczne, statystyka i ekonometria 30,00
PRZEGLĄD UBEZPIECZENIOWY DLA CIEBIE miesięcznik czasopismo przeznaczone dla osób zajmujących się kadrami i płacami 33,00
RACHUNKI KWARTALNE PRODUKTU KRAJOWEGO 
BRUTTO W LATACH 2011–2015 CD

rocznik rocznik GUS 34,44

RACHUNKI KWARTALNE PRODUKTU KRAJOWEGO 
BRUTTO W LATACH 2011–2015 książka

rocznik rocznik GUS 16,20

RACHUNKI NARODOWE WG SEKTORÓW 
I PODSEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH 
2011–2014 CD

rocznik rocznik GUS 30,75
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RACHUNKI NARODOWE WG SEKTORÓW 
I PODSEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH 
2011–2014 książka

rocznik rocznik GUS 16,20

RACHUNKOWOŚĆ miesięcznik czasopismo fachowe skierowane do księgowych i biegłych rewidentów 48,00
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA 2 × miesiąc ekonomia, księgowość; dodatki: wydanie internetowe gratis 43,00
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE 
aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok ekonomia, księgowość, podatki, prawo, poradnik dla księgowych 90,20

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE 
dzieło bazowe WYD. C.H. BECK

rocznik ekonomia, księgowość, podatki, prawo, poradnik dla księgowych 282,45

RACHUNKOWOŚĆ DLA PRAKTYKÓW miesięcznik ekonomia, księgowość, podatki, prawo, poradnik dla księgowych 49,00
RACHUNKOWOŚĆ I PŁACE W OŚWIACIE 
aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok ekonomia, księgowość, podatki, prawo, poradnik dla księgowych 
jednostek oświaty

115,40

RACHUNKOWOŚĆ I PŁACE W OŚWIACIE  
dzieło bazowe WYD. C.H. BECK

rocznik ekonomia, księgowość, podatki, prawo, poradnik dla księgowych 
jednostek oświaty

282,45

ROCZNIK DEMOGRAFICZNY 2016 CD rocznik rocznik GUS 34,44
ROCZNIK DEMOGRAFICZNY 2016 książka rocznik rocznik GUS 16,20
ROCZNIK STATYSTCZNY ROLNICTWA 2016 CD rocznik kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach 

produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu 
produkcji ważniejszych produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu 
środków produkcji

36,90

ROCZNIK STATYSTCZNY ROLNICTWA 2016 książka rocznik kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach 
produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu 
produkcji ważniejszych produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu 
środków produkcji

16,20

ROCZNIK STATYSTYCZNY GOSPODARKI MORSKIEJ 
2016 CD

rocznik rocznik GUS 34,44

ROCZNIK STATYSTYCZNY GOSPODARKI MORSKIEJ 
2016 książka

rocznik rocznik GUS 16,20

ROCZNIK STATYSTYCZNY HANDLU ZAGRANICZNEGO 
2016 CD

rocznik rocznik GUS 36,90

ROCZNIK STATYSTYCZNY HANDLU ZAGRANICZNEGO 
2016 książka

rocznik rocznik GUS 16,20

ROCZNIK STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU 2016 CD rocznik rocznik GUS 34,44
ROCZNIK STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU 2016 książka rocznik rocznik GUS 17,28
ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 rocznik rocznik GUS 27,00
ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 NA CD rocznik rocznik GUS 14,45
ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 2016 CD

rocznik rocznik GUS 24,60

ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 2016 książka

rocznik rocznik GUS 16,20

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2016 
książka

rocznik rocznik GUS 16,20

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2016 CD rocznik rocznik GUS 18,45
ROLNICTWO W 2015 R. rocznik rocznik GUS 24,84
RUCH GRANICZNY ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW 
I USŁUG NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII 
EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI W 2015 R.

rocznik rocznik GUS 21,60

SKUP I CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W 2015 R. rocznik rocznik GUS 16,20
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE. 
WYNIKI BADAŃ STATYSTYCZNYCH W LATACH 
2012–2016 CD

rocznik rocznik GUS 18,45

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE. 
WYNIKI BADAŃ STATYSTYCZNYCH W LATACH 
2012–2016 książka

rocznik rocznik GUS 16,20

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI ORAZ RUCH 
NATURALNY W PRZEKROJU TERYTORIALNYM 
W 2015 R.

rocznik rocznik GUS 34,78

STATISTICS IN TRANSITION NEW SERIES  
(wersja angielska)

kwartalnik czasopismo będące forum wymiany idei i doświadczeń między członka-
mi środowiska statystyków, dostawców informacji i ich użytkowników

20,00
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SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE W 2015 R.  
książka + CD

rocznik rocznik GUS 30,75

ŚRODKI PRODUKCJI W ROLNICTWIE W ROKU 
GOSPODARCZYM 2014–2015

rocznik rocznik GUS 16,20

TECZKA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH 
SEKTORA PUBLICZNEGO aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik, instrukcje i dokumenty związane z działaniami kontrolnymi 
w sektorze publicznym

94,40

TECZKA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH 
SEKTORA PUBLICZNEGO dzieło bazowe  
WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik, instrukcje i dokumenty związane z działaniami kontrolny-
mi w sektorze publicznym

313,95

TECZKA KSIĘGOWEGO aktualizacja WYD. C.H. BECK 14 × rok poradnik, wzory dokumentów księgowych i podatkowych 115,40
TECZKA KSIĘGOWEGO dzieło bazowe  
WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik, wzory dokumentów księgowych i podatkowych 313,95

TECZKA KSIĘGOWEGO JEDNOSTEK FINANSÓW 
PUBLICZNYCH aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik, dokumenty niezbędne w działach finansowo-księgowych 
jednostek finansów publicznych

94,40

TECZKA KSIĘGOWEGO JEDNOSTKI FINANSÓW 
PUBLICZNYCH dzieło bazowe WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik, dokumenty niezbędne w działach finansowo-księgowych 
jednostek finansów publicznych

282,45

TRANSPORT – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI 2015 R. rocznik rocznik GUS 16,20
TRWANIE ŻYCIA W 2015 R. CD rocznik rocznik GUS 18,45
TRWANIE ŻYCIA W 2015 R. książka rocznik rocznik GUS 21,60
TURYSTYKA W 2015 R. rocznik rocznik GUS 19,44
WARSAW BUSINESS JOURNAL miesięcznik tematy biznesowe, ekonomiczne, polityczne, finansowe, nieruchomoś-

ciowe, rynków akcji, rozrywkowe, technologiczne i kulturowe
24,50

WARUNKI POWSTAWANIA I DZIAŁANIA ORAZ 
PERSPEKTYWY ROZWOJOWE POLSKICH 
PRZEDSIĘBIORSTW POWSTAŁYCH W LATACH 
2009–2013 

rocznik rocznik GUS 18,36

WARUNKI PRACY W 2015 R. książka rocznik rocznik GUS 19,44
WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE miesięcznik czasopismo poświęcone teorii i praktyce statystycznej, informacje 

o wynikach i metodach badań statystycznych prowadzonych przez GUS
12,00

WŁASNY BIZNES. FRANCHISING miesięcznik ekonomia, biznes, poradnik, pomysły na własny biznes 7,50
WYNIKI FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 
(2015 R. I PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.)

półrocznik czasopismo fachowe i branżowe 15,12

WYNIKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2015 R. CD rocznik rocznik GUS 18,45
WYNIKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2015 R. książka rocznik rocznik GUS 17,28
WYPADKI PRZY PRACY W 2014 R. książka rocznik rocznik GUS 17,28
ZARZĄDZANIE POPRZEZ CELE on-line rocznik profesjonalna i zwięzła publikacja na temat nowoczesnego narzędzia 

zarządzania, jakim jest zarządzanie poprzez cele, przydatna dla 
menedżerów i kierowników każdego szczebla zarządzania

60,27

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE kwartalnik czasopismo naukowe poruszające zagadnienia zarządzania publicz-
nego, aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne

21,00

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 5 × rok czasopismo poruszające tematykę teorii i praktyki zarządzania 
zasobami ludzkimi

30,45

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA 
W GOSPODARCE NARODOWEJ

kwartalnik rocznik GUS 14,04

ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA W 2015 R.  
książka + CD

rocznik rocznik GUS 30,75

ZESZYTY METODYCZNE RACHUNKOWOŚCI 2 × miesiąc 
dwutygodnik

wyjaśnia w sposób praktyczny zagadnienia związane z prowadzeniem 
ksiąg rachunkowych, wyceną aktywów i pasywów oraz sporządzaniem 
sprawozdań finansowych. Przybliża tematykę rachunkowości budże-
towej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zawiera 
odpowiedzi na pytania Czytelników, wzory dokumentów księgowych, 
informacje o zmianach w przepisach dotyczących rachunkowości oraz 
wiele innych wskazówek przydatnych w pracy księgowego. Informacje 
prezentowane są na praktycznych przykładach liczbowych. Do czaso-
pisma dołączane są dodatki tematyczne z przepisami prawnymi oraz 
płyty CD. Wersja on-line czasopisma GRATIS!

15,00

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2015 R. CD rocznik rocznik GUS 18,45
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2015 R. książka rocznik rocznik GUS 14,04
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ARBITRAŻ I MEDIACJA kwartalnik czasopismo zawiera materiały i opracowania systemowe odnoszące 

się do zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi form-
ami rozwiązywania sporów

79,00

ATEST – OCHRONA PRACY miesięcznik zagadnienia BHP 25,00
BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA miesięcznik zagrożenia w zakładach pracy, ergonomia inżynierii środowiska 

pracy, normalizacji, certyfikacji
10,50

BHP – ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY 
aktualizacja 

miesięcznik poradnik dla pracowników służby BHP 90,20

BHP aktualizacja WYD. C.H. BECK miesięcznik poradnik dla pracowników służby BHP 90,20
BIBLIOTECZKA PRACOWNICZA miesięcznik sprawy pracownicze, aktualne przepisy 65,10
CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH kwartalnik prawo, prawo karne 40,00
FORUM PRAWNICZE dwumiesięcznik prawo, orzecznictwa 43,05
GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI 2 × miesiąc prawo samorządowe; dodatki: wydanie internetowe gratis 31,50
IUSTITIA kwartalnik czasopismo prawnicze Stowarzyszenia Sędziów Polskich 49,00
JURYSTA – MAGAZYN PRAWNICZY miesięcznik czasopismo prawnicze 32,00
KADRY aktualizacja WYD. C.H. BECK miesięcznik kadry i płace, podatki i rachunkowość, sektor publiczny oraz zarządzanie 78,65
KADRY dzieło bazowe WYD. C.H. BECK rocznik kadry i płace, podatki i rachunkowość, sektor publiczny oraz zarządzanie 366,45
KADRY INFO 14 × rok zagadnienia kadrowe 94,40
KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO kwartalnik prawo, prawo karne 50,00
KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO kwartalnik prawo, publikowane są studia i artykuły, komentarze, glosy, przeglądy 

orzecznictwa, recenzje i sprawozdania
45,71

MONITOR PRAWA CELNEGO I PODATKOWEGO miesięcznik publikacja dotycząca cła oraz obrotu towarowego z zagranicą 52,00
MONITOR PRAWA HANDLOWEGO kwartalnik prawo, podatki, ekonomia 65,00
MONITOR PRAWA PRACY miesięcznik czasopismo poświęcone tematyce polskiego i europejskiego prawa 

pracy i ubezpieczeń społecznych
65,00

MONITOR PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ 2 × miesiąc zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń; dodatki: wydanie 
internetowe gratis

31,50

MONITOR PRAWNICZY dwutygodnik pismo prezentujące tematykę prawniczą m.in. prawo cywilne, gospo-
darcze, pracy i ubezpieczeń społecznych, karne gospodarcze

65,00

MONITOR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH miesięcznik czasopismo poświęcone tematyce zamówień publicznych 27,00
NIERUCHOMOŚCI PRAWO PODATKI wyd. C.H. BECK miesięcznik opinie profesjonalistów z zakresu prawa i podatków 59,00
ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACYJNYCH miesięcznik zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych
44,00

ORZECZNICTWO SĄDÓW W SPRAWACH 
GOSPODARCZYCH

miesięcznik zbiór orzeczeń dotyczących szeroko rozumianych spraw zagranicznych 44,00

PODATKI – UJEDNOLICONE PRZEPISY,  
STAN PRAWNY 2016

kwartalnik prawo, podatki, ekonomia 89,25

POLSKIE USTAWY aktualizacja WYD. C.H. BECK miesięcznik prawo 82,95
PORADNIK GAZETY PRAWNEJ miesięcznik porady prawne, podatkowe, finansowe; dodatki: wydanie internetowe gratis 53,00

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE miesięcznik czasopismo poświęcone prawu pracy, ubezpieczeniom społecznym 
i zdrowotnym, zatrudnieniu, polityce personalnej

55,90

PRAWO ASEKURACYJNE kwartalnik czasopismo naukowe poświęcone prawnym i ekonomicznym aspektom 
ubezpieczeń gospodarczych

61,95

PRAWO KANONICZNE kwartalnik czasopismo prawno-historyczne 17,14
PRAWO PODATKOWE aktualizacja WYD. C.H. BECK dwumiesięcznik prawo, podatki, ekonomia 124,95
PRAWO W DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ on-line roczny dostęp prawo związkowe 736,77
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYD. C.H. BECK kwartalnik zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych 79,00
PRZEGLĄD SEJMOWY dwumiesięcznik czasopismo publikujące teksty naukowe z zakresu prawa konstytucyjnego 

ze szczególnym uwzględnieniem prawa parlamentarnego
35,00

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO miesięcznik czasopismo prawnicze omawiające regulacje w prawie finansowym, 
cywilnym i gospodarczym

55,90

PRZETARGI W PRAKTYCE aktualizacja  
WYD. C.H. BECK

14 × rok przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych 94,40

PRZETARGI W PRAKTYCE dzieło bazowe  
WYD. C.H. BECK

rocznik przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych 282,45

REJENT miesięcznik czasopismo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polski 52,00
RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY kwartalnik czasopismo naukowe, prawo, ekonomia, nauki społeczne 45,00

prawo, prawo gospodarcze, prawo ubezpieczeń
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
SERWIS ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWY miesięcznik poradnik prawno-informacyjny dla kadry administracji państwowej 

i samorządowej, kompendium wiedzy z szeroko rozumianej admini-
stracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych

49,35

SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY 2 × miesiąc sprawy pracowników w świetle prawa i polityka prawna przedsię-
biorstw; dodatki: wydanie internetowe gratis 

76,00

STUDIA PRAWA PRYWATNEGO kwartalnik czasopismo poruszające szeroki zakres zagadnień prawnych 129,00
STUDIA PRAWNICZE kwartalnik czasopismo naukowe, prawo 35,00
TECZKA KADROWCA aktualizacja WYD. C.H. BECK 14 × rok poradnik, zasady zatrudniania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej 94,40
TECZKA KADROWCA dzieło bazowe WYD. C.H. BECK rocznik poradnik, zasady zatrudniania, prowadzenia dokumentacji pracowniczej 313,95
TECZKA KADROWCA W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ 
aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik dla specjalistów ds. personalnych w jednostkach budżetowych 94,40

TECZKA KADROWCA W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ 
dzieło bazowe WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik dla specjalistów ds. personalnych w jednostkach budżetowych 282,45

TECZKA SPECJALISTY BHP aktualizacja  
WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik dla osób odpowiedzialnych za BHP w firmie 94,40

TECZKA SPECJALISTY BHP dzieło bazowe  
WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik dla osób odpowiedzialnych za BHP w firmie 313,95

TECZKA ZAMAWIAJĄCEGO aktualizacja  
WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik, wzory dokumentów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych 

94,40

TECZKA ZAMAWIAJĄCEGO dzieło bazowe  
WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik, wzory dokumentów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych 

282,45

TECZKA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI aktualizacja 
WYD. C.H. BECK

14 × rok poradnik dla osób związanych zawodowo z nieruchomościami 115,40

TECZKA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI dzieło bazowe 
WYD. C.H. BECK

rocznik poradnik dla osób związanych zawodowo z nieruchomościami 313,95

UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY 2 × miesiąc 
dwutygodnik

prezentuje zagadnienia niezbędne dla służb kadrowo-płacowych 
z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, świadczeń z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, zawierania i rozwiązywania umów 
o pracę, czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń, bhp, obniżania kosztów 
zatrudnienia. Zawiera wiele przykładów, wzorów pism i druków, 
orzecznictwo oraz wyjaśnienia resortowe. Omawia zmiany przepisów 
i odpowiada na wiele pytań Czytelników. Do czasopisma dołączane są 
ciekawe dodatki merytoryczne, z przepisami prawa oraz z aktualnymi 
wskaźnikami i stawkami. Wersja on-line czasopisma GRATIS!

