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Instytucja prezydenta w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.Finansowanie malych i srednich
przedsiebiorstw po wejsciu polski do unii europejskiej.Dzialania nbp w procesie dochodzenia polski do strefy
euro.Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy.Granice obowiazku skladania zeznan w procesie
karnym.Podatek dochodowy a formy opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza..Analiza bezrobocia w wojewodztwie lodzkim w latach 2003-2005 i metody jego
zwalczania.Znaczenie wejscia polski do unii monetranej w warunkach kryzysu finansowego..Europejskie
prawo administracyjne.Charakterystyka rynku inwestycji venture capital w odniesieniu do warunkow
polskich.Wankiewicz- bogdan. - zasoby finansowe a rozwoj samorzadnosci lokalnej : obszary rozwoju rozwiazania modelowe .Wplyw zarzadzania czasem na zarzadzaniem zasobami ludzkimi na przykladzie
poradni psychologiczno-pedagogicznej w czestochowie.Pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy
.Ksztaltowanie kultury organizacyjnej w przedsiebiorstwie x..The language of trade negotiation.Pisanie prac
licencjackich po angielsku.Analiza belek adaptacyjna metoda elementow skonczonych typu hp praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Mentoring jako forma adaptacji nowych
pracownikow w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Cien judasza - problematyka samobojstwa
w kulturze i doktrynie europejskiej.Zielinski- kazimierz - instrumenty polityki rolnej unii europejskiej
stosowane w polsce .Rozwoj turystyki dzieci i mlodziezy - proces zarzadzania kadra pedagogiczna..Znaczenie
sektorowego programu operacyjnego -- restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj
obszarow wiejskich 2004-2006 jako instrumentu realizacji wspolnej polityki rolnej unii europejskiej w
polsce..Zukowska- helena. Red. - audyt zewnetrzny sprawozdania finansowego a wiarygodnosc
przedsiebiorstwa .Czynniki wplywajace na satysfakcje klientow korzystajacych z uslug swiadczonych przez
biura podrozy.Promocja w marketingu kultury na przykladzie organizowanego przedsiewziecia
kulturalnego..Rola marketingu w posrednictwie obrotu nieruchomosciami.Praca na stanowiskach
kierowniczych w marketingu - analiza i ocena na przykladzie ibss biomed s.a. krakow.System motywacji
pracownikow na przykladzie firmy tesco.Zasady i funkcjonowanie strazy granicznej po przystapieniu do
konwencji schengen .Dobre obyczaje w reklamie w swietle przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji..Wykorzystanie srodkow unijnych przez male i srednie przedsiebiorstwa na przykladzie gminy
lesnica w latach 2005 - 2008..Praktyki religijne wiezniow w polsce od 1919 roku do chwili obecnej..praca
licencjacka budzet gminy .Ewolucja precedensu na przykladzie podejscia europejskiego trybunalu praw
czlowieka do transseksualizmu.praca licencjacka budzet gminy .Kredyty inwestycyjne w dzialalnosci bankow
komercyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Problemy bezrobocia w powiecie makowskim ze szczegolnym
uwzglednieniem bezrobocia wsrod kobiet.Prace dyplomowe z bhp.Markowski- tadeusz. Red. - rola centrow
logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju .Kuzior- anna. Red. - rachunkowosc jako
system informacyjny w zarzadzaniu przedsiebiorstwem : praca zbiorowa .Lad korporacyjny w instytucjach
bankowych.Wplyw bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego na nadzor bankowy w polsce.Wplyw
funduszy unijnych na rozwoj gminy kruszyna.Rola zwiazkow wyznaniowych w modelu wykonywania kary
pozbawienia wolnosci.Kredyt jako sposob finansowania dzialalnosci gminy.Wykorzystanie srdokow
finansowych z funduszu sapard na przykladzie gmin powiatu radomszczanskiego.Funkcje i podstawy
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tymczasowego aresztowania w polskim postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .System wynagradzania pracownikow jako narzedzie zarzadzania struktura
zatrudnienia w przedsiebiorstwie na przykladzie zakladow koksowniczych..Zakaz naduzywania pozycji
dominujacej w prawie wspolnotowym.Ocena jakosci obslugi klientow w firmie grafit.Zarzadzanie
strategiczne w organizacjach pozarzadowych na podstawie stowarzyszenia willa decjusza.Rola foresightu w
zarzadzaniu strategicznym w regionie..Rola szkolen pracowniczych w zarzadzaniu organizacja na przykladzie
p.h.u. bilex sp. Z o.o..Wdrazanie systemow wspierajacych zarzadzanie magazynem na przykladzie aplikacji
ifs.Preferencje i potrzeby nabywcow mieszkan.Analiza i ocena kondycji finansowej spolki z udzialem skarbu
panstwa na przykladzie zakladow chemicznych police s.a..Analiza wielkosci sprzedazy reklamy w polsce w
latach 2006-2009.Raporty spoleczne jako instrument komunikacji przedsiebiorstw z
interesariuszami.Bedowska-sojka- barbara. - wplyw informacji na ceny instrumentow finansowych : analiza
danych sroddziennych .Rola inspektora pracy w sprawach o wykroczenia.Rola bankow w pozyskiwaniu
dotacji z funduszy unijnych.Prawo karne.Prawo do grobu. Regulacje prawne a praktyka.Analiza
niekonwencjonalnych zrodel energii. Budownictwo energooszczedne praca inzynierska
budownictwo.Znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy menedzera.System motywacyjny jako element
zarzadzania i jego znaczenie w skutecznym realizowaniu zadan przedsiebiorstwa na przykladzie
stowarzyszenia inicjatywa.Typologia zakladow karnych w polsce.Pozaplacowe czynniki jako istotny element
wynagrodzenia wplywajacy na proces motywacyjny pracownikow w firmie press glas.Projekt przepustu
drogowego dla zwierzat hodowlanych praca inzynierska budownictwo.Kontrola zatrzymania w swietle
praktyki wydzialow karnych sadow rejonowych dla miasta krakowa w latach 2006-2007.Fotografia
kryminalistyczna elementem skladowym dokumentacji sledczych ogledzin miejsca przestepstwa.Ocena
skutecznosci metod kontroli jakosci wyrobow z tworzyw sztucznych stosowanych w spolce luxplast..Rola
centralnego biura antykorupcyjnego w zwalczaniu korupcji.Szkolenia pracownicze i ich wplyw na
ksztaltowanie postaw pracownikow.Problem zwalczania bezrobocia. Analiza skutkow podejmowanych
dzialan zmierzajacych do ograniczania bezrobocia na podstawie badania pup-u w makowie
mazowieckim.Dopuszczalnosc skargi o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego
orzeczenia.Zarzadzanie nieruchomoscia mieszkaniowa.studium przypadku wspolnoty mieszkaniowej ul.
Piaskowa 3 w warszawie.Przedsad w postepowaniu kasacyjnym.Opodatkowanie przedsiebiorcow podatkiem
dochodowym od osob fizycznych.Fuzje koncernow samochodowych prowadzace do konsolidacji branzy
samochodow osobowych.Badania do pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka
zasobu i atrakcji turystycznych doliny ciemiegi i koncepcja ich wykorzystania dla celow wypoczynku
podmiejskiego lublina.Skarga do sadu administracyjnego jako narzedzie realizacji konstytucyjnego prawa do
sadu..Ustalanie informacji dotyczacych przyczyny i okolicznosci smierci na podstawie ogledzin.Ocena
efektywnosci otwartych fnduszy inwestycyjnych akcji w latach 2003-2007.Kleer- jerzy. - globalizacja a
panstwo narodowe i uslugi publiczne .Wplyw motywacji pracownikow na relacje interpersonalne w
organizacji na przykladzie urzedu gminy.Bezpieczna bankowosc elektroniczna.Norek- emil a. - prawo
zamowien publicznych : komentarz . zasada pisanie.Zarzadzanie instytucjami publicznymi na przykladzie
realizacji budzetu gminy rozprza w latach 2005-2007.Placowy i pozaplacowy system motywowania
pracownikow. Analiza przypadku zakladu maszyn elektrycznych emit s.a..Droga ku autonomii. Ruch
autonomii slaska jako przyklad slaskiej organizacji regionalnej.Prace licencjackie administracja.Zarzadzanie
stowarzyszeniami na podstawie towarzystwa krzewienia kultury i tradycji romskiej kale jakha.Zarzadzanie
bezpieczenstwem publicznym w samorzadzie terytorialnym na przykladzie miasta tychy..Instytucja
wznowienia postepowania w postepowaniu cywilnym.Prace magisterskie net.praca licencjacka budzet gminy
.Konsumpcja zbiorowa w miescie na przykladzie miasta czestochowa.Analiza oplacalnosci inwestycji w
instrumenty rynku kapitalowego na przykladzie akcji spolki lpp.Rekrutacja i selekcja personelu w
przedsiebiorstwie produkcyjnym.Faktoring jako zrodlo finansowania msp w polsce..Atrakcyjnosc bankowosci
elektronicznej w swietle badan ankietowych..Uwarunkowania procesu decyzyjnego i zachowan
konsumenckich w swietle badan nad reklama.Analiza finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa wawel s.a. w latach 2006-2009..Strategia rozwoju i konkurowania dostawcow
komponentow budownictwa sportowego na przykladzie firmy tilia s.a..Analiza porownawcza zrodel
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finansowania srodkow trwalych.Zroznicowanie kulturowe a wspolpraca na przykladzie wloskiego
przedsiebiorstwa rio tinto italy.Problem bezrobocia oraz sposoby jego przeciwdzialania w wymiarze lokalnym
na przykladzie dzialan powiatowego urzedu pracy w belchatowie w latachb 2004- 2010.praca licencjacka
budzet gminy .Drzazga- dominik. - interaktywny model proekologicznego zarzadzania zintegrowana
gospodarka energetyczna i przes.Wplyw zastosowania msr/mssf na sporzadzanie sprawozdan finansowych
przez banki.Zanjomosc i ocena spotow reklamowych glownych firm telekomunikacyjnych w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Sprzedaz nieruchomosci rolnych z zasobu wlasnosci rolnej skarbu
panstwa.Przedawnienie w polskim prawie cywilnym.Logistyka w rozwijajacym sie
przedsiebiorstwie.Amortyzacja w ujeciu bilansowym i podatkowym na przykladzie palacu
sokolnik..Odpowiedzialnosc osob trzecich za zobowiazania podatkowe w ordynacji podatkowej..Marketing
filmowy: analiza porownawcza form promocji filmow fabularnych na podstawie filmow„1920. Bitwa
warszawska” i „roza”.Nieruchomosc jako zrodlo dochodow gminy na przykladzie gminy piotrkow
trybunalski.praca licencjacka budzet gminy .Rola zarzadcy w gospodarowaniu zasobami nieruchomosci
jednostki samorzadu terytorialnego.Rentownosc jako istotny miernik efektywnosci finansowej
przedsiebiorstwa zf polfa.Analiza efektywnosci linii produkcyjnych bebnow 20- 30- 40..Efektywnosc
swiadczenia uslug publicznych polegajacych na wydawaniu decyzji administracyjnych na przykladzie
dzialalnosci wydzialow ochrony srodowiska urzedu miasta oraz starostwa powiatowego w bielsku bialej..Polityka wobec malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po akcesji do unii europejskiej na
przykladzie gminy kutno.Szkolenie i rozwoj zasobow ludzkich (na przykladzie spoldzielni
pionier.Stadniczenko- stanislaw leszek. Red. - propedeutyka praw czlowieka : czlowiek a jego prawa i
obowiazki : c.d. .Dzialalnosc promocyjna firmy reebok w opinii mieszkancow krakowa.Opodatkowanie
swiadczenia uslug w przepisach ustawy o podatku od towarow i uslug- a regulacje dyrektyw unii
europejskiej: analiza porownawcza.Wykorzystanie platform komunikacyjnych w zarzadzaniu wirtualnymi
zespolami projektowymi.praca licencjacka budzet gminy .Marketing spolecznosciowy. Dzialalnosc firm
komercyjnych na rynku zorientowanym na klienta.Przejawy ochrony przyrody i ochrony srodowiska w
postepowaniu inwestycyjnym..Dzialania marketingowe w bankowosci elektronicznej.Analiza systemow
motywacyjnych w gastronomii hotelowej.Tarcza podatkowa jako instrument ksztaltujacy oplacalnosc leasingu
w przedsiebiorstwie.Teoria i praktyka autorytaryzmu w polsce miedzywojennej.praca licencjacka budzet
gminy .Rola negocjacji handlowych w ksztaltowaniu sukcesu organizacji.Popyt na uslugi handlu detalicznego
swiadczonego za posrednictwem internetu.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Mentoring jako metoda szkoleniowa kandydatow na stanowiska kierownicze na przykladzie
hipermarketingu.Co czyni krola krolem- czyli o pozycji krola w ustroju panstwowym na przykladzie angli od
poczatku panstwowosci do konca epoki pierwszych plantagenetow.Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych
na przykladzie idea premium specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty..praca licencjacka budzet gminy
.Obsluga klienta jako czynnik determinujacy budowanie relacji partnerskich na wybranych
przykladach.Obrona konieczna w polskim prawie karnym.Zasadnosc stosowania sieci lan- man i
wan..Starzynska- waclawa. Red. - macroeconomic and regional aspects of the european integration
.Przestepstwo korupcji w sporcie profesjonalnym.Wplyw amortyzacji na wynik finansowy na przykladzie
przedsiebiorstwa y.Zarzadzanie nieruchomoscia hotelowa. Studium przypadku hotel kacperski w
konstantynowie lodzkim.Zastosowanie systemu ecr w przedsiebiorstwach branzy tsl..Kultura a cyfrowy
wymiar przyszlosci..praca licencjacka budzet gminy .Formy finansowania dzialalnosci
gospodarczej..Zarzadzanie w zlej sprawie na przykladzie ostatecznego rozwiazania kwestii zydowskiej w
hitlerowskiej trzeciej rzeszy..Sprawozdania statystyczne jako zrodlo informacji w zarzadzaniu jednostkami
non profit.Wynagrodzenia nauczycieli na tle wynagrodzen w gospodarce narodowej.Zarzadzanie rozwojem
lokalnym na przykladzie gminy paczkow..Klauzula generalna na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.Funkcjonoanie podatku od towarow i yslug (vat) na przykladzie przedsiebiorstwa
budowlanego.Analiza systemu motywacyjnego w aspekcie kultury organizacyjnej na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa dospel sp. Z
o.o..Integracja systemow w przedsiebiorstwie wytwarzajacym sprzet pomiarowy..Zasada odpowiedzialnosci
odszkodowawczej panstw czlonkowskich ue za orzeczenia sadow krajowych naruszajace prawo
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wspolnotowe..Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc zarzadzania
srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie x..Instrumenty motywowania pracownikow w jednostkach
samorzadowych na przykladzie urzedu gminy w lubnicach.Zarzadzanie projektami i innowacjami w
organizacjach publicznych i obywatelskich.Libertarianska doktryna panstwa minimalnego roberta nozicka.
Analiza krytyczna.praca licencjacka budzet gminy .Stres pracownika i jego wplyw na jakosc pracy.Mystery
shopping w badaniu poziomu satysfakcji klientow.praca licencjacka budzet gminy .Rozwody jako racjonalne
decyzje ekonomiczne na tle wahan koninktury.Procedura przygotowania i oceny wniosku o dofinansowanie
projektu w systemie wdrazania funduszy europejskich w polsce .Kreowanie silnej marki regionu. Przyklad:
wojewodztwo podkarpackie;.Swiadek koronny- jako instrument do walki z przestepczoscia zorganizwoana w
polsce.Zrodla finansowania gmin na przykladzie gminy miasto zgierz.Jakosc zycia na obszarach wiejskich jako
obszar finansowania europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarow wiejskich .Dopuszczalnosc
skargi kasacyjnej..Przestepczosc kobiet ze szczegolnym uwzglednieniem zabojstwa partnera
zyciowego..Reprezentacja stron w postepowaniu cywilnym sadowym.Ryzyko w dzialalnosci rolniczej a
swiadomosc ubezpieczeniowa rolnikow (na przykladzie gminy lelis).Ryzyko kredytodawcy na obszarze
finansowania rynku nieruchomosci mieszkaniowych.Pomoc spoleczna w rachunkowosci gminy na
przykladzie gminy poczesna.Czystsza produkcja w miejskiej oczyszczalni sciekow..Podstawy stosowania i
wylaczenia stosowania tymczasowego aresztowania w polskim postepowaniu karnym.Wilkin- jerzy (1947- ).
Red. - polska strategia w procesie ksztaltowania polityki unii europejskiej wobec obszarow wiejskich.Stosunki
unia europejska-rosja. Historia i stan aktualny..Stosunki majatkowe miedzy konkubentami w prawie polskim i
francuskim.Prawne instytucje elektronicznej administracji w jurysdykcyjnym postepowaniu
administracyjnym.Analiza strategii produktu sektora malych i srednich przedsiebiorstw na rynku europejskim
na przykladzie zep profel w szydlowcu..Weresa- marzenna. Red. - polska : raport o konkurencyjnosci 2007 :
rola zagranicznych inwestycji bezposrednich w kszta.Emisja akcji jako forma finansowania przedsiebiorstw
sektora msp.Technologie informacyjne w edukacji.Aktywne formy wspierania rynku pracy na przykladzie
miasta bielska-bialej i powiatu bielskiego.Wprowadzenie standardow zarzadzania jakoscia w hodowli ryb
slodkowodnych.System motywacji pracownikow w firmie logistycznej (na przykladzie firmy
auchan).Bilansowe i podatkowe aspekty funkcjonowania zakladow pracy chronionej..Zarzadzanie relacjami z
klientem na rynku b2b w internecie.Ocena zagrozenia kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na
podstawie spolki x.zrodla i objawy stresu u nauczycieli oraz sposoby jego pokonywania..Procedury
przyznawania kredytow na przykladzie banku xyz.Udzial podatkow i oplat lokalnych w finansowaniu zadan
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miasta czestochowy.Sposoby pozyskiwania oraz metody
zatrudniania pracownikow na podstawie agencji pracy tymczasowej.Znaczenie podatku od nieruchomosci
dla dochodow gminy lodz..Analiza portfela technoloficznego i jakosci przy wytwarzaniu wyrobow z
drewna..Fundusze unijne jako instrument rozwoju lokalnego.Wykorzystanie innowacji- jako czynnik przewagi
konkurencyjnej firm sektora msp na przykladzie firmy dywilan s.a.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie grupy polskie sklady budowlane s.a..Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej spolki netia s.a. w
latach 2000-2004.Regulacja prawna inzynierii genetycznej na przykladzie organizmow
transgenicznych.Wybor formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizyzcznych na przykladzie
wybranego mikroprzedsiebiorstwa..Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstw.Motocyklisci w ruchu
drogowym- a opinia spoleczna.Rachunkowosc finansowa i zarzadcza kontraktow dlugoterminowych na
przykladzie n.r. sp. Z o.o..Rachunkowosc a potrzeby naliczania podatku vat przy wewnatrzwspolnotowym
nabyciu i dostawie towarow.Umorzenie akcji.Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju
gospodarki polski.Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy mielec w latach
2004-2006.Meredyk- kazimierz (1945- ). Red. - kapital instytucjonalny a rozwoj obszarow peryferyjnych
.Pisanie prac magisterskich informatyka.Ocena uslug generowanych przez hotel linder..Rasizm w teorii i
praktyce nazizmu w latach 1919-1945.Analiza dochodow miasta radomska w latach 2002-2004.Seminarium v
- zak.prawa koscielnego i wyznaniowego.Normy etyczne w dzialalnosci brokerow ubezpieczeniowych.Analiza
wybranych aspektow ubezpieczen spolecznych mikroprzedsiebiorstw.Strategia lizbonska a rynek pracy w
polsce.Zarzadzanie produkcja i jakoscia na podstawie wybranego przedsiebiorstwa produkcyjnego..Ocena
efektywnosci funkcjonowania ing banku slaskiego s.a. w latach 2006 -2010.Tymczasowa ochrona prawna w
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postepowaniu przed trybunalem sprawiedliwosci i sadem pierwszej instancji wspolnot
europejskich.Zastosowanie sieci komputerowych w dzialalnosci gospodarczej firmy xyz.Odpowiedzialnosc
inwestora na podstawie art. 647(1) kodeksu cywilnego.Lemkowska- malwina. - fuzje i przejecia a wartosc
zakladu ubezpieczen .Nadzor nad polskim rynkiem ubezpieczen gospodarczych na tle rozwiazan unijnych.Jak
pisac prace licencjacka.Problematyka analizy i dekompilacji programow komputerowych.Prywatnoprawne
podstawy dzialalnosci spolki offshore.Analiza porownawcza ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach
operatora wtryskarek tworzyw sztucznych..Autonomia regionalna na przykladzie republiki wloskiej.Praca
licencjacka z rachunkowosci.Szara strefa zatrudnienia w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Rodzaje
wyrokow w niemieckim postepowaniu cywilnym.Outsourcing i jego wplyw na przebieg procesow
logistycznych w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy x i y.Strategia rozwoju malych firm transportowych na
przykladzie firmy zibimax..Gieldy papierow wartosciowych w europie srodkowej na przelomie xx i xxi
w..Zmiany kondycji finansowej spolek po ich wejsciu na gielde papierow wartosciowych w warszawie w 2003
roku..Srodki finansowania malych i srednich przedsiebiorstw funkcjonujacych w warunkach gospodarki
rynkowej.Charakterystyka rynku inwestycji venture capital w odniesieniu do warunkow polskich.Bendzawlodzimierz. - regulacja koscielnych spraw majatkowych na przykladzie kosciola prawoslawnego w polsce
.Stosunki tybetansko-chinskie i status prawny tybetu.Wplyw efektywnosci eksploatacji maszyn na jakosc
otrzymywanego odlewu cisnieniowego..Projakosciowa restrukturyzacja zarzadzania w administracji
publicznej na przykladzie starostwa powiatowego w tarnowie.Wykorzystanie wskaznikowej analizy
finansowej przedsiebiorstwa do oceny zagrozenia upadloscia.Rola marketingu wewnetrznego w
przedsiebiorstwie budowlano-uslugowym wiktor sp. Jawna.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
magisterskich wroclaw.Ocena standingu finansowego przedsiebiorstwa x w latach 2002-2006.Ocena
dzialalnosci ubezpieczeniowej spolki allianz w zakresie ubezpieczenia nieruchomosci
mieszkaniowych.Operacje pokojowe onz.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej..Zaklad ubezpieczen spolecznych
w systemie ubezpieczen spolecznych..Innowacyjnosc przedsiebiorstw w polsce w xxi wieku.praca licencjacka
budzet gminy .Druga rewolucja amerykanska.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko s.a. w zakresie
kredytow konsumpcyjnych dla klientow indywidualnych udzielonych w latach 2000 - 2004.Ochrona
szczegolna stosunku pracy dzialaczy zwiazkowych .Wykorzystanie instrumentow marketingu mix w
dzialalnosci zakladu wyrobow zlaczonych shymko.Amortyzacja srodkow trwalych jako element strategii
ksztaltowania wyniku finansowego.Firma drukarska hornet jako uczestnik kanalu dystrybucji.Ulgi w podatku
dochodowym od osob fizycznych w polsce.Analiza prawno-gospodarcza umowy faktoringu.Spoleczne i
ekonomiczne efekty funkcjonowania suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej .Zarzadzanie gospodarka
materialowa w przemysle meblarskim..Rola narodowego banku polskiego w polskim systemie
bankowym.Nieruchomosc gruntowa i jej rodzaje w polskim ustawodawstwie.praca licencjacka budzet gminy
.Podstawy bezpieczenstwa rp.Umacnianie pozycji rynkowej malej firmy na rynku stolarki budowlanej na
przykladzie firmy domilas.Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.Analiza i ocena jakosci procesu
produkcyjnego w firmie produkujacej rury karniszowe..Motywowanie szeregowych pracownikow. Studium
kopalni wegla kamiennego brzeszcze.Usluga przechowania danych w internecie.Zarzadzanie marketingiem w
przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie sieci pizzeriida grasso.Gospodarka magazynowa na podstawie
firmy ceramika tubadzin.Promocyjne dzialania public relations na przykladzie firmy philips polska s.a..Pozycja
ustrojowa senatu na tle konstytucji polskich w xx w..Zatrudnianie osob niepelnosprawnych.Ochrona
publikacji dziennikarskich na gruncie prawa autorskiego.Zbior prac magisterskich.Dzialalnosc marketingowa
w zakresie handlu drewnem w lasach panstwowych z uwzglednieniem nadlesnictwa strzelce
opolskie..Reklama w handlu na przykladzie hurtowni zarowek samochodowych.Prawnopodatkowe aspekty
przeksztalcen spolek handlowych.Analiza finansowa jako zrodlo informacji o kondycji
przedsiebiorstwa.Rozwoj centrow logistycznych jako element promocji regionu lodzkiego.Dobor zewnetrzny
na przykladzie woodward governor poland sp. Z o.o..Przeciwdzialanie bezrobociu na rynku pracy w powiecie
sieradzkim w latach 2005-2009.Zwolnienie od kosztow sadowych z mocy prawa.Niektore ograniczenia w
swobodzie przeplywu towarow o skutku rownowaznym do ograniczen ilosciowych w swobodzie przeplywu
towarow.Pozycja ustrojowa prezydenta w polskiej konstytucji.Wykorzystanie wspolczynnikow tpm pamco w
ocenie efektywnosci kotla parowego op-380k..Rola i funkcjonowanie podatku vat w polsce i krajach unii
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europejskiej.Instytucje demokracji bezposredniej w systemie konstytucyjnym polski.Pisanie prac
licencjackich po angielsku.Podmioty postepowania administracyjnego..Zarzadzanie bezpieczenstwem i
higiena pracy w aspekcie identyfikacji zagrozen wystepujacych w instytucjach publicznych na przykladzie
starostwa powiatowego w czestochowie.Kupie prace magisterska.Yücesan- enver. - competitive supply chains
: a value-based management perspective .Wplyw funduszy unijnych na rozwoj przedsiebiorstw na
przykladzie wojewodztwa podlaskiego.Analiza budzetu wojewody lodzkiego w latach 2005-2010.praca
licencjacka budzet gminy .Struktura pracy licencjackiej.Analiza mozliwosci wykorzystania internetu w firmach
sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Rola parku technologicznego w transferze i komercjalizacji
innowacji w regionie..Uwarunkowania pozyskiwania i redystrybucji funduszy publiczno-gminnych na
przykladzie gminy siepraw i niedzwiedz.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie banku
spoldzielczego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena produktow bankowych na przykladzie ing
banku slaskiego s.a. w latach 2005-2010.praca licencjacka budzet gminy .Sejm i senat w konstytucji z 1997
r..Zarzadzanie instytucja pomocy spolecznej na przykladzie domu pomocy spolecznej w lublincu.Roczne
sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie
spolki emalia olkusz s.a. w latach 2004-2008.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w powiecie
grodzkim.Specyfikacja pomocy unijnej na rzecz rolnictwa w latach 2004-2006.Legitymacja procesowa.Prawo
do odprawy posmiertnej jako rodzaj odprawy pracowniczej.Stachowicz- jan karol (1943- ). Red. - rozwoj
organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarzadzaniu .Rekrutacja i selekcja w teorii i w
praktyce.Specyfika opodatkowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..System instytucji ochrony
praw czlowieka w republice finlandii i krolestwie szwecji.Bezpieczenstwo i higiena pracy w
przedszkolu.Prawa i obowiazki domu skladowego wynikajace z umowy skladu.Instrumenty kreowania
lojalnosci klientow na rynku uslug bankowych na przykladzie banku pekao sa.Podmioty prawa obrotu
nieruchomosciami rolnymi.Strategia promocji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy konfekcyjnej x.Zasady
odpowiedzialnosci karnej nieletnich na podstawie art. 10 kodeksu karnego.Metody i techniki selekcji
personelu w przedsiebiorstwie uslugowo-handlowym.Kryminologiczne problemy piractwa
komputerowego.Korzysci i koszty akcesji polski do unii gospodarczej i walutowej..Funkcjonowanie kredytow
mieszkaniowych na przykladzie bre banku s.a..Nabywanie akcji wlasnych w spolce publicznej.Zarzadzanie
jakoscia w uslugach publicznych na przykladzie poczty polskiej.Zabezpieczenie wykonywania zobowiazan
podatkowych jako srodek spelnienia swiadczenie podatkowego.Zarzadzanie zasobami materialnymi w
szkolach wyzszych - analiza na przykladzie iii kampusu 600 - lecia odnowienia uj.Efektywnosc kapitalu
zakladowego jako instrumentu ochrony prawnej wierzycieli w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Organizacja transportu wewnetrznego w kopalni wegla brunatnego adamow
s.a..Wykorzystanie analizy finansowej do oceny atrakcyjnosci przedsiebiorstwa z punktu widzenia
akcjonariuszy (na przykladzie przedsiebiorstw branzy farmaceutycznej w latach 2000-2003).Doskonalenie
systemow organizacyjnych i informacyjnych dzialan jednostek policyjnych w zakresie zarzadzania sytuacji
kryzysowych.Przestepczosc dzieci.Formy opodatkowania podmiotow gospodarczych w polskim systemie
podatkowym.Analiza i ocena dzialalnosci kredytowej pko bp s.a. w segmencie klienta
detalicznego.Gospodarka finansowa powiatowej jednostki budzetowej na przykladzie powiatowego urzedu
pracy w pajecznie.Rozwoj rynku nieruchomosci magazynowych w polsce.Ochrona wierzyciela w razie
niewyplacalnosci dluznika.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie organizacji pozarzadowych na
przykladzie gminy kedzierzyn-kozle w latach 2006-2010.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie
zarzadzanie.Wplyw obecnosci strefy przemyslowej na rozwoj gminy na przykladzie miasta i gminy
dobczyce.System podatku dochodowego od osob fizycznych i prawnych w polsce w latach 20042008.Wycena nieruchomosci jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie gminy blachownia.Analiza
finansowa w zakresie zarzadzania naleznosciami.Samobojstwo czy zabojstwo? - rola prokuratora.Przyczyny i
skutki rozbieznosci miedzy zyskiem brutto a podstawa opodatkowania.Niekorzystne rozporzadzenie mieniem
jako znamie przestepstwa oszustwa.Sprawiedliwosc naprawcza - karac czy naprawiac..Ocena sytualcji
fiansowej przedsiebiorstwa gieldowego.praca licencjacka budzet gminy .Perspektywa rozwojowa
sezonowych osrodkow wypoczynkowych na tle tendencji sektora uslug turystycznych.Fryderyk skarbek (1792
- 1866). Teoretyk humanitarnego wieziennictwa.Zadania samorzadu gminnego - istota i charakter
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regulacji.Prace magisterskie finanse.Finansowanie przedsiebiorstw za pomoca leasingu na podstawie spolek
leasingowych banku zachodniego wbk s.a..Stany nadzwyczajne..Uwarunkowania ekonomiczne i
organizacyjne uruchomienia nowej dzialalnosci gospodarczej na przykladzie pracowni
architektonicznej.Wplyw mobbingu na klimat i relacje miedzypracownicze w organizacji.Zarzadzanie
zespolami pracowniczymi z wykorzystaniem instrumentow informatycznych.Znajomosc instrumentow
