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Rola zakladu ubezpieczen spolecznych w nowym systemie emerytalnym.Reklama farmaceutyczna..Ocena i
identyfikacja stylow kierowania w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku pko bp w
latach 2007-2011.Perspektywy i konsekwencje dla polski z przystapienia do strefy euro.Kultura zydowska w
polsce: losy- pamiec- wspolczesne formy obecnosci.Motywy dzialalnosci studentow w kolach naukowych na
przykladzie wydzialu zarzadzania ul.Automatyzacja procesu wytwarzania cementu.Cel pracy
licencjackiej.Podstawy teoretyczne i anliza form wynagrodzen pracownikow w przedsiebiorstwie
produkcyjnym (na przykladzie firmy pol-hun m. Bielska sp.j. W koluszkach).Zarzadzanie rozwojem zasobow
ludzkich na przykladzie badan empirycznych w spoldzielni mieszkaniowej lokatorsko - wlasnosciowej w
opolu..Czynniki rozwoju rynku sprzetu komputerowego w polsce..Rozwoj turystyki na obszarach wiejskich w
polsce..Straz pozarna w systemie zarzadzania kryzysowego miasta lodzi.praca licencjacka budzet gminy
.Ryzyko inwestowania w nieruchomosci na przykladzie przedsiebiorstwa deweloperskiego.Polityka
wspierania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce i unii europejskiej.Jakosc jako przeslanka decyzji
nabywczych samochodow osobowych marki toyota.Ocena zdolnosci kredytowej z wykorzystaniem analizy
finansowej.Zwiekszanie sprawnosci funkcjonowania urzedow poprzez wdrazanie e-uslug w administracji
publicznej na przykladzie malopolski.Opodatkowanie sprzedazy nieruchomosci.Wykorzystanie internetu przy
wprowadzaniu nowego produktu na rynek na przykladzie firmy cd projekt..praca licencjacka budzet gminy
.Bezrobocie i aktywne formy jego zwalczania w wojewodztwie mazowieckim.Jazda pod wplywem alkoholu w
powiecie brzeskim na przestrzeni lat 2006-2008.Status prawny bankowego funduszu
gwarancyjnego.Zarzadzanie przedsiebiorstwem w ramach lancucha logistycznego (na przykladzie firmy
haftina michalscy spolka jawna).Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie komendy powiatowej policji.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstw.Agencje
zatrudnienia i ich rola w zmniejszaniu bezrobocia w polsce .Zastosowanie modelu blacka - scholesa do
wyceny instrumentow opcyjnych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Przedsiebiorstwo pks s.a.
w przasnyszu w dobie prywatyzacji.Collins pamela a. - homeland security and critical infrastructure
protection .Struktura i funkcjonowanie spoldzielni mieszkaniowej w polsce na przykladzie wielunskiej
spoldzielni mieszkaniowej w wieluniu.Rola strategii w rozwoju miasta na przykladzie tomaszowa
mazowieckiego.Alkoholizm - leczenie i rehabilitacja w panstwowym osrodku terapii uzaleznien.Zarzadzanie
produkcja i jakoscia oraz utrzymanie maszyn w budownictwie..Koszty i zrodla finansowania oswiaty na
przykladzie szkol gmin powiatu kaliskiego.Cybula- piotr. Red. - turystyka a prawo : aktualne problemy
legislacyjne i konstrukcyjne .Zarzadzanie talentami w sporcie.Wskaznikowa ocena kondycji ekonomicznej
koneckich zakladow odlewniczych.praca licencjacka budzet gminy .Zlece napisanie pracy
magisterskiej.Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania budzetowania w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Mobbing na tle innych niedozwolonych zachowan w
miejscu pracy.Sylwetka menedzera w percepcji studentow oraz wybranych przedsiebiorstw.Wspolpraca
jednostek samorzadu terytorialnego z organizacjami pozarzadowymi na terenie miasta i gminy
tarnobrzeg..Zastrzezenie terminu w umowie przedwstepnej.Podatek dochodowy biezacy w ksiegach
rachunkowych osob prawnych.praca licencjacka budzet gminy .Harmonizacja podatkow bezposrednich w unii
..