15,25

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SERWIS PŁATNIKA 
SKŁADEK aktualizacja WYD. C.H. BECK

14 × rok orzecznictwo SN, komentarze, wyjaśnienia, omówienie założeń 
reformy emerytalnej w Polsce

78,65

ZAMAWIAJĄCY. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
W PRAKTYCE

dwumiesięcznik dwumiesięcznik poświęcony zamówieniom publicznym z perspektywy 
zamawiających

49,00

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE BEZ RYZYKA on-line roczny dostęp profesjonalna publikacja na temat zamówień publicznych, przydatna 
dla specjalistów ds. zamówień publicznych

367,77

ZESZYTY PRAWNICZE kwartalnik prawo 17,86

zdrowie, medycyna, farmacja
T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
ACTA ANGIOLOGICA kwartalnik czasopismo naukowe dla specjalistów z zakresu angiologii i chirurgii 

naczyniowej
30,75

ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA kwartalnik czasopismo naukowe, medycyna, alergologia, immunologia 30,00
ALERGOLOGIA POLSKA/POLISH JOURNAL  
OF ALLERGOLOGY

kwartalnik czasopismo przeznaczone dla specjalistów – przede wszystkim  
alergologów, ale także lekarzy pokrewnych dziedzin, jak otolaryngo-
logia, pulmonologia, dermatologia

43,88

ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE dwumiesięcznik czasopismo na temat wszystkich aspektów badań podstawowych 
i klinicznych we wszystkich dziedzinach medycyny

40,00

ASYSTA DENTYSTYCZNA kwartalnik kwartalnik przeznaczony dla higienistek, asystentek i recepcjonistek 
stomatologicznych 

25,20

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY kwartalnik czasopismo skierowane głównie do immunologów 34,00
CHIRURGIA PLASTYCZNA I OPARZENIA kwartalnik czasopismo medyczne poświęcone tematyce chirurgii plastycznej 

i leczenia oparzeń
35,00
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL 
SCIENCES

kwartalnik czasopismo naukowe, medycyna, farmacja 40,00

DENTAL AND MEDICAL PROBLEMS kwartalnik stomatologiczna i ogólnomedyczna 60,00
DERMATOLOGIA PRAKTYCZNA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, dermatologia 16,80
DIABETYK miesięcznik czasopismo dla chorych na cukrzycę 6,50
ENDODONCJA W PRAKTYCE kwartalnik czasopismo dla środowiska stomatologicznego 39,38
ENDOKRYNOLOGIA POLSKA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, endokrynologia 50,00
FOLIA NEUROPATHOLOGICA kwartalnik czasopismo naukowe, medycyna, neurologia, neuropatologia 45,00
FORUM STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne 41,00
FORUM ZABURZEŃ METABOLICZNYCH kwartalnik czasopismo specjalistyczne 60,75
FORUM ZAKAŻEŃ dwumiesięcznik czasopismo medyczne 35,00
GASTROLOGIA PRAKTYCZNA kwartalnik medycyna, choroby układu pokarmowego 18,00
GAZETA FARMACEUTYCZNA miesięcznik profesjonalne czasopismo dla farmaceutów 16,50
HIV & AIDS REVIEW kwartalnik oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Badań AIDS 48,75
KARDIOCHIRURGIA I TORAKOCHIRURGIA POLSKA kwartalnik czasopismo specjalistyczne 37,50
KARDIOLOGIA POLSKA miesięcznik czasopismo specjalistyczne 39,00
LECZENIE RAN kwartalnik czasopismo medyczne 32,50
MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ miesięcznik czasopismo adresowane do pielęgniarek i położnych 11,00
MAGAZYN STOMATOLOGICZNY 11 × rok czasopismo informacyjno-zawodowe dla lekarzy stomatologów 19,74
MEDICAL TRIBUNE miesięcznik czasopismo skierowane do środowiska lekarskiego 18,00
MEDYCYNA PALIATYWNA kwartalnik czasopismo dla lekarzy sprawujących opiekę nad pacjentami nieule-

czalnie chorymi
30,00

MEDYCYNA PALIATYWNA W PRAKTYCE kwartalnik czasopismo specjalistyczne 60,75
MEDYCYNA PRAKTYCZNA miesięcznik czasopismo przeznaczone dla internistów i lekarzy pierwszego 

kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny
20,00

MEDYCYNA PRAKTYCZNA – CHIRURGIA dwumiesięcznik zawiera tłumaczenia najlepszych zagranicznych periodyków o tema-
tyce chirurgicznej

30,00

MEDYCYNA PRAKTYCZNA – 
GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne dla ginekologów i położników 30,00

MEDYCYNA PRAKTYCZNA – NEUROLOGIA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, neurologia 30,00
MEDYCYNA PRAKTYCZNA – ONKOLOGIA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, onkologia 30,00
MEDYCYNA PRAKTYCZNA – PEDIATRIA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, pediatria 30,00
MEDYCYNA PRAKTYCZNA – PSYCHIATRIA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, psychiatria 30,00
NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne o tematyce neurologii klinicznej i neuro-

chirurgii
52,00

NEUROLOGIA PRAKTYCZNA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne skierowane zarówno do lekarzy neurolo-
gów i lekarzy pierwszego kontaktu

16,80

NEUROPSYCHIATRIA I NEUROPSYCHOLOGIA kwartalnik czasopismo specjalistyczne publikujące prace naukowe z psychiatrii, 
neurologii i psychologii

30,00

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA kwartalnik problematyka rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej 30,00
NOWOCZESNY TECHNIK DENTYSTYCZNY dwumiesięcznik czasopismo dla techników dentystycznych 24,15
NOWOTWORY dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne skierowane do środowiska onkologicznego 61,10
OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MEDYCZNY 9 × rok czasopismo informacyjno-publicystyczne z zakresu techniki medycznej 

i zarządzania placówkami służby zdrowia
21,60

ORTODONCJA W PRAKTYCE kwartalnik czasopismo dla lekarzy stomatologów, ortodontów 39,40
OTOLARYNGOLOGIA POLSKA dwumiesięcznik czasopismo o tematyce otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz 

onkologii laryngologicznej.
34,00

PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE kwartalnik zdrowie publiczne, opieka paliatywna, ochrona zdrowia 30,00
PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU kwartalnik czasopismo dla pracowników naukowych pielęgniarstwa i położnictwa, 

problemy praktyki pielęgniarskiej
21,60

PNEUMONOLOGIA I ALERGOLOGIA POLSKA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, choroby płuc, alergologia 52,85
POLISH ANNALS OF MEDICINE półrocznik medycyna 97,50
POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY kwartalnik czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Patologów 20,00
POLSKIE ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ miesięcznik czasopismo specjalistyczne, medycyna wewnętrzna 14,30
POŁOŻNA NAUKA I PRAKTYKA kwartalnik czasopismo skierowane do położnych i studentów położnictwa 26,00
POSTEPY NEONATOLOGII półrocznik czasopismo medyczne 18,00
POSTĘPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, dermatologia, alergologia 25,00
POSTĘPY REHABILITACJI kwartalnik czasopismo naukowo-metodyczne z zakresu rehabilitacji 25,00
POSTĘPY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ kwartalnik czasopismo specjalistyczne, kardiologia interwencyjna 21,00
POSTĘPY W PSYCHIATRII I NEUROLOGII kwartalnik czasopismo specjalistyczne, psychiatria, neurologia 48,75
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T Y TUŁ częstotliwość tematyka, charakter pisma cena
POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO kwartalnik czasopismo dla lekarzy, pielęgniarek, dietetyków 24,00
PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA 11 × rok czasopismo specjalistyczne, rehabilitacja, fizjoterapia 37,00
PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PIELĘGNIAREK 
aktualizacja

kwartalnik w poradniku znaleźć można wszystkie informacje, aktualności, wska-
zówki i ciekawostki z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa

156,75

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA PIELĘGNIAREK baza rocznik w poradniku znaleźć można wszystkie informacje, aktualności, wska-
zówki i ciekawostki z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa

324,45

PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII kwartalnik czasopismo naukowe, medycyna profilaktyczna 15,00
PRZEGLĄD DERMATOLOGICZNY dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, dermatologia 18,00
PRZEGLĄD GASTROENTEROLOGICZNY kwartalnik czasopismo naukowe przeznaczone dla lekarzy gastroenterologów 

i internistów
25,00

PRZEGLĄD MEDYCZNY kwartalnik czasopismo specjalistyczne, prace naukowo-badawcze 28,10
PRZEGLĄD MENOPAUZALNY dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne dla lekarzy ginekologów i endokrynologów 25,00
REUMATOLOGIA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, reumatologia, ortopedia, interna 21,00
SEKSUOLOGIA POLSKA półrocznik czasopismo specjalistyczne dla seksuologów, psychiatrów i urologów 50,00
SENS PORADNIK PSYCHOLOGICZNY miesięcznik czasopismo psychologiczne 9,99
SKUTECZNE RATOWNICTWO aktualizacja kwartalnik poradnik dla służb ratowniczych 180,60
SKUTECZNE RATOWNICTWO baza rocznik poradnik dla służb ratowniczych 313,95
SZAMAN miesięcznik czasopismo medyczne i uzdrowicielskie, medycyna naturalna 

i alternatywna
4,00

TERAPIA miesięcznik czasopismo specjalistyczne dla lekarzy i farmaceutów 17,00
TERAPIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA dwumiesięcznik czasopismo poświęcone terapii uzależnień takich jak alkoholizm 

i narkomania oraz współuzależnienia
19,30

TWÓJ PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY 10 × rok czasopismo lekarzy stomatologów 20,90
WIDEOCHIRURGIA I INNE TECHNIKI 
MAŁOINWAZYJNE / VIDEOS SURGERYAND OTHER 
MINNINVASIVE TECHNIQUES

kwartalnik czasopismo specjalistyczne 16,00

WPÓŁCZESNA ONKOLOGIA dwumiesięcznik czasopismo naukowe, medycyna 25,00
WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne, onkologia 17,00
ZAKAŻENIA dwumiesięcznik czasopismo medyczne 16,50
DBAM O ZDROWIE miesięcznik zdrowie 3,99
GABINET PRYWATNY 11 × rok czasopismo dla lekarzy niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej 15,00
HEMATOLOGIA kwartalnik czasopismo specjalistyczne 91,10
LECZENIE TRADYCJĄ miesięcznik zdrowie, medycyna naturalna 3,00
LEK W POLSCE miesięcznik informator o rynku leków w kraju 10,50
LEKARZ MEDYCYNY PRACY rocznik aktualności, prawo, praktyka 357,00
LEKARZ MEDYCYNY PRACY on-line roczny dostęp aktualności, prawo, praktyka 388,68
LEKARZ WOJSKOWY kwartalnik czasopismo wydawane przez Wojskowy Instytut Medyczny 14,00
NA RATUNEK dwumiesięcznik czasopismo dla instytucji, organizacji i środowisk uczestniczących 

w procesie ratowania życia ludzkiego
16,80

PANACEA LEKI ZIOŁOWE kwartalnik czasopismo zielarskie o medycynie naturalnej 5,00
PORADNIK NATURA I TY miesięcznik poradnik, zdrowe odżywianie, diety, medycyna naturalna 8,45
PORADNIK UZDRAWIACZA miesięcznik zdrowie, naturalne metody leczenia 3,50
RECEPTURY LUDOWE dwumiesięcznik zdrowie, medycyna naturalna 4,30
REHABILITACJA W PRAKTYCE dwumiesięcznik czasopismo specjalistyczne przeznaczone dla praktyków rehabilitacji 25,20
SŁUŻBA ZDROWIA tygodnik czasopismo o medycynie, prawie, finansach i zarządzaniu dla lekarzy, 

farmaceutów i menadżerów ochrony zdrowia
4,75

SUPER LINIA miesięcznik diety, wywiady, ćwiczenia, magazyn dla puszystych 6,99
ŚWIAT PROBLEMÓW miesięcznik czasopismo poświęcone profilaktyce i rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych
21,00

UZDRAWIACZ miesięcznik medycyna tradycyjna i niekonwencjonalna 3,50
VITA miesięcznik czasopismo o zdrowiu, odżywianiu 5,99
VITA WYDANIE SPECJALNE kwartalnik czasopismo o zdrowiu, odżywianiu 3,99
ŻYJMY DŁUŻEJ miesięcznik czasopismo popularyzujące kulturę i oświatę zdrowotną 6,99

Ceny aktualne na dzień 22 października 2015 r. Ceny gazet i czasopism w 2016 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).
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dzienniki
T Y TUŁ język cena
BILD niemiecki 5,20
DIE WELT (pon. – pt.) niemiecki 15,00
DIE WELT (sob.) niemiecki 16,00
EL PAIS hiszpański 14,10
FINANCIAL TIMES (pon. – pt.) angielski 18,00
FINANCIAL TIMES (sob.) angielski 22,00
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG (pon. – pt.) niemiecki 16,00
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG (sob.) niemiecki 18,00
HANDELSBLATT niemiecki 19,90
INTERNATIONAL NEW YORK TIMES angielski 13,20
IZVESTIJA rosyjski 13,90
KOMMERSANT rosyjski 10,90
LE FIGARO francuski 15,00
LE MONDE francuski 16,00
LES ECHOS francuski 18,00
LIBERATION (pon. – pt.) francuski 15,50
LIBERATION WEEK-END (sob.) francuski 19,90
NEZAVISIMAYA GAZETA rosyjski 12,00
NOVAYA GAZETA (pon., śr., pt.) rosyjski 8,50
SEUDDEUTSCHE ZEITUNG niemiecki 15,00
THE DAILY TELEGRAPH (pon. – pt.) angielski 19,90
THE GUARDIAN (pon. – pt.) angielski 21,50
THE GUARDIAN (sob.) angielski 31,00
THE INDEPENDENT (pon. – pt.) angielski 19,90
THE INDEPENDENT (sob.) angielski 23,90
THE SUN angielski 21,00
THE TIMES (pon. – pt.) angielski 23,90
THE TIMES (sob.) angielski 31,90

Ceny aktualne na dzień 12 października 2015 r. Ceny gazet i czasopism w 2016 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).

Ceny aktualne na dzień  12 października 2015 r. Ceny gazet i czasopism w 2016 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).