bankowosci elektronicznej wsrod studentow opolskich uczelni..Postepowanie w sprawie o ustalenie
ojcostwa.Wielofunkcyjny rozwoj wsi jako instrument walki z bezrobociem (na przykladzie gmin rozprza i
gorzkowice).Sylwetka i rola przedstawiciela handlowego w przedsiebiorstwie handlowym na przykladzie
carmen polska sp.zo.o.System nawigacji satelitarnej jako wspolczesny srodek przekazu
informacji..Determinanty jakosci przy wytwarzaniu stalowych polproduktow dla budownictwa..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza skutecznosci starego i nowego systemu emerytalnego w
polsce..Zarzadzanie jakoscia zycia osob migrujacych w kontekscie wybranych aspektow globalizacji.Fundusze
strukturalne dla malych i srednich przedsiebiorstw w ramach sektorowego programu operacyjnego wzrost
konkurencyjnosci przedsiebiorstw lata 2004-2006..Ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy na prykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego w
branzy tworzyw sztucznych.Specyfika bankowej spolki akcyjnej.Weryfikacja struktury czynnikowej
„kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego” c.l. Coopera i s. Sloana dla grupy zawodowej
administracji publicznej – miasto tarnow oraz powiat dabrowski..Marketing partnerski na podstawie
spoldzielni pracy armatura.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow a podatek od towarow i uslug.Fuzje i
przejecia w polskim systemie bankowym.Pranie pieniedzy - proceder oraz przeciwdzialanie.Zmowy
przetargowe w prawie unijnym i polskim.Kryminalistyczno - procesowe aspekty konfrontacji w polskim
procesie karnym..Skutecznosc kampanii promocyjnych w swietle badan marketingowych na przykladzie
firmy p.u.h. trawers w czestochowie.Rola i miejsce agencji marketingowej na rynku uslug promocji atl i btlna przykladzie agencji great open house.Zarzadzanie bezpieczenstwem mieszkancow w gminie skoczow i
myslenice.Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w procesie bez nieuzasadnionej
zwloki.Finasowanie inwestycji komunalnych w gminie kobiele wielkie w latach 2005-2009.Czynniki
egzogeniczne i endogeniczne wplywajace na rozwoj gminy wreczyca wielka.praca licencjacka budzet gminy
.Strategia rozwoju firmy rodzinnej na przykladzie firmy gavan.System automatycznej identyfikacji przesylek
na przykladzie firmy dhl-express.Znaczenie inwestycji zagranicznych dla rozwoju spoleczno-gospodarczego
miasta lodz.Metody tworzenia i zarzadzania stronami internetowymi - na przykladzie witryn archiwow
wybranych uczelni w polsce.Ewolucja uslug bankowych dla klientow indywidualnych (na przykladzie pko bp
s.a. i nordea bank polska s.a. w latach 1998-2007).Znaczenie egzemplarza w ustawie o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.Projekt pawilonu handlowego praca inzynierska budownictwo.Strategie
innowacyjnosci na rynku b2b na podstawie firmy kreisel technika budowlana sp. Z o.o..praca licencjacka
budzet gminy .Znaczenie e-komunikacji w budowaniu marki przedsiebiorstwa na rynku.Pozyskiwanie i
rekrutacja personelu w firmie farmaceutycznej x..Zwiazanie sadu nizszego rzedu wykladnia sadu wyzszego
rzedu w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze strukturalne jako nowoczesna
forma wsparcia dla malych i srednich przedsiebiorstw.Dochody wlasne a samodzielnosc finansowa
gminy.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wejscia polski do unii europejskiej na stan sektora msp.Projekt
rurowo-betonowej kladki dla pieszych praca inzynierska budownictwo.Jak ksztaltuje sie turystyka biznesowa
w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem wojewodztwa malopolskiego.Specyfika analizy finansowej spolek
gieldowych.Plynnosc i wyplacalnosc w procesie zarzadzania przedsiebiorstwa indesit company s.a. w latach
2008-2010..Marketing na rynku uslug transportowych na przykladzie polbus-przedsiebiorstwa komunikacji
samochodowej sp. Z o.o we wroclawiu.praca licencjacka budzet gminy .Analiza strategiczna przedsiebiorstwa
na przykladzie firmy zagiel s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza due diligence przedsiebiorstwa pod
katem aktywow niematerialnych.Odstepstwa od obowiazku skladania zeznan przez swiadka.Agresja i
przemoc wsrod mlodziezy na przykladzie publicznego gimnazium im. Ojca sw. Jana pawla ii w
praszce.Rozwoj budownictwa indywidualnego w miejscowosci „x” praca inzynierska budownictwo.Promocja
miasta poprzez sport w swietle dzialan podejmowanych w wydziale edukacji i sportu urzedu miasta
czestochowa.Prawo do obrony w ujeciu formalnym w polskim procesie karnym.Hipoteczny kredyt
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mieszkaniowy w polsce na przykladzie pko banku polskiego..Marketingowe i finansowe konsekwencje
zmiany marki na podstawie firmy ptk centertel.Ocena efektywnosci szkolenia zawodowego z zakresu
negocjacji.Ekonomiczne skutki zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy w placowce oswiatowej na
przykladzie szkoly podstawowej imieniem gustawa morcinka w redzinach.Pisanie prac socjologia.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie dzialalnosci banku bgz
s.a..Podniesienie konkurencyjnosci polskich uzdrowisk poprzez wprowadzenie uslug spa & wellness. Przyklad
naleczow.Wplyw menedzera personalnego na sukces firmy.Ksztaltowanie i wykorzystanie atrakcyjnosci
inwestycyjnej regionu na przykladzie powiatu strzeleckiego..Ocena zdolnosci kredytowej jako dzialanie
ograniczajace ryzyko kredytowe na przykladzie banku pko bp.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa pollena ewa s.a. na podstawie analizy
wskaznikowej.praca licencjacka budzet gminy .Koszty pracy w strukturze kosztow dzialalnosci malych i
srednich przedsiebiorstw..Grzeszczak- robert. Red. - procesy reform w niemczech i unii europejskiej =
reformprozesse in deutschland und der europäis.Ocena zasobow w procesie wytwarzania produktow
spozywczych..Legitymacja procesowa.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie
kredyt banku s.a..Przestepczosc komputerowa w internecie - wybrane zagadnienia.Umowa bankowego
rachunku powierniczego w prawie polskim i niemieckim.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Funkcja motywacyjna systemu wynagrodzen.Podatki lokalne i ich sciagalnosc na przykladzie
gminy lazy w latach 2005-2008.Kredyty mieszkaniowe zrodlem finansowania budownictwa mieszkaniowego
w polsce w latach 2004-2010 - analiza porownawcza.Uklady zbiorowe pracy na przykladzie sektora
hutniczego w polsce.Analiza porownawcza wybranych narzedzi informatycznych usprawniajacych
zarzadzanie kontaktami z klientami (crm).Podatki lokalne jako podstawa samodzielnosci finansowej
samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka wzor.Projekt techniczny
ocieplenia sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego projektowanego w technologii monolitycznej. Praca
inzynierska budownictwo.Reklama sprzedazy w przedsiebiorstwie produkcyjnym branzy gorniczej na
przykladzie fabryki maszyn famur w katowicach.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna za tzw. Zle
urodzenie.Jakosc badan kontrolnych pojazdow w swietle przystapienia polski do unii europejskiej.Facility
management na gruncie zarzadzania nieruchomosciami.Procesy magazynowania i transportu jako
determinanty funkcjonowania systemu dystrybucji na przykladzie firmy delic- pol s.a..Przepisy koniecznego
zastosowania w miedzynarodowym prawie zobowiazan.Smiszek- krzysztof. Red. - zwiazki zawodowe a
przeciwdzialanie dyskryminacji : podrecznik dobrych praktyk .Rozwoj drobnej przedsiebiorczosci w realiach
unii europejskiej na przykladzie puh teza poligrafia..Rola bankow w przeciwdzialaniu zjawisku prania
brudnych pieniedzy..Jezykowe problemy komunikacyjne polskich pracownikow w irlandii.Podstawy
odpowiedzialnosci karnej za spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze szczegolnym uwzglednieniem
problematyki obiektywnego przypisania skutku..Sady pracy w dwudziestoleciu miedzywojennym w
polsce.zrodla finansowania ponad gminnej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
makowieckiego.Zmiany w polityce ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych w latach 20042006..Ocena strategii rozwoju turystyki gminy wlodowice.Analiza i ocena finansowej efektywnosci
funkcjonowania przedsiebiorstwa x w latach 2002 - 2006.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Specjalne strefy ekonomiczne szansa rozwoju regionu na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej.Problem bezrobocia oraz nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy..Dziecko jako
przedmiot czynu zabronionego w ujeciu przestepstwa kazirodztwa.Prace dyplomowe z logopedii.Dostep do
uslug prawniczych w polsce z uwzglednieniem organizacji non-profit..Zamachy bombowe.Centralne
polozenie regionu lodzkiego jako czynnik warunkujacy optymalna lokalizacje centrow logistycznych w
polsce.Perspektywy i motywacja rozwoju zawodowego na przykladzie oddzialu banku w zawierciu..The
commission’s 2009 guidance on article 102 tfeu - the fundamentals of the more economic approach to
exclusionary abuses and the impact of the document.Specjalne strefy ekonomiczne narzedziem rozwoju
gospodarczego.Analiza pozycji strategicznej hotelu o wysokim standardzie na przykladzie grand hotelu w
krakowie.Podmioty zagraniczne w polskim obrocie gospodarczym.Pozycja ustrojowa senatu na tle konstytucji
polskich w xx w..Elastyczny czas pracy jako tendencja rozwojowa prawa pracy.Problemy zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa kompletacji dostaw stalmont s.j. W opolu..Funkcja
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motywacyjna systemu wynagrodzen.Pisanie prac katowice.praca licencjacka budzet gminy .Placowe i
pozaplacowe motywowanie pracownikow na przykladzie firmy nutricia - wydzial bobovita..Zarzadzanie
jakoscia oprogramowania w projektach informatycznych na przykladzie firmy windykacyjnej x.Ocena
promocji miasta czestochowy.Analiza zrodel finansowania jednostek budzetowych na przykladzie przedszkola
publicznego w wieruszowie.Godlewska- hanna (1960- ). Red. - atrakcyjnosc inwestycyjna regionow polski a
ksztaltowanie lokalnych i regionalnych specjaliz.Sprzedaz produktow finansowych przez internet jako
element nowoczesnego bancassurance na przykladzie dzialania bre ubezpieczenia sp. Z o.o..Fluktuacja
personelu w firmie farmaceutycznej.Sledzik- karol. - kapital intelektualny a wartosc rynkowa bankow
gieldowych .Nadzor komisji nadzoru finansowego nad sektorem bankowym w polsce.Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej wolontariuszy..Funkcjonowanie podatku od czynnosci cywilnoprawnych w
polskim systemie podatkowym.Przestepstwo lapownictwa.rozwazania na temat klauzuli bezkarnosci i
pojecia osoba pelniaca funkcje publiczna..Znaczenie rekrutacji i selekcji personelu w procesie zarzadzania
zasobami ludzkimi (na przykladzie badan w urzedzie skarbowym w strzelcach opolskich)..Analiza dzialalnosci
kredytowej banku bgz s.a. w latach 2004 - 2008.Rola procesu rekrutacji- selekcji i zatrudnienia w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miasta x..Analiza porownawcza kredytow i pozyczek hipotecznych
udzielanych przez banki uniwersalne na przykladzie pko bp i polbank efg.Skutecznosc kontroli podatkowej w
polskim systemie podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Public relations w ksztaltowaniu wizerunku
firmy na przykladzie enion s.a..Rekrutacja i selekcja pracownikow jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie pracownikow bankow..Struktura i kompetencje rady ministrow w swietle
obowiazujacej konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 02.04.1997 r..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie jakoscia w administracji samorzadowej. Doskonalenie systemu (na przykladzie gminy
niepolomice).Analiza taksonomiczna zroznicowana poziomu rozwoju spoleczno-gospodarczego gmin w
wojewodztwie malopolskim w latach 2002-2009..Mcintosh- colin (1963- ). Red. - oxford collocations
dictionary for students of english .Wartosc dowodowa ekspertyzy osmologicznej.Rola zespolowa- a poczucie
dopasiowania do organizacji.Zarzadzanie procesami logistycznymi na podstawie przedsiebiorstwa mp
alamentti sp.zo.o..Opodatkowanie podmiotow powiazanych podatkiem dochodowym od osob
prawnych.Rozwoj rynku funduszy inwestycyjnych w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Strategia
marketingowa regionalnych portow lotniczych na przykladzie portu lotniczego rzeszow - jasionka.praca
licencjacka budzet gminy .Metody neuromarketingu i ich zastosowanie w strategii dzialan rynkowych
wspolczesnych przedsiebiorstw.Metodami tradycyjnymi i uprzemyslowionymi praca inzynierska
budownictwo.Promocja atrakcji turystycznych miasta na przykladzie krakowa.Ugoda sadowa w procesie
cywilnym..Czynniki organizacyjno-ekonomiczne nowego przedsiewziecia w poligrafii.Pomoc w pisaniu prac
magisterskich.Kontrola zewnetrzna i jej znaczenie na przykladzie urzedu gminy proszkow..Rekrutacjamotywowanie- szkolenie i rozwoj personelu w banku komercyjnym na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Gielda papierow wartosciowych w warszawie jako instytucje rynku
kapitalowego. Badanie indeksu wig - banki w latach 2008- 2010.Planowanie dochodow i wydatkow oraz
sposob ich realizacji na przykladzie gminy popow.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc komercyjna
publicznej instytucji kultury na przykladzie muzeum historycznego miasta krakowa.Integracja systemu sap
business one z systemami informatycznymi partnerow biznesowych - na przykladzie firmy kcb interlight sp. Z
o.o..Ocena funkcjonowania systemow zarzadzania produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu wyrobow z tworzyw
sztucznych w firmie kratwen..Przekroczenie uprawnien- niedopelnienie obowiazkow przez funkcjonariusza
publicznego - analiza art. 231 k.k..Zmiany w funkcjonowaniu budzetu gmin wynikajace z akcesji polski do
europy na przykladzie gminy lipie.Pisanie prac licencjackich szczecin.Analiza gospodarki finansowej
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pilica w latach 2006-2010.Dzialalnosc gospodarcz
administracji panstwowej.Przemoc wobec kobiet w polsce.Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do
klasyfikacji trendow wartosci indeksow spolek gieldowych.Oszustwa ksiegowe - identyfikacja i
przeciwdzialanie.Motywacyjne znaczenie dodatkow do placy zasadniczej w grupie mlodych
pracownikow.Prawo unii europejskiej.Zarzadzanie talentami. Istota i narzedzia.Wykorzystanie odnawialnych
zrodel energii jako elementu lokalnej i regionalnej polityki na rzecz zrownowazonego rozwoju w
wojewodztwie opolskim..Rola funduszy strukturalnych w rozwoju przedsiebiorczosci na przykladzie
..

..
wojewodztwa podlaskiego w latach 20007-2013.Rola przedsiebiorstwa poczta polska w warunkach
konkurencji na rynku uslug pocztowych..Produkt jako element marketingu-mix przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy przedstawicielskiej schueco international.Legitymacja procesowa w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kielczyglow w latach 2007-2011.Hipoteza efektywnosci informacyjnej rynku w warunkach
warszawskiej.praca licencjacka budzet gminy .Sektorowy standard obslugi klienta w zarzadzaniu jakoscia
firmy motoryzacyjnej bmw.Ochrona roszczen pracowniczych a niewyplacalnosc
pracodawcy..Gospodarowanie nieruchomosciami w gminie kamienica polska.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie united technologies corporation..praca licencjacka budzet gminy .Ewolucja
prawa rodzinnego w polsce w oparciu o wybrane teorie pedagogiczne.Ustrojowo-prawna pozycja prezydenta
rp w procesie ustawodawczym na podstawie konstytucji rp z 1997 r..Stres- strategie zaradcze a plec i typ
sytuacji..Hipoteza badawcza w pracy magisterskiej.Wplyw zmian w podatku dochodowym od osob fizycznych
na dochody budzetu panstwa w latach 2004 - 2008..Analiza procesu zarzadzania zasobami ludzkimi w malym
przedsiebiorstwie sieci franczyzowej w dobie stale rosnacej konkurencji- na przykladzie firmy x.Analiza
struktury bezrobocia i sposoby jego ograniczania w wojewodztwie lodzkim w latach 2002-2006.Prace
dyplomowe pedagogika.Rekrutacja pracownikow praca magisterska.Polityka pieniezna w polsce w latach
1989-2009.Analiza komparatywna procedur minimalizacji ryzyka kredytowego(na przykladzie ge money
bank s.a. i pko bp s.a..Przeksztalcenie przedsiebiorcy w spolke z o.o..Analiza ekonomiczno-finansowa zf
altana pharma sp. Z o.o. W lyszkowicach.Swiadek anonimowy w polskim procesie karnym.Prace
magisterskie pisanie.Wywlaszczanie nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Motywacyjna rola szkolen i rozwoju pracownikow.Leasing jako zrodlo finansowania na przykladzie
ofert leasingowych bre leasing sp. Z o. O. Oraz efl s. A..Nadzor wojewody nad samorzadem
gminnym.Dziedzictwo przemyslowe jako produkt turystyczny na przykladzie gminy miasta bochni..Zasada
rownego traktowania kobiet i mezczyzn w dziedzinie zatrudnienia w prawie wspolnotowym..Postepowanie
w sprawach nieletnich.Wyrzykowski- miroslaw (1950- ). Red. - prawa staja sie prawem : status jednostki a
tendencje rozwojowe prawa : konferencja wydzialu.Rola instytucji samorzadowych w przeciwdzialaniu
bezrobociu na terenie miasta czestochowy.Trockizm-konsekwentny marksizm czy fanatyczny dogmatyzm?
Idea permanentnej rewolucji kontra stalinowska biurokracja..Konflikty prawne i sposoby ich
rozwiazywania.praca licencjacka budzet gminy .Proces sortowania przesylek w centralnej sortowni dpd
polska.praca licencjacka budzet gminy .Eko-innowacje jako czynnik warunkujacy zwiekszanie efektywnosci
zarzadzania procesami logistycznymi w przedsiebiorstwie.Efektywnosc procesow innowacyjnych..Podatek
vat w rachunkowosci przedsiebiorstwa handlowego.Zwalczanie i zapobieganie przestepstwom o charakterze
korupcyjnym w parwie polskim. Wybrane aspekty.Seminarium v roku - prawo administracyjne.Polak- ewa. globalizacja a zroznicowanie spoleczno-ekonomiczne .Wsparcie finansowe innowacyjnych przedsiewziec
sektora msp.Rola specjalisty do spraw rachunkowosci zarzadczej we wdrazaniu koncepcji lean.Podatek od
spadkow i darowizn - wybrane problemy.Wplyw globalizacji na zarzadzanie malymi i srednimi
przedsiebiorstwami.Strategie reklamowe koncernu branzy spozywczej na przykladzie red bull.praca
licencjacka budzet gminy .Przedsiebiorczosc i rozwoj zawodowy - przyklad firmy visteon poland s.a.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc leasingu w finansowaniu inwestycji
msp.Postepowanie odrebne w sprawach gospodarczych..Rekrutacja i selekcja pracownikow jednostek
samorzadu terytorialnego.Stefanski- marek - uspolecznienie policji jako proces ksztaltowania poczucia
bezpieczenstwa w srodowisku lokaln.Fundusze inwestycyjne w lokowaniu oszczednosci ludnosci.Instrumenty
i uwarunkowania zastosowania koncepcji csr na przykladzie przedsiebiorstwa danone sp. Z o.o..Zrodla
finansowania zadan gminy na przykladzie gminy gielniow..Okreslanie czasu zgonu przy wykorzystaniu
entomologii sadowej.Uprawnienie do dywidendy w spolce z ogranicznona odpowiedzialnoscia.praca
licencjacka budzet gminy .zrodla dochodow budzetu jst na przykladzie gminy korfantow w latach 2008 2010..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Rynek kapitalowy w polsce-podmioty i mechanizmy jego
funkcjonowania.Prawnokarne aspekty przestepstwa pedofilii.praca licencjacka budzet gminy
.Uwarunkowania technologiczne w procesie obslugi klienta na poczcie polskiej.Banki w finansowniu rynku
..

..
nieruchomosci..Polski produkt turystyczny dla rynku japonskiego..Zadania rachunku kosztow w jednostkach
badawczo - rozwojowych na przykladzie instytutu medycyny pracy i zdrowia srodowiskowego w
sosnowcu.Wprowadzenie portalu handlowego na polski rynek.Proces doboru pracownikow (na przykladzie
sluzby cywilnej).praca licencjacka budzet gminy .Wplyw gminy na rozwoj lokalny na przykladzie gminy
kleszczow.Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem na podstawie wybranych aspektow dzialalnosci
miedzynarodowej firmy polimex-mostostal s.a..Czerederecka- alicja. - rozwod a rywalizacja o opieke nad
dziecmi .Pisanie prac.Cena jako narzedzie marketingu na rynku uslug hotelarskich.praca licencjacka budzet
gminy .Outsourcing w dzialalnosci banku.praca licencjacka budzet gminy .Minimalizacja ryzyka kredytowego
w praktyce bankowej.Materialne i niematerialne srodki pobudzania motywacji na przykladzie wojskowej
komendy uzupelnien w piotrkowie trybunalskim.Produkty bankowe w absorpcji oszczednosci ludnosci.zrodla
prawa administracyjnego..Niedozwolona reklama.Analiza dzialalnosci depozytowej na przykladzie
nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w latach 2005 -2009.Determinanty kariery
zawodowej absolwentow szkol wyzszych.Fundusze strukturalne i ich wplyw na rozwoj gminy
opole..Instytucja porozumienia administracyjnego w prawie administracyjnym..Analiza przyczyn i skutkow
inflacji- studium ukrainy..Prawnokarna ochrona zycia poczetego na tle porownawczym.Rola logistyki w
przemieszczaniu sil zbrojnych rp.Szanse i bariery rozwoju wiejskich obszarow gospodarczych.Dowody w
postepowaniu administracyjnym.Uprawnienia konsultacyjne i stanowcze organizacji zwiazkowych przy
rozwiazywaniu umowy o prace.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia poprzez udzial w konkursach
jakosci.Prace magisterskie bankowosc.Ksiegi wieczyste a bezpieczenstwo obrotu nieruchomosciami na
przykladzie dzialalnosci sadu rejonowego w czestochowie.Dzialania public relations na przykladzie firm
wojewodztwa lubelskiego.Przyklady zarzadzania marketingowego na rynku krajowym na przykladzie
przedsiebiorstwa komozja sp.j..Proces dystrybucji przesylek adresowych i bezadresowych na podstawie
dzialalnosci prywatnego operatora pocztowego i.d. marketing s.a..Praca magisterska chomikuj.Spoleczne
zaangazowanie przedsiebiorstw - liderow branzy finansowej.Impreza sportowa jako produkt marketingowy
na przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w czestochowie.Marketing miedzynarodowy i
globalny.Czternasty- waldemar. Red. - gospodarka polski po akcesji do unii europejskiej : wymiar finansowy
.Uwarunkowania sprawnosci systemu motywacyjnego na przykladzie firmy vision express sp spolka z
o.o..Badanie zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw..Problematyka malzenskich ustrojow majatkowych
wspolnikow spolek jawnych.Zarzadzanie jakoscia w turystyce..Specyfika funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Obnizenie wieku obowiazku szkolnego
– problem w zarzadzaniu szkola.Finansowe aspekty wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow (na
przykladzie przed-siebiorstwa produkcyjnego w latach 2006-2012)..Przeslanki i warunki efektywnego
zarzadzania podatkami.Tyniec- grzegorz - wybrane aspekty podatkowe obrotu nieruchomosciami
.Opodatkowanie dywidendy w prawie krajowym miedzynarodowym i unijnym.Fundusze unijne
przeznaczone na realizacje polityki spojnosci jako pomoc slabiej rozwinietym panstwom czlonkowskim unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Systemy penitencjarne w europie.Rzetelnosc postepowania
przygotowawczego.Ocena ofert kredytowych dostepnych dla rolnikow w bankach na terenie gminy
gorzkowice.Wplyw motywacji na osoby w roznych grupach wiekowych.Umowa franchisingu w swietle prawa
konkurencji unii europejskiej.Udzial leasingu w finansowaniu przedsiebiorstwa na przykladzie wybranych
spolek notowanych na gpw w warszawie.Jak napisac plan pracy licencjackiej.Gielda papierow wartosciowych
w warszawie jako instytucja rynku kapitalowego.Proces koncentracji przedsiebiorstw w polsce na przykladzie
przejecia firmy mars s.a. przez mix electronics s.a..Podatek vat w obrocie krajowym i
miedzynarodowym..Polska migracja zagraniczna po wstapieniu do unii europejskiej.Prace licencjackie
zarzadzanie.Czynnosci prawne pomiedzy jednoosobowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia a jej
jedynym wspolnikiem (tzw. Czynnosci prawne z samym soba).Prace magisterskie pielegniarstwo.Pisanie prac
tanio.Informatyzacja procesow logistycznych w przedsiebiorstwie pkp s.a..Rachunkowosc malych i srednich
przedsiebiorstw a ich system finansowo-ksiegowy.Przewaga konkurencyjna przedsiebiorstw w polskim
przemysle farmaceutycznym..Ocena strategii rozwoju turystyki gminy wlodowice.Pisanie pracy
dyplomowej.Ewidencja rozrachunkow z pracownikami w polityce rachunkowosci na przykladzie
przedsiebiorstwa zdz - oddzial terenowy w przedborzu.Analiza finansowa przedsiebiorstwa wlodar w latach
..
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2006 - 2010.Prace magisterskie uw.Pozycja ustrojowa prezesa rady ministrow.Helienek- emil. - international
strategy of the british universities in 21st century .praca licencjacka budzet gminy .Rola fuzji i przejec w
rozwoju przedsiebiorstw (na przykladzie korporacji sabre holdings).Strategia produktu w dzialalnosci
marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie kopalni soli klodawa s.a..Gospodarka finansowa jednostki
samorzadu terytorialnego oraz inwestycje srodowiskowe i srodki ich realizacji na przykladzie budzetu gminy
warta.Zazywanie narkotykow w wieku adolescencji na przykladzie szkol gimnazjalnych.Analiza kosztow
sprzedazy na przykladzie przedsiebiorstwa dobropasz- grupa rolimpex sp. Z o.o.Europejskie biuro ds.
Zwalczania oszustw olaf jako narzedzie walki z korupcja..Przestepstwa i wykroczenia przeciwko prawom osob
wykonujacych prace zarobkowa.Finansowanie zadan jednostki samorzadu terytorialnego i ich analiza na
przykladzie gminy tuchow w latach 2006-2008..Determinanty doskonalenia jakosci pracy przez
wprowadzenie tqm w przedsiebiorstwie inzynieryjnym polas sp. Z o.o..Marketingowa koncepcja jakosci na
przykladzie kfc w czestochowie.Relacje miedzy przedsiebiorstwami a bankami w transakcjach na rynku opcji
w polsce.Innowacje w wykorzystaniu opakowan w dzialaniach marketingowych na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Koncepcja marketingu w dzialalnosci banku spoldzielczego pa-co-bank w
pabianicach..Zarzadzanie marka w xxi wieku na przykladzie wybranych firm
motoryzacyjnych.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za powierzone mienie.Wycofanie spolki z
obrotu gieldowego - przyczyny i skutki.Ocena ofert kredytowych dostepnych dla rolnikow w bankach na
terenie gminy gorzkowice.Prawa i obowiazki czlonka rady nadzorczej w jednoosobowej spolce skarbu
panstwa i spolce komunalnej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie nieruchomosciami komercyjnymi
charakterystyka- specyfika- zlozonosc procesu.Srodki ochrony prawenj w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dalemargaret. - skuteczna rekrutacja i selekcja pracownikow .praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow
jednostki samorzadu terytorialnego w latach 2007-2011 na przykladzie gminy kluki.Pisanie prac licencjackich
warszawa.Zarzadzanie personelem w sluzbie zdrowia na przykladzie wybranego szpitala.Zarzadzanie
ewidencja i sciagalnoscia podatkow bezposrednich na przykladzie urzedu skarbowego x w latach 20042009.Czynniki motywujace i demotywujace pracownikow przedsiebiorstwa artfol.Zarzadzanie lancuchem
dostaw w przemysle spozywczym..Zarzadzanie procesami produkcyjnymi na rynku europejskim na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego chuc.Ryczaltowe formy opodatkowania dzialalnosci
gospodarczej osob fizycznych..Podatek dochodowy od osob fizycznych a system rachunkowosci - podatek
progresywny czy podatek liniowy.Rola kredytu hipotecznego w finansowaniu rynku
nieruchomosci.Zarzadzanie jakoscia w elektrowni z uwzglednieniem uwarunkowan
certyfikacyjnych..Struktura organizacyjna jako instrument zarzadzania w centrum handloworozrywkowym.Wplyw kultury organizacyjnej firmy na proces adaptacji pracownikow na przykladzie firmy
pepsico.Jurysdykcja eksterytorialna w zakresie stosowania europejskiego oraz amerykanskiego prawa
ochrony konkurencji..Innowacyjnosc i jej wplyw na konkurencyjnosc gospodarki polskiej.Problemy w
zarzadzaniu plynnoscia finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa budownictwa wodno - inzynieryjnego sp.
Z o.o. W krakowie..Powodztwo o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa.Pozycjonowanie stron
internetowych i algorytmy rankingowania stosowane w wyszukiwarkach.Lencioni- patrick - efektywne
spotkanie biznesowe : jak nie umrzec z nudow na zebraniu .Rola magazynu w polityce logistycznej firmy
branzy samochodowej (na przykladzie magazynu wewnetrznego komponentow firmy x).Opracowanie
zalozen do wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia wedlug pn-en iso 9001:2009 do hurtowni kosmetykow i
chemii gospodarczej tabox sp. Z o.o..Pisanie pracy mgr.Organizacja i zrzadzanie obiektami hotelarskimi na
przykladzie hotelu litwor w zakopanem..Prace podyplomowe.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena
markowego produktu turystycznego na przykladzie atrakcji turystycznych gminy olsztyn..Partycypacja
obywateli w procesach zarzadzania gmina.Bezposrednie inwestycje zagraniczne na ukrainie uwarunkowania.Finansowanie dzialalnosci deweloperskiej w aspekcie ryzyka bankowego.Ryzyko w
dzialalnosci firmy budowlanej. Praca inzynierska budownictwo.Funkcjonowanie samorzadu terytorialnego
na przykladzie miasta i gminy myslenice..Logistyka zaopatrzenia w administracji publicznej.praca licencjacka
budzet gminy .Uproszczone formy opodatkowania jako instrumenty popierania przedsiebiorczosci i msp w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesu wdrazania systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z
..