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europejskiej.Finansowanie przedsiebiorstwa poprzez fundusze private equity/venture capital.Wspolczesne
zagadnienia podkultury wieziennej.Chuliganstwo pilkarskie - charakterystyka zjawiska na przykladzie
krakowa.Pomoc w pisaniu prac.praca licencjacka budzet gminy .Banski- jerzy (1960- ). - wspolczesne
przeksztalcenia spoleczno-gospodarcze a potencjal ludnosciowy wschodniej polsk.Metody i techniki ochrony
ukladu oddechowego pracownikow przemyslu generujacego zagrozenie pylica..Fundusze emerytalne w
polsce w swietle nowego systemu emerytalnego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Rola fundacji i stowarzyszen w zyciu kulturalnym krakowa.Bercoff- maurice a.. - negocjacje :
harwardzki projekt negocjacyjny w 10 pytaniach .Kondycja finansowa spolki internetowej - z ilustracja na
przykladzie.Wplyw kapitalizacji spolki na oczekiwana stope zwrotu inwestorow - efekt wielkosci. Analiza
efektu malych spolek na gpw w warszawie.Tematy prac magisterskich.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Ugoda sadowa.Przedawnienie zobowiazan podatkowych - charakterystyka i
problemy interpretacyjne.Karkowski- tomasz. - restrukturyzacja szpitali .Rekrutacja i selekcja jako podstawa
procesu gospodarowania kapitalem ludzkim.Nieetyczne zachowania w organizacji.Praca licencjacka filologia
angielska.praca licencjacka budzet gminy .Utrata wartosci rzeczowych aktywow trwalych w prawie
bilansowym i msr 36. Analiza porownawcza.Bezrobocie- formy aktywnego zwalczania bezrobocia na
podstawie dzialan powiatowego urzedu pracy w tomaszowie mazowieckim.Polityka spojnosci ue i fundusze
europejskie.Strategia rozwoju turystyki powiatu myszkowskiego.Dozor jako istotny element
probacji.Rekrutacja i selekcja pracownikow w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy koszecinurzedu gminy wozniki i starostwa powiatowego lubliniec.Bezrobocie w gospodarce polskiej i metody jego
zwalczania.Kwasowski- marcin . - przyszlosc polityki spojnosci a przeglad budzetu unii europejskiej w latach
2008-2009 : m.Podstawy przekazania sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia brakow postepowania
przygotowawczego na zasadzie art. 345 k.p.k..Wybrane aspekty marketingu personalnego na przykladzie
firmy z branzy meblarskiej.Motywowanie jako istotny element procesu zarzadzania w firmie big star..Spolki
jako formy prawne prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Analiza ergonomiczna przestrzeni pracy w
przemysle piekarniczym na terenie wielunia.praca licencjacka budzet gminy .Marketing w organizacji
turystyki pielgrzymkowej na jasna gore.Decyzja administracyjna wydana na podstawie falszywego dowodu
lub w wyniku przestepstwa.Obciazenie emocjonalne pracownikow urzedu miejskiego w kontakcie z
klientem.Specyfika przesluchan osob chorych psychicznie.Rola zasady subsydiarnosci w funkcjonowaniu
wspolnoty europejskiej.Tematy pracy licencjackiej.Prawo do informacji a monopol
prawnoautorski.Uwzglednienie apelacji w procesie cywilnym.Ocena pracownikow.Jedrzejczyk- waldemar. intuicja jako kompetencja menedzerska w teorii i praktyce zarzadzania przedsiebiorstwem .Internet jako
wyzwanie wspolczesnego zarzadzania firma..Wykorzystanie public relations w kreowaniu wizerunku
organizacji na przykladzie szkol wyzszych w bialymstoku.Ocena zdolnosci kredytowej- jako jedna z metod
zabezpieczenia sie banku przed ryzykiem kredytowym na przykladzie banku spoldzielczego towarzystwa
oszczednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank.Wplyw wybitnych osob na bieg historii - studium
przypadku:alan greenspan..Aktywnosc innowacyjna polskich przedsebiorstw w latach 2000-2006.Nabycie
wlasnosci ruchomosci od nieuprawnionego..Mediacja - alternatywne rozwiazywanie sporow na gruncie
polskiego postepowania cywilnego.Analiza wplywow i wydatkow budzetu gminy konopiska w latach 2003 2006.praca licencjacka budzet gminy .Mobbing w stosunkach pracy.Wplyw amerykanskiej doktryny essential
facilities na europejskie i polskie prawo antymonopolowe.Mozliwosc poprawy jakosci zycia w kontekscie
bezpieczenstwa ekologicznego na przykladzie powiatu bierunsko-ledzinskiego..Realizacja pomocy spolecznej
w gminie poreba w latach 2001-2005..Panstwowa straz pozarna jako podstawowy element zarzadzania
bezpieczenstwem na terenie miasta sosnowiec..Prace magisterskie prawo.Znaczenie systemu zarzadzania
jakoscia w przedsiebiorstwie na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w przedsiebiorstwie
petrochemia - blachownia spolka akcyjna.Stosunek sluzbowy funkcjonowania policji..Thomas- mark. mistrzowskie zarzadzanie ludzmi : tworzenie skutecznego zespolu poprzez motywowanie- wspieran.Baza
prac licencjackich.Dystrybucja produktow bankowych na przykladzie getin bank sa..Motywacja pracownicza a
efektywne zarzadzanie zasobami ludzkimi - w swietle badan porownawczych w wybranych
przedsiebiorstwach.Biegli w polskim postepowaniu karnym.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa
przemyslowego - zaklad elektroniki przemyslowej profel sp. Z o.o. W latach 2001-2005.Pomoc humanitarna
..