T Y TUŁ język cena
BILD AM SONNTAG niemiecki 13,50
EL PAIS hiszpański 14,10
FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG niemiecki 20,00
THE INDEPENDENT ON SUNDAY angielski 22,90
THE SUNDAY TIMES angielski 79,00
WELT AM SONNTAG niemiecki 20,00

wydania niedzielne
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oferta alfabetyczna
T Y TUŁ język częstotliwość tematyka cena
10  MEN angielski półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 49,00
10 WOMEN angielski kwartalnik dla kobiet, moda, moda ślubna 49,00
100 ALL-TIME GREATEST COMICS angielski rocznik hobby 79,90
100 BEAUTIFUL KITCHENS BOOKAZINE angielski rocznik architektura, dom, ogród 79,90
100 KNITTING PATTERNS angielski rocznik hobby 74,90
2015 TRAVEL GUIDE TO: CANADA angielski kwartalnik geografia, turystyka, podróże 45,00
25 YEARS OF THE HUBBLE angielski rocznik nauka, technika 89,00
2600 THE HAKER QUARTERLY angielski kwartalnik komputery, informatyka, gry 39,90
39/45 MAGAZINE francuski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 58,50
3D ART & DESIGN BOOK angielski rocznik komputery, informatyka, gry 109,90
3D ARTIST angielski miesięcznik komputery, informatyka, gry 49,90
3D MAKE & PRINT angielski rocznik komputery, informatyka, gry 79,00
3D WORLD angielski miesięcznik komputery, informatyka, gry 56,90
7 TAGE niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 10,50
74 THE HAIR BIBLE angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 79,90
7TH MAN angielski półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 59,90
911 & PORSCHE WORLD angielski miesięcznik motoryzacja 49,90
A NEW TYPE OF IMPRINT angielski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 119,00
A TAVOLA włoski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 39,90
A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE angielski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 38,90
ABITARE COUNTRY włoski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 37,90
AD ARCHITECTURAL DIGEST (D) niemiecki miesięcznik architektura, dom, ogród 49,90
AD ARCHITECTURAL DIGEST (E) hiszpański miesięcznik architektura, dom, ogród 44,90
AD ARCHITECTURAL DIGEST (F) francuski miesięcznik architektura, dom, ogród 25,90
AD ARCHITECTURAL DIGEST (I) włoski miesięcznik architektura, dom, ogród 23,90
AD COLLECTOR  (F) francuski specjalny, rocznik architektura, dom, ogród 139,90
ADEL HEUTE niemiecki miesięcznik magazyn dla kobiet 12,50
ADMIN MAGAZINE angielski dwumiesięcznik komputery, informatyka, gry 59,90
ADVANCED PHOTOSHOP angielski 13 × rok komputery, informatyka, gry 49,90
ADVANCED PHOTOSHOP: PREMIUM COLLECTION angielski rocznik komputery, informatyka, gry 95,50
ADVENTURE TRAVEL (UK) angielski dwumiesięcznik geografia, turystyka, podróże 44,50
ADVERTISING AGE angielski dwutygodnik biznes, finanse, firma, marketing 69,90
AERO INTERNATIONAL niemiecki miesięcznik lotnictwo 35,90
AERO INTERNATIONAL SPEZIAL niemiecki rocznik lotnictwo 39,90
AEROPLANE angielski miesięcznik lotnictwo 39,90
AFTER THE BATTLE angielski kwartalnik militaria 39,90
AFV MODELLER angielski dwumiesięcznik militaria 45,00
AIR FORCES MONTHLY angielski miesięcznik lotnictwo 49,90
AIR INTERNATIONAL angielski miesięcznik lotnictwo 49,90
AIR MODELLER angielski dwumiesięcznik modelarstwo 45,00
AIRBUS A380 angielski rocznik lotnictwo 68,00
AIRFIX MODEL WORLD angielski miesięcznik modelarstwo 39,90
AIRFORCES MONTHLY angielski miesięcznik lotnictwo 49,90
AIRLINER CLASSICS angielski rocznik lotnictwo 52,00
AIRLINER WORLD angielski miesięcznik lotnictwo 45,00
AIRPORTS OF THE WORLD angielski dwumiesięcznik lotnictwo 49,90
AIRSOFT INTERNATIONAL angielski miesięcznik militaria 39,90
AIT ARCHITEKTUR INNENARCHITEKTUR (D) angielsko-niemiecki miesięcznik architektura, dom, ogród 84,00
AKTUELL FUER DIE FRAU niemiecki miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 9,20
ALL ABOUT BEER (USA) angielski dwumiesięcznik hobby 49,00
ALL ABOUT HISTORY angielski miesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 39,90
ALL ABOUT HISTORY: BOOK OF THE FIRST WORLD WAR angielski rocznik militaria 69,00
ALL ABOUT HISTORY: BOOK OF WORLD WAR II #1 angielski rocznik hobby 69,00
ALL ABOUT HISTORY: BOOK WAR 1847-1938 angielski rocznik militaria 69,00
ALL ABOUT HISTORY: GREATEST BATTLES angielski rocznik polityka, publicystyka, aktualności 69,90
ALL ABOUT HISTORY: KINGS & QUEENS angielski rocznik hobby 69,00
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ALL ABOUT HISTORY: BOOK OF ANCIENT ROME angielski rocznik architektura, dom, ogród 69,00
ALL ABOUT HISTORY: BOOK OF HISTORY YEAR BY YEAR angielski rocznik hobby 79,00
ALL ABOUT HISTORY: BOOK OF VIKINGS angielski rocznik hobby 79,00
ALL ABOUT SPACE angielski 13 × rok nauka, technika 39,90
ALL ABOUT SPACE TOUR OF THE UNIVERSE angielski rocznik nauka, technika 75,00
ALLA CARTA angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 85,00
ALLURE angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 34,90
ALPINIST (USA) angielski kwartalnik sport, rekreacja, fitness 79,00
AMERICAN CINEMATOGRAPHER angielski miesięcznik film, tv, sprzęt wideo 35,90
AMERICAN SCIENTIST angielski dwumiesięcznik nauka, technika 35,00
AMICA (I) włoski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 21,90
AMS SPEZIAL GEBRAUTCHTWAGEN niemiecki rocznik samochody, motocykle, tuning 31,90
ANATOMY ESSENTIALS angielski rocznik sztuka, kultura, literatura 119,00
AND MAGAZINE włoski specjalny, rocznik  styl życia, trendy, popkultura 72,00
ANIMAL FRIENDS angielski miesięcznik magazyn dla młodzieży 29,90
ANIMALS AND YOU angielski 15 × rok magazyn dla dzieci i rodziców 42,90
ANNUARIO TATUATORI (I) włoski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 82,00
ANORAK angielski 5 × rok magazyn dla dzieci i rodziców 42,00
ANOTHER MAGAZINE angielski półrocznik moda, moda ślubna, fryzury 59,90
ANOTHER MAN angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 59,90
ANTIDOTE (F) angielski półrocznik moda, moda ślubna, fryzury 129,00
APARTAMENTO (E) angielski kwartalnik architektura, dom, ogród 67,90
APPASIONATE DI PUNTO CROCE włoski dwumiesięcznik hobby 36,00
APPLE BOOKAZINE angielski rocznik komputery, informatyka, gry 89,00
APPLE BOOKAZINE – THE ULTIMATE GUIDE FOR IPAD angielski rocznik komputery, informatyka, gry 79,90
ARCHAEOLOGY angielski dwumiesięcznik nauka, technika 34,50
ARCHETYPE angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 69,90
ARCHITECTURAL DIGEST angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 69,00
ARCHITEKTUR & WOHNEN niemiecki dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 56,50
AREA włoski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 98,90
ARENA HOMME PLUS angielski półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 65,90
ARGUMENTI NEDELI rosyjski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 11,00
ARGUMENTY I FAKTY rosyjski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 10,70
ARMBAND UHREN niemiecki dwumiesięcznik hobby 49,00
ARMBAND UHREN KATALOG 2015 niemiecki rocznik styl życia, trendy, popkultura 149,90
ARSENAL angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 35,90
ART & DECORATION francuski miesięcznik architektura, dom, ogród 29,50
ART ATTACK (I) włoski miesięcznik hobby 24,90
ART DESK (USA) angielski półrocznik sztuka, kultura, literatura 59,90
ART IN AMERICA angielski 11 × rok sztuka, kultura, literatura 69,90
ART REVIEW angielski 9 × rok sztuka, kultura, literatura 49,90
ARTFORUM angielski 10 × rok sztuka, kultura, literatura 64,00
ARTICLE angielski półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 89,90
ARTRAVEL (F) francuski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 53,90
ARTRAVEL MAGAZINE francuski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 55,00
ARTREVIEW (UK) angielski 9 × rok sztuka, kultura, literatura 49,90
ARTS MAGAZINE (F) francuski miesięcznik sztuka, kultura, literatura 46,90
ASSISTANT angielski półrocznik magazyn dla kobiet 69,00
ASTRO GIRL angielski półrocznik magazyn dla młodzieży 34,50
ASTRONOMY angielski miesięcznik nauka, technika 43,50
ASTRONOMY NOW angielski miesięcznik nauka, technika 43,50
ATRIUM niemiecki dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 51,50
ATTITUDE angielski miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 48,90
AUDIO (D) niemiecki miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 39,90
AUDIOVISION niemiecki miesięcznik film, tv, sprzęt wideo 36,50
AUTO & DESIGN włoski dwumiesięcznik samochody, motocykle, tuning 93,90
AUTO BILD niemiecki tygodnik samochody, motocykle, tuning 11,50
AUTO BILD ALLRAD niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 25,00
AUTO BILD SP. TUEV REPORT niemiecki rocznik samochody, motocykle, tuning 30,00
AUTO BILD SPORTSCARS niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 25,00
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AUTO CAPITAL włoski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 46,90
AUTO CLASSIC niemiecki dwumiesięcznik samochody, motocykle, tuning 27,90
AUTO MOTO (F) francuski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 27,00
AUTO MOTOR & SPORT niemiecki dwutygodnik samochody, motocykle, tuning 25,50
AUTO STRASSENVERKER niemiecki dwutygodnik samochody, motocykle, tuning 9,90
AUTO ZEITUNG niemiecki dwutygodnik samochody, motocykle, tuning 17,50
AUTOMOBILES CLASSIQUES francuski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 55,90
AUTOMOBILISMO D’EPOCA włoski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 49,90
AVAUNT angielski kwartalnik magazyn dla mężczyzn, moda 87,00
AVIATION CLASSICS angielski kwartalnik lotnictwo 59,00
B&W (BLACK & WHITE) angielski 8 × rok fotografia, sprzęt fotograficzny 49,90
BAD DAY angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 79,00
BAHN EXTRA niemiecki dwumiesięcznik hobby 84,00
BALLET 2000 francuski miesięcznik sztuka, kultura, literatura 31,90
BARCHE włoski miesięcznik hobby 29,90
BARE angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 76,90
BASTEI 100 SEITEN RAETSEL niemiecki dwumiesięcznik hobby 14,90
BASTEI KREUZWORT RAETSEL niemiecki dwumiesięcznik hobby 10,50
BATAILLES francuski kwartalnik militaria 45,50
BATAILLES & BLINDES francuski dwumiesięcznik militaria 44,90
BATAILLES & BLINDES HS francuski specjalny militaria 96,50
BAUEN niemiecki dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 22,90
BAUHERREN RATGEBER DIE NEUEN BAEDER niemiecki rocznik architektura, dom, ogród 32,00
BBC MUSIC CD angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 53,00
BBC SKY AT NIGHT CD angielski miesięcznik nauka, technika 46,90
BBC TOP GEAR angielski miesięcznik motoryzacja 49,90
BBC TOP GEAR MAGAZIN angielski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 49,90
BBC TOP GEAR SUPERCARS angielski rocznik motoryzacja 59,00
BBC WILDLIFE MAGAZINE angielski dwumiesięcznik geografia, turystyka, podróże 39,90
BDM’S  DEFINITIVE GUIDE TO: IPHONE 6 angielski kwartalnik komputery, informatyka, gry 59,90
BDM’S ANDROID APP REV. HACKS … FOR ANDROID angielski kwartalnik komputery, informatyka, gry 59,90
BDM’S PC KNOWLEDGE SERIES: LAPTOP FOR SE angielski kwartalnik komputery, informatyka, gry 59,90
BDM’S  COMPLETE GUIDE TO DIGITAL PHOTOGR angielski kwartalnik fotografia, sprzęt fotograficzny 69,00
BDM’S ESSENTIAL GUIDE SERIES: BEGINNER`S angielski kwartalnik komputery, informatyka, gry 59,90
BDM’S FOCUS SERIES: OUTDOR PHOTOGRAPHY G angielski kwartalnik fotografia, sprzęt fotograficzny 59,00
BDM’S GUIDEBOOK SERIES: THE ESSENTIAL IP angielski kwartalnik komputery, informatyka, gry 59,90
BDM’S I-TECH SPECIAL angielski kwartalnik komputery, informatyka, gry 69,00
BDM’S MANUAL SERIES:THE COMPLETE MACBOOK angielski kwartalnik komputery, informatyka, gry 89,00
BDM’S MIND SERIES: COLOUR TO CREATE angielski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 39,00
BDM’S POCKET SERIES: MINDFUL COLOUR angielski kwartalnik hobby 19,90
BDM’S SENIORS SP. SERIES: SAMSUNG GALAXY angielski kwartalnik komputery, informatyka, gry 59,90
BDM’S ULTIMATE SERIES angielski kwartalnik komputery, informatyka, gry 59,90
BEAD & BUTTON angielski dwumiesięcznik hobby 39,90
BEAD & BUTTON SP. 25 BEADED BRACELETS angielski specjalny hobby 49,90
BEADWORK angielski dwumiesięcznik hobby 37,90
BEAUTIFUL KITCHENS (UK) angielski 10 × rok architektura, dom, ogród 39,90
BECAUSE angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 28,90
BELL’ITALIA włoski miesięcznik geografia, turystyka, podróże 31,90
BELL’ITALIA SPECIALE włoski specjalny geografia, turystyka, podróże 49,90
BELLEZZE D’ITALIA włosko-angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 31,90
BENESSERE włoski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 25,90
BENJI KNEWMAN angielski półrocznik sztuka, kultura, literatura 59,00
BERTY SQUIGGLES angielski rocznik magazyn dla dzieci i rodziców 24,90
BESPOKE angielski kwartalnik magazyn dla mężczyzn, moda 79,00
BEST OF BRITAIN 2014 angielski rocznik geografia, turystyka, podróże 69,00
BETTY angielski rocznik styl życia, trendy, popkultura 87,90
BIBA PF francuski miesięcznik magazyn dla kobiet 19,90
BICYCLING angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,90
BIKE (D) niemiecki miesięcznik sport, rekreacja, fitness 32,50
BILD DER FRAU niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 9,50
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BLACK & WHITE PHOTOGRAPHY angielski 13 × rok fotografia, sprzęt fotograficzny 45,90
BLACK BOOK UK angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 69,90
BLOOMBERG BUSINESSWEEK angielski tygodnik biznes, finanse, firma, marketing 24,50
BLOOMBERG MARKETS angielski miesięcznik biznes, finanse, firma, marketing 44,90
BLUE RIBBON KAPPA SUDOKU PUZZLES angielski miesięcznik hobby 22,50
BLUES NEWS niemiecki kwartalnik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 43,50
BM HEAUTE COUTURE włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 91,90
BM RUNWAY MILAN – NEW YORK włoski dwumiesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 85,00
BM RUNWAY PARIS – LONDON włoski dwumiesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 85,00
BMW CAR angielski miesięcznik motoryzacja 48,90
BMW SCENE LIVE niemiecki kwartalnik samochody, motocykle, tuning 25,90
BOAT EXCLUSIVE angielski półrocznik sport, rekreacja, fitness 62,90
BOAT INTERNATIONAL angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 49,90
BODY LIFE angielski dwumiesięcznik sport, rekreacja, fitness 13,99
BOMB (USA) angielski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 54,90
BON angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 45,00
BON APPETIT angielski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 39,90
BONGO COMICS MC BAIN SIMPSON COMICS SP. angielski 3 × rok magazyn dla młodzieży 19,90
BOOK MODA HAUTE COUTURE włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 349,00
BOOK MODA PRET A PORTER włoski dwumiesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 289,00
BOOTE niemiecki miesięcznik sport, rekreacja, fitness 32,90
BRAIN WORLD angielski kwartalnik nauka, technika 43,90
BRAVO SPORT niemiecki dwutygodnik sport, rekreacja, fitness 15,90
BRIDES UK angielski dwumiesięcznik moda, moda ślubna, fryzury 49,90
BRIGITTE WOMAN niemiecki miesięcznik magazyn dla kobiet 23,90
BRITISH JOURNAL OF PHOTOGRAPHY angielski miesięcznik fotografia, sprzęt fotograficzny 59,90
BROWN BOOK angielski 7 × rok styl życia, trendy, popkultura 47,90
BUNTE niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 20,90
BURDA PATCHWORK niemiecki kwartalnik hobby 34,90
BURDA STYLE (D) niemiecki miesięcznik hobby 38,50
CA M’INTERESSE francuski miesięcznik nauka, technika 32,90
CABANA angielski półrocznik sztuka, kultura, literatura 139,90
CAFE RACER angielski dwumiesięcznik motoryzacja 39,90
CAHIERS DU CINEMA francuski miesięcznik film, tv, sprzęt wideo 45,90
CAMPAGNE DECORATION francuski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 29,90
CANDID MAGAZINE angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 49,90
CAR angielski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 51,00
CARDMAKING & PAPERCRAFT angielski 13 × rok magazyn dla kobiet 55,90
CASA & CAMPO (E) hiszpański miesięcznik architektura, dom, ogród 29,90
CASA CREATIVA włoski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 39,90
CASA FACILE włoski miesięcznik architektura, dom, ogród 14,90
CASABELLA włoski miesięcznik architektura, dom, ogród 109,00
CASARREDO INTERNATIONAL włoski kwartalnik architektura, dom, ogród 39,90
CEREAL (F) angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 99,90
CG. CHIC GARDENS francuski specjalny, rocznik architektura, dom, ogród 69,90
CHARGE UTILE HS MAGAZINE francuski kwartalnik hobby 73,50
CHARGE UTILE MAGAZINE francuski miesięcznik hobby 45,00
CHARLIE HEBDO francuski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 24,90
CHASSEUR D’IMAGES francuski miesięcznik fotografia, sprzęt fotograficzny 29,90
CHELSEA angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 35,90
CHESS LIFE angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,50
CHI włoski tygodnik magazyn dla kobiet 18,00
CHIP MIT DVD (D) niemiecki miesięcznik komputery, informatyka, gry 34,90
CHRISTMAS IDEAS (BHG) angielski rocznik architektura, dom, ogród 39,90
CHROM & FLAMMEN niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 26,50
CHRONO PASSION włoski dwumiesięcznik hobby 49,90
CIGAR AFICIONADO (USA) angielski dwumiesięcznik kuchnia, wina, cygara 55,00
CLARA hiszpański miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 23,90
CLAREMONT REVIEW OF BOOKS angielski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 49,90
CLASS włoski miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 35,90
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CLASSIC & VINTAGE GUITARS angielski rocznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 89,90
CLASSIC BOAT angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 45,90
CLASSIC POP angielski dwumiesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 52,90
CLASSIC RACER angielski dwumiesięcznik samochody, motocykle, tuning 39,90
CLASSIC ROCK angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 59,90
