
O FIRMIE 

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka powstało w 1997 roku. Pierwszą publikacją był „Poradnik 

Podatnika”, który od razu okazał się wydawniczym sukcesem. Dziś jest w dziesiątce 

największych wydawnictw w Polsce i wydaje ponad 60 publikacji cyklicznych, 

drukowanych, kilkaset e-booków oraz ponad 50 bezpłatnych e-letterów. Liczba czytelników 

naszych publikacji drukowanych sięga ponad 100 tysięcy, a elektronicznych ponad milion 

miesięcznie. 

 

Staramy się na bieżąco dostosowywać do zmieniających się warunków rynkowych 

i wymagań naszych odbiorców. Dlatego Wiedza i Praktyka sięga po coraz nowocześniejsze 

środki przekazu informacji, począwszy od tradycyjnych wydawnictw papierowych, poprzez 

nośniki elektroniczne, publikacje w Internecie, a skończywszy na materiałach wideo. 

 

Publikacje Wiedzy i Praktyki sprzedawane są z wykorzystaniem narzędzi marketingu 

bezpośredniego zarówno offline, jak i online. System oparty jest na modelu sprzedaży na 

próbę. Większość produktów czytelnicy mogą otrzymać bezpłatnie, na czas testu. Publikacje 

wysyłane są do klientów za pośrednictwem zewnętrznego centrum dystrybucyjnego. 

Na bieżącą ofertę wydawnictwa składają się publikacje w wielu działach tematycznych, 

m.in.: podatki i rachunkowość, personel, zarządzanie firmą, oświata, ochrona środowiska, 

ochrona danych osobowych, BHP, zamówienia publiczne, komputery. 

 

PRACOWNICY 

Wydawnictwo zatrudnia obecnie ponad 100 osób. Są wśród nich redaktorzy i menedżerowie 

produktów, odpowiedzialni za regularne powstawanie kolejnych publikacji, oraz pracownicy 

działów: obsługi klienta, produkcji, sprzedaży i promocji online. Dodatkowo wydawnictwo 

regularnie współpracuje z ponad 1100 autorami i ekspertami, codziennie dostarczającymi 

nowe porady dla czytelników oraz dbającymi o to, by udostępniane informacje były zawsze 

najwyższej jakości. 

 

Za rozwój, promocję, a także zarządzanie kosztami poszczególnych tytułów odpowiedzialni 

są menedżerowie produktów. Z kolei redaktorzy pracują nad tym, by teksty odpowiadały 

potrzebom czytelników. W tym celu zarówno menedżerowie produktów, jak i redaktorzy 

często osobiście spotykają się z czytelnikami. Przy bardzo dynamicznym wzroście 

zatrudnienia wydawnictwo nie zapomina o rozwoju zawodowym swoich pracowników. 

Poprzez regularne szkolenia pracownicy zdobywają coraz wyższe kompetencje oraz są na 

bieżąco z najnowszymi trendami i potrzebami rynku. Wydawnictwo dwukrotnie otrzymało 

nagrodę Inwestor w Kapitał Ludzki. 

http://www.wiedzaipraktyka.pl/kariera


ZARZĄD 

Aby efektywnie wypełniać swoją misję wydawnictwo podzielone zostało 

na wyspecjalizowane grupy wydawnicze oraz redakcje skupiające ekspertów 

z poszczególnych dziedzin. Redaktorzy i autorzy pracujący dla wydawnictwa to osoby 

z pasją, często będące niepodważalnymi autorytetami w swojej specjalności, eksperci 

z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem. Tylko dzięki takiemu doborowi fachowców 

możemy czytelników zapewnić, że nasze publikacje są najwyższej jakości. 

Nad sprawnym funkcjonowaniem wydawnictwa czuwa kompetentna kadra menedżerska, 

którą zarządza i wspiera Prezes Zarządu wydawnictwa – Michał Włodarczyk. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Oprócz działalności biznesowej ogromną wagę przywiązujemy także do tego, by mieć 

pozytywny wpływ na otoczenie i środowisko, w którym funkcjonujemy. Wierzymy, że dzięki 

naszej wiedzy i poradom pracownicy firm, które korzystają z naszej pomocy, zyskują 

zarówno zawodowo jak i prywatnie. Od samego początku istnienia wydawnictwa 

otrzymujemy wiele sygnałów, które potwierdzają że przyczyniamy się do rozwoju firm, 

wpierając w ten sposób zarówno pracowników jak i gospodarkę. Setki tysięcy instytucji staje 

się bowiem silniejszymi przedsiębiorstwami gwarantującymi stałe zatrudnienie 

i bezpośrednie wspieranie budżetu poprzez podatki rosnące wraz z rosnącymi przychodami.  

 

Wspieramy także organizacje pozarządowe oraz idee i projekty, które według nas 

przyczyniają się do pozytywnych zmian w naszym społeczeństwie, dlatego m.in. realizujemy 

projekty wspierające kulturę i sztukę. Za pośrednictwem Fundacji Wiedza i Praktyka 

i organizowanego przez nią konkursu „Historia i Życie” budujemy świadomość historyczną 

wśród młodzieży. Wspieramy liczne organizacje pomocowe, studenckie, obywatelskie, 

dlatego że czujemy się odpowiedzialni. 

 

STRUKTURY MIĘDZYNARODOWE 

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka jest częścią międzynarodowego holdingu wydawniczego 

VNR (Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG). VNR, będąc udziałowcem Wydawnictwa 

Wiedza i Praktyka, od samego początku wspiera je swoim doświadczeniem, korzysta także 

z wypracowanych w Polsce praktyk i know-how, wdrażając je w swoich oddziałach m.in. 

w Rumunii, Australii oraz w centrali w Niemczech. 

 

WSPÓŁPRACA 

Wydawnictwo stale współpracuje ze specjalistami reprezentującymi najważniejsze instytucje 

regulujące działalność gospodarczą w Polsce. Wśród naszych konsultantów i autorów są 



eksperci z takich organów, jak: ZUS , PIP, KRUS,  GIODO, BCC, a także urzędnicy 

z większości ministerstw. Dzięki temu możemy zapewnić naszym czytelników, że porady, 

których udzielamy, są zawsze zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz oficjalnymi 

interpretacjami. Stanowisko prezentowane w publikacjach wydawnictwa często staje się 

oficjalną wykładnią przepisów uznawaną przez sądy. 

 

 

http://www.giodo.gov.pl/
http://www.wiedzaipraktyka.pl/o_wydawnictwie/nalezymy_do