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w prawie miedzynarodowym i praktyce onz.Umorzenie rejestrowe w polskim postepowaniu karnym (art.
325f k.p.k.).Wymogi formalno-prawne procesu tworzenia banku.Pisanie prac magisterskich forum.praca
licencjacka budzet gminy .Eichstaedt- krzysztof. - rola sadu w postepowaniu przygotowawczym a instytucja
sedziego sledczego .Pisanie prac magisterskich forum.Analiza warunkow pracy i kierunki ich doskonalenia w
ujeciu ergonomicznym na przykladzie przedsiebiorstwa wigolen s.a..Uslugi transportowe w systemach
logistycznych.Raporty z badan marketingowych oraz zasady ich sporzadzania.Prace dyplomowe
bhp.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie banku spoldzielczego w otmuchowie..Stres - motywator
czy demotywator? Analiza struktury stresu pracownikow firmy energomontaz - polnoc s.a..Specjalne strefy
ekonomiczne i ich wplyw na rozwoj przedsiebiorczosci - na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej.Mieszkaniowy kredyt hipoteczny.Stany nadzwyczajne w polskim ustawodawstwie.Problem
bezrobocia oraz ocena metod jego zwalczania na przykladzie powiatu sieradzkiego.Analiza finansowoekonomiczna jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie wybranej gminy.Aktywnosc spoleczenstwa
w lokalnych grupach dzialania na podstawie stowarzyszenia razem dla radomki.Kredyt jako zrodlo
finansowania podmiotow gospodarczych w polsce w latach 2007-2012.Bezrobocie w polsce po 1989 oraz
programy jego przeciwdzialania na podstawie gminy proszowice..Poszanowanie energii jako zadanie
administracji publicznej..Znaczenie wejscia polski do unii monetranej w warunkach kryzysu
finansowego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Egzekucja oproznienia lokalu
lub pomieszczenia.Gotowa praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Transgraniczne przeniesienie
siedziby spolki krajowej w swietle swobody przedsiebiorczosci.Bariery i progi w funkcjonowaniu malych i
srednich przedsiebiorstw.Strategia produktu bankowego na podstawie esbanku w radomsku.Analiza
dzialalnosci ubezpieczeniowej pzu zycie s.a w latach 2001-2004.Procedura --niebieskie karty w powiecie
glubczyckim w latach 2006-2009.Dopuszczalnosc wypowiadania terminowych umow o
prace.Kryminalistyczne aspekty analizy kryminalnej.Wykorzystanie instrumentow promocji w procesie
zarzadzania miastem na przykladzie wielunia..Projekt kladki stacyjnej dla pieszych z dojsciem od czola
peronu praca inzynierska budownictwo.Zastosowanie portali web 2.0 w marketingu turystycznym.Analiza
przeplywow pienieznych i kapitalowych i jej znaczenie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Wplyw
wykorzystania srodkow z unii europejskiej przez jednostke samorzadu terytorialnego na rozwoj
gminy..Leasing jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej.Transgraniczny obrot produktami
leczniczymi-dopuszczenie produktow leczniczych do obrotu w swietle prawa ue i ustawy prawo
farmaceutyczne.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa - analiza na przykladzie przedsiebiorstwa polsad
w latach 2008-2010.Ryzyko w kredytowaniu ludnosci.Analiza finansowa firmy jutrzenka s.a..Strategia
rozwoju miedzynarodowej firmy konsultingowej (na przykladzie consulenti al quadrato).Logistyka dystrybucji
a obsluga klienta w aspekcie przewagi konkurencyjnej.Sprawozdanie finansowe wedlug ustawy o
rachunkowosci i msr / mssf.Polityka kredytowa wobec przedsiebiorstw w zarzadzaniu ryzykiem kredytowym
banku.Promocja regionu w internecie. Projekt dzialan promocyjnych dla polnocnej czesci ziemi
dobrzynskiej.Nowoczesne formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Prace dyplomowe
pisanie.Regulacja wrogich przejec w prawie spolek i strategie przeciw nim dzialajace.Znaczenie oceny dla
zarzadzania uczeniem sie w szkole. Rola postaw nauczycieli wobec problemu oceniania..Status prawny- cel
dzialania i organizacja stowarzyszen katolickich w polsce.Bezrobocie i sposoby lagodzenia jego
skutkow.Analiza budzetu gminy kobiele wielkie w latach 2003-2007.Ochrona informacji niejawnych a prawo
do informacji.Unia gospodarcza i walutowa oraz kierunki dostosowan polski do strefy euro.Kierowanie
personelem w administracji samorzadowej na przykladzie gminy we wreczycy wielkiej.Konstytucyjna oraz
prawnokarna ochrona zycia dziecka poczetego w polskim porzadku prawnym.praca licencjacka budzet gminy
.Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym miedzynarodowym.Prawo podatkowe.Nowoczesne narzedzia
informatyczne dla wspomagania procesu magazynowania na przykladzie sieci handlowej makro
cash&carry..Oferty na roboty budowlane oraz kredytowanie inwestora i wykonawcy praca inzynierska
budownictwo.Wspolpraca nauczycieli z rodzicami a zarzadzanie szkola.Dyskryminacja w stosunkach pracy w
organizacjach publicznych.Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania zadan
publicznych.Public relations jako narzedzie komunikacji w organizacji i jej otoczeniu.praca licencjacka budzet
gminy .Tematy prac licencjackich z rachunkowosci.Andrejčuk- vâčeslav nikolaevič. Red. - krajobraz a turystyka
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= landscape and tourism .praca licencjacka budzet gminy .Analiza wplywu wybranych czynnikow
ksztaltujacych srodowisko pracy na bezpieczenstwo pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym - hucie szkla
guadrian..Najskuteczniejsze instrumenty motywowania pracownikow dzialu kreatywnego na przykladzie
agencji reklamowej papajastudio.System zarzadzania jakoscia w sluzbie zdrowia na przykladzie szpitala
specjalistycznego im. J. Sniadeckiego w nowym saczu.praca licencjacka budzet gminy .Procedury
administracyjne.Zlece napisanie pracy magisterskiej.Kultura ludowa we wspolczesnej polsce: zmierzch form
tradycyjnych i ksztaltowanie sie form nowych.Akt notarialny jako podstawa wpisu prawa do ksiegi
wieczystej.Ewolucja polityki bezpieczenstwa unii europejskiej a aktualne wyzwania stojace przed
unia..Zintegrowany system zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie elektrowni
laziska.Kryminologia.Nielaczna- maria. Red. - przestrzeganie praw osob pozbawionych wolnosci : o
monitorowaniu jednostek penitencjarnych .System obslugi klientow w towarzystwie ubezpieczeniowym na
przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen s.a..Kubiak- jaroslaw - zjawisko asymetrii informacji a
struktura kapitalu przedsiebiorstw w polsce .Polityka zagraniczna stanow zjednoczonych w zakresie walki z
terroryzmem- a prawo miedzynarodowe.Wypadek przy pracy i inne wypadki w zatrudnieniu..Pomoc malym i
srednim przedsiebiorstwom ze srodkow zagranicznych- publicznych i prywatnych.Wplyw otoczenia na rozwoj
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie branzy meblowej w powiecie kepinskim..Organizacja i tryb
pracy rady gminy. Analiza porownawcza statutow gmin powiatu suskiego.Plan pracy licencjackiej
wzor.System ocen pracowniczych - analiza przypadku.Przewidywanie upadlosci przedsiebiorstwa na
podstawie danych sprawozdan finansowych.Likwidacja spolek kapitalowych.Nowak- edward (1951- ). Red. rachunkowosc a controlling .Zlota akcja w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu sprawiedliwosci
oraz prawa polskiego - ze szczegolnym uwzglednieniem ustawy z dnia 3 czerwca 2005.Swiadek w procesie
karnym.praca licencjacka budzet gminy .System premiowy jako glowny motywator przedstawicieli
handlowych w spolce zywiec sprzedaz i dystrybucja.Prawo handlowe.Jednostka w sytuacji
administacyjnoprawnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..Problem bezrobocia wsrod
osob do 25 roku zycia i formy aktywizacji zawodowej w powiecie tureckim w latach 2007-2011.Formy
opodatkowania przedsiebiorcow na przykladzie urzedu skarbowego w ostrolece.Specyfika gospodarowania
gminnym zasobem nieruchomosci w miescie sredniej wielkosci na przykladzie pabianic.Instrumenty
konkurowania malego przedsiebiorstwa na prykladzie firmy janex spolka jawna w opolu..Odnawialne zrodla
energii elektrycznej jako przedmiot inwestycji proekologicznych na przykladzie electrabel polaniec
s.a..Dzialalnosc edukacyjno-naukowa zwiazkow wyznaniowych w zakresie szkolnictwa wyzszego w
polsce.Niepoczytalnosc jako okolicznosc wylaczajaca wine sprawcy.Ocena wykorzystania funduszy unijnych w
rozwoju gminy wieruszow w latach 2002 - 2006.Telepraca.Cel pracy magisterskiej.Analiza odbiorcow
instytucjonalnych branzy reklamowej na przykladzie smartmedia.Wplyw letniej turystyki pieszej na przyrode
tatrzanskiego parku narodowego..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie systemow informacyjnych
w funkcjonowaniu administracji publicznej na przykladzie sadu okregowego w czestochowie.Strategia
rozwoju firmy transportowo- spedycyjno- logistycznej na przykladzie dhl express..Media jako instrument
ksztaltowania postaw dzieci i mlodziezy.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie specjalnych stref