CLASSICA francuski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 49,00
COLD WAR WARRIORS angielski rocznik hobby 59,90
COLE MAGAZINE angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 69,00
COLLEZIONI 0/3 BABY włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 239,00
COLLEZIONI ACCESSORI włoski kwartalnik dla kobiet, moda, moda ślubna 227,00
COLLEZIONI BAMBINI włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 239,00
COLLEZIONI DONNA PRET A PORTER włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 289,00
COLLEZIONI HAUTE COUTURE włoski półrocznik magazyn dla kobiet 285,00
COLLEZIONI TRENDS włoski kwartalnik dla kobiet, moda, moda ślubna 239,00
COLLEZIONI UOMO włoski kwartalnik dla kobiet, moda, moda ślubna 249,00
COLOR FOTO niemiecki miesięcznik fotografia, sprzęt fotograficzny 45,00
COLOUR ME HAPPY angielski specjalny, rocznik  hobby 46,90
COMBAT & SURVIVAL angielski miesięcznik militaria 39,90
COMBAT AIRCRAFT angielski miesięcznik lotnictwo 45,00
COMBAT HANDGUNS angielski miesięcznik militaria 33,50
COMMONS & SENSE angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 99,00
COMPLETE CARDMAKING (AU) angielski dwumiesięcznik hobby 49,00
COMPUTER ARTS angielski 13 × rok komputery, informatyka, gry 59,90
COMPUTER ARTS CD angielski miesięcznik komputery, informatyka, gry 59,90
COMPUTER MUSIC angielski 13 × rok muzyka, instrumenty, sprzęt audio 59,90
CONCEALED CARRY HANDGUNS 2015 angielski specjalny militaria 65,00
CONDE NAST TRAVELLER (I) włoski kwartalnik geografia, turystyka, podróże 29,90
CONDE NAST TRAVELLER (UK) angielski miesięcznik geografia, turystyka, podróże 37,90
CONDE NAST TRAVELLER (USA) angielski miesięcznik geografia, turystyka, podróże 38,00
CONDE NAST TRAVELLER SPECIAL (I) włoski specjalny geografia, turystyka, podróże 29,90
CONNECTED WORLD angielski 8 × rok biznes, finanse, firma, marketing 29,90
COOKING FOR TWO (USA) angielski rocznik kuchnia, wina, cygara 49,00
CORA ROMANE niemiecki specjalny dla kobiet, moda, moda ślubna 24,90
COSMOPOLITAN (D) niemiecki miesięcznik magazyn dla kobiet 22,90
COSMOPOLITAN (I) włoski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 19,90
COSMOPOLITAN (UK) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 39,90
COSMOPOLITAN (UK) (SIZE POCKET) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 35,90
COSMOPOLITAN (USA) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 69,90
COTTO E MANGIATO włoski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 17,90
COUNTRY ALMANAC PRES. EASY HERB GARDENIN angielski kwartalnik architektura, dom, ogród 59,90
COUNTRY ALMANAC PRES. REAL GARDENS angielski specjalny architektura, dom, ogród 59,90
COUNTRY ALMANAC PRES. THE NEW PIONEER angielski kwartalnik architektura, dom, ogród 59,90
COUNTRY ALMANAC PRES. VINTAGE STYLE angielski kwartalnik architektura, dom, ogród 59,90
COUNTRY HOMES & INTERIORS angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 39,90
COUNTRY LIVING angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 39,00
COUNTRY LIVING SP. HOBBY BUSINESS angielski specjalny architektura, dom, ogród 79,00
COUNTRY LIVING: MODERN RUSTIC angielski półrocznik architektura, dom, ogród 85,00
COUNTRY SAMPLER angielski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 44,90
COUNTRY STYLE (D) niemiecki kwartalnik architektura, dom, ogród 52,50
COURRIER INTERNATIONAL francuski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 27,50
CR FASHION BOOK angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 98,00
CR FASHION BOOK (USA) angielski półrocznik magazyn dla kobiet 105,00
CREA CON FRANCESCA włoski półrocznik hobby 34,00
CREARE SPECIALI włoski dwumiesięcznik hobby 39,90
CREEM angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 95,00
CROSS STITCH CARD SHOP angielski 5 × rok hobby 48,90
CROSS STITCH COLLECTION angielski 13 × rok hobby 49,00
CROSS STITCH CRAZY angielski 13 × rok hobby 49,90
CROSS STITCH FAVOURITES angielski półrocznik magazyn dla kobiet 59,00
CROSS STITCHER angielski miesięcznik hobby 49,90
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CRUST angielski półrocznik moda, moda ślubna, fryzury 69,00
CUISINE & VINS DE FRANCE francuski dwumiesięcznik kuchnia, wina, cygara 29,90
CUISINE AT HOME angielski półrocznik kuchnia, wina, cygara 69,90
CUPCAKE HEAVEN angielski 3 × rok kuchnia, wina, cygara 54,00
CURIOUS MINDS angielski miesięcznik nauka, technika 78,00
DAMN MAGAZINE angielski dwumiesięcznik sztuka, kultura, literatura 84,90
DANCE EUROPE angielski rocznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 35,90
DANSK angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 65,00
DAPPER DAN angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 49,90
DAS GOLDENE BLATT niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 10,50
DAS GOLDENE BLATT RAETSEL niemiecki dwumiesięcznik hobby 10,50
DAS NEUE BLATT niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 12,50
DASH MAGAZINE angielski półrocznik magazyn dla kobiet 45,00
DAZED & CONFUSED angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 39,90
DECANTER angielski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 45,00
DELICIOUS angielski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 29,90
DER SPIEGEL niemiecki tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 29,00
DESIGN ANTHOLOGY angielski kwartalnik architektura, dom, ogród 59,00
DESIGNER KNITTING angielski kwartalnik hobby 39,90
DETAIL angielsko-niemiecki 10 × rok architektura, dom, ogród 99,00
DETAIL GREEN angielsko-niemiecki półrocznik architektura, dom, ogród 87,00
DEUTSCH PERFEKT niemiecki miesięcznik nauka, technika 45,50
DHD włoski kwartalnik architektura, dom, ogród 59,90
DI PIU włoski tygodnik magazyn dla kobiet 9,90
DIAPASON francuski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 53,00
DIE AKTUELLE niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 10,50
DIE AKTUELLE LIEBE & SCHICKSAL niemiecki dwumiesięcznik magazyn dla kobiet 14,50
DIE NEUE FRAU niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 5,90
DIE ZEIT niemiecki tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 29,50
DIEZ MINUTOS hiszpański tygodnik dla kobiet, moda, moda ślubna 29,90
DIGITAL CAMERA angielski 13 × rok fotografia, sprzęt fotograficzny 48,00
DIPLOMATIE francuski dwumiesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 62,00
DIPLOMATIE GD francuski dwumiesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 79,90
DISCOVER angielski miesięcznik nauka, technika 39,90
DISCOVER PRES. angielski kwartalnik nauka, technika 39,90
DISEGNO. angielski półrocznik architektura, dom, ogród 65,00
DISENO INTERIOR (E) hiszpański miesięcznik architektura, dom, ogród 59,90
DJ MAGAZIN* angielski 13 × rok muzyka, instrumenty, sprzęt audio 46,90
DOMUS włoski 11 × rok architektura, dom, ogród 84,90
DONNA HAY MAGAZINE angielski dwumiesięcznik kuchnia, wina, cygara 66,90
DOUBLE MAGAZINE angielsko-francuski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 99,00
DOUBLE RUNNER MAGAZINE angielski dwumiesięcznik sport, rekreacja, fitness 35,90
DOWN BEAT angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 35,90
DREAM MACHINES HARLEY-DAVIDSON niemiecki dwumiesięcznik samochody, motocykle, tuning 38,90
DREAM UP francuski dwumiesięcznik magazyn dla młodzieży 26,90
DRIFT (USA) angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 125,00
DRONE 360 (DISCOVERY PRES.) angielski specjalny nauka, technika 39,90
DSECTION MAGAZINE angielski półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 59,90
DUST angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 129,00
DWELL angielski 8 × rok architektura, dom, ogród 39,90
EAST włoski dwumiesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 45,90
EASYRIDERS niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 32,90
ECHO DER FRAU niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 10,90
EDGE angielski miesięcznik komputery, informatyka, gry 56,90
EIKON niemiecki kwartalnik sztuka, kultura, literatura 83,00
EISENBAHN JOURNAL niemiecki miesięcznik hobby 48,90
EISENBAHN JOURNAL 1X1 DES ANLAGENBAUS niemiecki półrocznik hobby 89,90
EISENBAHN ROMANTIK niemiecki kwartalnik hobby 49,90
EISENBAHNKURIER niemiecki miesięcznik hobby 47,50
EL MUEBLE hiszpański miesięcznik architektura, dom, ogród 29,90
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ELEPHANT angielski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 119,00
ELLE (D) niemiecki miesięcznik magazyn dla kobiet 39,90
ELLE (E) hiszpański miesięcznik magazyn dla kobiet 49,90
ELLE (F) francuski tygodnik dla kobiet, moda, moda ślubna 45,90
ELLE (I) włoski miesięcznik magazyn dla kobiet 38,90
ELLE (UK) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 45,90
ELLE (UK) SIZE TRAVEL angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 39,90
ELLE (USA) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 39,90
ELLE A TABLE francuski dwumiesięcznik kuchnia, wina, cygara 31,50
ELLE COLLECTIONS (UK) angielski półrocznik moda, moda ślubna, fryzury 54,90
ELLE DECOR (I) włoski 10 × rok architektura, dom, ogród 29,90
Elle DECOR (USA) angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 42,50
ELLE DECORATION (D) niemiecki dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 39,90
ELLE DECORATION (F) francuski miesięcznik architektura, dom, ogród 32,90
ELLE DECORATION (UK) angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 47,90
ELLE DECORATION COUNTRY (UK) angielski półrocznik architektura, dom, ogród 87,00
ELLE DECORATION HS (F) francuski rocznik architektura, dom, ogród 31,50
EMPIRE angielski miesięcznik film, tv, sprzęt wideo 51,90
ENTREPRENEUR angielski miesięcznik biznes, finanse, firma, marketing 34,50
ESQUIRE – THE BIG BLACK BOOK angielski półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 99,00
ESQUIRE (UK) angielski miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 39,90
ESQUIRE (USA) angielski miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 39,00
ESQUIRE – THE BIG BLACK BOOK (UK) angielski półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 59,90
ESSEN & TRINKEN niemiecki miesięcznik kuchnia, wina, cygara 29,90
ESSENTIAL TECHNIQUES – MIXED MEDIA JEWER angielski specjalny hobby 79,90
EUROPE ECHECS francuski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 44,60
EWROPA.RU rosyjski miesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 3,90
EXIT angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 89,00
EXKLUSIVE HAEUSER niemiecki półrocznik architektura, dom, ogród 29,90
EXPLORER (D) niemiecki kwartalnik geografia, turystyka, podróże 49,90
EXTRA EXTRA angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 89,00
EYE SPY angielski dwumiesięcznik militaria 35,00
F14 – BOMBCAT angielski rocznik lotnictwo 69,90
FANTASTIC MAN angielski kwartalnik moda, moda ślubna, fryzury 49,00
FANTASY & SCIENCE FICTION angielski dwumiesięcznik sztuka, kultura, literatura 38,00
FANTASY ART ESSENTIALS angielski rocznik komputery, informatyka, gry 119,00
FAST COMPANY (USA) angielski miesięcznik biznes, finanse, firma, marketing 39,00
FAT MAGAZINE angielski rocznik moda, moda ślubna, fryzury 120,00
FAT MAN angielski rocznik styl życia, trendy, popkultura 59,00
FIGHTERS ONLY angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,90
FIGURINES francuski kwartalnik militaria 57,90
FILLY MAGAZIN niemiecki miesięcznik magazyn dla dzieci i rodziców 21,90
FINESCALE MODELER (USA) angielski 10 × rok hobby 36,00
FITNES RX FOR MEN angielski dwumiesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 37,90
FITNESS (USA) angielski 10 × rok sport, rekreacja, fitness 29,90
FLASH ART angielski dwumiesięcznik sztuka, kultura, literatura 75,00
FLEUR CREATIF angielski dwumiesięcznik hobby 45,00
FLIGHT JOURNAL angielski dwumiesięcznik lotnictwo 38,90
FLIGHT JOURNAL SP. WORLD WAR II’S LAST.. angielski specjalny, rocznik  lotnictwo 47,50
FLORIDA DESIGN angielski kwartalnik architektura, dom, ogród 49,90
FLOW COLOURING BOOK (NL) angielski rocznik hobby 59,90
FLOW MINDFULNESS (NL) angielski rocznik magazyn dla kobiet 89,90
FLOWER MAGAZINE angielski kwartalnik hobby 39,90
FLUGMODELL niemiecki miesięcznik hobby 31,90
FLUGMODELL UND TECHNIK niemiecki miesięcznik hobby 35,90
FLYING (USA) angielski miesięcznik lotnictwo 49,90
FLYING SCALE MODELS angielski miesięcznik modelarstwo 45,00
FOCUS niemiecki tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 27,90
FOCUS ENGLISH angielski 13 × rok nauka, technika 45,90
FOOD & TRAVEL angielski 10 × rok kuchnia, wina, cygara 45,00
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FOOD & WINE angielski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 39,50
FOOD DESIGN włosko-angielski kwartalnik kuchnia, wina, cygara 39,90
FOOL angielski półrocznik kuchnia, wina, cygara 64,90
FOREIGN AFFAIRS (USA) angielski dwumiesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 62,00
FOREIGN POLICY (USA) angielski dwumiesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 49,90
FORTUNE angielski 16 × rok biznes, finanse, firma, marketing 26,00
FORZA MILAN włoski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 34,00
FOTO HITS niemiecki miesięcznik fotografia, sprzęt fotograficzny 23,90
FOTO MAGAZIN SPECIAL niemiecki rocznik fotografia, sprzęt fotograficzny 55,90
FOTOGRAF MAGAZINE angielski półrocznik fotografia, sprzęt fotograficzny 120,00
FOUR FOUR TWO angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 51,90
FRAME (NL) angielski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 119,00
FRAME MAGAZIN angielski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 109,00
FRANCE DIMANCHE francuski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 17,90
FRANCE FOOTBALL francuski tygodnik sport, rekreacja, fitness 25,50
FRANKIE (AU) angielski dwumiesięcznik styl życia, trendy, popkultura 54,90
FRAU AKTUELL niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 10,50
FRAU IM SPIEGEL niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 10,90
FRAU IM TREND niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 5,90
FRAU MIT HERZ niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 10,50
FREE FROM HEAVEN angielski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 49,90
FREERIDE BIKE SPEZIAL niemiecki kwartalnik sport, rekreacja, fitness 38,90
FREIZEIT REVUE niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 9,90
FREIZEIT REVUE SP. RAETSEL niemiecki miesięcznik hobby 9,90
FREIZEIT SPASS niemiecki tygodnik dla kobiet, moda, moda ślubna 6,70
FREIZEIT TOTAL niemiecki miesięcznik magazyn dla kobiet 6,90
FREIZEITWOCHE niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 8,50
FRIEZE angielski 9 × rok sztuka, kultura, literatura 49,90
FRIEZE MASTERS angielski rocznik sztuka, kultura, literatura 79,00
FUCKING YOUNG! angielski półrocznik sztuka, kultura, literatura 89,90
FUER SIE niemiecki dwutygodnik magazyn dla kobiet 17,50
FUNK AMATEUR niemiecki miesięcznik hobby 21,90
FUTURE MUSIC DVD angielski 13 × rok muzyka, instrumenty, sprzęt audio 59,00
GALA niemiecki tygodnik styl życia, trendy, popkultura 18,90
GARAGE angielski półrocznik moda, moda ślubna, fryzury 79,90
GARDEN STYLE (D) niemiecki kwartalnik architektura, dom, ogród 36,90
GARDENS ILLUSTRATED angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 46,00
GBM  MAGAZINE francuski kwartalnik militaria 69,00
GENTE włoski tygodnik magazyn dla kobiet 14,90
GEO niemiecki miesięcznik geografia, turystyka, podróże 45,90
GEO (F) francuski miesięcznik geografia, turystyka, podróże 52,50
GEO EPOCHE niemiecki dwumiesięcznik geografia, turystyka, podróże 65,00
GESUND LEBEN niemiecki dwumiesięcznik styl życia, trendy, popkultura 43,50
GET INTO CRAFT angielski dwumiesięcznik magazyn dla kobiet 63,90
GIRL POP angielski rocznik magazyn dla młodzieży 39,90
GLAMOUR (E) hiszpański miesięcznik magazyn dla kobiet 19,90
GLAMOUR (I) włoski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 39,90
GLAMOUR (R) rosyjski miesięcznik magazyn dla kobiet 36,90
GLAMOUR (UK) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 32,90
GLAMOUR (USA) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 38,00
GLASS MAGAZINE angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 59,00
GLI SPECIALI DELLA MIA BOUTIQUE włoski kwartalnik hobby 49,90
GLINT (F) francuski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 59,90
GOLF WORLD INTERNATIONAL angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 48,00
GOOD HOMES angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 33,90
GOOD HOUSEKEEPING (UK) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 39,90
GOOD HOUSEKEEPING UK SP. CHRISTMAS 2014 angielski rocznik kuchnia, wina, cygara 49,90
GP RACING angielski kwartalnik samochody, motocykle, tuning 63,90
GQ (D) niemiecki miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 35,90
GQ (E) hiszpański miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 44,90
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GQ (R) rosyjski miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 65,90
GQ (UK) angielski miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 49,90
GQ (USA) angielski miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 59,90
GQ FRANCE francuski miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 39,90
GQ STYLE (UK) angielski półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 49,90
GRAFFITI ART francuski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 49,90
GRAFFITI ART HS – LE GUIDE DE 2014 francuski rocznik sztuka, kultura, literatura 89,90
GRAMOPHONE MAGAZINE angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 53,90
GRANDE CUCINA włoski specjalny, rocznik  hobby 49,90
GRAZIA (D) niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 14,90
GRAZIA (I) włoski tygodnik magazyn dla kobiet 14,90
GRAZIA (UK) angielski tygodnik magazyn dla kobiet 31,90
GREAT AIRPORTS OF THE WORLD angielski rocznik lotnictwo 63,90
GREAT MODEL RAILROADS 2015 angielski specjalny, rocznik  hobby 44,90
GREY (F) angielski kwartalnik fotografia, sprzęt fotograficzny 138,00
GUITAR & BASS CLASSICS angielski rocznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 59,00
GUITAR TECHNIQUES angielski 13 × rok muzyka, instrumenty, sprzęt audio 49,00