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wymaganiami normy iso 9001:2000 na przykladzie firmy aporter.Marketing wirusowy jako forma ambient
marketingu.Charakterystyka porownawcza platform internetowych z sektora b2b oraz b2c.praca licencjacka
budzet gminy .Motywacyjna funkcja oceny pracowniczej na podstawie pke elektrowni lagisza s.a..Analiza
porownawcza wybranych spolek gieldowych w branzy spozywczej..Gmina jako podstawowa jednostka
samorzadu terytorialnego.Logistyka w strategii rozwoju miasta glowna.Promocje konsumenckie na rynku
kosmetykow- analiza i ocena na przykladzie wybranych sklepow zajmujacych sie sprzedaza
kosmetykow.Podatkowe aspekty rozwodu.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc procesu
produkcyjnego w warunkach huty szkla..Parlament wielkiej brytanii w xix i xx wieku.Szczegolna ochrona
trwalosci stosunku pracy posla i senatora.Finansowanie polskiego rolnictwa z europejskich funduszy
rolniczych.Ocena wplywu procesu restrukturyzacji na wzrost i rozwoj przedsiebiorstwa (np.spolki wuko s.a. w
lodzi).Venture capital jako zrodlo finansowania innowacji przez male i srednie przedsiebiorstwa.System
terapeutyczny wykonywania kary pozbawienia wolnosci.praca licencjacka budzet gminy .Na styku dwoch
odpowiedzialnosci. Prawa gwarantowane lekarzowi w postepowaniu w przedmiocie odpowiedzialnosci
zawodowej. Zagadnienia wybrane..Kryminalizacja posiadania srodkow odurzajacych i substancji
psychotropowych w ustawodawstwie polski oraz wybranych krajow unii europejskiej i rosji.Sprzeciw jako
srodek zaskarzenia.Poczatki nurtu performansu oraz jego zaplecze instytucjonalne w polsce w latach 70. I
80..Ocena wdrozenia systemu jakosci w dzialalnosci kontrolnej panstwowej inspekcji sanitarnej
wojewodztwa lodzkiego.Wspolczesne problemy miedzynarodowej harmonizacji rachunkowosci i ich wplyw
na regulacje polskie.Zobowiazania alimentacyjne w prawie prywatnym miedzynarodowym.Oszustwa na
szkode interesow finansowych wspolnot europejskich.Krajewski- piotr (nauki ekonomiczne). Red. gospodarka polski w perspektywie wstapienia do strefy euro : ujecie ilosciowe .Znaczenie umiejetnosci
interpersonalnych w organizacji.Przeobrazenia obszarow wiejskich na przykladzie wsi rozmierka..Projekt
kampanii reklamowej dla biura podrozy feniks.Unijne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw
w wojewodztwie opolskim..Ewidencja i rozliczenie kosztow na przykladzie przedzalni zawiercie
s.a..Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstw.Przeciwdzialanie bezrobociu kobiet na przykladzie
powiatu kolskiego.Japonska kultura zarzadzania i proby jej adaptacji w innych krajach na przykladzie toyota
motor corporation..Analiza i projekt systemu wynagrodzen pracowniczych w przedsiebiorstwie sredniej
wielkosci.Analiza systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2008 na przykladzie firmy bolarus
s.a..Wyposazenie techniczne jako zmienna strategiczna rozwoju uslug hotelarskich..Nowak- alojzy zbigniew.
Red. - eastern policy of the european union : role of poland- case of ukraine .praca licencjacka budzet gminy
.Zasada prawdy w postepowaniu cywilnym.Srodki unijne wspolfinansujace kapital ludzki na przykladach
malych i srednich firm w ostrolece.Srodki dowodowe w postepowaniu podatkowym.Sokolowska- stanislawa.
Red. - wies i rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe obszarow wiejskich w przestrzeni
europejs.Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Podatki dochodowe jako zrodlo dochodow budzetowych w
latach 2006-2010..Rekrutacja i selekcja pracownikow na podstawie wybranego przedsiebiorstwa.Programy
lojalnosciowe jako narzedzie zarzadzania w relacjach z klientami na przykladzie makro cash and carry.Analiza
funkcjonowania podatku dochodowego na przykladzie przedsiebiorstwa mar-bud w latach 20062010.Analiza porownawcza bezrobocia kobiet i mezczyzn w powiecie kaliskim.Ocena wykonania budzetu
gminy przystajn.Problematyka scalania i wymiany gruntow rolnych w ustawodawstwie polskim w ujeciu
ewolucyjnym.Zarzadznie procesmi w przedsiebiorstwie produkujacym wyroby innowacyjne..Naduzywanie
pozycji dominujacej przez gminy na lokalnych rynkach uslug komunalnych..Przenoszenie wlasnosci
nieruchomosci rolnych prywatnych.Geneza miasta zdunska wola na tle sytuacji w krolestwie polskim w
wybranych miast regionu.Hipoteczny kredyt mieszkaniowy w polsce na przykladzie banku pko
bp.Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi na przykladzie przedsiebiorstwa zugil s.a..Rozwoj
stosunkow gospodarczych i politycznych unii europejskiej z federacja rosyjska.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena oplacalnosci projektu na przykladzie inwestycji realizowanej przez cukrownie glinojeck s.a.Pozycja
ustrojowa prezydenta w v republice francuskiej.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez
pracownika w tybie art.55 §1 k.p..Platformy handlu w internecie.Wykonywanie umieszczenia w zakladzie
poprawczym.Budzetowanie w jednostkach handlowych na przykladzie spolki marmat.Sluzba celna w
systemie bezpieczenstwa panstwa.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc wspolmnika za
..
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zobowiazania spolki jawnej.Motywacja materialna i pozamaterialna pracownikow na podstawie urzedu
miasta czestochowy.Adaptacja zawodowa jako obszar gospodarowania zasobami ludzkimi
przedsiebiorstwa.Diagnoza systemu zarzadzania jakoscia w g.p.h. folwark.Analiza i ocena gospodarki
budzetowej na przykladzie gminy dzialoszyn w latach 2008-2010..Wplyw motywacji na efektywnosc pracy na
przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w porebie.praca licencjacka budzet gminy .Promocja i
dystrybucja kina niezaleznego w polsce poprzez organizacje festiwali offowych..Perspektywy rozwoju
czestochowy w kontekscie mozliwosci pozyskiwania srodkow finansowych ue 2011 - 2013.Rekrutacja i
selekcja w jednostkach specjalnych w wojsku polskim.Zasady legalizmu i oportunizmu w procesie
karnym.Miedzynarodowa integracja gospodarcza na przykladzie wspolczesnych ugrupowan ameryki
lacinskiej .Ksztaltowanie nowego produktu turystycznego ( na przykladzie republiki chakasja).Diagnoza
systemu ocen pracowniczych w przedsiebiorstwie miedzynarodowym..Analiza ryzyka w transakcji
leasingu..Wolontariat jako forma zatrudnienia w organizacjach pozarzadowych.Oddzialywanie kampanii
spolecznych promujacych bezpieczenstwo drogowe w polsce w xxi wieku..Ocena wplywu edukacji na rozwoj
postaw przedsiebiorczych na przykladzie mlodziezy akademickiej w bialymstoku.Analiza przychodow ze
sprzedazy fabryki maszyn gorniczych pioma s.a..Cieslak- marek. - podejscie etyczne w rachunkowosci a
jakosc sprawozdan finansowych .Grunty jako przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym- lesnym oraz
podatkiem od nieruchomosci.Analiza budzetu gminy kobiele wielkie w latach 2003-2007.Odpowiedzialnosc
karna detektywa.Bancassurance w polsce..Ochrona prywatnosci pracownikow w prawie polskim i
europejskim.Wizerunek jako element przewagi konkurencyjnej na przykladzie marki orange.Narzedzia
komunikacji marketingowej na przykladzie firmy dominata sp. Z o.o..Zapasy jako kategoria systemu
rachunkowosci - zasady wyceny i prezentacji.Analiza tworzenia i rozwoju filii przedsiebiorstwa
miedzynarodowego na przykladzie przedsiebiorstwa daimler ag.Podzial quoad usum na tle pozostalych
uprawnien wspolwlascicieli.System motywacji pracownikow na przykladzie firmy ospel s.a. w
wierbce.Rachunkowosc praca licencjacka.Koniec obowiazywania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu
stosunku pracy oraz zawartego w niej zakazu konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Umowa dozywocia
-konstrukcja prawna i praktyczne zastosowanie.Systemy motywacyjne w organizacjach publicznych na
przykladzie sadu rejonowego w oswiecimiu.Proces rekrutacji na pracownikow wyzszego
szczebla.Ksztaltowanie opinii publicznej w polsce w okresie przedakcesyjnym i po przystapieniu polski do unii
europejskiej.Bankowosc korporacyjna w obsludze przedsiebiorstw.Obraz przestepczosci w portalach
dziennik.pl i gazeta.pl.Praca licencjacka wstep.Rozwoj polskiej energetyki zwiazanej z odnawialnymi zrodlami
energii poprzez udzielanie pomocy publicznej.Fundusze unijne dla malych i srednich przedsiebiorstw branzy
turystycznej w polsce..Pomoc w pisaniu prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .Malzenskie
umowy majatkowe w swietle polskiego ustawodawstwa.praca licencjacka budzet gminy .Strategia dzialania
na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Ocena funkcjonowania jednostki budzetowej na przykladzie
zmk w glogowku w latach 2004-2006..Wplyw dochodow wlasnych na wydatki inwestycyjne gminy (na
przykladzie gminy piotrkow trybunalski w latach 1999-2009).Marketing producenta odziezy pph elegant.Rola
podatku dochodowego w budzecie panstwa.Kredytowanie wspolnot mieszkaniowych.Budowanie relacji z
klientem w sektorze producentow wyrobow medycznych.Wyplacalnosc i rentownosc jako kryterium oceny
sytuacji majatkowo - kapitalowej przedsiebiorstwa.Wizerunek krakowskiego kazimierza w oczach
odwiedzajacych..Riksze jako biznes i atrakcja turystyczna miasta krakowa.Struktura i poziom uzdolnien w
planowaniu kariery zawodowej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Wystepowanie informacji niefinansowych w sprawozdaniu finansowym sporzadzonym w oparciu o
miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej / miedzynarodowe standardy rachunkowosci.Rola
wydzialu gezodezji- kartografii- katastru i gospodarki nieruchomosciami starostwa powiatowego w zawierciu
w kontekscie inwentaryzacji powykonawczej budynku mieszkalnego.Srodowiskowe determinanty
przestepczych zachowan nieletnich.System wymiaru sprawiedliwosci w swietle konstytucji rzeczypospolitej
polskiej z 1997 roku.Proces doboru pracownikow (na przykladzie sluzby cywilnej).Zarzadzanie procesami
logistycznymi na przykladzie firmy swiadczacej uslugi marketingowe.Podatek dochodowy od osob fizycznych
prowadzacych pozarolcza dzialalnosc gospodarcza..Wykonywanie kary ograniczenia wolnosci..Wplyw
specjalnej strefy ekonomicznej na procesy rozwoju lokalnego na przykladzie miasta ozorkow.Kredyty i uslugi
..

..
leasingowe w finansowaniu inwestycji przedsiebiorstw.Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie
przedsiebiorstwa erg klobuck s.a. z klobucka..Placa jako element systemu motywacji pracownikow na
przykladzie nauczycieli szkol podstawowych w sosnowcu.Proces projektowania nowych wyrobow na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno- uslugowego..Naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa- jako czyn
nieuczciwej konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Franczyza jako zrodlo finansowania
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie
nauczycieli..Poszanowanie energii jako zadanie administracji publicznej..Izba nizsza parlamentu wielkiej
brytanii..Budowa biznes planu.Instytucja separacji malzenskiej na ziemiach polskich w xx wieku.Znaczenie
pomocy z funduszy przedakcesyjnych na przykladzie programu sapard dzalanie 1.Rozwoj i strategie handlu
detalicznego w polsce.Marketing personalny.Przestepstwa przeciwko mieniu z uzyciem przemocy.Ocena
zdolnosci kredytowej jako sposob minimalizacji ryzyka kredytowego.Promocja mlodych artystow sceny
muzycznej w krakowie.Rozwoj i konkurencyjnosc regionu na przykladzie subregionu gostyninskiego.Srodki
trwale w prawie bilansowym i podatkowym.Marketing internetowy w mediach spolecznosciowych na
przykladzie facebook’a z uwzglednieniem polski.Prace magisterskie chomikuj.Wplyw migracji zarobkowej na
jakosc zycia w wojewodztwie opolskim..Dopuszczenie dowodu z zeznan swiadka koronnego w polskim
procesie karnym.Zarzadzanie witryna przedsiebiorstwa z wykorzystaniem metod eksploracji sieci.Analiza
wybranych modeli w aspekcie obslugi klienta na przykladzie przedsiebiorstwa lego company.Ochrona
konsumentow na gruncie polskiego prawa..Wsparcie msp ze srodkow unijnych.Rola i znaczenie przywodztwa
w kierowaniu zespolem na przykladzie collegium medicum uj.Ewolucja zakresu sadowej kontroli
administracji w polskim prawie..Analiza finansowa na przykladzie spolki jelfa.Kompetencje gminy w zakresie
podatkow i oplat lokalnych.Ksztaltowanie strategii produktowo-rynkowych na przykladzie kolejowych
polaczen regionalnych w wojewodztwie opolskim przedsiebiorstwa pkp przewozy regionalne spolka z o.
O..Praca tymczasowa jako elastyczna forma zatrudniania pracownikow.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa przemyslowka s.a..Kulturowe uwarunkowania zmian w organizacji.Strategie reklamowe
koncernu branzy spozywczej na przykladzie red bull.Problemy w zarzadzaniu plynnoscia finansowa na
przykladzie przedsiebiorstwa budownictwa wodno - inzynieryjnego sp. Z o.o. W krakowie..Baza prac
licencjackich.Kompetencje negocjacyjne prawnika.Tajemnica bankowa.Rachunek kosztow jakosci w
zarzadzaniu jakoscia na podstawie firmy solei sp. Z o.o..Zarzadzanie zmiana na przykladzie transformacji
firmy british gas residential.praca licencjacka budzet gminy .Nastepstwo prawne mortis causa.Posrednik na
rynku nieruchomosci w czestochowie - charakterystyka zawodu.Kredyty dla ludnosci oraz malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp.Quality inspection in a firm producing elements for building
industry on the bases of the metal-bernat.Badanie poziomu satysfakcji klienta zewnetrznego na przykladzie
urzedu miasta i gminy swiatniki gorne..praca licencjacka budzet gminy .Organizacyjne i techniczne aspekty
ochrony systemow informatycznych przed programami zlosliwymi.Ocena stadingu finansowego zakladow
naprawczych lokomotyw elektrycznych s.a. w gliwicach w latach 2006-2010.Analiza strategii inwestycyjnych
na rynku kontraktow terminowych w polsce.Ochrona dobr osobistych a swoboda wypowiedzi.Zarzadzanie
rozwojem lokalnym w gminie kozuchow w latach 2007-2011.Rola biznesplanow w pozyskiwaniu
finansowania zewnetrznego.Wplyw otoczenia na zarzadzanie klubem pilkarskim.Strategiczna karta wynikow
jako system pomiaru dzialalnosci.Prawo do firmy i jego ochrona w kodeksie cywilnym.Uwarunkowania
ekonomiczne- proceduralne i prawne wejscia polski do strefy euro.Zarzadzanie edukacja informacyjna:
swiadomosc nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej- a ich zaangazowanie w jej zastosowanie w
nauczaniu..Turystyka w alpach i beskidach - analiza porownawczwa.Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa
jako instrument budowy konkurencyjnosci firmy.Prace licencjackie tematy pedagogika.Postepowanie przed
sadem izby gwiazdzistej za czasow krwawej marii- w jakim stopniu bylo postepowaniem
inkwizycyjnym?.Zarzadzanie logistyczne szansa na konkurencyjnosc transportu kolejowego w polsce na
przykladzie firm grupy pkp s.a..Zabojstwo na gruncie polskiego kodeksu karnego.Wspolczesne formy
powiazan kapitalowych w spolkach.Ksztaltowanie obciazen dochodow pracowniczych w latach 2002-2008 na
przykladzie firmy impulso (bojanek).Wycena nieruchomosci dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelnosci
kredytodawcy na przykladzie bankow uniwersalnych.Prawne gwarancje swobodnego dostepu do informacji
o srodowisku w prawie wspolnoty europejskiej.Zarzadzanie sprzedaza uslug finansowych w organizacji (na
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przykladzie ovb allfinanz)..Nieuczciwa reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji .Zalewa- piotr. transformacja ustrojowa a ksztalt polskiego systemu ekonomicznego .Rodzaje wyrokow w niemieckim
postepowaniu cywilnym.Syndrom wypalenia zawodowego w korporacji. Ujecie teoretyczne i
praktyczne..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj infrastruktury na przykladzie gminy kleszczow.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena mozliwosci wsparcia systemu oswiaty na poziomie gimnazjalnym z
funduszy unii europejskiej.Dzialania marketingowe na przykladzie dostawcy uslug logistycznych
x.Wielostronne umowy miedzynarodowe dotyczace zmian klimatu.Ocena zastosowania systemow
automatyzacji sprzedazy w firmie biuro -land sp. Z o.o..Diagnoza dzialu personalnego na podstawie motaengil central europe s.a.Ekonomiczne aspekty przestepczosci komputerowej.zrodla finansowania inwestycji
rzeczowych w cementowni odra s.a. w opolu..Znaczenie logistycznej obslugi klienta w budowaniu przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Podatki i oplaty samorzadwe jako zrodla dochodow gminy.praca licencjacka
budzet gminy .Zasada trojpodzialu wladz a funkcjonowanie wladzy sadowniczej w polsce..Zachowania i
preferencje konsumentow na podstawie badan wlasnych..Odroczony podatek dochodowy w ksiegach
rachunkowych i sprawozdaniach finansowych.Public relations w administracji publicznej na przykladzie
urzedu miasta lodzi.Ocena realizacji inwestycji drogowych wspolfinansowanych przez unie europejska na
przykladzie zarzadu drog wojewodzkich w opolu..Zarzadzanie konfliktem jako sposob zarzadzania organizacja
na przykladzie banku spoldzielczego w ostrowcu swietokrzyskim.Egzekucja oproznienia lokalu lub
pomieszczenia.Migracje zarobkowe a problem eurosieroctwa w polsce.Rola banku komercyjnego w
kredytowej obsludze podmiotow gospodarczych sektora msp na przykladzie pko bp s.a..Badania rynkowe i
marketingowe w internecie na przykladzie sklepu oleno.pl.Zastosowanie programu finansowo- ksiegowego
fiks w systemach informatycznych rachunkowosci..Uwarunkowania efektywnosci realizacji funkcji
personalnej we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Wplyw otoczenia na zarzadzanie klubem
pilkarskim.Motywowanie pracownikow - analiza na przykladzie przedsiebiorstwa produkcji elementow
budowlanych kontener sp. Z o. O. W latach 2007-2008.Budzet miasta i gminy zdzieszowice w latach 20052007.Rola i znaczenie przywodztwa w kierowaniu zespolem na przykladzie collegium medicum
uj.Opodatkowanie dochodow osob fizycznych w swietle umow o unikaniu podwojnego opodatkowania
zawartych przez polske.Analiza porownawcza zarzadzania zasobami ludzkimi w administracji samorzadowej i
modelu zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie prywatnym na przykladzie urzedu miasta w
dabrowie gorniczej i philip morris polska.Analiza efektywnosci finansowania przedsiebiorstwa energopol
poludnie s.a..Promocja miasta i marketing terytorialny na przykladzie miasta wodzislawia
slaskiego..Urzedowe interpretacje przepisow prawa podatkowego w sprawach indywidualnych.Prace
magisterskie gotowe.Autorytet w dowodzeniu na przykladzie jednostki dzialan specjalnych.Analiza
finansowa firmy hoop s.a..Europejska spolka prywatna - spolka z o.o. Dla europy.Instytucje wspolrzadzace i
wspoldecydujace w unii europejskiej.Sadownictwo konstytucyjne w europie zachodniej..Absolutorium w
jednostkach samorzadu terytorialnego.Wereda- wioletta. - zarzadzanie relacjami z klientem (crm) a
postepowanie nabywcow na rynku uslug .Marketing uslug bankowych.Dystrybucja produktow jako jeden z
elementow marketingu mix na podstawie ptu s.a..praca licencjacka budzet gminy .Fundusze inwestycyjne
jako forma lokowania wolnych srodkow pieniaznych.Rola biznesplanu w procesie uruchomienia dzialalnosci
gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem w banku spoldzielczym w
pajecznie..Prywatyzacja zadan publicznych - ujecie administracyjnoprawne.Dzialalnosc miejskiego osrodka
pomocy spolecznej w dabrowie gorniczej.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie ulg w podatku
dochodowym od osob fizycznych na przykladzie rozliczen wybranego urzedu skarbowego.Dostosowanie
polityki rolnej polski do wymogow ue.Fundusze venture capital i private equity jako zrodlo finansowania
przedsiewziec podwyzszonego ryzyka.Samodzielnosc finansowa gminy..Procesy zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie poczty polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarstwa agroturystyczne
wojewodztwa opolskiego jako oferenci uslug turystycznych..Przeksztalcenie stosunku pracy..Zarzadzanie
produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie przetworstwa rolno-spozywczego z uwzglednieniem zasobow.Tqm
jako determinanta konkurencyjnosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy coroplast sp. Z o.o.Jamka- beata
(1961- ). Red. - zarzadzanie zasobami ludzkimi a zdolnosci adaptacyjne przedsiebiorstw : trudne
obszary..Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Microsoft access 2003 pl jako uniwersalny system do
..
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tworzenia bazy danych.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy
w przedsiebiorstwie przerobki drewna..Wielofunkcyjny rozwoj obszarow wiejskich na terenie gminy rzewnie
(analiza na przykladzie gminy rzewnie).Oceny pracownicze i ich zwiazek z systemem motywacji w
przedsiebiorstwie rtv euro agd - euro net sp. Z o.o..Finansowe instrumenty wspierania malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa opolskiego..Komunikacja i kultura biznesu jako czynnik roznic
kulturowych.Podatek dochodowy od osob prawnych w prawie bilansowym i podatkowym - studium
przypadku.Dopuszczalnosc zlotej akcji z ustawy z 3 czerwca 2005 r. O szczegolnych uprawnieniach skarbu
panstwa oraz ich wykonywaniu w spolkach kapitalowych o istotnym znazceniu dla porzadku publicznego lub
bezpieczenstwa publiczego na tle prawa wspolnotowego oraz polskiego porzadku
konstytucyjnego.Odpowiedzialnosc za zobowiazania zaciagniete przez jednego z malzonkow pozostajacych w
ustroju ustawowym.Ocena podatku vat na podstawie oknopol sp. Z o.o. w latach 2005-2009.Pisanie prac
magisterskich prawo.Wydajnosc podatku dochodowego od osob prawnych na przykladzie urzedu
skarbowego w prudniku..Rekrutacja wewnetrzna i selekscja pracownikow jako metoda zarzadzania
przedsiebiorstwem na przykladzie zus.Autobusy jako nosniki ekspozycji reklamowych - analiza i ocena na
przykladzie konkretnej grupy pojazdow.Wplyw procesow rynkowych i szarej strefy na realizacje funkcjii
podatku akcyzowego.Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa x..Stosunki pracy w
prawie prywatnym miedzynarodowym.Partycypacja zalogi w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych.
Na podstawie wybranych firm.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na podstawie starostwa powiatowego w
czestochowie.Marketing w polityce - na przykladzie wyborow na prezydenta warszawy w 2002 roku.Inflacja
w polskiej gospodarce po 1989 roku. Analiza porownawcza z wybranymi krajami..Zwiazki zawodowe i ich
dzialalnosc w enion s.a..Rozwoj jednostek terytorialnych za pomoca dofinansowania z unii
europejskiej.Prawo do obrony w sprawach o wykroczenia.Ochrona dobr osobistych osoby
prawnej.Wizerunek kobiety w biznesie.Odroczony podatek dochodowy w wybranych spolkach gieldowych w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Podatek od nieruchomosci na przykladzie gminy niegowa w latach
2010-2012..Europejski trybunal sprawiedliwosci i sad najwyzszy stanow zjednoczonych jako sady orzekajace
w sprawie konstytucyjnosci prawa.Pisanie pracy maturalnej.Kompleksowa analiza rozwiazan organizacyjnoprawnych dotyczacych zagwarantowania bezpieczenstwa i porzadku publicznego w wojewodztwie - na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Zarzadzanie strategiczne rozwojem przedsiebiorstwa na przykladzie
zakladu energetycznego lodz - teren s.a..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za dzialania wladzy publicznej
jako konstytucyjna gwarancja ochrony praw i wolnosci obywatelskich..Rozrachunki z pracownikami z tytulu
wynagrodzen na podstawie spolki jawnej p.p.h.u. kost - bed.Zmiany w podatku vat w latach 20062008..Ksztaltowanie procesow logistycznych w dziale zaopatrzenia na podstawie przedsiebiorstwa
zlomrexs.a..Ciborowski- robert. Red. - rola polski w polityce unii europejskiej wobec krajow europy
srodkowo-wschodniej : praca zbior.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Niekonwencjonale metody uzyskiwania informacji o przestepstwie.Warehouse
managment system - narzedzie wspomagajace logistyczne zarzadzanie zapasami na przykladzie polskiego
koncernu naftowego orlen s.a..praca licencjacka budzet gminy .Kontrola zewnetrzna i wewnetrzna instytucji
publicznej kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego.Dostosowania polskich przedsiebiorstw do wymogow
ue w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.Bankowosc elektroniczna jako nowa forma uslug
bankowych.Specyfika zarzadzania jakoscia w branzy it.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Zasady pisania pracy licencjackiej.Decyzja o pozwoleniu na budowe w procesie inwestycyjnobudowlanym.Zarzadzanie edukacja informacyjna: swiadomosc nauczycieli w zakresie technologii
informacyjnej- a ich zaangazowanie w jej zastosowanie w nauczaniu..Kredyt bankowy i leasing jako metody
finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie lameli spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia w lowiczu.Psychospoleczne uwarunkowania sedziowskiego wymiaru kary w swietle
literatury i badan empirycznych przeprowadzonych w sadzie rejonowym dla krakowa srodmiescia.Wspieranie malych i srednich przedsiebiorstw z funduszy unijnych.Zarzadzanie jakoscia uslug w
organizacji sektora hotelarskiego..Dzialania promocyjne bankow na przykladzie bph oddzial w piotrkowie
trybunalskim.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej w banku spoldzielczym krzepice oddzial przystajn na
przykladzie przedsiebiorstwa polim - rad.Dorosle dzieci - analiza zjawiska.Analiza i ocena kampanii
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reklamowych koncernu coca- cola.Marka jako narzedzie przewagi konkurencyjnej.Ocena skutecznosci dzialan
public relations w kreowaniu wizerunku komendy powiatowej policji w olesnie..Skutecznosc wykrywcza
sprawcow przestepstw na podstawie sladow w kryminalistyce.Wydajnosc baz danych.praca licencjacka
budzet gminy .Collins pamela a. - homeland security and critical infrastructure protection .Obowiazek
informacyjny pracodawcy w zbiorowym prawie pracy.Prawne aspekty ingerencji panstwa w rynek kapitalowy
w polsce.Sytuacja na rynku pracy w gminie zychlin w latach 2005-2010.Fragmentacja polityczna - wplyw na
rozwoj i zarzadzanie rozwojem gmin wojewodztwa lodzkiego.System zamowien sektorowych.Metody
kontroli i oceny kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie spolki zugil s.a..Gospodarka odpadami
komunalnymi jako zadanie samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin woj. Opolskiego w latach 20052008.praca licencjacka budzet gminy .Agroturystyka jako forma aktywizacji terenow wiejskich na przykladzie
gminy niepolomice.Rola i zadania kierownika we wspolczesnej organizacji na przykladzie muzeum w
lowiczu.Wykorzystanie dzialan produktem w branzy farmaceutycznej (na przykladzie hurtowni lekam
s.a.).Zarzadzanie logistyka dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa fasing..Kompetencje negocjacyjne
prawnika.Kluczowe czynniki sukcesu w dzialalnosci polskich przedsiebiorstw na rynkach
zagranicznych.Degeneracja znaku towarowego i oznaczenia geograficznego.Ewidencja i wycena dochodow
wlasnych w systemie rachunkowosci szkoly..Fundusz pracy w walce z bezrobociem na przykladzie powiatu
ostroleckiego w latach 1990-2005.zrodla finansowania i inwestycje gminy zdzieszowice w latach 20082010.Negocjacje w prawie zamowien publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Strategie motywacyjne a
zadowolenie pracownikow firmy scrapena s.a..Uprawnienia kierownicze pracodawcy w zakresie udzielania
urlopu wypoczynkowego a ochrona interesu pracownika.Poglebianie procesow integracyjnych na przykladzie
wspolnot europejskich.Transformacja logistyczna w aspekcie tworzenia wartosci w procesie produkcji na
przykladzie duzych przedsiebiorstw przemyslowych..Budzetowanie kosztow dzialan (abb) - nowoczesne
narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem.Forma i skala prowadzenia dzialalnosci gospodarczej a narzedzia
rozliczen finansowych i komunikacji firmy z otoczeniem.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci
uprawiania narciarstwa biegowego w rejonie beskidu sadeckiego..Eksport zwierzat zywych w swietle
przepisow unii europejskiej..Reeingineering systemu produkcji w wybranym przedsiebiorstwie.Ocena
kondycji majatkowo finansowej przedsiebiorstwa w celu ograniczenia ryzyka wystepujacego w dzialalnosci
gospodarczej.Sprawozdawczosc finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
brzeziny.Wolontariat pracowniczy jako narzedzie integracji zespolow pracowniczych.Budget analisis of the
self - government of the sosnowiec district 2002 - 2004.Praca licencjacka przyklady.Organizacja pracy biur
posrednictwa w obrocie nieruchomosciami w kontekscie norm jakosci iso 9001:2000.Dofinansowanie ze
srodkow unijnych na podniesienie atrakcyjnosci swietlicy srodowiskowej i jej otoczenia w miejscowosci
cukrownia ostrowy w latach 2004-2006- w ramach sektorowego programu operacyjnego restrukturyzacja i
modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj obszarow wiejskich.Motywacyjne znaczenie dodatkow do
placy zasadniczej w grupie mlodych pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy w przyrowie..Znaczenie polityki
regionalnej i spolecznej unii europejskiej w niwelowaniu dysproporcji spolecznych.przyklad wojewodztwa
lodzkiego.Wolnosc gospodarcza a gospodarka rynkowa.Podatek vat w handlu
wewnatrzwspolnotowym..Kaczor- tomasz. - goniac europe - fundusze publiczne a rozwoj polski i regionow
.praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc vat w polsce i na swiecie.Promocja sprzedazy na przykladzie
tesco/polska/sp. Z o.o..Pisanie prac szczecin.Interpretacja informacji o przeplywach pienieznych na
przykladzie wybranych spolek gieldowych.Rola i znaczenie jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie dospel spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia..Pozycja przedmoitu religia w organizacji zycia
szkoly ze szczegolnym uwzglednieniem relacji dyrektor - katecheta.Ocena wyniku finansowego na
przykladzie przedsiebiorstwa centrum meblowe --bartek..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Gospodarka finansowa jednostki budzetowej na przykladzie sadu okregowego w
sieradzu.Analiza funkcjonowania wybranych informatycznych systemow zarzadzania.Kulturowe profile
organizacji w swiadomosci studentow wloskich i polskich.Koszty wynagrodzen w strukturze kosztow
przedsiebiorstwa x.Motywacja studentow instytutu ekonomii i zarzadzania do udzialu w pracach studenckich
kol naukowych.Podatkowe instrumenty polityki fiskalnej.Wiciak- krzysztof. - cele sledztwa finansowego a
..