ekonomicznych na przykladzie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej..Komunikacja interpersonalna i
asertywnosc w pracy zawodowej.Wplyw kosztow na gospodarowanie zasobami mieszkan komunalnych na
przykladzie miasta skarzysko-kamienna.Rola reklamy w strategii marketingowej wspolczesnej firmy (na
przykladzie sieci plus gsm).Zbieg sankcji administracyjnej z sankcja penalna..Jakosc uslug
hotelarskich.Analiza sytuacji finansowej w spolce akcyjnej.Marketing w przedsiebiorstwie
handlowym..Montgomery- cynthia a. - strateg : badz takim liderem- jakiego potrzebuje twoja firma .Prace
licencjackie z administracji.Motywacja praca licencjacka.Dostepnosc stron internetowych dla
niepelnosprawnych. Ocena na podstawie ankiety przeprowadzonej wsrod tworcow portali i witryn
internetowych.Rola i znaczenie gospodarki magazynowej w procesie logistyki dystrybucji (na przykladzie
hurtowni farmaceutycznej).Pozycja podatnika i ochrona jego praw w toku kontroli podatkowej.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedzalni zawiercie s.a. w latach 2001-2004.Strzepka- janusz a. .
Aut. - kodeks spolek handlowych.Postepowanie antymonopolowe.Franchising jako forma prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej.Zarzadzanie produkcja przy wytwarzaniu osprzetu elektrycznego z wykorzystaniem
..
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potencjalu ludzkiego..Konstrukcja wylaczenia wspolnika ze spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia przez
pryzmat orzecznictwa wybranych sadow gospodarczych.Wplyw polityki strukturalnej unii europejskiej na
rozwoj regionow na przykladzie powiatu kutnowskiego..Ustawowe prawo odstapienia od umowy
wzajemnej..Prawo ochrony srodowiska w unii europejskiej.Wznowienie postepowania
administracyjnego.Rekrutacja i szkolenie jako instrumenty marketingu personalnego na przykladzie firmy
würth.Kowalska- samanta. - prawa czlowieka a terror i terroryzm .Wplyw dzialan promocyjnych na rozmiary
sprzedazy w salonach samochodowych skoda auto polska.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka
marketing.Analiza i ocena funkcjonowania obiektu technicznego w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Prace
magisterskie z ekonomii.Wznowienie postepowania administracyjnego.Thomas paine - zycie i
tworczosc.Zasady i zakres odliczania podatku od towarow i uslug w polsce i w unii europejskiej.Ocena
funkcjonowania kredytow hipotecznych w banku pko bp s.a.Ekstremalna turystyka motocyklowa jako
przyklad niszowego rodzaju turystyki w polsce. Prognoza i szanse na rozwoj.Rola gminy w rozwoju
infrastruktury spolecznej i technicznej na przykladzie gminy szczercow.Umowa czarteru
lotniczego.Motywowanie placowe i pozaplacowe pracownikow w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w swietle wymagan systemow zarzadzania jakoscia wedlug normy iso
9001:2000.Analiza dochodow i wydatkow ubezpieczen spolecznych.Ekonomiczna analiza efektywnosci
polskiego prawa karnego.Umowa darowizny na wypadek smierci.Pozycja ustrojowa prezydenta
rzeczypospolitej polskiej w swietle postanowien konstytucji z 1997 r..Kultura organizacyjna wspolczesnych
przedsiebiorstw na przykladzie wybranych firm.Problemy w readaptacji do studiowania na uczelni
macierzystej po powrocie ze stypendium w ramach programu erasmus..Policja w ii rp.Aktywnosc
merandisingowa w percepcji klientow hipermarketow. Analiza i ocena na wybranym przykladzie..Analiza
dzialalnosci parkow etnograficznych- bedacych atrakcja turystyczna regionow- na przykladzie: muzeum wsi
kieleckiej w tokarni i muzeum wsi radomskiej w radomiu..Zamki gotyckie jako produkt turystyczny
wojewodztwa pomorskiego i warminsko-mazurskiego.Praca magisterska przyklad.Analiza komparatywna
kredtow dla gospodarstw domowych.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie terapeutycznym
wobec skazanych uzaleznionych od alkoholu-srodkow odurzajacych lub psychotropowych.Polityka kredytowa
na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci bank polski spolka akcyjna.Jak powinna wygladac praca
licencjacka.Ocena funkcjonowania sluzby zdrowia na przykladzie samodzielnego publicznego zespolu opieki
zdrowotnej w lublincu.Rola zasady subsydiarnosci w funkcjonowaniu wspolnoty europejskiej.Przestepstwo
kradziezy z wlamaniem w konskich i powiecie koneckim w latach 2001-2004.Kasiewicz- stanislaw (1946- ).