GUITARIST GUIDE TO EFFECTS PEDALS angielski rocznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 79,00
GUITARIST PRESENTS BUY & PLAY THE  ACOUSTIC GUITAR angielski rocznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 85,00
GUN & SWORD COLLECTOR – MAN AT ARMS angielski dwumiesięcznik militaria 49,90
GUNS OF THE OLD WEST angielski kwartalnik militaria 54,00
GUP angielski kwartalnik fotografia, sprzęt fotograficzny 65,00
GUTE FAHRT niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 22,90
HAEKELMUSTER niemiecki dwumiesięcznik hobby 29,00
HAEUSER niemiecki dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 59,90
HAIRSTYLES ONLY angielski 8 × rok moda, moda ślubna, fryzury 29,90
HAPPY COLORIAGE francuski dwumiesięcznik hobby 34,50
HARPER’S  BAZAAR  (USA) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 59,90
HARPER’S BAZAAR (D) niemiecki miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 38,90
HARPER’S BAZAAR (UK) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 46,90
HARVARD B. REVIEW ON POINT angielski kwartalnik biznes, finanse, firma, marketing 99,90
HARVARD B. REVIEW (USA) angielski miesięcznik biznes, finanse, firma, marketing 99,90
HARVARD BUSINESS MANAGER (D) niemiecki miesięcznik biznes, finanse, firma, marketing 90,00
HARVARD INTERNATIONAL REVIEW angielski kwartalnik biznes, finanse, firma, marketing 51,50
HAUSBAU niemiecki dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 23,90
HEALTH angielski 10 × rok sport, rekreacja, fitness 39,90
HELLO angielski tygodnik styl życia, trendy, popkultura 31,90
HERCULES UNIVERSAL (HU) angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 89,90
HERO angielski półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 53,90
HEROINE angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 57,00
HI FI CHOICE angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 35,00
HI FI NEWS angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 38,90
HISTOIRE DE GUERRE angielski dwumiesięcznik militaria 79,00
HISTORIA francuski miesięcznik nauka, technika 41,50
HISTORIA HS SPECIAL francuski dwumiesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 39,90
HISTORIA SPECIAL francuski dwumiesięcznik militaria 47,90
HISTORIE DU SECOND CONFLIT MONDIAL francuski kwartalnik militaria 54,90
HISTORY OF WAR angielski miesięcznik militaria 49,00
HISTORY OF WAR BOOK OF COMBAT MACHINES angielski rocznik militaria 79,00
HOBO angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 79,90
HOLE & CORNER angielski półrocznik sztuka, kultura, literatura 79,90
HOLIDAY (F) angielski półrocznik sztuka, kultura, literatura 79,90
HOMES & ANTIQUES angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 45,90
HOMES & GARDENS (D) niemiecki dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 33,50
HOMES & GARDENS (UK) angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 41,90
HOOP (USA) angielski 3 × rok sport, rekreacja, fitness 49,90
HOORAY! (AU) angielski 11 × rok styl życia, trendy, popkultura 79,90
HOT RUM COW angielski kwartalnik kuchnia, wina, cygara 59,00
HOUSE & GARDEN (UK) angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 39,90
HOUSE BEAUTIFUL (UK) angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 33,90
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HOW IT WORKS (UK) angielski miesięcznik hobby 45,90
HOW IT WORKS: AMAZING ANIMALS angielski rocznik geografia, turystyka, podróże 69,00
HOW IT WORKS: AMAZING TECHNOLOGY angielski rocznik nauka, technika 69,00
HOW IT WORKS: BOOK OF 101 AMAZING FACTS YOU NEED angielski rocznik nauka, technika 59,90
HOW IT WORKS: BOOK OF AMAZING ANSWERS TO CURIOUS angielski 3 × rok nauka, technika 69,90
HOW IT WORKS: BOOK OF AMAZING VEHICLES angielski rocznik nauka, technika 69,90
HOW IT WORKS: BOOK OF DINOSAURS angielski rocznik magazyn dla młodzieży 79,90
HOW IT WORKS: BOOK OF INCREDIBLE HISTORY angielski rocznik nauka, technika 79,00
HOW IT WORKS: BOOK OF MEGA MACHINES angielski rocznik nauka, technika 69,90
HOW IT WORKS: BOOK OF SCIENCE EXPERIMENTS angielski rocznik nauka, technika 69,90
HOW IT WORKS: BOOK OF SPACE angielski półrocznik nauka, technika 69,90
HOW IT WORKS: BOOK OF THE ELEMENTS angielski rocznik hobby 75,90
HOW IT WORKS: BOOK OF VOLCANOES AND EARTHQUAKES angielski rocznik nauka, technika 79,00
HOW IT WORKS: INCREDIBLE EARTH angielski rocznik hobby 79,00
HOW IT WORKS: THE HUMAN BODY angielski rocznik nauka, technika 69,90
HUCK angielski dwumiesięcznik sport, rekreacja, fitness 45,90
HUCK MAGAZINE angielski dwumiesięcznik styl życia, trendy, popkultura 39,90
HUNGER angielski półrocznik magazyn dla kobiet 59,00
HURRA JUVENTUS włoski kwartalnik sport, rekreacja, fitness 55,90
HURRA JUVENTUS SPECIAL włoski specjalny sport, rekreacja, fitness 55,90
HYPEBEAST angielski kwartalnik magazyn dla mężczyzn, moda 59,90
I LIBRI DI SUSANNA włoski kwartalnik hobby 39,90
I LOVE CUCITO włoski dwumiesięcznik hobby 40,00
ICON angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 48,90
ICREATE angielski miesięcznik komputery, informatyka, gry 49,90
I-D MAGAZINE angielski dwumiesięcznik styl życia, trendy, popkultura 49,90
IDEAL HOME angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 39,00
IDEAT francuski dwumiesięcznik styl życia, trendy, popkultura 39,90
IDEE FUORI CASA włoski kwartalnik architektura, dom, ogród 47,90
IDEE FUORI CASA – SPECIAL włoski specjalny architektura, dom, ogród 47,90
IDEES DE MARIANNE francuski miesięcznik architektura, dom, ogród 42,00
IL MIO CHIACCHIERINO włoski dwumiesięcznik hobby 39,90
ILLU DER FRAU niemiecki miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 7,90
ILLUSTRATE WITH PHOTOSHOP GENIUS GUIDE angielski rocznik komputery, informatyka, gry 85,00
ILUMINACE (CZ) czeski rocznik film, tv, sprzęt wideo 29,20
IMAGE IN PROGRESS angielski rocznik fotografia, sprzęt fotograficzny 45,00
IMAGINE FX angielski miesięcznik komputery, informatyka, gry 55,90
IMAGINE FX COMIC ARTIST angielski rocznik komputery, informatyka, gry 84,00
IMAGINE FX HOW TO PAINT & DRAW angielski rocznik sztuka, kultura, literatura 85,00
IMAGINE FX MAGAZINE angielski 13 × rok komputery, informatyka, gry 55,90
IMAGINE FX MANGA ARTIST angielski rocznik komputery, informatyka, gry 89,90
IMAGINE FX PRACTICAL PAINTER angielski rocznik sztuka, kultura, literatura 84,00
IMAGINE FX SKETCHBOOKS angielski rocznik komputery, informatyka, gry 125,00
IMAGINE FX THE ART OF FILM angielski rocznik film, tv, sprzęt wideo 89,90
IMAGNE FX SCI-FI ART ESSENTIALS angielski rocznik komputery, informatyka, gry 125,00
IN BEAUTY angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 182,00
IN BLOOM angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 59,90
IN DAS STARMAGAZIN niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 14,50
IN STYLE (D) niemiecki miesięcznik styl życia, trendy, popkultura 26,50
IN STYLE (E) hiszpański miesięcznik styl życia, trendy, popkultura 34,90
IN STYLE (UK) angielski miesięcznik styl życia, trendy, popkultura 45,00
IN STYLE (USA) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 39,90
IN TOUCH WEEKLY angielski tygodnik styl życia, trendy, popkultura 19,90
INDUSTRIE angielski półrocznik moda, moda ślubna, fryzury 62,90
INFUR angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 49,00
INSIDE UNITED angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,00
INTELLIGENT LIFE angielski dwumiesięcznik styl życia, trendy, popkultura 40,50
INTERIOR DESIGN (USA) angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 59,00
INTERMISSION angielski kwartalnik dla kobiet, moda, moda ślubna 119,00
INTERNATIONAL ARTIST (USA) angielski dwumiesięcznik sztuka, kultura, literatura 55,90
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INTERNI włoski miesięcznik architektura, dom, ogród 71,90
INTERVIEW (USA) angielski miesięcznik styl życia, trendy, popkultura 59,90
IPAD FOR BEGINNERS angielski rocznik komputery, informatyka, gry 75,00
IPHONE LIFE + iPAD angielski dwumiesięcznik komputery, informatyka, gry 44,00
IT DETAIL 100 włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 569,00
ITALIA GUIDE angielski półrocznik geografia, turystyka, podróże 59,90
J-14 angielski 10 × rok magazyn dla młodzieży 32,90
JAHRESZEITEN RAETSEL niemiecki kwartalnik hobby 14,50
JALOUSE (F) francuski miesięcznik magazyn dla kobiet 29,90
JAMIE RECIPE YEARBOOK angielski rocznik kuchnia, wina, cygara 59,00
JAPANESE PERFORMANCE angielski miesięcznik motoryzacja 45,90
JAPANSE CARS BANZAI angielski miesięcznik motoryzacja 45,90
JAZZWISE angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 39,00
JEUNE AFRIQUE francuski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 19,90
JEWELRY STRINGING angielski kwartalnik hobby 36,90
JEWELS, FASHION & WATCHES angielski kwartalnik magazyn dla kobiet 43,90
JIMON MAGAZINE angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 55,90
JIU JITSU STYLE angielski dwumiesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,90
JOCKS & NERDS angielski kwartalnik magazyn dla mężczyzn, moda 59,00
JOY (D) niemiecki miesięcznik magazyn dla kobiet 15,90
JUXTAPOZ angielski miesięcznik sztuka, kultura, literatura 39,90
KICKER SH BUNDESLIGA niemiecki rocznik sport, rekreacja, fitness 36,90
KICKER SH CHAMPIONS LEAGUE niemiecki rocznik sport, rekreacja, fitness 32,00
KICKER SH DIE GROSSE BILANZ niemiecki rocznik sport, rekreacja, fitness 29,90
KINFOLK (CAN) angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 89,00
KITCHENS BEDROOMS & BATHROOMS angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 35,90
KITEWORLD angielski dwumiesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,90
KLETTERN niemiecki miesięcznik sport, rekreacja, fitness 36,90
KNIT SIMPLE angielski kwartalnik hobby 45,90
KNIT TODAY angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 49,90
KNITTER’S MAGAZINE (USA) angielski kwartalnik hobby 49,90
KNITTING MAGAZINE angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 59,00
KOMMERSANT – VLAST' rosyjski tygodnik biznes, finanse, firma, marketing 21,90
KREATIVE ADVENTSFLORISTIK niemiecki rocznik hobby 37,50
KREUZSTICH MOTIVE niemiecki półrocznik hobby 39,90
LA BOTTEGA DI ELISA włoski półrocznik hobby 49,90
LA CUCINA ITALIANA GLI SPECIALI włosko-angielski specjalny, rocznik  kuchnia, wina, cygara 39,90
LA MIA BOUTIQUE włoski miesięcznik hobby 45,90
LA REVISTA ESPANOLA hiszpański kwartalnik nauka, technika 11,00
LA REVUE francuski miesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 35,90
LA REVUE DU VIN DE FRANCE francuski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 39,90
LA SETTIMANA ENIGMISTICA włoski tygodnik hobby 12,90
LABORES DEL HOGAR hiszpański miesięcznik hobby 49,90
LAGOM angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 89,90
LAMPOON angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 31,90
LANDIDEE LANDAPOTHEKE niemiecki kwartalnik hobby 32,50
L’APERITIVO ILLUSTRATO włoski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 95,90
LAPHAM’S QUARTERLY angielski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 95,00
L’ARCA INTERNATIONAL włoski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 74,50
L’ART DE L’AQUARELLE francuski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 58,90
LASTAUTO OMNIBUS niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 39,90
L’AUTO JOURNAL francuski dwutygodnik samochody, motocykle, tuning 25,90
L’AUTO JOURNAL – SALON 2016 francuski rocznik samochody, motocykle, tuning 25,90
L’AUTOMOBILE MAGAZINE francuski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 29,90
LE BILAN DU MONDE 2015 francuski rocznik polityka, publicystyka, aktualności 89,00
LE CANARD ENCHAINE francuski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 9,90
LE FIGARO MAGAZINE francuski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 20,50
LE IDEE DI CASAMIA włoski miesięcznik architektura, dom, ogród 39,90
LE IDEE DI SUSANNA włoski miesięcznik hobby 31,90
LE JOURNAL DE LA MAISON francuski miesięcznik architektura, dom, ogród 29,90
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LE MONDE DIPLOMATIQUE francuski miesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 34,90
LE MONDE DIPLOMATIQUE HS francuski rocznik polityka, publicystyka, aktualności 89,90
LE MONDE SELECTION HEBDOMADAIRE francuski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 15,50
LE PAN angielski dwumiesięcznik kuchnia, wina, cygara 86,90
LE POINT francuski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 26,00
LEA niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 7,90
LECTURAS hiszpański tygodnik dla kobiet, moda, moda ślubna 19,90
LES CAHIERS DE SCIENCE & VIE francuski dwumiesięcznik nauka, technika 27,90
L’ESPRESSO włoski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 23,90
L’EXPRESS francuski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 29,50
L’HISTOIRE francuski miesięcznik sztuka, kultura, literatura 49,90
LIFE & STYLE WEEKLY angielski tygodnik styl życia, trendy, popkultura 19,90
LIGNE DE FRONT francuski dwumiesięcznik militaria 45,50
LIGNE DE FRONT HS francuski dwumiesięcznik sztuka, kultura, literatura 69,90
LINDY’S SPORTS PRO BASKETBALL angielski rocznik sport, rekreacja, fitness 49,90
LINUX MAGAZINE (UK) angielski miesięcznik komputery, informatyka, gry 55,90
LINUX MAGAZINE (UK) SP. UBUNTU angielski kwartalnik komputery, informatyka, gry 62,90
LITERARY REVIEW angielski miesięcznik sztuka, kultura, literatura 34,00
LITTLE WHITE LIES angielski dwumiesięcznik film, tv, sprzęt wideo 48,00
LIVING (I) włoski miesięcznik architektura, dom, ogród 32,90
LIVING AT HOME (D) niemiecki miesięcznik architektura, dom, ogród 26,50
LIVING ETC angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 45,90
L’OBS francuski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 24,50
L’OFFICIEL 1000 MODELS (F) angielsko-francuski 9 × rok magazyn dla kobiet 125,00
L’OFFICIEL 1000 MODELS DESIGN (F) francuski rocznik architektura, dom, ogród 99,90
L’OFFICIEL HOMMES (F) francuski kwartalnik magazyn dla mężczyzn, moda 55,00
L’OFFICIEL HS angielsko-francuski rocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 129,00
LOK MAGAZIN niemiecki miesięcznik hobby 49,90
LONDON REVIEW OF BOOKS angielski miesięcznik sztuka, kultura, literatura 29,90
LONELY PLANET: CITY BREAKS angielski rocznik geografia, turystyka, podróże 68,00
LONELY PLANET: DREAM TRIPS angielski rocznik fotografia, sprzęt fotograficzny 59,00
LONELY PLANET: GUIDE USA angielski rocznik geografia, turystyka, podróże 64,00
LONELY PLANET: TRAVELLER angielski miesięcznik geografia, turystyka, podróże 39,90
LONG RANGE MAGAZINE angielski kwartalnik hobby 44,90
LOVE MAGAZINE angielski półrocznik moda, moda ślubna, fryzury 69,90
LOVE TO COLOUR ANIMALS angielski kwartalnik hobby 48,90
LUCKY PEACH angielski kwartalnik kuchnia, wina, cygara 79,00
LUFTWAFFE EAGLES – BATTLE FOR BRITAIN angielski rocznik lotnictwo 59,90
LUFTWAFFE: SECRET JETSOF THETHIRD REICH angielski specjalny lotnictwo 49,90
LUI MAGAZIN francuski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 24,90
LULA angielski półrocznik moda, moda ślubna, fryzury 59,00
L’UOMO VOGUE włoski miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 42,90
M MAGAZINE angielski 10 × rok magazyn dla młodzieży 29,90
MAC FORMAT angielski 13 × rok komputery, informatyka, gry 49,90
MAC LIFE angielski miesięcznik komputery, informatyka, gry 39,90
MACHINE KNITTING MONTHLY angielski miesięcznik hobby 33,90
MADAME FIGARO francuski tygodnik magazyn dla kobiet 19,20
MAGAZINE LITTERAIRE francuski miesięcznik sztuka, kultura, literatura 27,50
MAISON & TRAVAUX francuski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 26,50
MAISON CREATIVE francuski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 31,50
MAISON FRANCAISE MAGAZINE francuski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 44,50
MAISONS COTE EST francuski kwartalnik architektura, dom, ogród 45,90
MAISONS COTE OUEST francuski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 45,90
MAISONS COTE SUD francuski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 49,50
MAJESTY angielski miesięcznik styl życia, trendy, popkultura 32,00
MAKE IT YOURSELF angielski półrocznik hobby 44,90
MAKING CARDS angielski miesięcznik hobby 45,90
MAN ABOUT TOWN angielski półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 55,00
MANAGER MAGAZIN niemiecki miesięcznik biznes, finanse, firma, marketing 65,30
MANI DI FATA włoski miesięcznik hobby 38,90
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MARIANNE francuski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 31,50
MARIANNE MAISON francuski miesięcznik architektura, dom, ogród 44,90
MARIE CLAIRE (F) francuski miesięcznik magazyn dla kobiet 29,90
MARIE CLAIRE (I) włoski miesięcznik magazyn dla kobiet 59,00
MARIE CLAIRE (UK) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 46,90
MARIE CLAIRE (USA) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 69,90
MARIE CLAIRE 2 ACCESSORI (I) włoski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 49,90
MARIE CLAIRE IDEES (F) francuski dwumiesięcznik hobby 31,90
MARIE CLAIRE MAISON (F) francuski miesięcznik architektura, dom, ogród 37,50
MARIE CLAIRE MAISON (I) włoski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 29,90
MARIE CLAIRE RUNWAY angielski półrocznik moda, moda ślubna, fryzury 49,90
MARIE FRANCE francuski miesięcznik magazyn dla kobiet 29,90
MARK angielski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 109,00
MARKETER PLUS angielski kwartalnik biznes, finanse, firma, marketing 30,00
MARTHA STEWART LIVING angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 39,90
MARTHA STEWART SP. EVERYDAY FOOD angielski kwartalnik kuchnia, wina, cygara 55,90
MARTHA STEWART WEDDINGS angielski kwartalnik dla kobiet, moda, moda ślubna 59,00
MASSES angielski półrocznik fotografia, sprzęt fotograficzny 59,90
MATERIALIST angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 42,90
MAXIM (USA) angielski miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 25,00
MEGA LOOM BANDZ FACTORY angielski rocznik magazyn dla dzieci i rodziców 54,90
MEIN PFERD niemiecki miesięcznik hobby 25,90
MEIN SCHOENES LAND niemiecki dwumiesięcznik hobby 24,90