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system odzyskiwania mienia .Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Marketing uslug turystycznych na swiecie
na przykladzie marriott international.Wybrane problemy z zarzadzania produkcja z wykorzystaniem narzedzi
informatycznych na wybranym przykladzie..Wykorzystanie public relations w kreowaniu wizerunku
organizacji na przykladzie szkol wyzszych w bialymstoku.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa na przykladzie biura powiatowego w pajecznie w latach 20042010..Dzialalnosc bankowego funduszu gwarancyjnego..Szanse i bariery malych oraz srednich
przedsiebiorstw.Kozera- andrzej - zarzadzanie systemami bezpieczenstwa w jednostkach samorzadu
terytorialnego : ochrona zdrowia.praca licencjacka budzet gminy .Mobbing w organizacji (na podstawie
badan przeprowadzonych wsrod studentow kierunku zarzadzanie).Zarzadzanie kapitalem ludzkim na
podstawie firmy auto tip-top.Zatrudnianie pracownikow tymczasowych .Testament jako podstawa
dziedziczenia na gruncie polskiego kodeksu cywilnego..Funkcjonowanie systemu edukacji przedszkolnej w
opiniach samorzadu lokalnego oraz rodzicow dzieci w wieku przedszkolnym na przykladzie gminy
jordanow.Problematyka dystrybucji w polsce na podstawie philip morris polska distribution.Dziennikarska
tajemnica zawodowa a prawny obowiazek zawiadomienia o czynie zabronionym w prawie
polskim.Perspektywy rozwojowe przedsiebiorstwa turystycznego w gminie rytro.Polityka kredytowa bankow
spoldzielczych.Cala-wacinkiewicz- ewelina. Red. - poland in the european context : selected legal- economic
and political aspects .Rola wyniku finansowego w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Przestepstwo zbrodni komunistycznej w polskim systemie prawa karnego.Zasady wycenyuznawania- rozliczania wartosci firmy i jej wplyw na wyniki finansowe jednostek i grup kapitalowych.Rozwoj
kariery pracownikow pokolenia y.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci poza zakladem karnym w
systemie dozoru elektronicznego.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w kontekscie
procesu integracji polski z ue.Marketing w organizacji turystyki pielgrzymkowej na jasna gore.Wplyw
systemu podatkowego na wartosc inwestycji w przedsiebiorstwie..Marketing ekologiczny w opinii polskich
marketerow.Zarzadzanie systemem logistycznym i powiazania pomiedzy podsystemami logistycznymi na
przyladzie firmy x..Analiza procedury kredytowej malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie pko
bp.Planowanie zasobow ludzkich czynnikiem sukcesu w przedsiebiorstwie telefonicznej obslugi
klienta.Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych- w swietle integracji z unia
europejska.Audyt operacyjny a gospodarowanie majatkiem na przykladzie sadu okregowego w
czestochowie.Szymanczak- jolanta. Red. - ustawa - prawo zamowien publicznych w praktyce samorzadow
terytorialnych : konferencja : war.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie inwestycjami w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lipce
reymontowskie.Inwestycje w gminie jako czynnik konkurencyjnosci i innowacyjnosci na przykladzie gminy
opatowek w latach 2004-2008.Doskonalenie jakosci informacji w procesach logistycznych.Rola i metody
zarzadzania metadanymi w rozwiazaniach business intelligence.Wykorzystanie srdokow finansowych z
funduszu sapard na przykladzie gmin powiatu radomszczanskiego.Finansowanie partii politycznych w polsce
na przykladzie platformy obywatelskiej rp..Analiza procedury kredytowania osob fizycznych na przykladzie
millenium bank s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza wplywu portali narciarskich na rozwoj turystyki
zimowej..Dobro prawne w prawie karnym.Dzialalnosc kredytowa spoldzielczych kas oszczednosciowokredytowych.Finansowanie budownictwa mieszkaniowego po 1989 roku w oparciu o doswiadczenia banku
pko bp s.a..Budzet jednostek samorzadu terytorialnego a srodki unijne na przykladzie gminy niegowa w
latach 2000 - 2004.Projekt techniczny organizacji prac na wysokosci w aspekcie bezpieczenstwa
pracy..Principles and standards of transnational taxation.Stowarzyszenie jako uczestnik postepowania
rozpoznawczego.Ocena zamowien publicznych udzielanych przez gmine pajeczno..Zasady funkcjonowania
logistycznego systemu informacji w przedsiebiorstwie matrix..Obnizenie kapitalu zakladowego w spolkach
kapitalowych.Walka o klienta zrodlem sukcesu firm na polskim rynku. Na podstawie badan przedsiebiorstwa
wirgo - pol.System opodatkowania dochodow spoldzielczosci rolniczej w polsce..Zasady udzielania kredytow
obrotowych przez banki (na przykladzie banku pekao s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja kobiet na
rynku pracy w polsce ( lata 2000-2008 ).Koncepcja zastosowania internetu w firmie fud-men.Rola podatku od
towarow i uslug w ksztaltowaniu dochodow budzetu panstwa (na przykladzie urzedu skarbowego w
ostrolece).Procesy wspoldecydowania i wspolrzadzenia w unii europejskiej: komisja europejska- parlament
..
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europejski- rada unii europejskiej.Wplyw sytuacji spoleczno-gospodarczej i politycznej na ruch turystyczny w
miejscu docelowym.Kompetencje agentow sportowych.Miejsce reklamy na przykladzie firmy fiat.Formy
aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykladzie powiatu lomzynskiego.Miejsce tqm we wspolczesnych
koncepcjach zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie zakladow maszyn elektrycznych emit s.a. w
zychlinie.Tortury w swiecie wspolczesnym..Zintegrowane systemy zarzadzania w rachunkowosci na
przykladzie systemu erp w dziale finansowym firmy produkcyjnej.Laczenie sie spolek kapitalowych bez
koniecznosci podwyzszania kapitalu zakladowego.Metodologia oceny przedsiebiorstwa przez bank dla
potrzeb udzielania kredytu inwestycyjnego.Elektroniczne instrumenty platnicze..Konkurencyjnosc
gospodarki w aspekcie zalozen strategii lizbonskiej - wyzwania dla polski.Zarzadzanie zespolami
pracowniczymi w branzy meblarskiej na przykladzie firmy kler s.a. oraz innych zakladow stolarskich
funkcjonujacych w dobrodzieniu.Analiza efektywnosci restrukturyzacji na przykladzie przedsiebiorstwa
sprzetu ochronnego maskpol s.a..Analiza plynnosci finansowej na podstawie przedsiebiorstwa produkcyjnouslugowo-handlowego filplast w latach 2003-2007..praca licencjacka budzet gminy .Jasinska- katarzyna. procedura cywilna : testy .Rozwoj spoleczno-gospodarczy miasta tarnowskie gory w latach 20032007.Zgwalcenia w zakladach karnych.Przeobrazenia spoleczno-demograficzne miasta rybnik w latach 1990 2000.Praca magisterska.Zarzadzanie informacja za pomoca platformy e-learningowej.Zabojstwa w ujeciu
karnoprawnym.Wykonywanie dlugoterminowych kar pozbawienia wolnosci.Gospodarcze aspekty
terroryzmu.Organizacja i tryb pracy rady gminy. Analiza porownawcza statutow gmin powiatu
suskiego.Prawo unii europejskiej.Karty platnicze jako oferta uslugi banku pko bp s.a..Wplyw wartosci
aktywow netto funduszy inwestycyjnych na ich efektywnosc na przykladzie funduszy akcji polskich.Analiza
ekonomiczna funkcjonowania miedzynarodowej firmy systemy polimeryczne barre thomas poland sp.z
o.o..Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich.Wybrane aspekty zarzadzania firma ubezpieczeniowa
na przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego allianz polska.Rola podatkow w dochodach budzetowych
gminy (na przykladzie gminy pajeczno i lgota wielka w latach 2000-2005).Finansowanie rozwoju
przedsiebiorstw w polsce za posrednictwem publicznego rynku kapitalowego (na przykladzie wybranych
firm)..Odpowiedzialnosc wspolnikow i spolki za zobowiazania zaciagniete przez spolke partnerska.zrodla
finansowania przedsiewziec inwestycyjnych w przedsiebiorstwie uzytecznosci publicznej na przykladzie
glubczyckich wodociagow i kanalizacji spolki z o.o..Rola ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych w
polsce.Przestepstwa przeciwko zyciu w kodyfikacjach polskich xx w. Analiza z perspektywy winy w swietle
ujec normatywnych i egzegezy jurystow.Prace licencjackie bankowosc.Diagnoza kultury organizacyjnej w
miejskim centrum stomatologii - nowa huta.Organizacja outsourcingu uslug logistycznych na przykladzie iti
neovision sp. Z o.o. Oraz cargoforte sp. Z o.o..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
telekomunikacji polskiej s.a. w latach 2006-2008..Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w telekomunikacji
energetycznej - lodz sp. Z o.o..Png- ivan - ekonomia menedzerska .Na drogach wolnosci. Obraz jednostki w
filozofii johna stuarta milla.Sukcesja podatkowa w odniesienu do fuzji spolek.Zarzadzanie funduszami
inwestycyjnymi na przykladzie instytucji ubezpieczeniowych.Znaczenie systemu motywacyjnego w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi ( na przykladzie komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej w
brzegu)..Analiza strategii rozwoju lokalnego gminy trzebinia na lata 2007-2013.Innowacje na przykladzie
firmy general beton lodz sp. Z o.o..Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy
forte vita polska sp. Z o.o..Proces podzialu zysku netto w spolkach kapitalowych.Zasady ogolne w
postepowaniu egzekucyjnym w administracji..Polityka energetyczna unii europejskiej i polski..Licencja
ustawowa z art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - komentarz.Analiza srodkow trwalych
w podmiocie sektora publicznego na przykladzie uniwersytetu medycznego w lodzi.Instrumenty
ograniczajace ryzyko w kredytowaniu ludnosci.Reklama a sposob postepowania nabywcow na
rynku.Wylaczenie stosowania tymczasowego aresztowania w kodeksie postepowania karnego.Mechanizm
kontroli laczenia sie spolek akcyjnych.Projekt technologiczno-organizacyjny wytworni bloczkow
gazobetonowych praca inzynierska budownictwo.Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce w prawie
europejskim.Zarzadzanie relacjami z klientem crm jako element przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstwa.Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego / uzytkowego wykonanego w
technologii bez spoinowego systemu ociepleniowego. Praca inzynierska budownictwo.Metody oceny
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miedzynarodowych inwestycji rzeczowych i kapitalowych na przykladzie spolki redan s.a..Kontrola
panstwowa w swietle ustawy z 23.12.2010 r. O nik.Postepowanie w sprawie odpowiedzialnosci podatkowej
osob trzecich.Satysfakcja a przywiazanie do organizacji wsrod pracownikow t.el poland sp. Z o.o..Spoleczno gospodarcze efekty przynaleznosci gminy nysa do euroregionu pradziad..Prawne aspekty cloud
computing.Charakterystyka obcych zrodel finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
leasingu i kredytu bankowego.Wartosc przedsiebiorstwa oraz metody jej wyznaczania na przykladzie spolki
akcyjnej jutrzenka..Narzedzia implementacji metody tqm w sektorze bankowym.Stres organizacyjny u
pracownikow duzych firm- weryfikacja jego modeli opierajaca sie na interakcji wymagan- kontroli oraz
wsparcia spolecznego.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i rolnictwo w procesie zmian : rolnictwo w nowym
otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym .Prawo do nauki jako prawo socjalne.Odpowiedzialnosc karna
zwierzchnich organow panstwa.Pozycja prawna kosciola ewangelicko-augsburskiego w polsce..Wplyw
migracji zarobkowej na jakosc zycia w wojewodztwie opolskim..Wplyw organizacji mistrzostw europy w pilce
noznej uefa euro 2012 na turystyke w polsce.Wykorzystanie plynnosci finansowej do oceny funkcjonowania
przedsiebiorstwa na podstawie spolki redan s.a..Logistyczne zarzadzanie gospodarka magazynowa w
przedsiebiorstwie handlowym rossmann sdp.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie urzedu gminy i
miasta dobczyce.Zasady ustalenia wyniku finansowego z uwzglednieniem specyfiki rachunkowosci
budzetowej..Pomoc postpenitencjarna..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Koncepcja pracy licencjackiej.Projekt systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie przemyslu
drzewnego tom-bud tomasz pospiech.Rola marki w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.Systemy
logiki rozmytej jako element wspomagajacy podejmowanie decyzji.Analiza i ocena dzialan marketingowych
hotelu radisson sas w krakowie.Zarzadzanie podatkami na przykladzie gminy skierniewice.Wspolpraca miasta
i gminy pleszew z organizacjami pozarzadowymi.Relacje miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego a
przedsiebiorstwami dzialajacymi w skali miedzynarodowej..Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno rekreacyjnej na obszarze lgd wspolne zrodla..Rozstrzyganie sprawy w rozsadnym terminie.Ksztaltowanie
wizerunku firmy na przykladzie przedsiebiorstwa biotoma.Uwarunkowania prawno-finansowe
funkcjonowania radia na przykladzie radia lodz sa.Rodzaje orzeczen sadu odwolawczego.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza funkcjonowania wybranych uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a. w latach 20052009.Polski model dwuinstancyjnego postepowania sadowowadministracyjnego w praktyce.Wspolnotowa
zasada rownego traktowania kobiet i mezczyzn w zatrudnieniu i jej wplyw na polskie prawo
pracy.Uregulowania formalno - prawne reklamy telewizyjnej w polsce i w wielkiej brytanii.Rola policji w
zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej.Udzial strazy granicznej w zwalczaniu przestepczosci
zorganizowanej w polsce.Nowoczesne produkty bankowe na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w rawie
mazowieckiej.Szczegolny charakter zatrudnienia zawodnikow sportowych.Kryzys finansowy xxi wieku
zagrozeniem dla strefy euro.Zarzadzanie bezpieczenstwem imprez masowych na przykladzie obiektu wisly
krakow.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w gminie lubien kujawski.Rynek
ubezpieczen gospodarczych i oszustwa ubezpieczeniowe w polsce.Marketing szeptany jako instrument
promocji na przykladzie nasza-klasa.pl.Planowanie scenariuszowe jako metoda wspomagajaca wybor
strategii przedsiebiorstwa.Mikrokredyty- fundusze pozyczkowe i poreczeniowe dla sektora msp.Specyfika
prawna i organizacyjna systemu narodow zjednoczonych.Wykorzystanie ststystycznej kontroli dla
zapewnienia jakosci powlok elektrolitycznych..Wdrazanie systemu bezpieczenstwa zdrowotnego zywnosci
haccp na przykladzie restauracji.Analiza budzetu gminy zawiercie w latach 1999-2003.Outsourcing jako
sposob redukcji kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa..Partnerstwo publiczno-prywatne jako przyklad
wspolpracy sektora prywatnego z sektorem samorzadowym.Wplyw kryzysu finansowego na sektor
ubezpieczen w polsce.Praca licencjacka fizjoterapia.Rola korporacji transnarodowych w procesach
gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Duff- turney. - ciemna strona wall $treet : opowiesc tradera o
spektakularnych gieldowych ekscesach .Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa voith sp. Zo.o. W latach
2007- 2010.Tworzenie i wykorzystywanie dochodow wlasnych przez jednostki oswiatowe na przykladzie
wybranych szkol (podstawowych i gimnazjalnych)..Samorzad terytorialny w unii europejskiej na przykladzie
gminy siepraw.Dyfuzja systemow automatycznej identyfikacji.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Czynniki organizacyjno-ekonomiczne nowego przedsiewziecia w poligrafii.Polityka
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monetarna stanow zjednoczonych jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego 2007-2009.Miedzynarodowe
trybunaly karne jako instrumenty ochrony praw ludnosci cywilnej.Dochody jednostek samorzadu
terytorialnego oraz polityka podatkowa na przykladzie urzedu miasta i gminy lazy.Dotacje jako jeden ze
sposobow finansowania dzialalnosci gospodarczej.Wplyw globalizacji na strategie funkcjonowania
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialna moda - w
kierunku ewaluacji sposobow zarzadzania w globalnym przemysle odziezowym..Ewolucja struktury
organizacyjnej na przykladzie firm produkcyjno-handlowych.Struktura organizacyjna przedsiebiorstwa w
aspekcie wiezi nieformalnych..Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majatkowych .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza wybranego modelu systemu motywacji w polsce na przykladzie classen pol
sa.Bezrobocie i zatrudnienie w polsce w latach 2004-2007.Swiadczenie uslug prawniczych w unii
europejskiej.Prawo administracyjne.Produkty bankowosci elektronicznej dla sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Dogmatyczne pojecie ryzyka sportowego..Efektywnosc procesu rekrutacji w kontekscie
adaptacji pracownikow na przykladzie cementowni warta s.a. w trebaczewie..praca licencjacka budzet gminy
.Wywiad srodowiskowy w polskim postepowaniu karnym.Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob
prawnych na przykladzie labeo sp. Z o.o. W latach 2006-2008.Polityka podatkowa gminna przykladzie gmin
powiatow: belchatowskiego- pabianickiego i zdunskowolskiego.Naprawienie szkody majatkowej w swietle
art. 444 oraz art. 446 kodeksu cywilnego.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki wplywajace na jakosc
uslug w handlu hurtowym na przykladzie przedsiebiorstwa wielobranzowego (w opinii
klientow).Miedzyzakladowa analiza kondycji finansowej spolek kapitalowych.System elektronicznego obiegu
dokumentow officeobjects@docman na przykladzie urzedu miasta czestochowy..Leasing krajowy w
ustawach o podatkach dochodowych.Zarzadzanie logistyczne w dystrybucji wyrobow
tytoniowych.Outsourcing logistyki na przykladzie dhl logistics.Fundusze inwestycyjne typu venture capital w
polsce.Identyfikacja osoby na podstawie mowy i pisma.Leasing praca licencjacka.praca licencjacka budzet
gminy .Procedury tworzenia msp i stymulacja ich rozwoju na rynku rodzimym oraz unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza zakresu i struktury wybranych uslug bankowych dla malych
przedsiebiorstw na przykladzie bos s.a..Zagadnienie realizacji funkcji personalnej w polskich
przedsiebiorstwach w okresie transformacji systemowej.Zarzadzanie wiedza w organizacji..Ocena
efektywnosci produktow bankowych banku pko bp s.a.w latach 2007-2011.Ocena wykorzystania srodkow
fianansowania unii europejskiej przez uczelnie wyzsza na przykladzie politechniki czestochowskiej.Socjalne
aspekty zatrudnienia pracowniczego.Pisanie pracy doktorskiej.Rola samorzadu terytorialnego w realizacji
zadan administracji publicznej z zakresu ochrony srodowiska.Ocena wizerunku marki na przykladzie
przedsiebiorstwa vistula & wolczanka s.a..Przemiany struktury bezrobocia w powiecie strzeleckim w latach
2005-2010.Zastosowanie strategicznej karty wynikow w kawiarni w biegu cafe.Narzedzia promocji w gminie
zgierz.Rola i znaczenie programu operacyjnego kapital ludzki w zwalczaniu dlugotrwalego bezrobocia na
przykladzie projektow realizowanych przez powiatowy urzad pracy w kaliszu.Ocena strategii rozwoju
turystyki w gminie wlodowice.Planowanie dochodow i wydatkow gminy oraz sposoby ich ralizacji na
przykladzie gminy inowlodz..Rola systemu ocen w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Wspolczesne polskie partie
polityczne: zalozenia- programy- miejsce w systemie politycznym..Popelnienie przestepstwa przez
pracownika jako przyczyna rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce.Kara grzywny
w polskim systemie prawa karnego.Znaczenie podsystemow logistycznych dystrybucji i zaopatrzenia w
funkcjonowaniu przedsiebiorstw produkcyjnych.Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych na
polskim rynku kapitalowym na przykladzie ofe bankowego.Rozwoj handlu internetowego w polsce na tle
zmian tendencji swiatowych.Ocena sytuacji finansowej jednostki budzetowej na przykladzie miejskogminnego osrodka pomocy spolecznej w zelowie.Wypalenie zawodowe a poziom zaangazowania i satysfakcji
z pracy w grupie zawodowej pielegniarek.Sklepy internetowe.Alibi jako dowod w procesie
karnym.Organizacja srodowiska produkcyjnego z punktu widzenia zasad logistyki. Aspekt bezpieczenstwamarnotrastwa i czynnika kosztowego na podstawie wybranych przykladow.Gospodarowanie
nieruchomosciami komunalnymi gminy kroczyce.praca licencjacka budzet gminy .Styl kierowania
bezposredniego przelozonego i jego wplyw na motywacje na przykladzie duzej i malej firmy. Studium
empiryczne..Zasada niedyskryminacji jako ograniczenie swobody umow przedsiebiorcy swiadczacego uslugi i
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dostarczajacego towary.Sytuacja prawna mniejszosci narodowych na litwie (ze szczegolnym uwzglednieniem
mniejszosci polskiej).Grabowska- aleksandra - wladze samorzadowe jako podmiot ksztaltujacy gospodarke
turystyczna w regionie .Wybrane problemy zarzadzania zasobami ludzkimi (na podstawie firmy produkcyjnej
alumin).Analiza dochodow miasta zgierza w latach 2009-2011.Fung- victor k. - konkurowanie w plaskim
swiecie : budowanie przedsiebiorstw przystosowanych do plaskiego swi.Swiadek koronny- jako instrument
do walki z przestepczoscia zorganizwoana w polsce.Porownanie metod zarzadzania i marketingu w
amatorskich organizacjach artystycznych polski i holandii na przykladzie chorow psalmodia i erasmus
kamerkoor..praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie wybranych teorii lokalizacji w analizie
rozmieszczenia nowoczesnych parkow magazynowych w polsce.Wplyw prawa podatkowego i bilanowego na
funkcjonowanie polskich przedsiebiorstw.Dotacja jako zrodlo wsparcia dla przedsiebiorcy - kwalifikowanie
wydatkow i ich rozliczanie.Rola zakladu ubezpieczen spolecznych w nowym systemie
emerytalnym.Zarzadzanie logistyczne jako element systemu dystrybucji na przykladzie firmy brembo.Praca
licencjacka administracja.Kierowanie konfliktem w organizacji na przykladzie firmy xxx.Zakres i dostep do
polskiej regulacji upadlosci konsumenckiej - a doswiadczenia zagraniczne- ocena i postulaty
zmiany..Sprawozdawczosc finansowa organizacji pozytku publicznego.Prace dyplomowe z logopedii.Dowod
osmologiczny.Istotne elementy stosunku prawnego kontraktacji.Polska migracja zagraniczna po wstapieniu
do unii europejskiej.Prace magisterskie gotowe.Prawnokarna reakcja na przemoc w rodzinie w swietle
polskiego prawa karnego i regulacji miedzynarodowych.Satysfakcja z pracy- a poziom zaangazowania
pracownikow na przykladzie firmy mc donalds.Dzialania promocyjne na przykladzie wybranych kin
krakowskich..Dzialalnosc firmy biel.net na rynku uslug informacyjnych.Tematy prac licencjackich
socjologia.Postepowanie adhezyjne jako alternatywna droga dochodzenia roszczen majatkowych
wynikajacych bezposrednio z przestepstawa.Prace licencjackie politologia.Rekrutacja i selekcja kandydatow
jako metody pozyskiwania pracownikow na podstawie rejonowego banku spoldzielczego w
lututowie.Wymagania ustawowe dla gospodarki finansowej zakladow ubezpieczen w polsce i konsekwencje
ich niespelnienia.Ocena systemu motywowania pracownikow w firmie pzu zycie s.a. w plocku.Zaklad
ubezpieczen spolecznych w systemie ubezpieczen spolecznych..Analiza porownawcza sytuacji finansowej
spolek pkn orlen i grupy lotos z uwzglednieniem sytuacji kryzysowej.Pomoc w pisaniu prac
magisterskich.Analiza warunkow pracy na wybranych stanowiskach w odlewni staliwa..Dochody podatkowe
gminy pabianice w latach 2004-2008.Analiza budzetu powiatu myszkowskiego.Analiza procedury kredytowej
osob fizycznych na przykladzie ing banku slaskiego s.a. w latach 2001-2005.Prawo do strajku.Analiza rynku
kart platniczych na podstawie ofert wybranych bankow.Franchising- a globalizacja przedsiebiorstwa studium
przypadku na przykladzie firmy eurocash s.a..Bezrobocie jako czynnik motywujacy do pracy na przykladzie
firmy c.Status prawny starosty.Psychologiczne i behawioralne aspekty reklamy wplywajace na decyzje
zakupowe konsumentow..Prace dyplomowe magisterskie.Bezwzgledne przeszkody udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy.Rola zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie
energetyki cieplnej opolszczyzny s.a..Mikrofinansowanie- ze szczegolnym uwzglednieniem
mikrokredytow.Public relations w kreowaniu wizerunku w administracji publicznej na przykladzie agencji
rynku rolnego.Techniczno - organizacyjne bariery transformacji w przedsiebiorstwo zorientowane
procesowo..Wydatki inwestycyjne gminy jako instrument wspierania rozwoju lokalnego na przykladzie
miasta wloclawek.Style kierowania a ocena pracownikow w firmie transport towarowy i handel
muskalscy.Reklama a zachowania konsumentow na przykladzie badan wlasnych.Recydywa w polskim prawie
karnym.Cechy przywodcze lidera skutecznie wprowadzajacego nowe przedsiebiorstwo na
rynek.Postepowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa autorskiego.Tryby udzielania zamowien
publicznych- ze szczegolnym uwzglednieniem trybu zamowienia z wolnej reki.Efektywnosc systemow
logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego jamar-.Znaczenie infrastruktury transportu dla
rozwoju centrow targowych w okolicach rzgowa i tuszyna.Necel- ryszard. - wsparcie osob z rzadko
wystepujacymi niepelnosprawnosciami i niektorymi niepelnosprawnos.Prace licencjackie filologia
angielska.Ubezpieczenie kredytu jako element zarzadzania ryzykiem kredytowym.Wykorzystanie srodkow z
funduszy unii europejskiej przez gmine olsztyn..praca licencjacka budzet gminy .Zjawisko reklamy i public
relations na rynku polskim.Wycena wartosci rynkowej przedsiebiorstwa na przykladzie wawel
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s.a..Zarzadzanie przez podatki w gminie rokiciny.Prace licencjackie politologia.Style kierowania na
przykladzie zakladow przemyslu cukierniczego mieszko s.a..Inido i unctad jako formy wspolpracy narodow
zjednoczonych w dziedzinie gospodarczej..Rola hosteli w rozwoju ruchu turystycznego w
krakowie.Finansowanie typu venture capital w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Komunikacja nieformalna sluzb mundurowych na przykladzie for internetowych..Inwestycje w gminie
jako czynnik konkurencyjnosci i innowacyjnosci na przykladzie gminy opatowek w latach 2004-2008.Ocena
sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie izns ilawa s.a..Bozyk- pawel (1939- ). Red. stosunki gospodarcze polski ze wschodem : praca zbiorowa .Gensikowski- piotr. - odstapienie od
wymierzenia kary w polskim prawie karnym .Etyka w biznesie.Ustawowe prawo pierwokupu
gminy.Odpowiedzialnosc karna lekarza za blad w sztuce lekarskiej.Zarzadzanie zespolami
pracowniczymi.Strategia dzialania przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa gracja..Private equity w
przedsiewzieciach innowacyjnych.Materialne i pozamaterialne systemy motywowania.Napisanie pracy
licencjackiej.Pomoc w pisaniu pracy.praca licencjacka budzet gminy .Teoria i praktyka instytucji
wywlaszczania nieruchomosci w polsce.Projekt hali magazynowej w konstrukcji zelbetowej. Praca
inzynierska budownictwo.Przestepstwo spowodowania wypadku w komunikacji i jego skutek w swietle zasad
opiniowania sadowo - lekarskiego.Instrumenty rownowazenia rozwoju gmin gorniczych na przykladzie gminy
libiaz oraz gminy nowa ruda..Kierowanie zespolem w organizacji finansowej na przykladzie pko bp sa.Analiza
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie comarch s.a..Leasing a kredyt - analiza porownawcza
kluczowych zrodel finansowania dzialalnosci gospodarczej.Budowa modelu pracownika administracji uczelni
wyzszej na przykladzie collegium medicum uj.Pisanie pracy mgr.Internet jako nosnik reklamy na przykladzie
biura podrozy itaka..Problematyka prawna wyodrebniania wlasnosci lokali ze szczegolnym uwzglednieniem
umowy uregulowanej w art. 9 ustawy o wlasnosci lokali.Czynniki warunkujace zastosowanie i skutecznosc
stylow kierowania ludzmi w przedsiebiorstwach.Struktura kosztow w malych i srednich przedsiebiorstwach o
roznym profilu dzialalnosci.Motywacja pracownikow jako kluczowy element zarzadzania zasobami ludzkimi
na przykladzie poczty polskiej s.a..Odpowiedzialnosc banku za wyplate osobie nieuprawnionej..Czynnik
publiczny a rozwoj klastrow logistycznych w polsce.Prawna regulacja instytucji nadzoru
bankowego.Integracja systemow zarzadzania jakoscia- srodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higiena pracy
jako element budowy przewagi konkurencyjnej.Status prawny protektoratow i terytoriow
zaleznych.Wykorzystanie funduszy unijnych w gminie baranow sandomierski.Diagnoza stresu
organizacyjnego pracowniko firmy konica minolta delegatura w krakowie.Naduzycia finansowe w dzialalnosci
gospodarczej przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw reklamy na rozpoznawalnosc przez
mlodych ludzi firmy spolem pss jednosc w czestochowie.Ocena szwedzkiego modelu panstwa
dobrobytu.praca licencjacka budzet gminy .Bednarczyk- jan l. (1950- ). Red. - polityka wzrostu gospodarczego
w polsce i w unii europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost go.Wplyw pracownikow na konkurencyjnosc
przedsiebiorstwa.Podatki lokalne jako zrodlo dochodow wlasnych gminy na przykladzie gminy rawa
mazowiecka.Famulska- teresa (1958- ). Red. - interpretacje podatkowe a finanse przedsiebiorstw .Promocja
marki terytorialnej na przykladzie strategii promocji miasta tarnow.Lokalne grupy dzialania na przykladzie
lgd dorzecze wisly..Motywowanie a wypalenie zawodowe pracownikow socjalnych na przykladzie
pracownikow socjalnych osrodka pomocy spolecznej w trzebini..Marketing w hotelarstwie..Zarzadzanie
gospodarka finansowa gminy rzasnia.Podatek od towarow i uslug- zasady i sposob rozliczania.Analiza i ocena
stanu koncentracji handlu detalicznego na rynku artykulow spozywczych w irlandii.Miejskie public relations promocja miasta przy uzyciu narzedzi public relations na przykladzie krakowa.Strategie rozwoju rynku uslug
logistycznych na przykladzie firmy kurierskiej dhl..Wykorzystanie dzialan marketingowych w budowaniu
pozycji firmy artman na rynku.Zarzadzanie kosztami w przedsiebiorstwie na podstawie spolki z
o.o..Bezpieczenstwo i ochrona danych w sieciach internet i intranet.Zapobieganie bezczynnosci i
przewleklosci w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym..Technologie implementacji gier
opartych na platformach mobilnych. Przyklad realizacji gry typu location based game.Koordynacja dzialan
onz i nato podczas kryzysu w bylej jugoslawii w latach 1991-1995.zrodla stresu organizacyjnego wystepujace
w sluzbie wieziennej..Aspekt organizacyjny zarzadzania procesem osadniczym na terenie gminy- na
przykladzie mogilan..Dynamika i struktura bezrobocia w powiecie opoczynskim w latach 2000-2009.praca
..