Red. - szok regulacyjny a konkurencyjnosc i rozwoj sektora bankowego .Podpis elektroniczny.Komercjalizacja
i prywatyzacja jako droga zmian wlasnosciowych w polsce.Pojemnosc zadluzeniowa i struktura kapitalu
spolek notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Czynniki ksztaltujace wizerunek
kierownika na podstawie malej firmy.Analiza ekonomiczno-finansowa publicznych zakladow opieki
zdrowotnej jako wazny etap ich restrukturyzacji.Zarzadzanie utrzymaniem maszyn w przedsiebiorstwie
przetworstwa tworzyw sztucznych..Rola sluzb administracji publicznej w walce z patologia w
rodzinie.Marketing szeptany jako instrument promocji na przykladzie nasza-klasa.pl.Prawo niemajatkowe
wynikajace z udzialow w spolce z o.o..Przygotowanie inwestycji w procesie zamowien publicznych na
przykladzie hali przemyslowej o konstrukcji stalowej. Praca inzynierska budownictwo.Uprawnienia
korzystajacego z tytulu wad rzeczy na gruncie umowy leasingu..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Gdzie jest ukryty klucz do sukcesu super- i
hipermarketow?.Praca magisterska fizjoterapia.Dozwolona krytyka prasowa jako okolicznosc wylaczajaca
bezprawnosc naruszania dobr osobistych..Status prawnokarny pracownikow ochrony..Lokalne sieci
komputerowe niezbedne dla sprawnego funkcjonowania przedsiebiorstw na przykladzie
ikea..Miedzynarodowe malzenstwa w ue.Seminarium v r.kat.prawa ochrony srodowiska.Przestepstwo
terrorystyczne ( artykul 115 par 20 kodeksu karnego) jako przyklad implementacji decyzji ramowej z 13
czerwca 2002 roku w sprawie zwalczania terroryzmu.Style kierowania zasobami ludzkimi na przykladzie
makro cash & carry polska s.a. w opolu..praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja wewnetrzna jako
kluczowy element kultury organizacyjnej na podstawie firmy redan s.a..Rola negocjacji w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem w warunkach zaostrzajacej sie konkurencji na rynkach globalnych.Podatek dochodowy od
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osob fizycznych w wielkiej brytanii i w polsce. Analiza porownawcza..praca licencjacka budzet gminy
.Motywowanie pracownikow a poziom negatywnego nastroju.Szkolenia jako instrument zarzadzania
zasobami ludzkimi.Ochrona prawna dzieci oraz dzieci objetych piecza zastepcza.Ramy koncepcyjne
sporzadzania sprawozdan finansowych wczoraj- dzis i jutro - kalendarium prac nowelizacyjnych.Ewidencja
kosztow w ksiegach rachunkowych banku na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w
lututowie.Praca magisterska ekonomia.Prawa mniejszosci w spolkach kapitalowych- ze szczegolnym
uwzglednieniem spolki akcyjnej.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykladzie
pko s. A..Znaczenie polityki personalnej w instytucji publicznej na przykladzie urzedu statystycznego w
krakowie.Analiza i ocena dzialalnosci banku komercyjnego na przykladzie wilekopolskiego banku
kredytowego - bank zachodni s.a..Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta
i gminy lipsko.Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka odurzajacego czyli
przestepstwo z art. 178a kodeksu karnego.Orzeczenia referendarza sadowego w postepowaniu
nieprocesowym.Instrumenty pomocy materialnej stosowane przez gmine i ich trafnosc..praca licencjacka
budzet gminy .Praca magisterska psychologia.Uwarunkowania konkurencyjnosci przedsiebiorstw w dobie
globalizacji.Funkcjonowanie zarzadu drog powiatowych jako jednostki organizacyjnej starostwa
powiatowego w piotrkowie trybunalskim.Paradygmaty przywodztwa a przywodztwo edukacyjne.Promocja
sprzedazy dobr lukusowych na przykladzie regionu czestochowskiego..Zarzadzanie ryzykiem w lancuchu
dostaw w przypadkach duzych katastrof i kataklizmow.Wplyw systemu motywacyjnego na relacje
pracownicze w przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym x.Financial services in the automotive market - a
case study of a captive finance company.Proces repatriacji polakow ze wschodu w xx wieku ze szczegolnym
uwzglednieniem repatriacji z kazachstanu.Wplyw samodzielnosci finansowej gmin w polsce na poziom
dochodow podatkowych.Gminny osrodek pomocy spolecznej jako element systemu pomocy spolecznej w
polsce..Bezposrednie inwestycje zagraniczne inwestorow holenderskich w polsce.Wplyw oceny pracownika
na jego motywacja na przykladzie urzedu gminy w konopiskach.praca licencjacka budzet gminy .Kapital
przedsiebiorstwa i sposoby jego inwestowania.Inspektorat jako element administracji rzadowej zespolonej
na przykladzie wojewodzkiego inspektoratu weterynarii w opolu..Proces zakladania przedsiebiorstwa.