MEINE BRAUTFRISUR niemiecki specjalny, rocznik magazyn dla kobiet 32,00
MEINE PAUSE niemiecki miesięcznik magazyn dla kobiet 3,90
MEN’S HEALTH SP. ULTIMATE TRAINING GUIDE (UK) angielski specjalny magazyn dla mężczyzn, moda 79,00
MEN’S HEALTH (D) niemiecki miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 29,90
MEN’S HEALTH (UK) angielski 10 × rok magazyn dla mężczyzn, moda 45,00
MEN’S HEALTH (USA) angielski miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 49,00
MEN’S HEALTH BEST FASION (D) niemiecki półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 39,90
MEN’S HEALTH SP. ARMS + ABS angielski specjalny magazyn dla mężczyzn, moda 59,90
MENTAL FLOSS angielski 9 × rok nauka, technika 33,90
MERCEDES-BENZ CLASSIC angielski kwartalnik samochody, motocykle, tuning 43,50
METAL HAMMER CD angielski 13 × rok muzyka, instrumenty, sprzęt audio 48,90
MI CASA hiszpański miesięcznik architektura, dom, ogród 19,90
MIAMI HOME & DECOR angielski półrocznik architektura, dom, ogród 35,90
MIBA DIE EISENBAHN IM MODELL niemiecki miesięcznik hobby 48,50
MIBA SPEZIAL niemiecki kwartalnik hobby 69,00
MILITARIA (F) francuski miesięcznik militaria 47,90
MILITARIA (F) HS francuski kwartalnik militaria 69,00
MILITARY HISTORY MONTHLY (UK) angielski miesięcznik sztuka, kultura, literatura 39,90
MILITARY MODELLING angielski miesięcznik hobby 39,90
MILITARY MODELLING COLLECTORS EDITION angielski specjalny, rocznik militaria 39,90
MILK (F) angielski kwartalnik moda, moda ślubna, fryzury 39,90
MILK DECORATION angielski-francuski kwartalnik architektura, dom, ogród 59,00
MILK KID’S COLLECTIONS (F) angielski-francuski specjalny, rocznik moda, moda ślubna, fryzury 99,00
MILK MAGAZINE francuski kwartalnik dla kobiet, moda, moda ślubna 42,00
MINCHO angielski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 69,00
MIND, BODY, ZEN COLOURING angielski rocznik hobby 39,90
MINECRAFT WORLD angielski miesięcznik komputery, informatyka, gry 39,90
MINI MAGAZINE angielski 13 × rok motoryzacja 45,90
MIRAGE angielski rocznik styl życia, trendy, popkultura 105,90
MISC MAGAZINE angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 59,00
MISK MAGAZINE angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 59,00
MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW angielski kwartalnik biznes, finanse, firma, marketing 75,00
MIT TECHNOLOGY REVIEW angielski dwumiesięcznik nauka, technika 39,90
MIX angielski półrocznik architektura, dom, ogród 229,00
MO SH MOTORRAD JAHRBUCH 2015 niemiecki rocznik samochody, motocykle, tuning 52,50
MODEL AIRCRAFT MONTHLY angielski miesięcznik lotnictwo 33,90
MODEL AIRPLANE INTERNATIONAL angielski miesięcznik lotnictwo 35,00
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MODEL MILITARY INTERNATIONAL angielski miesięcznik modelarstwo 39,90
MODEL RAILROADER angielski miesięcznik hobby 39,90
MODELL EISENBAHNER niemiecki miesięcznik hobby 29,90
MODELL FAHRZEUG niemiecki dwumiesięcznik hobby 38,90
MODERN DRUMMER angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 39,90
MODERN MATTER angielski półrocznik sztuka, kultura, literatura 55,00
MODERN WAR angielski dwumiesięcznik militaria 39,90
MOJO CD angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 49,90
MONOCLE angielski miesięcznik styl życia, trendy, popkultura 58,90
MONOCLE SPECIAL EDITION angielski kwartalnik polityka, publicystyka, aktualności 45,90
MOTO 4 niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 36,50
MOTOR KLASSIK niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 29,90
MOTOR KLASSIK SP. YOUNG TIMER niemiecki dwumiesięcznik samochody, motocykle, tuning 29,90
MOTOR TREND angielski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 49,90
MOTOR TREND (USA) angielski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 49,90
MOTORRAD CLASSIC niemiecki 10 × rok samochody, motocykle, tuning 36,90
MOTORRAD KATALOG niemiecki rocznik samochody, motocykle, tuning 56,50
MOTORRADFAHRER niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 17,50
MOUNTAIN BIKE (D) niemiecki miesięcznik sport, rekreacja, fitness 32,00
MOUSSE (F) angielski 5 × rok sztuka, kultura, literatura 57,90
MUSIC TECH MAGAZINE DVD* angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 49,90
MUSIK EXPRESS niemiecki miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 36,00
MUY INTERESANTE hiszpański miesięcznik nauka, technika 29,90
MYSELF POCKET niemiecki miesięcznik magazyn dla kobiet 15,50
NAEHEN KREATIV niemiecki dwumiesięcznik hobby 35,90
NAIL IT! angielski dwumiesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 39,90
NATIONAL GEOGRAPHIC (D) niemiecki miesięcznik geografia, turystyka, podróże 29,90
NATIONAL GEOGRAPHIC (E) hiszpański miesięcznik geografia, turystyka, podróże 33,90
NATIONAL GEOGRAPHIC (F) francuski miesięcznik geografia, turystyka, podróże 44,90
NATIONAL GEOGRAPHIC (USA) angielski miesięcznik geografia, turystyka, podróże 29,90
NATIONAL GEOGRAPHIC HISTORY angielski dwumiesięcznik geografia, turystyka, podróże 59,90
NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS angielski miesięcznik magazyn dla dzieci i rodziców 18,90
NATIONAL GEOGRAPHIC LITTLE KIDS angielski dwumiesięcznik magazyn dla dzieci i rodziców 15,00
NATIONAL GEOGRAPHIC SP. ADVENTURES OF A LIFETIME angielski specjalny geografia, turystyka, podróże 59,90
NATIONAL GEOGRAPHIC SP. BEST OF WEIRD BUT TRUE angielski dwumiesięcznik nauka, technika 59,90
NATIONAL GEOGRAPHIC SP. GUIDE TO THE NIGHT SKY angielski specjalny geografia, turystyka, podróże 57,00
NATURALLY DANNY SEO angielski półrocznik kuchnia, wina, cygara 59,90
NATURE angielski tygodnik nauka, technika 75,00
NEON MAGAZIN niemiecki miesięcznik styl życia, trendy, popkultura 24,90
NEUE POST niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 12,50
NEUE WELT niemiecki tygodnik magazyn dla kobiet 10,50
NEW AFRICAN angielski miesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 29,50
NEW AFRICAN INTERNATIONALE francuski kwartalnik polityka, publicystyka, aktualności 24,90
NEW EASTERN EUROPE angielski kwartalnik polityka, publicystyka, aktualności 19,90
NEW MUSICAL EXPRESS angielski tygodnik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 31,00
NEW ROYAL FAMILY angielski rocznik styl życia, trendy, popkultura 79,00
NEW SCIENTIST angielski tygodnik nauka, technika 35,00
NEWSWEEK angielski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 28,00
NEWSWEEK SP. THE QUEEN angielski kwartalnik geografia, turystyka, podróże 44,90
NME SPECIAL angielski kwartalnik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 55,90
NOMAS angielski półrocznik fotografia, sprzęt fotograficzny 79,00
NORMANDIE 1944 MAGAZINE francuski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 49,90
NOT TODAY angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 99,90
NOVOE VREMYA rosyjski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 23,90
NUEVO ESTILO hiszpański miesięcznik architektura, dom, ogród 34,90
NUMERO (F) francuski 10 × rok moda, moda ślubna, fryzury 49,90
NUMERO HOMME (F) francuski półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 59,90
NUMERO HOMME HS angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 49,90
NUR TV niemiecki miesięcznik film, tv, sprzęt wideo 6,90
OAK THE NORDIC JOURNAL angielski rocznik styl życia, trendy, popkultura 99,00
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OBJEKT angielski kwartalnik architektura, dom, ogród 68,90
OCTANE angielski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 49,00
ODALISQUE angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 65,90
ODDA angielski półrocznik moda, moda ślubna, fryzury 99,90
OFARCH włoski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 41,90
OFF ROAD niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 22,90
OFFICE angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 99,00
OGGI włoski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 14,50
OGONEK (OGONJOK) rosyjski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 23,90
OH COMELY angielski dwumiesięcznik sztuka, kultura, literatura 49,90
OH COMELY (F) angielski dwumiesięcznik styl życia, trendy, popkultura 49,00
OK! (D) niemiecki tygodnik styl życia, trendy, popkultura 12,50
OK! USA MAGAZINE angielski tygodnik styl życia, trendy, popkultura 26,90
OK! WEEKLY angielski tygodnik styl życia, trendy, popkultura 29,90
OLDTIMER MARKT niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 21,00
OLDTIMER MARKT SH niemiecki półrocznik samochody, motocykle, tuning 34,00
OLDTIMER PRAXIS niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 13,90
OLIVE angielski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 39,90
OSTANOWKA ROSSIJA rosyjski dwumiesięcznik nauka, technika 11,90
O-THE OPRAH MAGAZINE angielski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 42,90
OTTOBRE DESIGN WOMAN angielski kwartalnik hobby 59,90
OUTSIDE angielski miesięcznik geografia, turystyka, podróże 39,90
OXYGEN angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 37,90
OXYGEN COLLECTOR’S ISSUE: GLUTES angielski specjalny, rocznik  sport, rekreacja, fitness 43,90
OYSTER angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 69,00
PANORAMA (I) włoski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 27,90
PAPERCRAFT ESSENTIALS angielski miesięcznik hobby 39,90
PAPERCRAFT INSPIRATIONS angielski 13 × rok hobby 54,90
PAPIER MACHE (AU) angielski półrocznik moda, moda ślubna, fryzury 69,90
PARCHMENT CRAFT angielski miesięcznik hobby 39,90
PARIS MATCH francuski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 28,00
PARIS MATCH HS L’HISTOIRE francuski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 49,90
PATCHWORK MAGAZIN niemiecki dwumiesięcznik hobby 39,50
PATCHWORK SPEZIAL niemiecki dwumiesięcznik hobby 49,90
PATRONES hiszpański miesięcznik hobby 43,90
PC PILOT angielski dwumiesięcznik lotnictwo 49,00
PEOPLE WEEKLY angielski tygodnik styl życia, trendy, popkultura 29,90
PETRA POCKET niemiecki miesięcznik magazyn dla kobiet 13,50
PHILOSOPHIE francuski 10 × rok nauka, technika 42,50
PHOENIX (UK) angielski 3 × rok sztuka, kultura, literatura 49,90
PHOTO francuski miesięcznik fotografia, sprzęt fotograficzny 44,00
PHOTOSHOP TIPS,TRICKS & FIXES angielski rocznik komputery, informatyka, gry 95,00
PIANIST CD* (F) francuski dwumiesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 49,90
PIGEONS & PEACOCKS angielski rocznik moda, moda ślubna, fryzury 39,90
PIN-UP (F) angielski półrocznik architektura, dom, ogród 99,00
PLANE & PILOT angielski miesięcznik lotnictwo 39,90
PLANETE FOOT francuski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,90
PLATFORM angielski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 77,90
PLAY LIKE YOUR ROCK HEROES angielski rocznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 79,00
PLAYBOY (D) niemiecki miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 38,50
PLAYBOY (USA) angielski miesięcznik magazyn dla mężczyzn, moda 49,00
PLEASE! angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 59,90
POINT DE VUE francuski tygodnik styl życia, trendy, popkultura 21,00
POP MAGAZINE angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 69,90
POPCORN niemiecki miesięcznik magazyn dla młodzieży 20,00
POPSTAR (USA) angielski miesięcznik magazyn dla młodzieży 49,00
POPULAR PATCHWORK angielski miesięcznik hobby 39,90
POPULAR SCIENCE (USA) angielski miesięcznik nauka, technika 45,90
PORSCHE KLASSIK angielski półrocznik samochody, motocykle, tuning 49,90
PORSCHE SCENE LIVE niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 25,00
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PORTER angielski 8 × rok styl życia, trendy, popkultura 49,90
PRATIQUE DES ARTS francuski dwumiesięcznik sztuka, kultura, literatura 49,90
PRECOLLECTIONS – COATS & JACKETS włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 149,90
PRECOLLECTIONS – EASY & DENIMN włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 149,90
PRECOLLECTIONS – KNITS & BLOUSES włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 149,90
PRE-COLLECTIONS – MILAN angielski specjalny dla kobiet, moda, moda ślubna 179,90
PRE-COLLECTIONS – NEW YORK&LONDON angielski specjalny dla kobiet, moda, moda ślubna 179,90
PRESTAGE (NL) angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 54,00
PRIMA (F) francuski miesięcznik magazyn dla kobiet 33,50
PRIMA (UK) angielski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 29,90
PRIMA SPECIAL: THE JOY OF BAKING angielski półrocznik kuchnia, wina, cygara 59,90
PRINCESS WORLD angielski miesięcznik magazyn dla dzieci i rodziców 29,90
PRO FILO włoski dwumiesięcznik hobby 27,90
PRO MOBIL niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 27,50
PROCYCLING angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 55,00
PROG angielski 10 × rok muzyka, instrumenty, sprzęt audio 69,00
PROWL angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 45,90
PUBLIC francuski tygodnik styl życia, trendy, popkultura 22,90
PUNTI ALL’UNCINETTO włoski dwumiesięcznik hobby 36,90
PURPLE FASHION angielski półrocznik magazyn dla kobiet 169,00
Q angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 49,50
QUESTIONS DE FEMMES francuski miesięcznik magazyn dla kobiet 16,90
QUICK FAMILY DINNERS BHG angielski specjalny kuchnia, wina, cygara 69,90
QUILTER'S WORLD angielski dwumiesięcznik hobby 46,90
QUILTER'S WORLD PRES. QUILTING FOR AUTUM angielski kwartalnik hobby 69,90
RABONA angielski kwartalnik sport, rekreacja, fitness 57,90
RADIO CONTROL MONSTER TRUCK angielski rocznik hobby 39,90
RADIO CONTROL SHORT COURSE angielski półrocznik hobby 59,90
RAETSEL SAISON niemiecki dwumiesięcznik hobby 14,50
RAIDS francuski miesięcznik militaria 45,90
RAIDS AVIATION francuski dwumiesięcznik lotnictwo 49,90
RAIDS AVIATION HS francuski kwartalnik lotnictwo 79,90
RAW BIKE MAGAZINE angielski dwumiesięcznik samochody, motocykle, tuning 39,90
RAW VIEW angielski kwartalnik fotografia, sprzęt fotograficzny 110,00
READER’S DIGEST (USA) angielski miesięcznik sztuka, kultura, literatura 28,50
REAL SIMPLE angielski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 29,90
RE-BEL angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 45,00
RECORD COLLECTOR angielski 13 × rok muzyka, instrumenty, sprzęt audio 39,90
RED angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 45,90
RED (UK) angielski miesięcznik styl życia, trendy, popkultura 39,90
RE-EDITION angielski 3 × rok dla kobiet, moda, moda ślubna 69,00
RELAX WITH ART angielski 8 × rok hobby 29,90
RELAX WITH ART HOLIDAY SPECIAL angielski dwumiesięcznik sztuka, kultura, literatura 49,90
RELAX WITH ART POCKET COLLECTION angielski dwumiesięcznik hobby 38,90
RENDEZ VOUS DE LA MONDE włoski kwartalnik dla kobiet, moda, moda ślubna 133,00
REPORTERS WITHOUT BORDERS 100 PHOTOS angielski 3 × rok fotografia, sprzęt fotograficzny 69,90
RESIDENCES DECORATION francuski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 39,00
RETRO GAMER* angielski miesięcznik komputery, informatyka, gry 49,90
REVS angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 44,90
RICAMARE włoski miesięcznik hobby 34,00
RICAMARE RACCOLTA włoski rocznik hobby 65,00
RIEGER HAUPTKATALOG niemiecki półrocznik samochody, motocykle, tuning 33,50
RIKA MAGAZINE angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 59,90
RIOT OF PERFUME angielski kwartalnik dla kobiet, moda, moda ślubna 59,90
RMF MAGAZINE francuski miesięcznik hobby 46,90
ROBB REPORT angielski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 59,90
ROBOT MAGAZINE angielski miesięcznik magazyn dla dzieci i rodziców 39,90
ROCK HARD niemiecki miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 38,90
ROCK SOUND angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 39,00
ROLLACOASTER angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 39,00
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ROLLING STONE (USA) angielski dwutygodnik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 39,90
ROMANTISCH WOHNEN niemiecki dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 37,90
ROMANTISCH WOHNEN SH LANDHAUSSTIL niemiecki specjalny, rocznik  architektura, dom, ogród 36,90
ROTOR DRONE MAGAZINE angielski dwumiesięcznik hobby 48,90
ROYAL LIFE angielski dwumiesięcznik styl życia, trendy, popkultura 49,90
ROYALS  (F) francuski miesięcznik styl życia, trendy, popkultura 34,50
ROYALS HS (F) francuski specjalny styl życia, trendy, popkultura 34,90
RUNNER’S WORLD SP. LEARN TO RUN angielski specjalny sport, rekreacja, fitness 99,00
RUNNER’S WORLD (UK) angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,90
RUNNER’S WORLD (USA) angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 29,90
RUOTECLASSICHE włoski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 49,90
RUSSKIJ KURIER WARSZAWY rosyjski miesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 2,50
RV RENDEZ-VOUS ALTAMODA włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 116,00
S MAGAZINE angielski półrocznik fotografia, sprzęt fotograficzny 105,00
SAILING TODAY angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 45,00
SANTE MAGAZINE francuski miesięcznik magazyn dla kobiet 25,50
SCALE AVIATION MODELLER INTERNATIONAL angielski miesięcznik hobby 39,00
SCALE MODELLING F4 PHANTOM angielski rocznik modelarstwo 49,90
SCHOENE WELT niemiecki miesięcznik magazyn dla kobiet 5,50
SCHOENER WOHNEN niemiecki miesięcznik architektura, dom, ogród 29,90
SCHWIMMBAD & SAUNA niemiecki dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 29,90
SCIENCE ET VIE francuski miesięcznik nauka, technika 13,90
SCIENCE ET VIE HS francuski kwartalnik nauka, technika 18,50
SCIENCES ET AVENIR francuski miesięcznik nauka, technika 29,90
SCIENCES ET AVENIR HS francuski rocznik nauka, technika 35,00
SCIENTIFIC AMERICAN (USA) angielski miesięcznik nauka, technika 35,90
SCIENTIFIC AMERICAN MIND angielski dwumiesięcznik nauka, technika 35,90
SEA HISTORY angielski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 29,90
SEAHORSE angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 45,00
SELF SERVICE (UK) angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 125,00
SEMANA hiszpański tygodnik dla kobiet, moda, moda ślubna 26,90
SENIOR’S EDITION IPHONE angielski rocznik nauka, technika 69,90