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licencjacka budzet gminy .Skutki wykonania umownego prawa odstapienia.Odpowiedzialnosc czlonkow
zarzadu spolki z o.o. Na podstawie art. 299 k.s.h..Sciezki kariery zawodowej w organizacjach pozarzadowych
na przykladzie wybranych krakowskich organizacji.Polityka imigracyjna rfn na przykladzie landu
bawaria.Obrona konieczna w polskim prawie karnym.Koszty i korzysci przystapienia polski do unii
europejskiej.Budzetowanie operacyjne jako narzedzie zarzadzania na przykladzie firmy odziezowej.Arbitraz
jako sposob rozstrzygania sporow w miedzynarodowym obrocie handlowym.praca licencjacka budzet gminy
.Uregulowania formalno - prawne reklamy telewizyjnej w polsce i w wielkiej brytanii.Ocena funkcjonowania
jednostki budzetowej na przykladzie zmk w glogowku w latach 2004-2006..Strategie konkurowania bankow
na rynku polskim.Analiza zapotrzebowania na organizacje uslug- studium przypadku..Analiza dochodow i
wydatkow budzetowych gminy redziny w latach 2005-2009.Partycypacja pracownicza jako narzedzie
motywowania w przedsiebiorstwie.Wzorzec starannosci zawodowej dziennnikarza.The psychological
mechanisms of luxury brand building.Ocena systemu informatycznego rachunkowosci na przykladzie
systemu symfonia.Analiza zapotrzebowania na przewozy kolejowe w polsce na przykladzie grupy
pkp..Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej spolki orbis s. A..Tematy prace
licencjackie.Ocena poziomu bezpieczenstwa informacji w zakladzie energetycznym lodz-teren s.a..Podatek
od nieruchomosci jako zrodlo dochodow w gminie bedzin.Warunki implementacji systemu zarzadzania
jakoscia na przykladzie firmy tvab sp. Z o.o..Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a
wzrost gospodarczy : w kontekscie spojnosci spoleczno-gospodarcze.Analiza efektywnosci funkcjonowania
polskiego towarzystwa ubezpieczen s.a. w latach 2000-2005.Podatek od towarow i uslog jako zrodlo
dochodow budzetu panstwa na przykladzie urzedu skarbowego w sieradzu.Zmiany trojsektorowej struktury
gospodarczej rosji w latach 1991-2008.Spolka partnerska-jako jedna z form organizacyjnoprawnych
wykonywania wolnego zawodu..Ewolucja roli bankow centralnych we wspolczesnym swiecie (na przykladzie
systemu rezerwy federalnej)..Misja jako element zarzadzania strategicznego na przykladzie fundacji sw.
Wlodzimierza chrzciciela rusi kijowskiej w krakowie.Level of stress- attitudes and implicit attitudes in the test
colours of luschera.System zapewnienia jakosci wedlug norm iso serii 9000 na podstawie firmy fresenius kabi
polska sp. Z o. O..Rola syndyka w postepowaniu upadlosciowym.praca licencjacka budzet gminy .Koncewicztomasz tadeusz. - poszukujac modelu sprawiedliwosci proceduralnej w prawie wspolnotowym : mit czy
rzeczywistos.Wdrazanie i utrzymanie obligatoryjnych systemow zarzadzania jakoscia.Zarzadzanie zasobami
loklanymi spoldzielni mieszkaniowej.Finansowanie pomocy spolecznej przez gmine..Koncepcje rozwoju
turystycznego miasta i gminy limanowa.Formy dzialan organizacyjnych dotyczace zagospodarowania czasu
wolnego mieszkancow kurdwanowa.Ekonomiczne i polityczne aspekty stosunkow polski i rosji.Tematy prac
magisterskich bankowosc.Wspoldzialanie przedsiebiorstw monopolowych jako instrument zwiekszania ich
konkurencyjnosci..Efektywnosc logistycznych systemow transportu samochodowego na przykladzie pks
wielun sp.z o.o.Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych kredytow konsumenckich.Certyfikacja w polsce na
przykladzie firmy magnetix.Zarzadzanie ryzykiem finansowym w korporacji ze szczegolnym uwzglednieniem
grupy kapitalowej lotos s.a..Praca magisterska ochrona srodowiska.Znaczenie i mozliwosci rozbudowy
lotniska im. Wl. Reymonta w lodzi.Seminarium ii st. - historia doktryn politycznych i prawnych.Aktywne
formy wspierania budownictwa mieszkaniowego w polsce.Fundusze venture capital i private equity jako
zrodlo finansowania przedsiewziec podwyzszonego ryzyka.Motywowanie pracownikow w spoldzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej im. Franciszka stefczyka.Analiza finansowa projektow inwestycyjnych w
zakresie ochrony srodowiska w gminie sosnicowice.Wspieranie gospodarstw niskotowarowych z funduszy
strukturalnych unii europejskiej przez agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Ocena sytuacji
finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa w decyzjach inwestorow gieldowych na przykladzie spolki drozapol-profil.praca
licencjacka budzet gminy .Euro - jako pieniadz zjednoczonej europy.Wplyw kryzysu 2008 roku na
funkcjonowanie unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola
budzetu i rachunkowosci w zarzadzaniu dzialalnoscia samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
wiejskiej wodzierady.Przedsiebiorstwa spoleczne na poczatku xxi wieku.Ewolucja prawnokarnej reakcji na
przestepstwa o charakterze pedofilskim w kodyfikacjach karnych od 1932 r..Motywacja jako istotny element
zarzadzania zasobami ludzkimi - analiza porownawcza systemu motywacji w organizacji budzetowej i
..
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przedsiebiorstwie prywatnym.Badanie opinii pracownikow o funkcji ocen pracowniczych w ich
przedsiebiorstwach.Promocja miasta praca magisterska.Uslugi detektywistyczne i ochroniarskie.Zmiany
skladu osobowego w spolce komandytowej po stronie komandytariusza.Zarzadzanie ryzykiem w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy polytec interior polska.Rola funduszy unijnych w rozwoju lokalnym na
podstawie gminy ladek zdroj w latach 2005-2006.Struktura bezrobocia na przykladzie powiatu olesno w
latach 2000 - 2004.Kontrola wewnetrzna w systemie rachunkowosci na przykladzie gminy panki.Leszczynskaagnieszka. - strategie polskich przedsiebiorstw wobec wyzwan klimatycznych .Dochody uzyskane za granica
przez osoby prawne a problem miedzynarodowego podwojnego opodatkowania..Wylaczenie sedziego moca
orzeczenia sadu.Praca w godzinach nadliczbowych .Nowak- celina. Red. - organy scigania i wymiaru
sprawiedliwosci a ochrona interesow finansowych wspolnoty europejs.Systemy informatyczne
wspomagajace zarzadzanie w dzialalnosci transportowej.Rola wladz lokalnych we wdrazaniu koncepcji
rozwoju zrownowazonego na przykladzie zielonych parkow przedsiebiorczosci..praca licencjacka budzet
gminy .Decyzja w postepowaniu administracyjnym..Warunek istnienia mienia jako przeslanka ochrony
wlasnosci na gruncie art.1 protokolu pierwszego do europejskiej konwencji praw czlowieka i podstawowych
wolnosci.Publiczne wsparcie dla rozwoju malej przedsiebiorczosci w polsce.Stosunki transatlantyckie - polski
punkt widzenia.Zrodla finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie gabinetu
kosmetycznego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Podatkowe aspekty zdarzen
zwiazanych z nabyciem prawa wlasnosci nieruchomosci.Zastosowanie analizy finansowej do oceny
przedsiebiorstwa j.w.construction holding s.a..Terroryzm polityczny.Promocja polskiego kina w polce i
zagranica na podstawie wybranych dzialan polskiego instytutu sztuki filmowej.Kredyty konsumpcyjne dla
klientow indywidualnych i instytucjonalnych na przykladzie banku pekao s.a..Kryzys globalny a bezrobocie w
polsce - analiza na przykladzie polskiej gospodarki w latach 2007-2011.Zamowienia publiczne w prawie
wspolnotowym sektor uzytecznosci publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie przychodow i
dochodow w dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Umiejetnosc wykorzystywania
elementow marketingu mix i reklamy w turystyce na przykladzie biura podrozy xxx.Roszczenie prewencyjne (
art.439 kc).Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw poprzez emsje obligacji na przykladzie emisji polskich
przedsiebiorstw na polskim i zagranicznych rynkach kapitalowych w latach 2000-2005 z uwzglednieniem
emisji publicznych wprowadzonych na rynek mts-ceto oraz gpw.Ankieta wzor praca magisterska.Outsourcing
praca magisterska.Prace licencjackie chomikuj.Gielda papierow wartosciowych w warszawie jako instytucja
rynku kapitalowego.Obowiazki domu maklerskiego z umowy o posrednictwo w obrocie papierami
wartosciowymi.Wplyw rynku kapitalowego na rozwoj firmy turystycznej na przykladzie rainbow tours
s.a.Satysfakcja i lojalnosc klientow banku ochrony srodowiska s.a..Analiza i ocena procesu rekrutacji i
adaptacji pracownikow w firmie x ..Zeznanie swiadkow jako dowod w postepowaniu karnym.Wykroczenia
przeciwko porzadkowi i spokojowi publicznemu w powiecie glubczyckim w latach 2005-2008.Ile kosztuje
praca magisterska.Analiza dzialalnosci depozytowo-kredytowej ing banku slaskiego s.a. w latach 20072011.praca licencjacka budzet gminy .Prowizja od sprzedazy jako glowny motywator w pracy
handlowca..Analiza nowoczesnych narzedzi reklamowych i ich zastosowanie w kampaniach
marketingowych..Rola placowych i pozaplacowych czynnkikow w motywowaniu pracownikow na przykladzie
zakladu pracy chronionej.Wplyw wykorzystania funduszy strukturalnych unii europejskiej na rozwoj gminy
gostynin.Cena pracy magisterskiej.Niepomyslny przebieg leczenia jako podstawa odpowiedzialnosci karnej
lekarza - poglady pismiennictwa i doktryny na tle porownawczym.Dzialalnosc efl w polsce w latach 20092014.Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego w orzecznictwie trybunalu
sprawiedliwosci wspolnot europejskich.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w urzedzie gminy
wieruszow.Tworzenie i promocja imprezy sportowej na przykladzie pilkarskiej gwiazdki 2008.Ocena poziomu
bezpieczenstwa pracy na wybranych stanowiskach w pso maskpol s.a..Analiza wybranych funduszy
inwestycyjnych w polsce w latach 2002-2006.Kulturowe uwarunkowania negocjacji w biznesie na przykladzie
wybranych panstw.Warunki eksploatacji maszyn i nowoczesnosc ich czesci- jako determinanty jakosci
pieczywa..praca licencjacka budzet gminy .Stelmach- jerzy (1954- ). Red. - analiza ekonomiczna w
zastosowaniach prawniczych .Bankowosc internetowa jako nowa forma swiadczenia uslug bankowych analiza porownawcza.Doskonalenie systemu oceniania w urzedzie miasta i gminy w skawinie.Techniki i
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narzedzia motywacji w funkcjonowaniu wspolczesnej firmy..Wybrane aspekty ksztaltowania cen uslug
bankowych na przykladzie krakowskiego banku spoldzielczego.Naczelny sad administracyjny - geneza i
ewolucja ustrojowa.Motywowanie a efektywnosc pracownikow w przedsiebiorstwie handlowym..Miejsce
banku w funkcjonowaniu posrednictwa finansowego..Opinie kierownictwa- pracownikow szeregowych i
zwiazkow zawodowych na temat restrukturyzacji na przykladzie huty katowice.Wplyw funduszy unijnych na
rozwoj spoleczno - gospodarczy wojewodztwa opolskiego..Pojecie i charakter prawny instrumentow
finansowych.Organizacyjny aspekt dzialalnosci biura podrozy dla osob niepelnosprawnych na przykladzie
biura accessible poland tours.Rynek telefonii komorkowej w swietle prawa unii europejskiej.Kultura
organizacyjna na przykladzie firmy kappahl.Kredyt hipotetyczny jako forma finansowania potrzeb
mieszkaniowych osob fizycznych na przykladzie banku pko bp s. A.Analiza finansowa przedsiebiorstwa w
kontekscie bankructwa na przykladzie grupy kapitalowej jutrzenka holding s.a.Oplacalnosc procesu
budowlanego w inwestycji deweloperskiej na przykladzie inwestycji mieszkaniowej.Zwrot kosztow procesu
w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka zwrotow i odliczen w podatku od
towarow i uslug.Analiza sytuacji finansowej w spolce akcyjnej.Projektowanie opakowan z punktu widzenia
logistyki w wybranym przedsiebiorstwie.Podejmowanie decyzji kredytowych w banku spoldzielczym w ruscu
z wykorzystaniem systemu informatycznego novum bank 4gl.Rozumienie zasady neutralnosci
swiatopogladowej panstwa.praca licencjacka budzet gminy .Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia na
gruncie polskiego i europejskiego prawa pracy.Gospodarowanie zasobem nieruchomosci w spoldzielni
mieszkaniowej.Zasada wzajemnego uznawania orzeczen w sprawach karnych.Wplyw stylu kierowania na
zachowania komunikacyjne pracownikow w organizacji.Zastosowanie systemow automatycznej identyfikacji
na podstawie firmy dystrybucyjnej transfer multisort elektronik sp. Z o.o..Marka produktu luksusowego jako
element ksztaltujacy przewage konkurencyjna przedsiebiorstwa.Kontrola panstwowa w polsce po drugiej
wojnie swiatowej..Sluzby- inspekcje- straze.Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki.Tajemnica
dziennikarska.Dzialalnosc bancassurance w banku komercyjnym na przykladzie nordea bank polska
s.a..Jarosz- zdzislaw (1932- ). Red. - parlament : model konstytucyjny a praktyka ustrojowa .Reklama
spoleczna - rola- rozpoznawalnosc i skutecznosc.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w irlandii uwarunkowania rozwoju i jego wplyw na gospodarke kraju.Zarzadzanie wiedza w organizacji..Status
przedsibiorcy w przepisach prawa podatkowego. Koszty prowadzenia dzialalnosci gospodarczej..Tymczasowe
aresztowanie w polskim procesie karnym.Ewolucja instytucji podzegania od okresu miedzywojennego do
wspolczesnosci..Rekrutacja i selekcja pracownikow na podstawie agencji pracy tymczasowej work.Efekty
zastosowania systemu kanban na przykladzie przedsiebiorstwa x..Podstawy prawne powolania i odnowienia
wszechnicy krakowskiej oraz nauczanie w niej prawa w xiv- xv i xvi wieku. Studium porownawcze.Praca
magisterska przyklad.Rozwiazania informatyczne wspierajace systemy ocen okresowych- jako narzedzie
zarzadzania zasobami ludzkimi.Akt oskarzenia w polskim procesie karnym.Rola budzetu i rachunkowosci w
zarzadzaniu dzialalnoscia samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wiejskiej wodzierady.Rola instytucji
posrednictwa pracy w rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
kolnie.Czernicki- filip. Red. - uslugi portow lotniczych w unii europejskiej i w polsce a prawo konkurencji i
regulacje lotnis.Audyt wewnetrzny w jednostkach budzetowych na przykladzie urzedu miasta w
blachowni.Kara pozbawienia wolnosci w polskim prawie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Migracje
zarobkowe polakow do krajow unii europejskiej w latach 2004-2009.Realizacja procesu motywowania (na
przykladzie wynagradzania) w gminie parzeczew.System alimentacyjny na przykladzie gminy
dabrowa.System legalizacji i ewidencji dzialalnosci gospodarczej.Zakres prawa ochronnego na znak
towarowy w przypadku umieszczenia go na modelach pojazdow..Srodki trwale w polityce rachunkowosci
gminy na przykladzie gminy poczesna.Praca licencjacka.Malajny- ryszard mariusz (1953- ). Red. konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze kierunki badan .Efektywnosc gospodarowania
srodkami trwalymi na podstawie przedsiebiorstwa mpk w czestochowie.Postrzeganie jakosci uslug
bankowych przez klientow indywidualnych na przykladzie placowek bankowych w radomsku.Funkcjonalnosc
serwisu internetowego uczelnianego i wydzialowego w opinii studentow.Prace magisterskie
pedagogika.Zintegrowany system zarzadzania jakoscia srodowiskiem- bezpieczenstwem i higiena
pracy..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w ramach koncepcji tqm na przykladzie firmy time trend sp. Z
..
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o.o..Funkcjonowanie przedsiebiorstwa branzy motoryzacyjnej na rynku europejskim..praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie robotniczej spoldzielni mieszkaniowej
hutnik.Dochody gmin .Marketing sportowy klubow pilkarskich.Zagadnienia ochrony wierzyciela w razie
niewyplacalnosci dluznika w swietle orzecznictwa.Obrona konieczna w ujeciu kodeksu karnego z 1997
r..Hokej na lodzie - malopolska. Zarzadzanie klubami hokejowymi.Funkcja kontrolna komisji sejmowych..An
application of the expert system in the credit scoring evaluation process management.Zaleznosci miedzy
logistyka a marketingiem (na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa).praca licencjacka budzet gminy
.Pozycjonowanie stron internetowych jako element zarzadzania marka na przykladzie wlasnego serwisu
www.Ekonomiczne i pozekonomiczne przyczyny migracji na podstawie badan sondazowych w powiecie
oleskim..Rola znaku firmowego w ksztaltowaniu wizerunku przedsiebiorstwa.Finansowanie inwestycji
komunalnych w gminie miedzno w latach 2005 - 2009.zrodla dofinansowania usuwania skutkow klesk
zywiolowych w polsce- w warunkach gospodarki rynkowej.praca licencjacka budzet gminy .Bankowosc
elektroniczna.Zastosowanie metod zdyskontowanych przeplywow pienieznych i ekonomicznej wartosci
dodanej do wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu urzadzen naftowych naftomet sp. Z o.o.Ocena
zasobow technologicznych i poziom jakosci w produkcji szafki rtv..Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
podmiotu gospodarczego. Na przykladzie amica s.a..praca licencjacka budzet gminy .Stachowicz- jan karol
(1943- ). Red. - rozwoj organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarzadzaniu .Jarugowa- alicja rachunkowosc zarzadcza .Proces realizacji strategii rozwoju miasta glowno.Projekt dwukondygnacyjnego
budynku uzytecznosci publicznej praca inzynierska budownictwo.Zintegrowany marketing bezposredni dobor form oraz projekt kampanii oddzialywania na rynek.Administrowanie drogami publicznymi w swietle
ustawy o drogach publicznych.Organizacja przyjec dyplomatycznych jako jedna z funkcji- zewnetrznej wladzy
panstwa..praca licencjacka budzet gminy .Wykonywanie zawodu prawnika w unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na wybranych przykladach z
polskiej praktyki gospodarczej.Przemoc w rodzinie praca licencjacka.Zastosowanie kalkulacji kosztow na
podstawie dzialan w przedsiebiorstwie produkcyjno-uslugowym slowinex.Ocena efektywnosci inwestycji
finansowanych z budzetu gminy wozniki..Swiadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolnikow na
przykladzie oddzialu regionalnego krus w czestochowie.Kredytowanie jako zrodlo finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw.Wybory edukacyjne studentow a ich zaangazowanie w studiowanie wybranego
kierunku..Polski system podatkowy na tle rozwiazan w unii europejskiej.Ucherek- marzena. - trwalosc
produktow spozywczych pakowanych w modyfikowanej atmosferze .Praca licencjacka kosmetologia.Ugoda
administracyjna i postepowanie mediacyjne jako sposob przyspieszenia i uproszczenia postepowania
administracyjnego i sadowoadministacyjnego..Zarzadzanie parkiem narodowym na przykladzie ojcowskiego
parku narodowego i tatrzanskiego parku narodowego.Relacje miedzy ocena a motywacja pracownicza na
przykladzie firmy w wieruszowie.praca licencjacka budzet gminy .Ocena stopnia i zakresu rezalizacji strategii
rozwoju gminy (na przykladzie gminy piatek).Ochrona praw czlowieka w systemie
miedzyamerykanskim.Zarzadzanie konfliktem w zakladzie pracy na przykladzie placowki ochrony
zdrowia.Specyfika analizy finansowej grup kapitalowych.Umowa o swiadczenie uslug (art.750 kc).Stefanskiryszard andrzej. - wykroczenia drogowe : komentarz .Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej polskiej
na podstawie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r..Wypowiedzenie umowy spolki
jawnej przez jej wspolnika.Dochody budzetu jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie budzetu
miasta skierniewice w latach 2004-2011).Dwuinstancyjnosc postepowania sadowoadministracyjnego.Rola i
funkcje planu zarzadzania nieruchumoscia w realizacji celow wlasciciela - na przykladzie nieruchomosci
mieszkaniowej..Postepowanie nakazowe w polskim procesie karnym.Ubostwo a sytuacja rodzin w
polsce..Polityka personalna w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta w
czestochowie.Opodatkowanie dywidend otrzymywanych przez osoby prawne w rzeczypospolitej polskiej
oraz republice federalnej niemiec.Prace dyplomowe z bhp.Kultura organizacyjna w duzym przedsiebiorstwie
na przykladzie panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej (p.p.u.p.) poczta polska.Przypisy w
pracy magisterskiej.Specyfika funkcjonowania organizacji pozarzadowych- dzialajacych na rzecz osob
niepelnosprawnych.Umowa leasingu w swietle przepisow kodeksu cywilnego.Srodki komunikacji
elektronicznej w kodeksie postepowania administracyjnego.Kredyt mieszkaniowy na polskim rynku
..

..