Aspekty prawno - organizacyjne na przykladzie branzy transportowej..Struktura i funkcjonowanie spoldzielni
mieszkaniowej w polsce na przykladzie wielunskiej spoldzielni mieszkaniowej w wieluniu.Polityka
rachunkowosci budzetowej w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w
czestochowie..praca licencjacka budzet gminy .Szkolenie i rozwoj zasobow ludzkich (na przykladzie
spoldzielni pionier.Zewnetrzne zrodla finansowania przedsiebiorczosci w polsce.Pakiet socjalny jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie auchan czestochowa.Realizacja procesow transportowych porownanie wielkiej brytanii i polski..Umorzenie dochodzenia w trybie rejestrowym.Prawo wlasciwe dla
przelewu wierzytelnosci.Zastosowanie analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa.Rola kultury organizacyjnej w sukcesie organizacji - przyklad pkn orlen.praca licencjacka
budzet gminy .Ograniczenia prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje
publiczne..Zastosowanie 5s w magazynie logistycznym przedsiebiorstwa x.Analiza efektywnosci zabezpieczen
przed ryzykiem kredytowym w ing banku slaskim s.a..Analiza warunkow pracy i zagrozen wystepujacych przy
produkcji szkla gospodarczego..Sprzeciw malzonka wobec czynnosci zarzadu majatkiem wspolnym.Rola
biznesplanu w funkcjonowaniu mikroprzedsiebiorstwa na przykladzie osrodka szkolenia kierowcow stop sp. Z
o. O..Gospodarka finansowa na przykladzie firmy handlowej xx za lata 2004-2006.Miedzynarodowa
konferencja praw czlowieka - prawo do zycia a jakosc zycia w wielokulturowej europie : materialy v
miedzynarodowej konf.Miklaszewicz- slawomir. - alienacja rynkow finansowych a perspektywy gospodarki
swiatowej .Lobbing i grupy interesu oraz ich rosnacy wplyw na podejmowanie decyzji w instytucjach
europejskich.Analiza gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kozieglowy w latach 2007-2011.Wizerunek i dzialania promocyjne firm ubezpieczeniowych na przykladzie
uniqa t.u. s.a..Duda- aneta. Red. - public relations miast i regionow .Problematyka kosztow logistyki
przedsiebiorstwa handlowego - metody wyodrebniania i obnizania kosztow.Nadzor wojewody nad
jednostkami samorzadu terytorialnego.Analiza techniczno-ekonomiczna pokryc dachowych praca inzynierska
budownictwo.Dittmann- pawel (1950- ). - prognozowanie w zarzadzaniu sprzedaza i finansami
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przedsiebiorstwa .Strategiczna karta wynikow jako system pomiaru dzialalnosci.Zakaz reformationis in peius
w postepowaniach sadowych i administracyjnym..Wylaczenia grupowe od zakazu porozumien
ograniczajacych konkurencje na przykladzie sektora ubezpieczen gospodarczych.Czynniki sprzyjajace
adaptacji spoleczno- zawodowej wsrod pracownikow pkp polskie koleje panstwowe s.a. zaklad linii
kolejowych w czestochowie.Rola budzetowania w zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwem.Local government
finance in the bedzin distict 2002 - 2004.Remont i modernizacja wybranego obiektu budowlanego –studium
przypadku. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw dzialan logistycznych na
sprawne funkcjonowanie malego przedsiebiorstwa produkcyjnego tip top sp. Z o.o..Transakcje terminowe w
zarzadzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku.Stanislawski- tadeusz - finansowanie instytucji
wyznaniowych ze srodkow publicznych w polsce .Cena jako element marketingu na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych w miescie bedzin.Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia jako forma prowadzenia
dzialalnosci inwestycyjnej na ukrainie.Orzeczenia sadu drugiej instancji wydawane po rozpoznaniu
apelacji.Pisanie prac magisterskich.Dzialalnosc jednostek budzetowych i optymalizacja kosztow na
przykladzie zlobka miejskiego w czestochowie.Naruszenie dyscypliny finansow publicznych przy udzielaniu
zamowien publicznych.Dystrybucja jako element marketingu-mix w przedsiebiorstwie (na przykladzie unimil
s.a.).Rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw po akcesji polski do unii europejskiej na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Prace dyplomowe chomikuj.Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.Ankieta do pracy
licencjackiej.Unia europejska szansa dla osob niepelnosprawnych - zludne nadzieje czy nowa
rzeczywistosc.Prezentacja oraz ewidencja kosztow dla celow sprawozdawczosci finansowej na przykladzie