SEVENTEEN angielski miesięcznik magazyn dla młodzieży 29,90
SHAPE angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,90
SHOW DETAILS – MILANO włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 299,00
SHOW DETAILS – PARIS włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 299,00
SHOW DETAILS – WORLD WOMAN włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 299,00
SHOW DETAILS BOX FRONT/BACK włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 419,00
SHOW DETAILS RISER – MILAN włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 199,00
SHOW DETAILS RISER – PARIS włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 199,00
SIGHT AND SOUND angielski miesięcznik film, tv, sprzęt wideo 39,90
SIGNATURE KITCHENS AND BATHS angielski kwartalnik architektura, dom, ogród 89,00
SIMPLY SEWING angielski 13 × rok hobby 58,90
SIMPLY VINTAGE QUILTS & CRAFTS (F) angielski kwartalnik magazyn dla kobiet 89,00
SIMPSON COMICS angielski miesięcznik magazyn dla młodzieży 16,90
SKEPTICAL INQUIRER angielski dwumiesięcznik nauka, technika 33,00
SKI CANADA 2015 BUYERS GUIDE angielski rocznik sport, rekreacja, fitness 39,90
SLANTED angielsko-niemiecki półrocznik fotografia, sprzęt fotograficzny 89,00
SMALL BOATS (WOODENBOAT) angielski rocznik sport, rekreacja, fitness 59,90
SO IT GOES angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 59,90
SO’CHIC (F) francuski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 35,90
SOLDIER OF FORTUNE angielski miesięcznik militaria 37,50
SOPHISTICATE’S HAIRSTYLE GUIDE angielski dwumiesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 45,90
SPIEGEL GESCHICHTE niemiecki dwumiesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 53,50
SPIEGEL SH JAHRES-CHRONIK niemiecki rocznik polityka, publicystyka, aktualności 53,50
SPIEGEL WISSEN niemiecki dwumiesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 53,50
SPIKE angielsko-niemiecki kwartalnik sztuka, kultura, literatura 59,90
SPITFIRES OVER BERLIN angielski rocznik lotnictwo 59,90
SPORT AUTO (D) niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 27,90
SPORT AUTO (F) francuski miesięcznik samochody, motocykle, tuning 49,90
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SPORT BILD niemiecki tygodnik sport, rekreacja, fitness 13,00
SPORT BILD SH – BUNDESLIGA niemiecki rocznik sport, rekreacja, fitness 34,00
SPORT BILD SH CHAMPIONS LEAGUE 2015/16 angielski specjalny sport, rekreacja, fitness 25,00
SSAW angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 99,90
STAR WARS INSIDER (UK) angielski 8 × rok film, tv, sprzęt wideo 39,90
STEEL MASTERS francuski dwumiesięcznik militaria 49,90
STEEL MASTERS LES THEMATIQUE francuski dwumiesięcznik militaria 69,90
STEREO niemiecki miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 39,90
STEREOPLAY niemiecki miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 42,00
STERN niemiecki tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 24,90
STEVEN GERRARD LIVERPOOL  LEGEND angielski rocznik sport, rekreacja, fitness 48,00
STRATEGY & TACTICS angielski dwumiesięcznik militaria 59,90
STRATEGY + BUSINESS angielski kwartalnik biznes, finanse, firma, marketing 79,00
STRICKMUSTER (D) niemiecki dwumiesięcznik hobby 29,00
SUCCESS angielski miesięcznik biznes, finanse, firma, marketing 39,90
SUITCASE angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 49,00
SUPER ILLU niemiecki tygodnik dla kobiet, moda, moda ślubna 11,90
SUPERYACHT INTERNATIONAL włoski kwartalnik sport, rekreacja, fitness 42,90
SUSANNA SOLO BIMBI włoski kwartalnik hobby 31,00
SUSANNA SOLO MAGLIA włoski kwartalnik hobby 34,00
SUSANNA SOLO UNCINETTO włoski półrocznik hobby 32,90
SYSTEM angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 56,00
TABLETOP GAMING angielski kwartalnik hobby 59,90
TAGLIA & CUCI DI CASAMIA włoski kwartalnik dla kobiet, moda, moda ślubna 31,90
TAMIYA MODEL MAGAZINE angielski miesięcznik modelarstwo 45,00
TANGENT angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 99,00
TANK angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 65,00
TANK & MILITARY VEHICLES francuski dwumiesięcznik militaria 47,90
TAPAS MAGAZINE angielski 10 × rok styl życia, trendy, popkultura 59,90
TAPAS MAGAZINE ESPANA hiszpański 10 × rok styl życia, trendy, popkultura 59,90
TAR: TRANSCENDENCE angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 79,00
TASTES OF ITALIA angielski dwumiesięcznik kuchnia, wina, cygara 37,50
TATLER angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 39,90
TATLER (R) rosyjski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 49,90
TATTOO ARTISTS YEARBOOK angielski rocznik hobby 38,90
TATTOO COLLECTION (D) angielski dwumiesięcznik hobby 23,90
TATTOO COLLECTION (I) włoski dwumiesięcznik hobby 24,00
TATTOO ENERGY angielski dwumiesięcznik hobby 43,90
TATTOO ENERGY (I) włoski dwumiesięcznik hobby 9,90
TATTOO ENERGY W. CALENDAR angielski specjalny, rocznik  hobby 43,90
TATTOO IDEE niemiecki dwumiesięcznik hobby 39,90
TATTOO ITALIA włoski dwumiesięcznik hobby 9,90
TATTOO LIFE angielski dwumiesięcznik hobby 39,90
TATTOO LIFE JAHRBUCH (TAETOWIERER) niemiecki rocznik hobby 38,90
TATTOO SPECIAL (I) włoski półrocznik hobby 48,00
TATTOO.1 (TRIBAL TATTOO) niemiecki dwumiesięcznik hobby 34,50
TECHNOLOGIST angielski kwartalnik nauka, technika 49,90
TEEN VOGUE angielski miesięcznik magazyn dla młodzieży 29,90
TELERAMA HORS SERIE francuski specjalny, rocznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 59,50
TELVA (E) hiszpański miesięcznik magazyn dla kobiet 37,90
TENNIS (USA) angielski dwumiesięcznik sport, rekreacja, fitness 34,50
TENNIS MAGAZINE (F) francuski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,50
TERRORIZER angielski 13 × rok muzyka, instrumenty, sprzęt audio 45,00
THE ALARMIST MAGAZINE angielski półrocznik sztuka, kultura, literatura 49,90
THE AMERICAN INTEREST angielski dwumiesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 29,90
THE AMERICAN SCHOLAR angielski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 49,90
THE ARTIST UK angielski miesięcznik sztuka, kultura, literatura 39,90
THE ARTIST'S MAGAZINE angielski miesięcznik sztuka, kultura, literatura 39,90
THE ATLANTIC angielski miesięcznik polityka, publicystyka, aktualności 44,00
THE ATLANTIS RISING angielski dwumiesięcznik nauka, technika 29,90
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THE BANKER angielski miesięcznik biznes, finanse, firma, marketing 539,00
THE BATTLE OF BRITAIN angielski specjalny militaria 36,00
THE BLUES MAGAZINE angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 69,00
THE BRITISH JOURNAL OF PHOTOGRAPHY angielski miesięcznik fotografia, sprzęt fotograficzny 59,90
THE CLASSIC MOTORCYCLE angielski miesięcznik motoryzacja 36,90
THE DALAI LAMA COLLECTION angielski specjalny polityka, publicystyka, aktualności 58,90
THE DJ BROADCAST COLLECTION angielski specjalny, rocznik  sztuka, kultura, literatura 75,90
THE DRONES BOOK angielski rocznik nauka, technika 79,90
THE ECONOMIST angielski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 29,00
THE ENGLISH GARDEN angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 45,90
THE ENGLISH HOME angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 45,90
THE ESCAPIST angielski rocznik styl życia, trendy, popkultura 97,70
THE ESCAPIST (MONOCLE SP. EDITION) angielski kwartalnik polityka, publicystyka, aktualności 97,70
THE EYES angielski półrocznik fotografia, sprzęt fotograficzny 89,00
THE GENTLE WOMAN angielski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 49,00
THE GOOD LIFE francuski dwumiesięcznik styl życia, trendy, popkultura 46,50
THE GOOD LIFE HS francuski specjalny styl życia, trendy, popkultura 69,90
THE GUARDIAN WEEKLY angielski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 12,65
THE INGENUE angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 69,00
THE LAST MAGAZINE angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 89,90
THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS angielski dwutygodnik sztuka, kultura, literatura 39,90
THE NEW YORKER (USA) angielski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 39,00
THE OBSERVER angielski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 32,50
THE OFFICIAL FERRARI MAGAZINE włoski kwartalnik samochody, motocykle, tuning 279,00
THE OFFICIAL NHL 2016 YEARBOOK angielski rocznik sport, rekreacja, fitness 69,90
THE ONE angielski kwartalnik sport, rekreacja, fitness 49,90
THE PASTEL JOURNAL angielski dwumiesięcznik sztuka, kultura, literatura 43,90
THE PLAN włosko-angielski 8 × rok architektura, dom, ogród 79,90
THE SIMPLE THINGS angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 44,90
THE SPECTATOR angielski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 29,90
THE STNDRD angielski kwartalnik magazyn dla mężczyzn, moda 43,90
THE SUNDAY TIMES TRAVEL angielski miesięcznik geografia, turystyka, podróże 39,90
THE TELEGRAPH (WORLD WIDE EDITION) angielski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 23,90
THE WIRE angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 39,90
THE WORLD IN 2016 angielski rocznik polityka, publicystyka, aktualności 45,00
THE WORLD OF CROSS STITCHING angielski miesięcznik hobby 55,90
THE WORLD OF INTERIORS angielski miesięcznik architektura, dom, ogród 49,00
TIGER BEAT angielski miesięcznik magazyn dla młodzieży 32,90
TIME angielski tygodnik polityka, publicystyka, aktualności 18,00
TINA niemiecki tygodnik dla kobiet, moda, moda ślubna 9,90
TINA KOCH & BACK – IDEEN niemiecki miesięcznik kuchnia, wina, cygara 15,90
TINY ATLAS angielski rocznik styl życia, trendy, popkultura 99,90
TNT TRUCKS & TANKS MAGAZINE francuski dwumiesięcznik militaria 45,50
TOP YACHT DESIGN angielski kwartalnik sport, rekreacja, fitness 59,90
TOTAL CROCHET (AMIGURUMI) angielski 9 × rok hobby 39,90
TOTAL FILM (UK) angielski 13 × rok film, tv, sprzęt wideo 45,00
TOUR niemiecki miesięcznik sport, rekreacja, fitness 31,50
TRACK & FIELD NEWS angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 24,90
TRACTEURS francuski kwartalnik hobby 43,90
TRADITION MAGAZINE HS francuski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 119,00
TRADITIONAL HOME angielski 8 × rok architektura, dom, ogród 35,90
TRAVEL & LEISURE angielski miesięcznik geografia, turystyka, podróże 39,50
TRAVELER – NATIONAL GEOGRAPHIC angielski miesięcznik geografia, turystyka, podróże 32,50
TREEHOUSE OF HORROR – SIMPSON COMICS angielski rocznik magazyn dla młodzieży 22,80
TREKKING BIKE niemiecki dwumiesięcznik sport, rekreacja, fitness 32,90
TRUCK XXL niemiecki dwutygodnik samochody, motocykle, tuning 18,50
TV DIREKT niemiecki dwutygodnik film, tv, sprzęt wideo 6,90
TV PUR niemiecki miesięcznik film, tv, sprzęt wideo 15,50
TV SPIELFILM niemiecki dwutygodnik film, tv, sprzęt wideo 11,90
TWIN angielski półrocznik magazyn dla kobiet 109,90
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TWIST angielski 10 × rok magazyn dla młodzieży 29,90
UNCUT angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 46,90
UNCUT THE ULTIMATE GUIDE SERIES angielski dwumiesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 77,90
UNION angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 109,90
UNTERWASSER niemiecki miesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,50
V MAGAZINE angielski dwumiesięcznik styl życia, trendy, popkultura 55,90
V MAN angielski półrocznik moda, moda ślubna, fryzury 55,90
VANITY FAIR angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 49,90
VANITY FAIR (E) hiszpański miesięcznik magazyn dla kobiet 48,90
VANITY FAIR (I) włoski tygodnik dla kobiet, moda, moda ślubna 18,90
VARIETY MAGAZINE angielski tygodnik film, tv, sprzęt wideo 74,00
VARON angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 52,90
VEGAN LIFE włoski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 39,90
VEGETARIAN TIMES angielski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 29,90
VEGETARIAN TIMES SP. MEATLESS MAKEOVERS angielski specjalny kuchnia, wina, cygara 39,90
VEGETARIANA włoski kwartalnik kuchnia, wina, cygara 39,90
VEGGIE angielski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 39,00
VEHICULES MILITAIRES francuski dwumiesięcznik militaria 48,90
VELA włoski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 48,90
VERANDA angielski dwumiesięcznik architektura, dom, ogród 39,90
VERENA SP. STRICKEN niemiecki kwartalnik hobby 25,00
VILLE & CASALI włoski miesięcznik architektura, dom, ogród 49,90
VINTAGE ROCK angielski kwartalnik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 49,90
VITAL POCKET (D) niemiecki miesięcznik magazyn dla kobiet 15,90
VIVA! (D) niemiecki dwumiesięcznik styl życia, trendy, popkultura 29,50
VNA MAGAZINE angielski kwartalnik sztuka, kultura, literatura 49,00
VOGUE (D) niemiecki miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 39,90
VOGUE (I) włoski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 49,90
VOGUE (R) rosyjski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 65,90
VOGUE (UK) angielski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 39,90
VOGUE (USA) angielski miesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 129,00
VOGUE ACCESSORY włoski kwartalnik dla kobiet, moda, moda ślubna 29,90
VOGUE COLECCIONES (E) hiszpański półrocznik magazyn dla kobiet 79,90
VOGUE HOMMES INT’L angielski półrocznik magazyn dla mężczyzn, moda 59,90
VOGUE LIVING AUSTRALIA angielski kwartalnik architektura, dom, ogród 49,90
VOGUE PARIS francuski 10 × rok dla kobiet, moda, moda ślubna 59,90
VOGUE PARIS HS COLLECTION francuski półrocznik magazyn dla kobiet 115,00
VOGUE SPOSA włoski dwumiesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 32,90
VOLT angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 69,00
VS MAGAZINE angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 66,50
VW CLASSIC angielski półrocznik samochody, motocykle, tuning 38,50
VW SCENE INTERNATIONAL niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 22,50
VW SPEED niemiecki miesięcznik samochody, motocykle, tuning 25,90
W MAGAZINE angielski miesięcznik styl życia, trendy, popkultura 39,90
WAD (F) francuski kwartalnik moda, moda ślubna, fryzury 49,90
WALLPAPER angielski miesięcznik styl życia, trendy, popkultura 49,00
WANDERLUST angielski dwumiesięcznik geografia, turystyka, podróże 36,80
WARHAMMER VISIONS angielski miesięcznik hobby 35,00
WARSAW INSIDER angielski miesięcznik styl życia, trendy, popkultura 10,00
WATER CRAFT angielski dwumiesięcznik sport, rekreacja, fitness 45,90
WBJ OBSERVER angielski miesięcznik biznes, finanse, firma, marketing 24,50
WEDDING angielski dwumiesięcznik dla kobiet, moda, moda ślubna 47,90
WEDDING CAKES angielski kwartalnik moda, moda ślubna, fryzury 42,00
WEDDING FLOWERS angielski dwumiesięcznik moda, moda ślubna, fryzury 45,00
WEIHNACHTLICHE FLORISTIK niemiecki rocznik hobby 37,50
WHAT BIKE angielski kwartalnik motoryzacja 59,90
WHAT HI-FI? SOUND AND VISION angielski miesięcznik muzyka, instrumenty, sprzęt audio 49,00
WHISKY angielski 7 × rok kuchnia, wina, cygara 39,90
WHITE FUNGUS angielski rocznik sztuka, kultura, literatura 39,90
WHITE SPOSA włoski kwartalnik dla kobiet, moda, moda ślubna 59,90
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WINE & SPIRITS (USA) angielski dwumiesięcznik kuchnia, wina, cygara 42,90
WINE & SPIRITS BUYING GUIDE 2015 (USA) angielski półrocznik kuchnia, wina, cygara 32,00
WINE SPECTATOR (USA) angielski miesięcznik kuchnia, wina, cygara 44,90
WING MASTERS francuski dwumiesięcznik hobby 49,90
WIRED (D) niemiecki miesięcznik nauka, technika 33,50
WIRED (UK) angielski miesięcznik nauka, technika 39,90
WIRED THE WORLD IN 2015 angielski rocznik nauka, technika 59,90
WIRED USA angielski miesięcznik nauka, technika 39,90
WIREWORK (BEAD & BUTTON SP.) angielski specjalny hobby 39,90
WIRTSCHAFTSWOCHE niemiecki tygodnik biznes, finanse, firma, marketing 29,90
WOCHE DER FRAU niemiecki tygodnik dla kobiet, moda, moda ślubna 5,90
WOHNEN & GARTEN niemiecki miesięcznik architektura, dom, ogród 29,90
WOHNIDEE niemiecki miesięcznik architektura, dom, ogród 27,90
WOHNMOBIL REISEN niemiecki rocznik samochody, motocykle, tuning 29,00
WOMAN AND HOME angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 39,00
WOMEN’S HEALTH (UK) angielski dwumiesięcznik magazyn dla kobiet 29,90
WOMEN’S HEALTH (USA) angielski miesięcznik magazyn dla kobiet 39,90
WOMEN’S HEALTH SP: SHAPE-UP SHORTCUTS angielski rocznik sport, rekreacja, fitness 69,90
WOODENBOAT angielski dwumiesięcznik sport, rekreacja, fitness 47,00
WORLD CUP 2014 angielski rocznik sport, rekreacja, fitness 39,90
WORLD CUP SUPERSTARS 2014 angielski rocznik sport, rekreacja, fitness 59,90
WORLD OF ANIMALS angielski miesięcznik hobby 39,90
WORLD OF ANIMALS ANNUAL angielski rocznik hobby 69,90
WORLD OF ANIMALS BOOK OF BIG CATS & AFRICAN WILDLI angielski rocznik hobby 75,90
WORLD OF ANIMALS BOOK OF OCEAN WILDLIFE angielski rocznik hobby 79,00
WORLD OF ANIMALS BOOK OF PREDATORS angielski rocznik geografia, turystyka, podróże 69,90
WORLD OF ANIMALS BOOK OF THE ANIMAL KINGDOM angielski rocznik geografia, turystyka, podróże 69,00
WORLD OF SUDOKU angielski dwumiesięcznik hobby 24,90
WORLD SOCCER angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 49,00
WP DIAMOND SERIES – BEST YEAR EVER ONE DIRECTION angielski rocznik magazyn dla młodzieży 55,90
WYLDE MAGAZINE angielski półrocznik styl życia, trendy, popkultura 59,00
X-PLANE – THE OFFICIAL GUIDE angielski rocznik lotnictwo 59,90
YACHTING MONTHLY angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 45,90
YACHTING WORLD angielski miesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,00
YACHTS INTERNATIONAL (USA) angielski dwumiesięcznik sport, rekreacja, fitness 59,90
YEAH! (D) niemiecki miesięcznik magazyn dla młodzieży 19,50
YIKES! angielski półrocznik magazyn dla młodzieży 36,90
YOGA JOURNAL angielski dwumiesięcznik sport, rekreacja, fitness 39,90
ZEN COLOURING: ADVANCED ART THE angielski 10 × rok hobby 59,00
ZENDOODLE & COLORIAGE francuski dwumiesięcznik hobby 34,00
ZOO MAGAZINE angielski kwartalnik styl życia, trendy, popkultura 59,90
ZOOM ON FASHION TRENDS włoski półrocznik dla kobiet, moda, moda ślubna 229,00