bankowym..Restrukturyzacja projakosciowa zarzadzania przedsiebiorstwem handlowym sektora
medycznego- na przykladzie mercator medical s.a..How strategic analysis can help to formulate strategy of
company.Instytucja warunkowego umorzenia postepowania karnego w prawie polskim.Oplacalnosc
inwestycji w instrumenty rynku kapitalowego na przykladzie obligacji skarbu panstwa.Analiza
technologiczno-ekonomiczna systemow wznoszenia budynkow mieszkalnych wielorodzinnych praca
inzynierska budownictwo.Uslugi bankowe dla malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie kredyt banku
s.a..Krajowy system uslug (ksu) dla mps. Jego rola i mozliwosci wykorzystania w organizowaniu szkolen dla
sektora msp na przykladzie fundacji inkubator w lodzi.Geneza unii gospodarczej i walutowej. Konsekwencje
przystapienia do strefy euro na podstawie wloch. Implikacje dla polski.Opakowanie jako element strategii
marketingowej.Europejski fundusz spoleczny - kluczowy instrument wspierajacy rozwoj kapitalu spolecznego
w regionach.Praca magisterska plan pracy.Analiza porownawcza konkurencji - aspekt
ekologiczny.Merchandising na przykladzie spoldzielni pracy jurajska.Obrona konieczna..Wspieranie rozwoju
zasobow ludzkich ze srodkow zporr na przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Prace licencjackie
politologia.Zarzadzanie nieruchomoscia o charakterze mieszkaniowym.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie promocji jako narzedzia marketingu terytorialnego na przykladzie gminy konstantynow
lodzki.Zarzadzanie instytucja pomocy spolecznej na przykladzie domu pomocy spolecznej w
lublincu.Zarzadzanie obiektami sportowymi i organizowanie imprez sportowych na przykladzie klubu unia
kalety.Informatyzacja postepowania karnego.Postrzeganie jakosci w sektorze uslug telekomunikacyjnych na
przykladzie firmy polkomtel s.a..Wplyw funduszy unijnych na rozwoj gminy sulejow.Inwestycyjna dzialalnosc
gminy wielun w latach 2007-2010.Opodatkowanie przedsiebiorstw w polsce oraz w krajach unii
europejskiej..Dzialalnosc przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego a rozwoj lokalny.praca
licencjacka budzet gminy .Systemy logistyczne produkcji i dystrybucji na podstawie przedsiebiorstwa z
wybranej branzy..Glowacki- robert. - wplyw uksztaltowania przestrzeni fizycznej na zapobieganie
przestepstwom i wykroczeniom .Analiza i ocena dochodow i wydatkow jednostki budzetowej na przykladzie
miejskiego osrodka pomocy spolecznej w blachowni w latch 2006 - 2010.Czy separatyzm jest najlepsza forma
ochrony wolnosci mysli- sumienia i wyznania ?.Systemy ocen pracowniczych w organizacji..Podatkowe
aspekty przeksztalcen spolek prawa handlowego - wybrane zagadnienia..Podatek dochodowy od osob
fizycznych - formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej.Spowodowanie wypadku komunikacyjnego
(art177kk).Analiza rozmiarow bezrobocia oraz metod przeciwdzilania bezrobociu w powiecie opolskim i
miescie opole w latach 2000-2010.Prywatyzacja przedsiebiorstw komunalnych jako element strategii
rozwoju.Specyfika funkcjonowania systemu motywacyjnego pracownikow podmiotu sektora publicznego na
przykladzie poczty polskiej.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy xyz.Bariery przy
wdrazaniu systemu haccp w sieci sklepow spozywczych.praca licencjacka budzet gminy .Finanse jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta ostroleka.Analiza i ocena procesow restrukturyzacyjnych w
kopalni wegla brunatnego belchatow s.a na tle przeksztalcen gospodarczych w sektorze
energetycznym.Ocena kompetencji menedzerskich na przykladzie dyrektorow spolek gminy prudnik.Marka
jako autonomiczny generator finansowej wartosci firmy.Podatki i oplaty zwiazane z nieruchomoscia na
przykladzie gminy dabrowa gornicza w latach 2006-2009.Analiza wznoszenia oraz efektywnosc zabudowy
szeregowej praca inzynierska budownictwo.Funkcjonowanie przedsiebiorstw na rynku uslug transportowych
na przykladzie firmy repik-pol.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Motywacja
pozaplacowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne.Zybala- andrzej. Red. - w kierunku dialogu opartego na
wiedzy .Kolejowa stacja zaladowcza cementu luzem praca inzynierska budownictwo.Kredyty konsumpcyjne
dla klientow indywidualnych i instytucjonalnych na przykladzie banku pekao s.a..Koszt wynagrodzen a wynik
finansowy - na przykladzie firmy tedrive poland sp. Z o.o. w latach 2007-2009..Analiza informacji w
bezpieczenstwie.praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie sprzedazy bezposredniej w tworzeniu
sukcesu marketingowego przedsiebiorstwa.Badanie przyczyn i skutkow wypadkow przy pracy na podstawie
wybranego przedsiebiorstwa przemyslu lekkiego..Odpowiedzialnosc cywilna spedytora.Polityka rynku pracy
w skali lokalnej. Wykorzystanie i efektywnosc instrumentow finansowych z funduszu pracy w powiecie
tarnogorskim..praca licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci kredytowej podmiotow gospodarczych na
przykladzie banku spoldzielczego w andrespolu..Wykorzystanie srdokow z funduszy unii europejskiej na
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rozwoj infrastruktury gminy na przykladzie gminy poczesna..Poziom wypalenia i zaangazowania
zawodowego wsrod przedstawicieli medycznych.Systemy wynagrodzen w gospodarce polskiej i unii
europejskiej.Przestepczosc zorganizowana w kazachstanie.Ryzyko i jego ograniczanie w lancuchu dostaw
paliw.Reprezentacja w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia w organizacji.Opodatkowanie budowli
podatkiem od nieruchomosci.Wykorzystanie i skutecznosc informacji kontekstowej jako srodka marketingu
internetowego..Skutecznosc wybranych metod ograniczania wplywu halasu i drgan mechanicznych na
srodowisko pracy na przykladzie zakladow branzy obrobki metali..Wynagrodzenia jako miernik motywacji i
oceny pracownikow na przykladzie opolskiego urzedu wojewodzkiego.Bhp praca dyplomowa.Wzajemne
relacje prezydenta i wladzy sadowniczej na tle zasady podzialu wladz.Istota i zrodla rotacji pracownikow w
urzedzie miasta krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesne koncepcje logistyki produkcji w
przedsiebiorstwie.Polityka pieniezna banku centralnego w gospodarce rynkowej.Postepowanie nakazowe
jako sposob przyspieszenia rozpoznawania spraw w procesie cywilnym.Reprezentacja skarbu panstwa i
jednostek samorzadu terytorialnego w obrocie cywilnoprawnym.Tortury: fakty i teorie- a prawo.System
doboru kadr w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy pkn orlen.praca licencjacka budzet gminy .Regionalne
zroznicowanie inwestycji mieszkaniowych w polsce w latach 2003-2008.Spoleczna odpowiedzialnosc
przedsiebiorstwa.Dobor kadr..Praca magisterska wzor.praca licencjacka budzet gminy .Baza prac
licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .Ocena poziomu i kierunkow wydatkow gminy radomsko w
latach 2007-2011..Podroz sluzbowa w polskim prawie pracy.Badania reklamy jako podstawa procesow
decyzyjnych w agencji reklamowej rococo.Szlak architektury drewnianej w malopolsce jako forma ochrony i
promocji dziedzictwa narodowego..Podatek liniowy jako alternatywa dla obecnego systemu
podatkowego.Skup i sprzedaz wierzytelnosci przez banki oraz instytucje finansowe..Materialne i
pozamaterialne czynniki motywacyjne w miejskim osrodku pomocy spolecznej w gminie zawiercie.Iii filar
ubezpieczen na przykladzie pracowniczego programu emerytalnego telekomunikacji polskiej.Wplyw stresu
na zachowania policjantow na przykladzie komisariatu x w czestochowie.Ochrona i udostepnianie danych
osobowych pracownika.Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci wsrod studentow.System informacyjny
erp jako instrument koordynacji procesow logistycznych.Marketing strategies for different stages of product
life cycle on the example of cosmetic market in poland. Vichy case. Where lies the success?.Wplyw rodzaju
finansowania na plynnosc mikro--malych i srednich przedsiebiorstw.Logistyka magazynowania w jednostkach
samorzadu terytorialnego (jst) na przykladzie powiatowego zarzadu drog i transportu w lowiczu.Podstawy
wznowienia postepowania karnego.Perspektywy rozwoju transportu morskiego w polsce w porownani z
wybranymi krajami.Ochrona dobr osobistych pracownikow w kodeksie pracy.Zarzadzanie nieruchomosciami
lokalowymi oraz zaspakajanie potrzeb remontowych na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej kielnia w
lodzi.Marketing spoleczny na przykladzie kampanii antynikotynowej promujacej produkt zyban.Zasada
trwalosci prawniczych aktow administracyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Bezposrednie inwestycje
zagraniczne w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Reklama porownawcza w ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Biegli w polskim postepowaniu karnym.Realizacja
zasad postepowania karnego w postepowaniu dyscyplinarnym wobec studentow.Rekrutacja pracownikow
praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie reklamy w promowaniu akcji
spolecznych.Status prawny panstwowej inspekcji pracy.Outsourcing jako jedna ze wspolczesnych metod
wykorzystywanych w zarzadzaniu organizacja.Umowne przyjecie odpowiedzialnosci (art. 473) w kontekscie
swobody umow na gruncie ustawodawstwa polskiego.Kredyt hipoteczny jako sposob finansowania potrzeb
mieszkaniowych osob fizycznych na przykladzie pko bank polski.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego excel w planowaniu nowego przedsiewziecia biznesowego.Wplyw
kultury organizacji na relacje pracownicze..Monopol panstwowy w polsce.Drejerska- nina. Red. - rolnictwogospodarka zywnosciowa- obszary wiejskie - 10 lat w unii europejskiej .Wspolczesne niewolnictwo w swietle
prawa miedzynarodowego.Uwarunkowania decyzji konsumenckich na rynku artykulow spozywczych.praca
licencjacka budzet gminy .Rola funduszy strukturalnych i programow pomocowych w rozwoju rolnictwa
(naprzykladzie gminy rozprza w latach 2004-2006).Dzialania profilaktyczne prowadzone przez policje na
obszarze wojewodztwa lubelskiego w latach 2005-2009.Nieruchomosc jako produkt
marketingowy.Zarzadzanie produkcja i jakoscia na przykladzie xyz sp. Z o.o..Logistyka zwrotna w
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przedsiebiorstwie.Problematyka prawa karnego procesowego w regulacji konstytucyjnej.Funkcjonowanie i
finansowanie dzialalnosci oswiatowej na przykladzie miasta lubliniec w latach 2006-2008..Charakter prawny
orzeczen trybunalu konstytucyjnego.Prace licencjackie po angielsku.Zarzadzanie obiektami sportowymi i
organizowanie imprez sportowych na przykladzie klubu unia kalety.Rekrutacja i selekcja jako proces
zarzadzania zasobami ludzkimi.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola zatrzymania w swietle praktyki
wydzialow karnych sadow rejonowych dla miasta krakowa w latach 2006-2007.Znaczenie promocji w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie sieci lewiatan.Istota i znaczenie analizy
finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa --grotrans w latach 2005-2007..Ocena doboru zawodowego na
przykladzie specjalistu ds plac.Nauczanie na odleglosc jako forma organizacji wirtualnej (na przykladzie
polski).Prace magisterskie logistyka.Wplywy podatkowe jako glowne zrodlo dochodow wlasnych samorzadu
gminnego.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych na przykladzie idea
premium specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty..Dopuszczalnosc skargi na czynnosci komornika.Krzosgrzegorz. - business process reengineering a pozycja konkurencyjna przedsiebiorstwa .Analiza ryzyka
kredytowego na przykladzie banku pko bp s.a.Uzycie sily w prawie miedzynarodowym publicznym na
przykladzie interwencji militarnej w afganistanie.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia i doskonalenia
pracownikow w sadzie okregowym w czestochowie.Rachunek kosztow w jednostce badawczo - rozwojowej
na przykladzie imp i zs..Postepowanie odwolawcze i zazaleniowe w sprawach podatkowych.Pomiar zasobow
i kompetencji przedsiebiorstwa.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie f.k. pollena ewa
s.a..Immisje posrednie i bezposrednie jako podstawa roszczenia negatoryjnego.Dystrybucja w firmach
kurierskich na przykladzie siodemka sa.Prace licencjackie pielegniarstwo.Ocena plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa transportowego x w latach 2006-2008.Sponsoring sportowy jako forma promocji w
marketingu sportowym..Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy przedborz.Polityka oswiatowa organu prowadzacego placowki oswiatowe na przykladzie gminy
skawina.Bednarczyk- henryk (1943- ). Red. - ocena efektywnosci wspolpracy mazowieckich firm z osrodkami
naukowo-badawczymi : informacja.Strategia produktu na rynku uslug bankowych na przykladzie banku
spoldzielczego pa- co-bank w pabianicach.Organizacyjne aspekty przetargow (na przykladzie linde gaz polska
sp z o.o.).Proces zarzadzania personelem i motywowanie pracownikow w jednostce budzetowej na
przykladzie domu pomocy spolecznej w biskupicach..praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie
odwolawcze w swietle nowelizacji k.p.k. Z 2013r..Analiza wypadkowosci przy pracy na przykladzie pge
kopalni wegla brunatnego belchatow.Karpiuk- miroslaw. - samorzad terytorialny a panstwo : prawne
instrumenty nadzoru nad samorzadem gminnym .Ewolucja pozycji ustrojowej prezydenta na tle konstytucji
rzeczypospolitej.Problematyka konstruowania biznes planu na podstawie planu biznesowego dla
przedsiebiorstwa miejskie sieci cieplne w zdunskiej woli spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia..Rola
dochodow z nieruchomosci w dochodach gminy.Reklama praca licencjacka.Partnerstwo transatlantyckie
miedzy unia europejska a stanami zjednoczonymi - kwestia bezpieczenstwa miedzynarodowego.praca
licencjacka budzet gminy .Prace magisterska.System rozliczen podatkowych pracownikow przedsiebiorstw
zatrudnianych za granica..Obligacje jako instrument finansowy w gospodarce polskiej.Przejecie
odwrotne.Praca licencjacka pisanie.Ocena wiarygodnosci zeznan swiadka nieletniego.Istota i wplyw strategii
zarzadzania kapitalem obrotowym na plynnosc finansowa przedsiebiorstwa.Banki spoldzielcze w wspieraniu
rozwoju regionalnego.Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - rewitalizacja a rozwoj funkcji metropolitalnych
miasta lodzi : praca zbiorowa .Wokol problematyki prawa zwyczajowego.Zarzadzanie i organizacja w
strukturach armii krajowej ze szczegolnym uwzglednieniem roli konspiracyjnych szkolen.Rozwoj sieci desilva
w polsce.Metody motywowania. Umiejetnosci przywodcze jako kreowanie wsparcia pracy zespolu w
firmie..Oferta w konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow.praca licencjacka
budzet gminy .Postepowanie o nadanie klauzuli wykonalnosci tytulowi egzekucyjnemu.Public relations w
komunikacji masowej.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa enion s.a. w latach 20032006..Podwyzszenie kapitalu zakladowego w spolce z o.o..Metody wyceny wartosci przedsiebiorstwa
(analiza przypadku tauron polska energia s.a.).Dzialalnosc innowacyjna wspierana funduszami venture
capital.praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc promocji w percepcji konsumentow na bazie badan
empirycznych na przykladzie firmy orange.Prawa czlowieka w stanach nadzwyczajnych.Polska dyplomacja
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gospodarcza po 1989 roku.Obsluga klienta jako wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstwa..Leasing jako
zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej..Zarzadzanie dystrybucja oraz transportem na podstawie
przedsiebiorstwa z branzy metalurgicznej..praca licencjacka budzet gminy .Powodztwo osoby trzeciej o
zwolnienie zajetego przedmiotu od egzekucji administracyjnej.Strategie marketingowe w pozyskiwaniu
klientow na podstawie hurtowni instalacyjno- sanitarnej.praca licencjacka budzet gminy .Polityka wizowa
unii europejskiej.Analiza kosztow i wydatkow jednostki budzetowej na przykladzie osrodka szkolenia sluzby
wieziennej w kulach w latach 2007-2009.Zarzadzanie transportem w przedsiebiorstwie.Procesy
dostosowawcze sektora malych i srednich przedsiebiorstw do wymogow unii europejskiej.Bezpieczenstwo w
srodowisku szkolnym - na podstawie badan przeprowadzonych w gimnazjum nr 1 w skawinie (woj.
Malopolskie).Struktura i poziom uzdolnien w planowaniu struktury organizacji.Style kierowania a organizacja
pracy w urzedzie gminy niegowa.Lokalne grupy dzialania (lgd) przykladem innowacyjnego budowania wiezi
spolecznych na przykladzie pilotazowego programu leader plus wdrazanego w gminach andrespol nowosolna - brojce.Kredyt i ryzyko z nim zwiazane na przykladzie kredyt banku s.a. oddzial w
sieradzu..Polityka personalna w wybranej firmie branzy cementowej.Jak sie pisze prace
licencjacka.Oplacalnosc inwestycji w instrumenty rynku kapitalowego na przykladzie obligacji skarbu
panstwa.Formy zabezpieczenia dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego w
grybowie w latach 2000-2004.Transport morski w polsce i w niemczech.Noga- marian (1946- ). Red. - kraje
rozwijajace sie azji poludniowo-wschodniej i ich wplyw na rozwoj gospodarczy polski .Ocena efektywnosci
zarzadzania funduszami inwestycyjnymi.Dzialalnosc ing bank slaski w zakresie udzielania kredytow dla osob
fizycznych w latach 2002-2004.Ochrona gruntow rolnych i lesnych.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Sadowe dochodzenie
pracowniczych roszczen zwiazanych z wadliwym wypowiedzeniem umowy o prace.Produkt jako element
marketingu mix na rynku dobr przemyslowych w swietle doswiadczen spoldzielni pracy chemikow
xenon.Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na przykladzie miasta zgierza.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego.Prace licencjackie filologia angielska.Prace magisterskie z
turystyki.Wybrane aspekty procesu decyzyjnego sedziego a opinia bieglych psychiatrow w postepowaniu
karnym.Determinaty wyboru produktu na przykladzie wybranej branzy monopolowej.Zawieszenie
postepowania sadowoadministracyjnego.Zarzadzanie rozwojem lokalnym w gminie kozuchow w latach
2007-2011.Zatrzymanie w procesie karnym.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa..praca
licencjacka budzet gminy .Zmiany na rynku zboz w polsce po przystapieniu do unii europejskiej.Zimamonika. Red. - teczowe rodziny w polsce : prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie .Krajowe zroznicowanie
funkcjonowania rynku ubezpieczen w unii europejskiej.Warunkowe umorzenie postepowania
karnego.Prawnokarna ochrona zycia poczetego na tle porownawczym.Franczyza jako pomysl na zalozenie i
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa piwiarnia warki w
glubczycach..Formy promocji uslug hotelarskich (na przykladzie palacu chojnata).Ocena standingu
finansowego spolki akcyjnej zlomrex w latach 2002-2006.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie
procesu dystrybucji. Badanie na przykladzie branzy kosmetycznej- odziezowej oraz dystrybucji
ksiazek.Perspektywy i konsekwencje przystapienia polski do strefy euro.Proces kadrowy w zakladzie linii
kolejowych w czestochowie.Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Roszczenie odszkodowawcze przy
naruszeniu wspolnotowego prawa konkurencji.zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej.Dotacje z unii
europejskiej dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw jako zrodlo poprawy ich
konkurencyjnosci.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku pko bp.Identyfikacja i ocena obszarow
generujacych problemy jakosciowe w mleczarni osm myszkow..Prace magisterskie rachunkowosc.Banki i
parabanki jako zrodlo finansowania gospodarstw domowych.Odmowa przyjecia skargi
kasacyjnej.Postepowanie grupowe w prawie unii europejskiej- wybranych panstw czlonkowskich oraz
usa.Opodatkowanie sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Zarzadzanie budzetem miasta rawa
mazowiecka.Analiza i porownanie dwoch wybranych funduszy inwestycyjnych.Kawecka-wyrzykowskaelzbieta. Red. - budzet dla unii europejskiej po 2013 roku : implikacje dla polski .Organizowanie prac
publicznych- interwencyjnych i spolecznie uzytecznych na przykladzie gminy redziny i gminy klomnice w
latach 2007-2010.Umorzenie postepowania egzekucyjnego z urzedu.Outsourcing uslug
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transportowych.Pisanie prac licencjackich warszawa.Analiza bezrobocia dlugookresowego w wojewodztwie
mazowieckim.Marketing relacji z klientem na rynku uslug ubezpieczeniowych.Prace dyplomowe
przyklady.Milo- wladyslaw . - rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy .Obligacje przymusowo zamienne
(contingent convertible bonds).Spam jako przypadek reklamy uciazliwej- specyficzny dla internetu czyn
nieuczciwej konkurencji- wybrane zagadnieniea cywilno-prawne.praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc sprzedawcy z tytulu nienalezytego wykonania umowy sprzedazy.Pisanie prac
maturalnych ogloszenia.Ksztaltowanie wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie stora enso poland
s.a..Bazowe systemy emerytalne w krajach unii europejskiej-na przykladzie niemiec-szwecji i wloch.Rola i
zadania zarzadcy nieruchomosci na przykladzie gorniczej spoldzielni mieszkaniowej w jastrzebiu
zdroju.Projakosciowa strategia rozwoju cementowni rudniki s.a.- cemex..Znaczenie analizy finansowej w
ocenie sytuacji przedsiebiorstwa ( na przykladzie fabryki mebli forte s.a.).Promocja jako jedno z
instrumentow marketingu stosowanych w firmie na podstawie przedsiebiorstwa varner polska.Dotacje
unijne jako zrodlo finansowania inwestycji malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie pzedsiebiorstwa
aluron sp. Zo.o..Rola szkolen w rozwoju pracownikow zatrudnionych w instytuacjach edukacyjnych na
podstawie lodzkiego gimnazjum.praca licencjacka budzet gminy .Rola motywacyjna stylow kierowania w
procesie kierowania zespolami pracowniczymi w sluzbie zdrowia.Binkowska- maja. Tl. - the bankruptcy and
reorganisation law = prawo upadlosciowe i naprawcze .Odpowiedzialnosc kontraktowa stron umowy o
uslugi bankowosci elektronicznej..Programy wsparcia dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce i ich
wykorzystywanie przez polskie firmy.Proces szkolenia kadr na przykladzie huty bankowa.Rola i znaczenie
jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie dospel spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia..Decyzja administracyjna..Podatek od nieruchomosci jako instrument polityki
gospodarczej na przykladzie gminy miasto belchatow.Zarzadzanie ryzykiem operacyjnym w bankach w
polsce.Zarzadzanie zespolem pracownikow sprzedazy a zdolnosci interpersonalne.Marketing w polskiej
polityce zagranicznej w aspekcie integracji europejskiej.Polskie rolnictwo w procesie integracji polski z unia
europejska.System motywacyjny jako element zarzadzania i jego znaczenie w skutecznym realizowaniu zadan
przedsiebiorstwa na przykladzie stowarzyszenia inicjatywa.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
funduszy europejskich w aspekcie rozwoju regionalnego w polsce.Czynniki determinujace sprawnosc
indywidualna pracownikow w opinii kierownikow..Zastosowanie analizy ekonomiczno-finansowej banku
spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w poddebicach.Organizacja transportu wewnetrznego w
kopalni wegla brunatnego adamow s.a..Analiza wybranych produktow bankowych dla sektora malych i
srednich przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Zawieranie umow droga elektroniczna w obrocie
profesjonalnym.Dzialalnosc miejskiego osrodka pomocy spolecznej w dabrowie gorniczej.Sprawna
komunikacja jako element zarzadzania personelem na przykladzie firmy prywatnej.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prawo pracownika do odmowy
wykonania pracy niebezpiecznej.Uwarunkowania realizaji procesu kadrowego na przykladzie barow szybkiej
obslugi.Analiza aspektow podatkowych handlu elektronicznego. Wybrane zagadnienia.Tematy prac
magisterskich z rachunkowosci.Przeglad form testamentu w polskim kodeksie cywilnym przez pryzmat
realizacji celow ich restrykcyjnosci.Prace magisterskie ekonomia.Seminarium ii st. - prawo
administracyjne.Moldawia a organizacja narodow zjednoczonych - zamierzenia i rzeczywistosc.praca
licencjacka budzet gminy .Centra logistyczne jako element rynku uslug (na przykladzie regionu
lodzkiego).Ubezpieczenie ryzyka utraty pracy jako forma zabezpieczenia kredytow hipotecznych.Ryzyko
kredytowe w banku komercyjnym na przykladzie pko bp s.a..Wplyw globalnego kryzysu finansowego lat
2007 - 2009 na dostepnosc kredytu bankowego jako zrodla finansowania przedsiebiorstw.Ocena poziomu
konkurencyjnosci gminy gogolin i mozliwosci jego wzrostu.System motywowania pracownikow na
przykladzie wojewodzkiego urzedu pracy w lodzi.Polityka mieszkaniowa wladz publicznych wobec zasobu
mieszkan na wynajem i jej konsekwencje w polsce w latach 1990-2007.Dezinwestycje funduszy venture
capital z wykorzystaniem rynku kapitalowego.Pozyskiwanie srodkow unijnych przez male i srednie
przedsiebiorstwa w polsce..Wyzysk pracownika w polskim przedsiebiorstwie na przykladzie jeronimo martins
dystrybucja s.a..E-logistyka we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Finansowanie inwestycji komunalnych na
przykladzie gminy kozieglowy w latach 2007-2011..Przeksztalcenie przedsiebiorcy w spolke z o.o..The
..
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tragedy of the anticommons in biotechnology.Ochrona praw mniejszosci narodowych i etnicznych w polsce
na przykladzie programow rzadowych na rzecz spoleczenstwa romskiego- zamieszkujacego tereny
wojewodztwa malopolskiego..Stosunki panstwo - kosciol w latach 1945-1970 na tle zmian politycznych w
europie..Analiza wybranych systemow wczesnego ostrzegania.Spolka pozornie zagraniczna w swietle
swobody przedsiebiorczosci..Znaczenie systemu motywacji w przedsiebiorstwie (na przykladzie badan
empirycznych w zakladzie ubezpieczen spolecznych inspektorat w kedzierzynie - kozlu)..Identyfikacja
obszarow marnotrawstwa na terenie spoldzielni promet-simet.Berbeka- jadwiga. Red. - podroze biznesowe a
infrastruktura turystyczna (na przykladzie krakowa) .Ocena kondycji finansowej firmy handlowej marczak w
latach 2002-2005.Ustroj konstytucyjny.Zakaz dyskryminacji i zasada rownosci w regionalnych systemach
ochrony praw czlowieka.Policja zagadnienia publiczno prawne.Analiza i ocena systemu bezpieczenstwa
produktow haccp w przedsiebiorstwie frutico..Wybrane przestepstwa rozdzialu xix kodeksu karnego
popelniane przez lekarzy.Msp w polityce kredytowej banku.Wynagrodzenie agenta handlowego w swietle
przepisow kodeksu cywilnego.Blad w sztuce lekarskiej jako odpowiedzialnosc karna lekarza..Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy mykanow.Praca licencjacka administracja.Analiza
zapotrzebowania na organizacje uslug- studium przypadku..praca licencjacka budzet gminy .Wilks- colin. the governing imperative : a no-nonsense perspective for boardroom directors and executives
.Transgraniczna opieka medyczna w prawie unii europejskiej.Wplyw instytucji otoczenia na rozwoj malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie badan empirycznych w zarzadzie drog powiatowych w zabkowicach
slaskich.Ocena efektywnosci zarzadzania przez jakosc na przykladzie firmy uslugowej.Polityka unii
europejskiej wobec wspierania konkurencyjnosci sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Zjawisko
degeneracji znakow towarowych. Analiza porownawcza.Umowa partnerstwa publiczno - prywatnego w
prawie unii europejskiej.Technologia wykonywania glebokich wykopow z obudowa praca inzynierska
budownictwo.Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej zakladu ubezpieczen spolecznych w
polsce.Funkcjonowanie bankowosci elektronicznej w polsce.Prawokrana konstrukcja czynu
ciaglego.Przekroczenie kompetencji przez organ osoby prawnej.Zarzadzanie relacjami z klientami
indywidualnymi w zakladzie energetycznym krakow.Rola i znaczenie systemu zaopatrzenia na podstawie
przedsiebiorstwa emerson polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Falszywe zeznania (art. 233 k.k.)
W swietle zasady nemo nemo se ispum accusare tenetur i realizacji przez swiadka prawa do obrony.Polski
system podatkowy i jego harmonizacja z prawem wspolnot europejskich.Aspekty ludobojstwa na przykladzie
iii rzeszy.Fuzje i przejecia jako sposob na poprawe efektywnosci i konkurencyjnosci..Rola analizy
wskaznikowej w procesie podejmowania decyzji w przedsiebiorstwie debica s.a..Uwarunkowania rozwoju
funkcji turystyczno - rekreacyjnej na obszarze lgd stobrawski zielony szlak..Specyfikacja uslug na przykladzie
malego przedsiebiorstwa gastronomicznego.Kredyt indywidualny w marketingu operacyjnym na przykladzie
lukas banku.Ekonomiczne aspekty wykluczenia cyfrowego w polsce- jako rodzaju wykluczenia
spolecznego.Analiza dzialalnosci posrednika na rynku nieruchomosci.Tradycyjne i nowoczesne metody oceny
aktywnego ryzyka kredytowego w procesie kredytowania przedsiebiorstwa przez bank
komercyjny.Alternatywne techniki glosowania a realizacja konstytucyjnych zasad powszechnoscibezposredniosci- rownosci oraz tajnosci glosowania.Kreowanie wizerunku marki pracodawcy w mediach
spolecznosciowych.Konstytucyjna zasada dwuizbowosci parlamentu w latach 1921-1997.Leasing jako forma
inwestycji w aspektach ekonomiczno - prawnych.Ankieta do pracy licencjackiej.Fundusze inwestycyjne
nieruchomosci ze szczegolnym uwzglednieniem konstrukcji typu reit.Modele biznesowe oraz ich przydatnosc
w praktyce.Logistyka dystrybucji w zakladzie walcowni blach grubych..Faktoring jako forma finansowania
transakcji handlowych.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie p.h.u. centrum
budowlane sp.z o.o. Z siedziba w opolu..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem kredytowym
w bankach komercyjnych.Style przekazow reklamowych kierowane do mlodziezy (z wykorzystaniem
nowoczesnych nosnikow reklamy).Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwach
hotelarskich.Skrzypczynska- joanna. - gatt wto a polityka rolna unii europejskiej .Jakosc w dzialalnosci
logistycznej na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Banys- tomasz a. J. - ochrona danych
osobowych w praktyce : jak uniknac bledow i ich konsekwencji prawnych .Szkolenia pracownicze i ich wplyw
na rozwoj kariery zawodowej.System wymiaru sprawiedliwosci w swietle konstytucji rzeczypospolitej
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polskiej z 1997 roku.Ograniczenia prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje
publiczne..Meble ekologiczne w strukturze sprzedazy na przykladzie firmy --meble wrzosowa.Warunki oraz
ocena rozwoju uslug agroturystycznych w powiecie piotrkowskim.Marketing internetowy- narzedzia i
metody.Zietala- grzegorz. - geografia gospodarcza rosji .Praca licencjacka pisanie.Projekt estakady
podsuwnicowej dla suwnicy natorowej o udzwigu 5 t. Praca inzynierska budownictwo.Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki wawel sa w latach 2007-2011.Wplyw stylow kierowania na
efektywnosc zespolu pracownikow w firmie x.Amortyzacja nieruchomosci w swietle polskiego prawa
bilansowego i podatkowego.Znaczenie eksportu dla sytuacji finansowej przedsiebiorstwa x w latach 20082011..Ocena funkcjonowania systemu haccp w piekarni.Wplyw internetu na rekrutacje- upowszechnienie i
pozyskiwanie pracownikow oraz ofert na rynku pracy..Kultura organizacyjna jako element motywowania
personelu.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie firmy mieszko s.a. w latach 20012005.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola kapitalu pracujacego w ocenie
plynnosci finansowej.Ocena mozliwosci rozwoju agroturystyki w wojewodztwie slaskim..System promocji a
wzrost efektywnosci przedsiebiorstwa..Charakterystyka dzialalnosci kulturalnych organizacji pozarzadowych
na przykladzie wybranych fundacji warszawskich..Innowacje technologiczne w lancuchu dostaw na
przykladzie rfid.Wspolpraca urzedu miasta krakowa z organizacjami pozarzadowymi w organizowaniu
przedsiewziec kulturalnych..Fundusze strukturalne jako zrodlo finansowania inwestycji na przykladzie
zakladow przetworstwa miesnego henryk kania s.a. w pszczynie.Zastosowanie walutowych opcji czystych i
egzotycznych oraz walutowych strategii opcyjnych na polskim rynku finansowym..Technologia wznoszenia
budynkow monolitycznych praca inzynierska budownictwo.Wplyw technologii informatycznej na zmiany
zachowan przedsiebiorstw.Karty platnicze w bezgotowkowym obrocie pienieznym.Problemy mlodych ludzi
poszukujacych pracy w regionie lodzkim.Roszczenia z tytulu rozwiazania umownego stosunku pracy przez
pracodawce..Polski ceremonial sadowy- tradycja- uregulowania prawne- propozycje zmian.Analiza
finansowa w ocenie konkurencyjnoosci przedsiebiorstw.Wdrazanie strategii corporate social responbility w
organizacjach pozarzadowych na przykladzie organizacji aisec polska.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
srodkow unijnych na rozwoj sportu i turystyki w polsce..Ekonomiczne aspekty przeksztalcenia lokatorskiego
prawa do lokalu spoldzielczego na wlasnosc.Przyklad pracy licencjackiej.Zrodla finansowania inwestycji
samorzadowych na przykladzie miasta zory.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Stres - zjawisko towarzyszace pracy zawodowej.Fundusze celowe zrodlem finansowania ekologii.Tematy
prac licencjackich pedagogika.Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczen spolecznych w wybranych
krajach unii europejskiej..Analiza kosztow wynagrodzenia w przedsiebiorstwie x w latach 2007-2009.Ochrona
wlasnosci intelektualnej w instytucjach kultury w polsce.Analiza bilansu platniczego ukrainy za lata 2005 2010..Wplyw polityki amortyzacji srodkow trwalych na wynik finansowy przedsiebiorstwa makarony polskie
s.a..Rachunkowosc jako glowny instrument controllingu bankowego.Podatek od nieruchomosci i jego rola w
dochodach budzetu gminy- na przykladzie gminy piotrkow trybunalski w latach 2003-2006.Ocena
skutecznosci form zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych na przykladzie ing
banku slaskiego s.a. w latach 2002-2006.Ocena systemu motywacji w rejonowym przedsiebiorstwie
wodociagow i kanalizacji spolka z o.o. W chrzanowie.Prawnie dozwolone dzialania nie powodujace
dyskryminacji w zatrudnieniu.Determinanty jakosci przy wytwarzaniu szyb zespolonych..Wszczecie
postepowania egzekucyjnego.Sejmowa komisja sledcza.Procesy transportowe i metody ich optymalizacji w
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Analiza poziomu i truktury bezrobacia powiatu
czestochowskiego w ltach 2006-2010.praca licencjacka budzet gminy .Ulgi w podatku dochodowym od osob
fizycznych w polsce i w wybranych krajach unii europejskich.Leszczynski- pawel a. - regulacja stosunkow
miedzy panstwem a nierzymskokatolickimi kosciolami i innymi zwiazkami.Analiza ofery kredytow
hipotecznych na cele mieszkaniowe na przykladzie wybranych bankow.Sedzia w postepowaniu
cywilnym.Organizacja rynku ropy naftowej we wspolczesnym swiecie..Klauzula rebus sic stantibus w obrocie
gospodarczym.Bezrobocie dlugookresowe w polsce w latach 2000-2007.Analiza gospodarki magazynowej w
przedsiebiorstwie x..Sposob myslenia i dzialania wspolczesnego marketingu - analiza i ocena na przykladzie
miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w czestochowie.Procedury windykacyjne i egzekucyjne w
sektorze bankowym.Ocena ksztaltowania sie rentownosci w przedsiebiorstwie na podstawie zakladu
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energetycznego elsen sp. Z o.o..Macromedia flash- jako technologia tworzenia witryn internetowych i
budowania wizerunku firmy..Leasing jako alternatywna forma finansowania dzialalnosci
gospodarczej.Motywacja nauczycieli w swietle systemu awansu zawodowego na podstawie szkol
podstawowych w gminie wozniki.Wsparcie przedsiebiorczosci poprzez promocje miasta na przykladzie
dabrowy gorniczej.praca licencjacka budzet gminy .Rola promocji w procesie kreowania pozytywnego
wizerunku szkol - badanie promocji w szkolach.Rynek pracy osob niepelnosprawnych..Zastosowanie analizy
finansowej przez bieglego rewidenta w badaniu sprawozdan finansowych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi a
zalozenia strategii lizbonskiej w krajach unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Bankowe uslugi
elekroniczne i formy ich zabezpieczen na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego
s.a..Raporty spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w zarzadzaniu wspolczesnymi organizacjami.Analiza
wskaznikowa w ocenie konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Praca magisterska rachunkowosc.Uwarunkowania
budowy atrakcyjnosci inwestycyjnej miasta opola..Dowolnosc i jej granice w wydatkowaniu srodkow
funduszu swiadczen socjalnych na przykladzie jednostek samorzadu terytorialnego..Opieka hospicyjna
potrzeba wspolczesnego czlowieka..Gospodarka budzetowa gminy pleszew w latach 2004-2007.Brak
zarzadzania ryzykiem jako czynnik niepowodzenia projektow informatycznych.Seminarium v roku - kat.