Ceny aktualne na dzień 12 października 2015 r. Ceny gazet i czasopism w 2016 r. mogą ulec zmianie (zmieniona częstotliwość, objętość, dodatkowe inserty/gadżety).
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Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego w podatkach, prawie, gospodarce. Korzystamy z wyjaśnień mini-
sterstw i urzędów, analizujemy przepisy, rozmawiamy z ekspertami. Codziennie dostarczamy fachową wiedzę 
dla specjalistów. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo, bo wiemy, że trafne decyzje podejmuje się na podstawie wia-
rygodnych i kompleksowych informacji.  Zamów prenumeratę, korzystaj codziennie. 

SPRAWDŻ
OFERTĘ

NA 2016 r.

Zamów prenumeratę
Dziennika Gazety Prawnej na 2016 r.

Oddziały
i filie

Oddział Białystok
Białystok, ul. Handlowa 5

tel./fax. 85 878-03-00
prenumerata.bialystok@garmondpress.pl

Oddział Bydgoszcz 
Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 207 

tel./fax. 52 320-45-49
prenumerata.bydgoszcz@garmondpress.pl

Oddział Gdańsk
Gdańsk, ul. Elbląska 54

tel. 58 340-98-14, fax. 58 340-96-59
 prenumerata.gdansk@garmondpress.pl

Oddział Katowice
Sosnowiec, ul. Małobądzka 13

tel./fax. 32 209-26-62
prenumerata.katowice@garmondpress.pl

Filia Częstochowa
Częstochowa, ul. Równoległa 63

tel./fax. 34 371-06-05
prenumerata.katowice@garmondpress.pl

 
Filia Gliwice

Gliwice, ul. Pszczyńska 306
tel./fax. 32 270-55-31

prenumerata.katowice@garmondpress.pl

Oddział Kraków
Kraków, ul. Powstańców 66

tel./fax. 12 412-75-60
prenumerata.krakow@garmondpress.pl

Filia Kielce
Kielce, ul. Hauke-Bosaka 7

tel./fax. 41 362-19-22
prenumerata.krakow@garmondpress.pl

Filia Nowy Sącz
Nowy Sącz, ul. Lwowska 74 A

Tel./fax. 18 449-12-33
prenumerata.krakow@garmondpress.pl

Oddział Łódź
Łódź, ul. Łąkowa 7 A

tel./fax. 42 640-26-43
prenumerata.lodz@garmondpress.pl

Oddział Olsztyn
Olsztyn, ul. Poprzeczna 11A

tel./fax. 89 526-07-28 
prenumerata.olsztyn@garmondpress.pl

Oddział Poznań
Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3

tel./fax. 61 879-33-72
prenumerata.poznan@garmondpress.pl

Filia Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski, ul. Bierzarina 43

tel./fax. 95 735-33-92
prenumerata.gorzow@garmondpress.pl

Oddział Rzeszów
Rzeszów, ul. Baczyńskiego 7

tel./fax. 17 852-91-01
prenumerata.rzeszow@garmondpress.pl

Oddział Szczecin
Szczecin, ul. Letnia 12
tel./fax. 91 460-12-77

prenumerata.szczecin@garmondpress.pl

Oddział Warszawa 
Warszawa, ul. Jagiellońska 88

tel./fax. 22 837-30-08 
prenumerata.warszawa@garmondpress.pl 

Filia Lublin
Lublin, ul. Energetyków 7

tel./fax. 81 524-40-82
prenumerata.lublin@garmondpress.pl

Filia Radom
Radom, ul. Barlickiego 8

tel./fax. 48 333-03-29
prenumerata.radom@garmondpress.pl

Oddział Wrocław
Wrocław, ul. Krakowska 141-155

tel./fax. 71 796-30-11
prenumerata.wroclaw@garmondpress.pl



K A T A L O G   2 0 1 6

% TYLKO DOBRE DZIENNIKARSTWO
% CODZIENNY DOSTĘP DO NAJŚWIEŻSZYCH INFORMACJI
% NOWOŚCI ZE ŚWIATA POLITYKI, NAUKI, EKONOMII I FINANSÓW, SPORTU

Z NAMI JESTEŚ 
ZAWSZE NA BIEŻĄCO

ZAMÓW JUŻ DZISIAJ!

PRENUMERATA 2016