Publicznego prawa gospodarczego.Instrumenty wspolpracy transgranicznej miast cieszyna i czeskiego
cieszyna.Dzialalnosc ngos w sferze kultury jako element rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego.Leaders and
leadership in virtual organizations.Wplyw podatku od nieruchomosci na wynik finansowy
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Prewencja kryminalna jako instrument walki z
przestepczoscia nieletnich.Metody wyceny wartosci przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu mienia
komunalnego w glogowku..Falszerstwa dziel sztuki w polsce na przelomie xix i xx wieku.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena kondycji majatkowo-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej
spolki.Reklama praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Charakter prawny regulaminu strony
internetowej jako regulacji dotyczacej prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w internecie.praca licencjacka
budzet gminy .Respektowanie zasady neutralnosci przez ustawe o podatku od towarow i uslug.praca
licencjacka budzet gminy .Pielegnacja kultury buddyzmu tybetanskiego w polsce na przykladzie festiwalu
kultury buddyjskiej w krakowie w 2010 roku.praca licencjacka budzet gminy .Koszty i korzysci zawiazane z
informatyzacja panstwa w zakresie administracji publicznej.Jak napisac prace magisterska.Audyt finansowy
na podstawie wybranego przedsiebiorstwa.Wplyw komunikacji interpersonalnej w organizacji na motywacje
pracownikow.Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow w gminie przedborz.Zielinski- tadeusz j.
(1966- ). Red. - bezstronnosc religijna- swiatopogladowa i filozoficzna wladz rzeczypospolitej polskiej
.Kotowicz-jawor- joanna. Red. - adaptacja polskich przedsiebiorstw do rynku unii europejskiej .Krytyczna
analiza marketingu-mix na przykladzie firmy pphu jumad.Sprawozdanie finansowe jednostki jako zrodlo
informacji do podejmowania decyzji na przykladzie fabryki dywanow weltom s.a. w tomaszowie
mazowieckim.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce w okresie 2000-2007 przyczyny- przebiegskutki.Wplyw wygladu fizycznego na proces rekrutacji i selekcji pracownikow..Ocena plynnosci finansowej
jako element analizy ekonomicznej przedsiebiorstwa.Wybrane metody i narzedzia stosowane do
doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w firmie fideltronik.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw innowacyjnosci na ekspansje przedsiebiorstwa ruukki..Coaching jako
narzedzie zarzadzania zmiana.Odwolanie w postepowaniu administracyjnym..Przeciwdzialanie bezrobociu
na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku wojewodztwa lodzkiego.Koszty reprezentacji i reklamy w
swietle uregulowan prawa podatkowego.Strategia marki w firmie produkcyjnej (na przykladzie branzy
sprzetu medycznego).Fiedor- joanna. Oprac. - polska - gospodarka .Spoleczno-ekonomiczne skutki migracji
zarobkowych w skali lokalnej na przykladzie miasta bielsk podlaski.Zarzadzanie plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa..Dopuszczalnosc potwierdzenia umowy przez spolke kapitalowa w razie podjecia czynnosci
prawnej przez wadliwe dzialajacy zarzad spolki.Rola rekrutacji- selekcji i szkolen pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie ptc sp. Z.o.o..praca licencjacka budzet gminy .Definicja wypadku przy
pracy.Wawrzyk- piotr (nauki prawne). Red. - przestrzen wolnosci- bezpieczenstwa i sprawiedliwosci w unii
europejskiej : slownik .Integratory transmisji danych stosowane w systemach informatycznych w
przedsiebiorstwach..Motywowanie pracownikow jako podstawowy element zarzadzania zasobami ludzkimi
..

..
na przykladzie firmy handlowej.Pozyskiwanie srodkow na finansowanie inwestycji z wojewodzkiego
funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej na przykladzie modernizacji miejskiej oczyszczalni
sciekow w prudniku.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja telepracownika.Programowanie ochrony
srodowiska w gminie bedkow.Zalozenie i funkcjonowanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w obrocie
prawnym oraz obciazenie podatkiem dochodowym od osob prawnych.Rekrutacja i motywacja w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie piekarni gocek.Kulturowe profile organizacji w swiadomosci studentow
wloskich i polskich.Fundusze unijne jako jeden z instrumentow zarzadzania procesem rewitalizacji w miescie
lodzi.Projekt zagospodarowania strefy sprzedazowej sklepu wielkopowierzchniowego wedlug zasad
merchandisingu.Ekonomiczna analiza prawa karnego.Instytucja notarialnego poswiadczenia dziedziczenia z
perspektywy trzech lat funkcjonowania w polskim porzadku prawnym.Interes prawny w postepowaniu
administracyjnym.Przestepstwo wypadku w komunikacji drogowej.praca licencjacka budzet gminy .Rachunek
kosztow instalacji elektrycznej na przykladzie budowy osrodka sportu i rekreacji - gora kamiensk.Urzad
skarbowy organizacja uczaca sie.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wartosci nieruchomosci jako
podstawa przy udzielaniu kredytu hipotecznego.Rozwoj e-learningu w polsce na przykladzie wsh w
warszawie..Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku pracy powiatu myszkowskiego w latach 20062010.Problem doskonalenia organizacji pracy w sadownictwie na przykladzie sadu rejonowego w
czestochowie.Preferencje i zachowania nabywcow papierosow w wielkich aglomeracjach na przykladzie
krakowa i gdanska.Praca magisterska podatki.praca licencjacka budzet gminy .Fuzje i przejecia w polskim
systemie bankowym.Mobbing w przedsiebiorstwach w opinii czestochowskich pracownikow.Dolecki- henryk.
Red. - kodeks postepowania cywilnego..Marketing polityczny w internecie.Wdrazanie systemu zarzadzania
jakoscia w urzedzie administracyjnym- na przykladzie malopolskiego urzedu wojewodzkiego w
krakowie.Absorpcja kredytow przez gospodarstwa domowe w polsce na tle unii
europejskiej.Odpowiedzialnosc za szkode wyrzadzona przez pracownika osobie trzeciej.Wplyw satysfakcji
pracownikow na jakosc szyb zespolonych.Zarzadzanie podatkiem od nieruchomosci na przykladzie gminy
lubliniec w latach 2005-2009.Mozliwosc ograniczania ryzyka kredytowego (na przykladzie ukrsocbanku
s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Przemiany rynku pracy w powiecie nyskim..Umowa o zakazie
konkurencji w prawie pracy..Reprezentacja w spolkach handlowychna przykladzie spolki jawnej i spolki z
o.o..Rola emocji w reklamie - analiza wizualnych przekazow reklamowych na przykladzie branzy
motoryzacyjnej.Rola banku swiatowego w aspekcie kryzysu gospodarczego i finansowego.Bankowosc
elektroniczna jako forma dystrybucji uslug bankowych w polsce.Stopien wykorzystania funduszy
przedakcesyjnych w gminie pilica i gminie zarnowiec w latach 2000-2004 oraz ich wplyw na rozwoj
lokalny.Prawnokarna ochrona informacji w sferze elektronicznych sposobow ich przesylania- przetwarzania i
gromadzenia.Wszczecie egzekucji sadowej.Gminne inwestycje ekologiczne a dobrobyt spoleczny na
przykladzie gminy krzepice..Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Zarzadzanie gminnym zasobem
mieszkaniowym na przykladzie gminy miasta czestochowy..Konkurencja w sektorze energetycznym.praca
licencjacka budzet gminy .Problematyka chuliganstwa stadionowego..Poziom i struktura uzdolnien
zawodowych w planowaniu kariery studentow.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc karna
lekarza w zwiazku z wykonywaniem zabiegow kosmetycznych.Aplikacje wspomagajace zarzadzanie uslugami
hotelarskimi.praca licencjacka budzet gminy .Nowaczyk- piotr (prawnik). Red. - miedzynarodowy i krajowy
arbitraz handlowy u progu xxi wieku : ksiega pamiatkowa dedykowana.System motywacyjny w policji na
przykladzie komendy powiatowej policji w radomsku.Planowanie i kontrola realizacji budowy z
wykorzystaniem programu ms projekt praca inzynierska budownictwo.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa
na przykladzie banku spoldzielczego w szczekocinach ii o/zawiercie.Wplyw osobowosci ronalda regana na
polityke ekonomiczna usa w latach 80..Daszkiewicz- marek. - jednostki badawczo-rozwojowe jako zrodlo
innowacyjnosci w gospodarce i pomoc dla malych i.Analiza efektywnosci gospodarowania majatkiem
przedsiebiorstwa.Talleyrand prawdziwy polityk i dyplomata.Gospodarka magazynowa na podstawie firmy
ceramika tubadzin.Libertarianizm w polsce.Polscy emigranci w irlandii: analiza procesow adaptacji
kulturowej na podstawie ukazujacych sie w irlandii publikacji prasowych.praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac licencjackich kielce.Wybrane elementy kreowania wizerunku przez muzeum historyczne miasta
krakowa..Ocena warunkow jakosciowych przy produkcji szyb zespolonych..Wplyw mobbingu na stosunek do
..

..
wykonywanych zadan.Zadania gminy w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury komunalnej na przykladzie
gminy gorzkowice.praca licencjacka budzet gminy .Tresc stosunku pracy mianowanego pracownika
samorzadowego.Prawa i obowiazki osob skazanych odbywajacych kare pozbawienia wolnosci w polskich
jednostkach penitencjarnych wynikajace z kodeksu karnego wykonawczego.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza rozwoju i funkcjonowania pracowiczych programow emerytalnych w polsce w latach 19992007.Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania oszczednosci.Otoczenie finansowe i prawne msp w
polsce.Rada praw czlowieka onz.Administracyjnoprawny status obywatela.Wplyw rekrutacji i selekcji
pracownikow na funkcjonowanie i rozwoj banku komeryjcyjnego.Rola lidera zespolu w zakresie
wykorzystania kapitalu intelektualnego firmy.Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania na
przykladzie stosowania tego srodka w postepowaniu przygotowawczym przez sad rejonowy krakowsrodmiescie w latach 1999 i 2003..Proba oceny doboru celow i osi priorytetowych wybranych rpo(na
przykladzie rpo wo- rpo ws- rpo wsl).Forum pisanie prac.Polityka rodzinna i prorodzinne aspekty polityki
podatkowej we francji oraz polsce.Rozwoj rynku nieruchomosci magazynowych w polsce.Pisanie prac
warszawa.Ceny transferowe w sterowaniu wynikiem finansowym powiazanych jednostek. Aspekty ksiegowe
i podatkowe.Zarzadzanie zasobami ludzkimi a zalozenia strategii lizbonskiej w krajach unii
europejskiej.Analiza kredytu obrotowego - przypadek miejskich sieci cieplnych w zdunskiej woli.Wspieranie
przedsiebiorczosci na przykladzie powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Praca magisterska
resocjalizacja.praca licencjacka budzet gminy .Podatkowe instrumenty polityki fiskalnej..Informacyjne
aspekty kosztow rodzajowych w systemie rachunkowosci przedsiebiorstwa x w latach 20072011..Zatrudnienie pracownikow mlodocianych .Proces zamawiania czesci zamiennych na przykladzie hkl
baumaschinen sp. Z o.o..Pozaplacowe srodki motywacji zolnierzy w 1 pulku specjalnym podczas wyjazdu w
rejon konfilitow zbrojnych.Wykorzystanie ekologistyki w gospodarce samorzadu terytorialnego (na
przykladzie miasta i powiatu skierniewickiego).Monitoring pozycji witryn firmowych w wyszukiwarkach
internetowych przy uzyciu systemu agentowego web ranker.Kompetencje inteligencji emocjonalnej w
ocenie przydatnosci zawodowej.Naduzywanie pozycji dominujacej w swietle polskiego orzecznictwa
antymonopolowego.Dynamika rozwoju turystyki przyjazdowej w zakopanem.System ustrojowy i
instytucjonalny unii europejskiej w pbliczu reform dokonanych przez traktat z lizbony..Pomoc krajowa i unijna
dla polskiego rolnictwa po wejsciu polski do unii europejskiej na przykladzie kredytow preferencyjnych i
pomostowych banku spoldzielczego w zytnie.Wplyw kultury japonskiej na ksztaltowanie sie stylu zarzadzania
firma na przykladzie toyota motor corporation..Istota i ewoluacja systemu emerytalno-rentowego w
polsce.Wybrane wspolczesne tendencje w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Szanse i bariery rozwojowe malych
i srednich firm na podstawie p.h.u. hel team.Rola kredytow gospodarczych w dzialalnosci bankow (na
przykladzie pko bp s.a.).Pojecie utworu w prawie autorskim.Rozwoj gminy w oparciu o srodki z unii
europejskiej (na przykladzie gminy wroblew).Analiza poziomu i struktury dochodow i wydatkow starostwa
powiatowego w radomsku w latach 2002-2006.Formy ewidencji podatkowej stosowane przez osoby fizyczne
prowadzace dzialalnosc gospodarcza w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Bizon-gorecka- jadwiga. Red. strategie zarzadzania ryzykiem w przedsiebiorstwie : ryzyko przedsiebiorstwa a ryzyko projekt.Zjawiska
patologii spolecznej na przykladzie gminy pajeczno.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja
panstwowego ratownictwa medycznego w polsce.Dobor i adaptacja pracownikow w pierwszym urzedzie
skarbowym lodz-baluty.Wieloaspektowosc bezpieczenstwa i kontrola wyrobu na przykladzie lampy
oswietleniowej.Dlug publiczny polski w kontekscie pogladow przedstawicieli wybranych szkol
ekonomicznych na temat interwencjonizmu..Pisanie prac inzynierskich.praca licencjacka budzet gminy
.Organizacja i zarzadzanie zielenia miejska na przykladzie krakowa..Europejski fundusz spoleczny i jego rola w
niwelowaniu dysproporcji spolecznych..Szanse i bariery rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na
przykladzie badan w gminie popielow..Charakterystyka obcych zrodel finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie leasingu i kredytu bankowego.Chackiewicz- malgorzata. - cites a
miedzynarodowy obrot towarowy .Wplyw form reklamy na decyzje zakupowe klientow aptek..Ocena
efektywnosci wykorzystania srodkow unijnych na przykladzie gmin powiatu opolskiego..Instytucja swiadka
koronnego w procesie karnym.Oferta turystyczna i jej promocja w powiecie zawiercianskim.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza inwestycji infrastrukturalnych w latach 2008-2010 na przykladzie gminy
..
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rudniki.Analiza systemu motywacyjnego w aspekcie kultury organizacyjnej na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Struktura i poziom uzdolnien w planowaniu karier zawodowych studentow.Zarzadzanie nieruchomoscia
wspolna na przykladzie wspolnoty mieszkaniowej w czestochowie.Analiza i ocena procesow logistycznych w
firmie cx dywizja beton.Jozwik- bartosz. - dzialalnosc inwestycyjna firm brytyjskich w polsce .Krytyka
systemu patentowego z perspektywy badan empirycznych nad jego efektywnoscia oraz badan
bibliometrycznych nad wzajemnym oddzialywaniem nauki i techniki.Zintegrowane systemy informatyczne
wspomagajace zarzadzanie dystrybucja w przedsiebiorstwie.Rekrutacja pracownikow na przykladzie firmy
x..Barcz- jan (1953- ). - prawne aspekty czlonkostwa polski w unii europejskiej .Wylaczenie prawa poboru w
spolce akcyjnej.Ocena szans rozwojowych wybranych przedsiebiorstw branzy cukierniczej.Segall- ken. oblednie proste : obsesja- ktora napedza sukces apple’a .Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie
logistyki zwrotnej. Badanie na przykladzie firmy hewlett packard.Przedawnienie roszczen w prawie
cywilnym.Prawo do dobrej administracji.praca licencjacka budzet gminy .Agroturystyka szansa rozwoju
gospodarstwa rolnego.Uwarunkowania i prognozy bezpieczenstwa energetycznego polski.Manikowski- piotr.
- cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej : pojecie- cechy- struktura .Ocena jakosci zycia w miejscu
pracy..Transfer nowych technologii w polskim sektorze rolnym - proba identyfikacji zjawiska.Licencjacka
praca.Informatyczne systemy wspierajace zarzadzanie niepubliczna szkola wyzsza.Sposoby promocji muzyki
jazzowej w polsce..Zasada sadowego wymiaru sprawiedliwosci i prawo do sadu w sprawach
administracyjnych na tle prawa europejskiego..Kto pisze prace licencjackie.praca licencjacka budzet gminy
.Traktowanie osob pozbawionych wolnosci w polsce w swietle kontroli europejskiego komitetu zapobiegania
torturom oraz nieludzkiemu lub ponizajacemu traktowaniu albo karaniu.Public relations w fazie
rozpoczynania dzialalnosci gospodarczej na rynku.praca licencjacka budzet gminy .Umieszczenie w
odpowiednim zakladzie psychiatrycznym niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego.Wybor i
odpowiedzialnosc prezydenta rzeczypospolitej polskiej w latach 1989 do wspolczesnosci na tle rozwiazan
ustrojowych krajow grupy wyszehradzkiej.Doskonalenie systemow zarzadzania jakoscia uslug na przykladzie
podziemnego osrodka rehabilitacyjno - leczniczego kopalnia soli wieliczka.Dofinansowanie zewnetrzne jako
jeden z elementow wspomagajacych realizacje inwestycji na przykladzie gminy klomnice.Robotyka w
budownictwie praca inzynierska budownictwo.Cyfrowe makiety instrumentem doskonaleniaprocesu..Prace
dyplomowe z logopedii.Inwestycje w gminie konopiska realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych w
latach 2005-2010.Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce.Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przystajn w latach 2004 - 2006.Innowacyjne
zarzadzanie firma turystyczna.Regulacja przepadku korzysci majatkowych pochodzacych z przestepstwa w
czesci ogolnej kodeksu karnego z 1997 r..Praca licencjacka o policji.Chojka- jan. Red. - rozwoj regionu
podkarpacia po akcesji polski do unii europejskiej .Miejsce gminy w zdecentralizowanym systemie finansow
publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Konsument wobec banku - ochrona praw konsumenta a praktyki
bankowe.Rynek nieruchomosci hiszpanii i polski w latach 2007 -2010.Wplyw marki na zachowanie nabywcze
dzieci w wieku 7 i 12 lat.Mozliwosci wykorzystywania uchybien prawnych w podatku vat - karuzela
podatkowa.Bezrobocie w wojewodztwie opolskim w latach 2002-2007 oraz sposoby lagodzenia skutkow
bezrobocia.Klasik- andrzej. Red. - przedsiebiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spojnosci
przestrzeni europejskiej .Wspolczesne teorie stosunkow miedzynarodowych jako pole dzialania dla
prawnikow.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie gorskimi parkami narodowymi na terenie
beskidow.Kalkulacja kosztow a decyzje cenowe na przykladzie przedsiebiorstwa x.Wplyw orzeczen trybunalu
konstytucyjnego na decyzje w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.praca licencjacka
budzet gminy .Koszty sprzedazy marki vero moda firmy bestseller retail.Dostosowanie firm transportowych
do wymogow unii europejskiej..Badanie i ocena efektywnosci inwestycji na potrzeby sporzadzenia biznes
planu..Brzozowski- michal . Aut. - polska w unii europejskiej : dynamika konwergencji ekonomicznej .Rozwoj
personelu.Przeciwdzialanie bezrobociu wsrod mlodziezy na przykladzie regionu sieradzkiego.Gotowe prace
magisterskie.zrodla finansowania fazy start-up w odniesieniu do malych i srednich przedsiebiorstw.Rozwoj
systemow informatycznych i efektywnosc ich zastosowan w przedsiebiorstwach..Pisanie prac
lublin.Przetwarzanie danych w nowoczesnych systemach mis.Amortyzacja srodkow trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych w swietle przepisow prawa podatkowego i prawa bilansowego.Elektroniczne
..
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instrumenty platnicze..Projekt technologii i organizacji robot adaptacyjnych wiezy cisnien na lokal
gastronomiczny. Praca inzynierska budownictwo.Finansowanie rozwoju lokalnego ze srodkow unijnych na
przykladzie gminy czyzew.Warunki formalne pism procesowych.praca licencjacka budzet gminy
.Materialnoprawne instytucje ochrony podmiotu wywlaszczanego i wywlaszczonego w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. Z 2004 r.- nr 261- poz. 2603 ze
zm.).Wplyw kultury organizacyjnej na przedsiebiorstwo zlota kaczka.Zasada planowego udzielania urlopow
wypoczynkowych.Nowoczesne koncepcje logistyczne na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie ryzykiem kredytow konsumenckich w praktyce banku spoldzielczego w
glubczycach.Propozycja nowej dyrektywy w sprawie praw konsumentow - tendencje i kierunki
zmian.Dostosowanie firm transportowych do wymogow unii europejskiej..praca licencjacka budzet gminy
.Zasady obiegu i kontroli dowodow ksiegowych na przykladzie firmy zlomrex.Instytucja warunkowego
umorzenia postepowania karnego w prawie polskim.Analiza kondycji finansowej zpu chemeks sp. Z o.o. w
latach 2006-2008..E-rp- jako narzedzie przyszlosci..Wybor prawa obcego w prawie spolek
kapitalowych.Finansowanie swiadczen realizowanych przez kase rolniczego ubezpieczenia
spolecznego..Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie na podstawie enion s.a. oddzial w czestochowie
zaklad energetyczny czestochowa.Rola audytu wewnetrznego w systemach zarzadzania jakoscia.Podatek od
nieruchomosci jako zrodlo dochodow gminy na przykladzie gminy gorniczej- wiejskiej i uzdrowiskowej.Rola i
znaczenie gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie x..Budzet jako narzedzie zarzadzania w gminie
klobuck.Gumieniak- agata. - prawo jako integralny element ladu spolecznego w nauczaniu prymasa stefana
wyszynskiego .Analiza barier rozwoju przedsiebiorstwa.Kredyt hipoteczny jako forma finansowania
nieruchomosci.Karta platnicza jako element krajowego systemu platniczego..praca licencjacka budzet gminy
.Wizerunek krakowskiej akademii tanca.Asymetria kompetencji organizacji pracodawcow i zwiazkow
zawodowych.Korzysci i zagrozenia zastosowania systemow sterowania inteligentnym domem.Emisja
obligacji jako forma finansowania przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Ograniczenia w
zajmowaniu stanowisk w sluzbie publicznej w prawie wspolnotowym i polskim w swietle art. 39 ust. 4
traktatu ustanawiajacego wspolnote europejska (twe).Pisanie prac naukowych.Rola dzialu sprzedazy w
procesie dystrybucji przedsiebiorstwa produkcyjnego.Konflikty w organizacjach - ocena zjawiska a
wyksztalcenie.Centrum logistyczne jako koordynator lancucha dostaw.Zawieszenie postepowania
administracyjnego i sadowoadministracyjnego..Wplyw dyrektywy dotyczacej efektywnosci energetycznej
budynkow na budownictwo mieszkaniowe w polsce.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projektach
finansowanych z efs zrealizowanych przez powiatowe urzedy pracy w chrzanowie i oswieciumiu.Analiza
dzialalnosci kredytowej deutsche banku w czestochowie w latach 2006-2010..Bezrobocie jego ograniczanie
w powiecie opoczynskim w latach 2006-2009.Malzenstwo konkordatowe..Idea niezaleznego organu kontroli
instancyjnej w postepowaniu administracyjnym.Wykorzystanie doswiadczen portugalskich przez male i
srednie przedsiebiorstwa tekstylno-odziezowe regionu lodzkiego.Pozycja ustrojowa prezydenta
rzeczypospolitej na podstawie konstytucji rzeczypospolitej z 1997 roku..Analiza budzetu gminy myszyniec w
latach 2005-2010.Rola menedzera w procesie zmian przedsiebiorstwa x..Kryteria wyboru i oceny
efektywnosci otwartych funduszy emerytalnych..Restrukturyzacja i prywatyzacja jako zmiana na przykladzie
przedsiebiorstwa remontowo - produkcyjnego zk - rem w zdzieszowicach..Karty platnicze praca
licencjacka.Pracy licencjackiej.Efektywnosc eksploatacji maszyn w przetworstwie tworzyw sztucznych..Rola i
znaczenie komunikacji w organizacji na przykladzie fabryki mebli gabi w piaskach.Jelonek- magdalena. przyszle kadry polskiej gospodarki : na podstawie badan studentow oraz analizy kierunkow ksz.praca
licencjacka budzet gminy .Praktyki ograniczajace konkurencje w swietle prawa wspolnotowego i
krajowego.Policja drogowa w polsce.Wplyw dofinansowania z unii europejskiej na rozwoj spoleczno gospodarczy gminy biala w latach 2000-2010..praca licencjacka budzet gminy .Zasada podzialu wladz i jej
realizacja w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Zarzadzanie logistyka zwrotna.
Badanie na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Public relations w dzialalnosci promocyjnej malopolskiej
organizacji turystycznej.Tematy prac licencjackich.Kanaly dostepu i bezpieczenstwo w bankowosci
elektronicznej.Cebulski- kamil. - myslec jak milionerzy : czyli odpowiedz na pytanie dlaczego biedni
biednieja- a bogaci sie.Oleksiewicz- izabela. Red. - ochrona praw jednostki a bezpieczenstwo panstwa
..
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.Motywowanie placowe i pozaplacowe.Zmiana przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i
nielesne.Projekt kampanii promocyjnej dla firmy uslugowej na przykladzie firmy poligraficznointroligatorskiej udzialowiec.Fundusze europejskie jako specyficzna forma finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Praca licencjacka kosmetologia.Sprawozdania finansowe jako zrodlo informacji zarzadczej na
przykladzie grupy kapitalowej kghm polska miedz s.a. w latach 2007-2010.Zastosowanie stanu wyjatkowego
w przeciwdzialaniu zagrozenia.Agroturystyka szansa rozwoju gospodarstwa rolnego.Zarzadzanie relacjami z
klientem w dziale sprzedazy na przykladzie agencyjnego biura podrozy..Wynik finansowy jako miara dokonan
jednostki.praca licencjacka budzet gminy .Bankowe uslugi elekroniczne i formy ich zabezpieczen na
przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego s.a..Uchodzcy klimatyczni w aspekcie
prawnomiedzynarodowym.Marketing w dzialalnosci firm ochroniarskich na polskim rynku.Prace licencjackie
i magisterskie.Wplyw cech negocjatora na przebieg negocjacji.Porownanie wydatkow administracyjnych w
gminach powiatu nyskiego w latach 2007-2009.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie do efektywnej pracy. Badanie na podstawie banku
komercyjnego x.Wplyw komunikacji wewnetrznej na rozwoj firmy w opinii pracownikow przedsiebiorstwa
meteor.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie grupy zywiec..Analiza funkcjonowania handlu
internetowego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju powiatu prudnickiego..praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc organizacji non-profit- ze szczegolnym uwzglednieniem dzialalnosci
turystycznej- na przykladzie organizacji salezjanskich saltrom i salos w krakowie.Budzet jako podstawowy
instrument ksztaltowania i realizacji gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy radomysl wielki.Analiza efektywnosci funkcjonowania ing banku slaskiego w latach 20072011.Ocena perspektyw rozwoju msp w kontekscie wstapienia polski do ue.Krekora-zajac- dorota. - prawo do
materialu genetycznego czlowieka .Stres i sposoby radzenia sobie z nim w organizacji panstwowej i
prywatnej.Projekt zmiany programu studiow specjalnosci informatyka w zarzadzaniu uwzgledniajacy
rozwiazania nauczania na odleglosc.Obligacje jako element rynku finansowego.Budowanie konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa w wybranych aspektach marketingu i logistyki.Sytuacja prawna pracodawcow w zwiazku z
zatrudnianiem osob niepelnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osob
niepelnosprawnych.Ekonomiczna analiza przemian poziomu i struktury dochodow- wydatkow i oszczednosci
gospodarstw rolnych w polsce w latach 1993-2007 na tle pozostalych gospodarstw domowych..Fundusz
pracy jako zrodlo aktywizacji zawodowej na podstawie powiatowego urzedu pracy w olesnie.Determinanty
jakosci przy wytwarzaniu stalowych polproduktow dla budownictwa..Badanie zaangazowania pracownikow
na przykladzie miedzynarodowej firmy z branzy fmcg.Porownanie kosztow utrzymania gminnej
szkolypodstawowej z kosztami utrzymania filii - na podstawie analizy danych gminy skarbimierz w latach
2008-2010..Analiza i ocena zrodel finansowania dzialalnosci gminy poczesna.Skladki na ubezpieczenia
spoleczne.Mozliwosci doskonalenia zarzadzania w polskich klubach pilkarskich poprzez wzorzec zarzadzania
w klubie pilkarskim fc barcelona.Wyrok zaoczny w postepowaniu cywilnym.Polityka fiskalna w dobie kryzysu
gospodarczego w wybranych krajach europy zachodniej oraz usa.Organizacja pracy wlasnej kadry
kierowniczej (na przykladzie firmy kler s.a.)..Powodztwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku
prawnego lub prawa jako srodek ochrony praw podmiotowych.Charakterystyka malych i srednich
przedsiebiorstw w gospodarce polskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Filozoficzne podstawy rozwoju marketingu – teoria i praktyka stosowania.praca licencjacka budzet gminy
.Niewaznosc decyzji administracyjnej.Dzialania marketingowe banku na przykladzie banku spoldzielczego w
krasnosielcu.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty zarzadzania jakoscia - standard jakosci dostawcy na
przykladzie fabryki mebli.Restrykcyjnosc polityki kredytowej w warunkach destabilizacji systemu
finnasowego.Polityka jednostki budzetowej w zakresie zarzadzania podatkiem od towarow i uslug na
przykladzie osrodka sportu i rekreacji.Bezrobocie w polsce jako problem spoleczno-ekonomiczny.praca
licencjacka budzet gminy .Planowanie jako element zarzadzania gmina na przykladzie urzedu miasta i gminy
pilica.Rachunkowosc w ocenie plynnosci przedsiebiorstw w dobie kryzysu na rynkach finansowych i
gospodarczych.Prawo konsumenta do informacji z uwzglednieniem prawnych aspektow reklamy.Status
prawny dziennikarza w prawie polskim.Zewnetrzne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
osrodku narciarskim kotelnica bialczanska.Benchmarking procesow jako metoda usprawnienia administracji
..
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publicznej..Udzial agencji bezpieczenstwa wewnetrznego w procesie karnym.Koncewicz- tomasz tadeusz. zasada jurysdykcji powierzonej trybunalu sprawiedliwosci wspolnot europejskich : o jurysdykcy.Reklama jako
instrument promocji ksztaltujacy decyzje zakupowe nabywcow.Praca licencjacka.Funkcjonowanie
przedsiebiorstwa miedzynarodowego w warunkach globalizacji.Ewolucja ochrony konsumenta i
przedsiebiorcy przed reklama wprowadzajaca w blad w prawie unii europejskiej oraz w prawie polskim i
francuskim.Komitet audytu w radzie nadzorczej spolki akcyjnej.Odpowiedzialnosc karna nietrzezwych
sprawcow przestepstw drogowych w kodeksie karnym z 1997 roku.Finansowanie nieruchomosci
mieszkaniowych w polsce na przykladzie oferty banku pko bp.Tablice led jako nowoczesna forma reklamy w
sporcie miedzynarodowym..Zarzadzanie karierami zawodowymi pracownikow w przedsiebiorstwie.Formy
opodatkowania a wplyw z tytulu podatku dochodowego od osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza (na przykladzie urzedu skarbowego w ostrolece).Ogolna charakterystyka zasad
odpowiedzialnosci karnej i karania w chinskim kodeksie karnym.Zygadlo- agnieszka. - wylaczenia tajemnicy
bankowej a prawo do prywatnosci .Systemy motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie produkcyjnym
quattro.Polityka rodzinna w polsce.Ocena kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie w. Kruk s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ocena atrakcyjnosci produktow bankowych
skierowanych dla sektora msp na przykladzie oferty banku pko bp s. A..Czlonkowie otwartych funduszy
emerytalnych w polsce w latach 2001-2005.Nowe instrumenty finansowe dla przedsiebiorstw w pierwszej
dekadzie xxi wieku.praca licencjacka budzet gminy .Dziedziczenie testamentowe szlachty w statutach
litewskich na tle praktyki sadowej.Kobiety na europejskim rynku pracy - znaczenie europejskiego funduszu
spolecznego ze szczegolnym uwzglednieniem najnowszego programu operacyjnego kapital ludzki jako
narzedzia aktywizacji zawodowej i zwalczania dyskryminacji w sferze zatrudnienia.Wplyw instrumentow
motywacyjnych na zachowania pracownikow.Skup i sprzedaz wierzytelnosci przez banki oraz instytucje
finansowe..Doskonalenie organizacji poprzez stosowanie wspolczesnych metod i technik zarzadzania w
korporacjach miedzynarodowych.praca licencjacka budzet gminy .Strategia produktow na przykladzie
przedsiebiorstwa viperprint sp z o.o..Wplyw promotion mix na sprzedaz produktow na przykladzie rynku
wyrobow cukierniczych.Skoczny- tadeusz. Red. - orzecznictwo sadow wspolnotowych w sprawach
konkurencji w latach 1964-2004 .Zastosowanie modelu procesowego (pn-en iso 9001:2001) we wdrazaniu
systemu zarzadzania jakoscia w sektorze administracji publicznej.Procedura uchwalodawcza na przykladzie
regulacji trybu pracy rady gminy mszana dolna.Prace licencjackie filologia angielska.Zarzadzanie
nieruchomoscia o charakterze mieszkaniowym.Projekt tiob hali magazynowe z zapleczem biurowym praca
inzynierska budownictwo.Wplyw form pasywnych na zwalczanie bezrobocia i aktywnosc zawodowa ludnosci
w polsce w latach 2002-2006.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna czlonka korpusu sluzby cywilnej..Rola systemu
zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie (na przykladzie siegenia-aubi w kluczborku)..Regionalne
zroznicowanie rozwoju sektora msp w polsce w latach 2000-2008.Analiza pozycji strategicznej
przerdsiebiorstwa (na przykladzie zakladu produkcji skorzanej escott s.a. w chelmie).Zmiany w organizacji na
przykladzie oddzialu regionalnego poczty polskiej s.a. w piotrkowie trybunalskim.Zarzadzanie instytucja
oswiaty na przykladzie zespolu szkol nr 1 im. Adama mickiewicza w lublincu.Zarzadzanie personelem w
malej firmie na przykladzie p.h.u. dag-dar.Kobiety na europejskim rynku pracy - znaczenie europejskiego
funduszu spolecznego ze szczegolnym uwzglednieniem najnowszego programu operacyjnego kapital ludzki
jako narzedzia aktywizacji zawodowej i zwalczania dyskryminacji w sferze zatrudnienia.Zarzadzanie i
planowanie procesu produkcyjnego z charakterystyka wybranego przedsiebiorstwa..Formy finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie logistyka jako
efektywny element funkcjonowania wspolczesnego przedsiebiorstwa..Plany prac
licencjackich.Spoleczenstwo informacyjne jako wyzwanie dla technologii informacyjnych..Efektywny system
wynagrodzen zasadniczych w korpusie sluzby cywilnej.Wynagrodzenie jako element motywacji w szpitalu
powiatowym w zawierciu.Zarzadzanie lancuchwem dostaw blach walcowanych na przykladzie isd huta
czestochowa sp.zo.o..Komunikacja interpersonalna i asertywnosc w pracy zawodowej.Analiza determinant
jakosciowych procesu produkcji preform.Wplyw transakcji leasingowych na ksztaltowanie wyniku
finansowego i sytuacji majatkowej firmy.Prawne aspekty wyborow uzupelniajacych do rad gmin w gminach
do 20 tys. Mieszkancow.Status prawny komplementariusza w spolce komandytowo-akcyjnej.Materialno..
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procesowe aspekty uznania sprawcy czynu zabronionego za osobe niepoczytalna.Sztuka podejmowania
decyzji w pracy wspolczesnego menedzera na przykladzie zakladu techniczno-budowlanego polbau oddzial
w opolu..Analiza zrodel dochodow na finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy konopiska w
latach 2007-2009..Rola informacji dostarczanych przez sprawozdanie finansowe w ocenie kondycji
finansowej przedsiebiorstwa.Strategie nowego produktu na przykladzie firmy artman s.a..Matúš- jozef. moderný marketing .Funkcjonowanie administracji samorzadowej w polsce i w wybranych panstwach unii
europejskiej w opinii studentow.praca licencjacka budzet gminy .Globalna polityka cenowa na przykladzie
sieci hipermarketow tesco.Absorpcja oszczednosci gospodarstw domowych przez fundusze
inwestycyjne.Karty platnicze i ich znaczenie jako bezgtowkowych form rozliczen osob fizycznych (przyklad
banku pko bp s.a.).Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki echo-investment
s.a..Rejestr kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych.Analiza rozwiazan ergonomicznych przestrzeni
miejskiej miasta czestochowy.Fundusze strukturalne wobec wspierania sektora msp - wybrane zagadnienia
na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Zasady przeprowadzania dowodu z opinii bieglego.Zarzadzanie
ryzykiem plynnosci w banku spoldzielczym w myszkowie w latach 2005- 2009.Ekspertyza wypadkow
smiertelnych na urzadzeniach dzwignicowych.Wplyw dzialalnosci agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa na przeksztalcenia obszarow wiejskich na przykladzie slor w czestochowie.Mobbing - nowe
wyzwanie dla polskiego prawa pracy.Zarzadzanie procesami transportowymi w przedsiebiorstwie
dzialajacym na rynku miedzynarodowym na przykladzie firmy rasec-retail.Konkurencyjnosc turystyczna
euroregionu tatry.Analiza dochodow i wydatkow samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy baruchowo
w latach 2003-2007.praca licencjacka budzet gminy .Zakres obowiazku lojalnosci wobec pracodawcy a
gwarancja ochrony jego interesow gospodarczych.Przestepstwo poplecznictwa w polskim kodeksie karnym z
1997 roku.Polityka spojnosci spoleczno-ekonomicznej unii europejskiej jako instrument wsparcia dla wzrostu
gospodarczego.Demotywacja jako patologia zarzadzania zasobami ludzkimi.Problematyka samobojstwa w
kontekscie uregulowan polskiego kodeksu karnego.Inwestycje w instumenty pochodne jako zabezpieczenie
sie przed ryzykiem.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zwiazkow zawodowych na polityke
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki wola sp. Z o.o..Dopuszczalne wyjatki od zasady swobodnego
przeplywu towarow ze wzgledu na ochrone zdrowia publicznego w swietle orzecznictwa europejskieog
trybunalu sprawiedliwosci.Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Dostep podejrzanego do akt w
postepowaniu aresztowym a zasada rzetelnego procesu. Regulacje prawne w polsce oraz w
niemczech.Rozwoj mikrofirm w powiecie oleskim..Rola gminy na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych..Prace magisterskie wroclaw.Wybrane aspekty zarzadzania zapasami na
przykladach.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia /tqm/ w aspekcie motywacji pracownikow.W projekcie
uwzglednic warunki zimowego utrzymania praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Logistyka w dzialaniach dystrybucyjnych we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Rola i znaczenie komunikacji
interpersonalnej w ujeciu sprzedawca - kupujacy na przykladzie firmy altadis polska s.a..Motywowanie
pracownikow w malych i srednich przedsiebiorstwach.Projekt remontu i modernizacji wybranego budynku
uzytecznosci publicznej w miejscowosci sieroszowice praca inzynierska budownictwo.Determinanty rozwoju
malej firmy na rynku tekstylnym na przykladzie boruta soft.Polityka cenowa przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy turystycznej steja-travel.Kierunki rozwoju inwestycji hotelarskich w polsce.Zwolnienia grupowe z
przyczyn niedotyczacych pracownikow.Reklama jako narzedzie promocji na przykladzie najwiekszych polskich
biur podrozy.Organizacja rynku ropy naftowej we wspolczesnym swiecie..Zarzadzanie majatkiem obrotowym
na przykladzie firmy colorado..Cena pracy magisterskiej.Spor kompetencyjny miedzy prezydentem a rada
ministrow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena atrakcyjnosci kredytow hipotecznych oferowanych
klientom indywidualnym.Powiazanie polityki szkoleniowej z polityka awansowa w
organizacji.Konkurencyjnosc jednostki samorzadu terytorialnego a rozwoj lokalnej
przedsiebiorczosci.Mediacja w polskim postepowaniu karnym z uwzglednieniem odrebnosci w
postepowaniu w sprawach nieletnich.Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usluga w parterze
praca inzynierska budownictwo.Uslugi windykacyjne i ich realizacja na przykladzie kancelarii prawnej i.
Korczynska i wspolnicy.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw mostkow cieplnych na bilans energetyczny
wybranego budynku praca inzynierska budownictwo.Marketing personalny w ksztaltowaniu lojalnosci
..
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klientow wewnetrznych.Zakaz kumulacji sankcji represyjnych za ten sam czyn.Wykorzystanie lecznictwa
uzdrowiskowego w wojewodztwie maloposkim.Ewolucja sadownictwa administracyjnego w polsce.Tresc
umowy franczyzy.Wplyw rekrutacji i szkolen na dzialalnosc organizacji.Analiza finansowa jako podstawa
oceny funkcjonowania przedsiebiorstwa (na przykladzie ccc s.a. w latach 2010-2012).Odpowiedzialna moda w kierunku ewaluacji sposobow zarzadzania w globalnym przemysle odziezowym..Analiza wybranych modeli
w aspekcie obslugi klienta na przykladzie przedsiebiorstwa lego company.Srodki dowodowe w
sredniowiecznym procesie polskim.praca licencjacka budzet gminy .Bankowy kredyt konsumencki.Wspolna
polityka rolna na obszarze polski.Zjawisko --honour killing” a prawo karne islamu.Sukcesja generalna
podmiotow gospodarczych na przykladzie spolek kapitalowych prawa handlowego.Tworzenie i zarzadzanie
wizerunkiem firmy na przykladzie apple inc..Budzetowanie jako metoda zarzadzania
przedsiebiorstwem.Szkolenia jako narzedzia rozwijajace kompetencje pracownika w poczatkowym okresie
pracy na przykladzie firmy outsourcingowej.Odpowiedzialnosc spolki i partnerow za zobowiazania spolki ze
szczegolnym uwzglednieniem zawodu lekarza i pielegniarki.Projektowanie skutecznych kampanii
reklamowych..Wklady do spolek osobowych.Odstapienie od prawnoautorskiej umowy licencyjnej.praca
licencjacka budzet gminy .Efektywnosc portretu pamieciowego.Polskie czlonkostwo w strefie schengen pozytywne i negatywne skutki przystapienia.Komunikacja miedzykulturowa w przedsiebiorstwie
outsourcingowym na przykladzie firmy capgemini..Znaczenie stosunkow nieformalnych w zarzadzaniu
personelem sluzby zdrowia.Wplyw umiejetnosci menedzerow na motywowanie przez nich pracownikow w
przedsiebiorstwie.Praca licencjacka wzor.Podkultura wiezienna - geneza-przejawy-przeobrazenia..Prace
dyplomowe pisanie.Wsparcie osob niepelnosprawnych w unii europejskiej- ze szczegolnym uwzglednieniem
srodkow europejskich funduszy strukturalnych- na przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Gotowe prace
dyplomowe.Pisanie prac zaliczeniowych.Restrukturyzacja zatrudnienia na przykladzie sp zoz - szpitala im. Dr
j. Dietla w krynicy zdroju.Liniowy podatek dochodowy od osob fizycznych i perspektywy jego wprowadzenia
w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Kompetencje menadzerskie w zakresie zarzadzania czasem oraz
budowania pozytywnej atmosfery pracy.Konstytucje vaticanum secundum.Cash pooling jako forma
efektywnego zarzadzania majatkiem obrotowym w grupie kapitalowej.Powodztwo o zwolnienie od egzekucji
sadowej.Powodztwo prokuratora w polskim procesie cywilnym.Rola marketingu terytorialnego w rozwoju
miasta (na przykladzie miasta leczycy).Analiza finansowej efektywnosci wprowadzenia systemu
rezerwacyjnego worldspan w biurze podrozy dana air travel w krakowie.Koszty rzeczowe uzyskania
przychodow w podatkach dochodowych..System finansowy jednostki budzetowej (na przykladzie komendy
miejskiej panstwowej strazy pozarnej w plocku).Zarzadzanie gospodarka odpadow komunalnych stalych w
piotrkowie trybunalskim.Fundusze strukturalne i ich wplyw na rozwoj gminy opole..Temat pracy licencjackiej
pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa zrodlem oceny jego
perspektyw rozwojowych.Krytyczna analiza marketingu-mix na przykladzie firmy pphu jumad.Kredyty
hipoteczne jako zrodlo finansowania inwestycji na rynku nieruchomosci w polsce i w niemczech..Instytucja
prezydenta w konstytucjach polski w latach 1921-2006..Motywacyjne aspekty zarzadzania - aspekty
teoretyczne.Patologie spoleczne w organizacji na podstawie wyrokow sadowych w latach 2004-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Ochrona tymczasowa w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Koszt pracy
licencjackiej.Prace licencjackie gotowe.Zarzadzanie i ocena jakosci uslug przedsiebiorstwa
transportowego.Zarzadzanie wiedza w przedsiebiorstwie.Zryczaltowane formy opodatkowania w podatku
dochodowym od osob fizycznych..Zarzadzanie i organizacja w stowarzyszeniu kulturalnym na przykladzie
towarzystwa dramatycznego im. A. Fredry fredreum w przemyslu..praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie badan marketingowych do oceny przebiegu procesu rekrutacyjnego z uwzglednieniem
zasady antydyskryminacyjnej ze wzgledu na plec.Gospodarka finansowa gminy ze szczegolnym
uwzglednieniem podatkow lokalnych na przykladzie gminy belchatow.Teoria prawa i filozofia
prawa.Kasztaltowanie struktury kapitalu w spolce akcyjnej w oparciu o minimalny koszt kapitalu na
przykladzie pgf s.a..Materialne i niematerialne instrumenty motywowania pracownikow na przykladzie firmy
mzk sp. Z o.o. Belchatow.Wykorzystywanie funduszy unii europejskiej w gminie godziesze wielkie.Tulejmalgorzata. - orzecznictwo interpretacyjne trybunalu konstytucyjnego a reguly wykladni prawa .Krysiakzbigniew. - ryzyko kredytowe a wartosc firmy : pomiar i modelo- wanie .Zastosowanie instrumentow
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promocji mix w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie pesako w horodle.Budowanie kulturowej
tozsamosci kulturalnej na przykladzie sienenskiego palio.System finansowo-ksiegowy dla malej firmy.Rola
administracji probierczej na rynku kruszcow szlachetnych.Kontrowersyjna reklama jako szczegolne narzedzie
promocji.Wybrane aspekty analizy wskaznikowej - ocena dzialalnosci przedsiebiorstwa miary i wagi
sp.j..Wybrane aspekty logistyczne gospodarki magazynowej na przykladzie firmy bilplast.Stany nadzwyczajne
w polskim ustawodawstwie.Znaczenie sektorowego programu operacyjnego -- restrukturyzacja i
modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj obszarow wiejskich 2004-2006 jako instrumentu realizacji
wspolnej polityki rolnej unii europejskiej w polsce..Obciazenie wyniku finansowego spolki prawa
handlowego podatkiem dochodowym od osob prawnych na przykladzie oczyszczalni sciekow warta s.a.praca
licencjacka budzet gminy .Ekshumacja.problematyka medyczno-sadowa i kryminalistyczna.Pojecie doboru
pracownikow do organizacji na przykladzie mbanku.Wplyw kryzysu na funkcjonowanie malych
przedsiebiorstw w branzy motorozacyjnej.Finansowanie sektora samorzadowego na przykladzie gminy kutno
i wielun.Centrum malego miasta - koncepcja architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania rynku w
swiebodzinie praca inzynierska budownictwo.Stres organizacyjny w wytworni chemicznej dragon w
krakowie.Umowa o roboty budowlane.Funkcjonowanie vat w unii europejskiej.Badanie zjawiska mobbingu
w srodowisku szkolnym na przykladzie ix liceum ogolnoksztalcacego im. C.k. Norwida w
czestochowie.Reformy procesu inkwizycyjnego w austrii na przelomie xviii-xix wieku.Godnosc czlowieka a
ochrona dziecka i rodziny w prawie pomocy spolecznej.Monitorowanie rozwoju gmin wiejskich na
przykladzie gminy charsznica i golcza.praca licencjacka budzet gminy .Brocka-palacz- bogumila. Red. strategia lizbonska z perspektywy wybranych krajow i regionow .praca licencjacka budzet gminy .Projekt
wyposazenia kladki przystosowanej do potrzeb osob niepelnosprawnych. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Aukcja za pomoca elektronicznych srodkow porozumiewania
sie na odleglosc (aukcja przez internet).Perspektywy rozwoju agroturystyki w wojewodztwie warminskomazurskim na przykladzie przedsiebiorstwa agroturystycznego „kamez” we wawrochach.Szkolenie
pracownikow na przykladzie firmy novartis poland sp. Z o.o..Logistyka miejska jako narzedzie poprawy
jakosci przeplywow komunikacyjnych w opolu.praca licencjacka budzet gminy .Kobiety na kierowniczych
stanowiskach - droga na szczyt- czynniki powodzenia i cena sukcesu..Rola podatku od nieruchomosci w
finansowaniu zadan gminy.Pisanie prac naukowych.Zarzadzanie finansami gminy jako podstawa
funkcjonowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy tarnow.Strajk i akcja
protestacyjna..Zamkniete fundusze inwestycyjne na rynku kapitalowym w polsce.Rekrutacja i selekcja
pracownikow na podstawie wybranego przedsiebiorstwa.Uwarunkowania lokalizacji centrow logistycznych w
polsce.Lokalna polityka rynku pracy na przykladzie powiatu radomszczanskiego (1999-2005).Formy
organizacyjne handlu detalicznego na podstawie dzialalnosci domu towarowego dobr luksusowych selfridges
& co. W wielkiej brytanii.Ekwiwalent pieniezny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.Rozwoj sektora
malych i srednich przedsiebiorstw oraz ich rola na rynku pracy na przykladzie powiatu
ostroleckiego.Znaczenie organizacji pozarzadowych w rozwoju spolecznym i gospodarczym regionu..Brytyjski
imperializm kolonialny do konca xix wieku.Efektywne zespoly - wspolpraca i konflikt.praca licencjacka budzet
gminy .Komfort cieplny w budynku praca inzynierska budownictwo.Analiza systemu transportowego w
firmie trabud..Analiza strategii marketingu mix na rynku nieruchomosci mieszkaniowych..Analiza gospodarki
budzetowej gminy mykanow na tle wybranych gmin w polsce.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Marketingowe metody pozyskiwania klientow na przykladzie koncernow
samochodowych.Ksztaltowanie obrazu kultury polskiej zagranica na podstawie polskiego osrodka spoleczno kulturalnego w wielkiej brytanii..Szczegolna ochrona kobiet przed wypowiedzeniem i rozwiazaniem umowy o
prace w okresie ciazy i w okresie urlopu macierzynskiego.Funkcjonowanie podatku od towarow i uslug na
podstwie wybranego podmiotu..Formy oraz rozpowszechnianie outdooru w usa - analiza i ocena na
przykladzie konkretnego regionu..Ocena procesu gospodarowania nieruchosciami na podstawie gminy
poczesna.Podatki lokalne jako zrodlo dochodow gminy.praca licencjacka budzet gminy .Wozniak- michal
gabriel (1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne
.Rodzaje zabezpieczen kredytow dla osob fizycznych i podmiotow gospodarczych w banku
komercyjnym.Analiza komperatywna metod oceny ryzyka kredytowego na przykladzie banku pekao
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s.a..Prawo pracy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ranking bankow w
polsce..Seminarium ii nst. - prawo pracy i ubezpieczen spolecznych.Formy gospodarowania
nieruchomosciami w swietle ustawy o gospodarce nieruchomosciami.Wspolpraca i zaangazowanie
nauczycieli w prace zespolowa..Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na jakosc uslug swiadczonych przez
instytucje rynku pracy na podstawie badan w powiatowych urzedach pracy..praca licencjacka budzet gminy
.Podstawy kasacji w polskim postepowaniu karnym.Kompetencje prezydenta rzeczpospolitej polskiej na tle
porownawczym.Narzedzia reklamy internetowej.Doskonalenie jakosci obslugi klienta na przykladzie
lewiatan malopolska sp. Z o.o..Fundusze inwestycyjne na podstawie oferty kredyt banku s.a..Hipoteka
laczna.Umowa o podroz.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj funduszy venture capital w polsce w
porownaniu z rynkami w europie zachodniej oraz stanach zjednoczonych.Rekrutacja i selekcja jako proces
zarzadzania zasobami ludzkimi.Ryzyko kredytodawcy na obszarze finansowania rynku nieruchomosci
mieszkaniowych.Pracownicy sezonowi a jakosc uslug gastronomicznych na przykladzie restauracji
majorkanskich.Zmiany w systemie podatku vat w polskiej gospodarce.Wplyw planow miejscowych na
aktywnosc rynku nieruchomosci.Granice etyczne i moralna dopuszczalnosc zabojstwa na zadanie.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zakazana reklama
jako czyn nieuczciwej konkurencji.Programy i formy przeciwdzialania bezrobociu w powiecie
zdunskowolskim.Tworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez pozycjonowanie ofert.Pozycja
ustrojowa polskiego trybunalu konstytucyjnego w swietle wybranych zasad ustrojowych.Zadlo- katarzyna. - o
wartosci zaufania : komunikacja i budowa zaufania a rynkowa wartosc przedsiebiorstwa .Pisanie prac
magisterskich lodz.Metody wzmacniania gruntow slabonosnych. Praca inzynierska
budownictwo.Odpowiedzialnosc konstytucyjna i polityczna rady ministrow.Teoria prawa i filozofia
prawa.System motywacyjny w przedsiebiorstwie tekpud sp. Z o.o. w jasle w 2011 roku.Tematy prac
magisterskich politologia.Outsourcing jako sposob ksztaltowania przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstw.Budowanie trwalych relacji z klientem w firmie pgf s.a..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Strategie produktowe firm miedzynarodowych na przykladzie firmy
nestle.Odpowiedzialnosc konstytucyjna w wybranych panstwach europejskich i stanach zjednoczonych
ameryki polnocnej..praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie systemu informacyjnego warset na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Wykorzystanie funduszy unijnych w celu realizacji euro
2012..Zmiany na rynku zboz w polsce po przystapieniu do unii europejskiej.Budzet jako podstawa
funkcjonowania samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy cekow - kolonia w latach 20062008.Reklama w katalogach - analiza i ocena na przykladzie wybranych wydawnictw.Znaczenie konkursownagrod i znakow w zarzadzaniu jakoscia.Zarzadzanie finasami jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie powiatu gliwickiego w latach 2006 - 2010.Wspieranie przedsiebiorczosci jako zadanie publiczne
realizowane przez samorzad terytorialny na przykladzie gminy starachowice.Dyrektywy wymiaru
karu.Analiza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olszewo-borki.Ocena
zarzadzania dzialem pracowniczym w pkp polskie linie kolejowe s.a. zaklad linii kolejowych w
czestochowie.Powodztwo o uchylenie uchwaly wspolnoty mieszkaniowej.Kawalczewska- janina. - poradnik
ochrony srodowiska dla malych i srednich przedsiebiorstw .praca licencjacka budzet gminy .Podatek od
nieruchomosci jako zrodlo dochodow gminy na przykladzie gminy gorniczej- wiejskiej i uzdrowiskowej.praca
licencjacka budzet gminy .Politologia praca licencjacka.Umowa darowizny na wypadek smierci.Koncepcja i
praktyka logistyki i transportu w przedsiebiorstwie produkcyjnym x.Poziom jakosci i ocena funkcjonowania
systemu produkcyjnego przy wytwarzaniu obuwia..Zarzadzanie eksploatacja maszyn i jakoscia w przemysle
meblarskim.Instrumenty finansowe funduszu pracy w aktywizacji rynku pracy..Paszkowska-rogacz- anna.
Red. - moje dziecko wybiera kariere zawodowa .praca licencjacka budzet gminy .Konflikty w organizacji i ich
rozwiazywanie.Sobczak- eugeniusz. - zrownowazony rozwoj wybranych jednostek samorzadu terytorialnego
w polsce .Obowiazki franchisingodawcy w umowie franchisingu.Dzialalnosc gospodarcza przedsiebiorstw cele- zalozenia i sposoby podejmowania..Strategie produktowe na rynku miedzynarodowym stosowane
przez przedsiebiorstwo sefako sedziszow..Dzialalnosc lotnicza jako dzialalnosc gospodarcza.Projekt
konstrukcji wiezby dachu wielopolaciowego. Praca inzynierska budownictwo.Odpowiedzialnosc i kara za
nieudzielenie pomocy..Pyka- michal. Red. - prawo ustrojowe unii europejskiej .Ewidencja i rozliczenie
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podatku vat w roznych typach dzialalnosci..praca licencjacka budzet gminy .Rola kredytow w finansowaniu
malych i srednich przedsiebiorstw.Osrodek pomocy spolecznej powolany do realizacji zadan pomocy
spolecznej na przykladzie gminy glubczyce w latach 2009-2011.Restrukturyzacja huty szkla stolzle
czestochowa sp. O.o. Z wykorzystaniem srodkow z funduszy strukturalnych unii europejskiej..Psychologiczna
teoria prawa leona petrozynskiego.Zakazenie hiv a prawo karne-zagadnienia wybrane.Zarys strategii
miedzynarodowej malych firm na przykladzie ultex-pol sp. Z o.o..Stosunki prawno-wyznaniowe w stanach
zjednoczonych ameryki.Zarzadzanie strategiczne wspolczesnym przedsiebiorstwem - na przykladzie firmy
materbud.Analiza rynku kredytow hipotecznych w polsce na przykladzie ofert wybranych bankow..Festiwale
krakowskie forma promocji miasta.Polityka imigracyjna rfn na przykladzie landu bawaria.Ujecie i prezentacja
uslug budowlanych w rachunkowosci na przykladzie przedsiebiorstwa ocmer sp. Z o.o..Wplyw konfliktu na
efektywnosc pracy pracownikow na przykladzie firmy abc.Mediacja w procesie karnym jako idea
sprawiedliwosci naprawczej. Stan obecny i perspektywy rozwoju mediacji w polsce..Rola kredytow
gospodarczych w dzialalnosci bankow (na przykladzie pko bp s.a.).Wplyw wielostopniowej klauzuli
arbitrazowej na rozliczenie inwestycji opartej na warunkach kontraktowych fidic.Plan pracy licencjackiej
przyklady.Logistyka procesow transportu i dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjnym (na przykladzie
opoczno s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Podatnik podatku od towarow i uslug..Podatek naliczony w
podatku od towarow i uslug.Instytucja indywidualnych interpretacji przepisow prawa
podatkowego.Zarzadzanie profilaktyczna praca szkoly - koncepcja wlasnej roli zawodowej a realizacja zadan
profilaktycznych przez nauczycieli..Rozwoj gminy szczercow w latach 2000-2006.Zarzadcze aspekty rachunku
kosztow standartowych oraz rachunku kosztow dzialan w przedsiebiorstwie stolarki budowlanej.Efektywnosc
wykonywania zadan statutowych przedsiebiorstwa cieplowniczego- a organizacja procesu produkcji i
dystrybucji ciepla.Rola i znaczenie gospodarki magazynowej w procesie logistyki dystrybucji (na przykladzie
hurtowni farmaceutycznej).Ocena jakosci uslug z zakresu transportu osobowego na
przykladzie.Innowacyjnosc jako szansa na sukces w dobie spowolnienia gospodarczego na przykladzie
przedsiebiorstw z branzy logistycznej.Nadzor korporacyjny w swietle stosowania dobrych praktyk w
wybranych spolkach.Przejscie z podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow na ksiegi handlowe..Podzial
quoad usum na tle pozostalych uprawnien wspolwlascicieli.Prawnokarne i kryminologiczne aspekty handlu
ludzmi .Alianse miedzynarodowe przedsiebiorstw na przykladzie sektora telekomunikacyjnego w
polsce.Zasady podzialu wladzy w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r..Proces
bolonski jako czynnik rozwoju szkolnictwa wyzszego w regionie opolskim..Praca magisterska pedagogika
wczesnoszkolna.praca licencjacka budzet gminy .Koszty uzyskania przychodow a wynik bilansowy i
podatkowy w przedsiebiorstwie produkcyjnym....

..