przedsiebiorstwa energetycznego systemy cieplownicze s.a. w czestochowie.Wykorzystanie e-learingu w
rozwijaniu wiedzy przedsiebiorstwa.Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo dochdow gminy - na przykladzie
gminy zarki.Analiza transakcji podejrzanych w swietle sposobow przeciwdzialania praniu brudnych
pieniedzy..Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Dytczak- miroslaw. Red. - multi-aspect cooperation the
european union and china .Budzet gminy na przykladzie gminy proszkow w latach 2008 - 2010..Zarzadzanie
rozwojem lokalnym na przykladzie gminy pokoj..Zarzadzanie zorientowane na wzrost wartosci spolki (na
przykladzie polskiego koncernu naftowego orlen spolka akcyjna).Zarzadzanie produkcja mebli z
uwzglednieniem zasobow niematerialnych.Problemy interpersonalne pracownikow przedsiebiorstwa
produkcyjnego sredniej wielkosci.Klauzula porzadku publicznego w miedzynarodowym arbitrazu
handlowym.System motywacyjny w firmie na przykladzie przedsiebiorstwa timken polska
sp.zo.o..Usprawnienie funkcjonowania firmy logistycznej w obszarze nadzoru nad dokumentami na
przykladzie kuznia trans.Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Ocena zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa na przykladzie procedur stosowanych przez bank millennium s. A..Bariery rozwoju
bankowosci spoldzielczej w polsce..Kapital intelektualny jako element raportu biznesowego
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Rola i przyszlosc karty bankowej jako produktu bankowofinansowego..Podstawowe przeslanki odpowiedzialnosci materialnej pracownikow.Polski trybunal
konstytucyjny na tle wybranych europejskich sadow konstytucyjnych.Ochrona prawna baz
danych.Przedsiebiorczosc jako narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem turystycznym.Rezerwy na odroczony
podatek dochodowy jako szczegolna kategoria rezerw w polskim prawie bilansowym.Marketing wewnetrzny
w rynkowym sukcesie firmy.Preferencje konsumentow w spozywaniu piwa na podstawie badan
empirycznych.Dochody w powiatach a poziom zycia spoleczenstwa na terenie wojewodztwa
lubuskiego..Efektywnosc wykorzystania funduszy dla malych i srednich przedsiebiorstw. Analiza firmy rpm
s.a. w lublincu.Rekrutacja i motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na
podstawie firmy x.Recydywa penitencjarna.Ocena funkcjonowania magazynu dystrybucyjnego na przykladzie
firmy fagormastercook s.a..Tendencje ksztaltowania sie bezrobocia w powiecie krapkowickim w latach 20062010..Miklewski- antoni. Red. - zagadnienia innowacyjnosci funkcjonowania systemu badania + rozwoj w
nauce..Problematyka kary smierci w polskich kodeksach karnych xx wieku.Administracyjno- prawne
instrumenty stosowane przez administracje publiczna w zapewnieniu bezpieczenstwa w ruchu
drogowym.Wykorzystanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki samorzadu terytorialnego
do oceny efektywnosci jej dzialania.praca licencjacka budzet gminy .Znieslawienie przed funkcjonariuszem
publicznym.Przedmiot zaskarzenia w akcji paulianskiej.Stan i mozliwosci rozwoju turyki rowerowej w
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wojewodztwie opolskim..Analiza bilansu przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu wodociagow i kanalizacji
wod-kan sp. Z o.o. W latach 2004-2007.praca licencjacka budzet gminy .Jakosc uslug swiadczonych przez
urzedy administracji publicznej na przykladzie jednego z urzedow.Jak zalozyc male biuro podrozy.Komorka
personalna - diagnoza i perspektywy.Trybunal stanu w tradycji polskiego konstytucjonalizmu na przelomie xx
wieku..praca licencjacka budzet gminy .Pozycja prawna autokefalicznego kosciola prawoslawnego w ii
rp.Analiza wplywu zmian w budzecie na rozwoj gminy przyrow.praca licencjacka budzet gminy .Dostep do
informacji publicznej..Zarzadzanie nieruchomosci lokalowymi na podstawie czestochowskiej spoldzielni
mieszkaniowej nasza praca.Stan i perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w atenach.Jedlička- pavel. Red.
- vědecka konference hradecké ekonomické dny 2009 ekonomický rozvoj a management regionů :
hr.Globalizacja - korzysci o zagrozenia. Rola polski rynku swiatowym.Rachunek kosztow zakladu ubezpieczen
na przykladzie pzu zycie s.a..Strategic analysis of polish telecommunication market - role of a broadband
services for development of telekomunikacja polska.Podkultura wiezienna.Podatek od nieruchomosci w
polsce i wybranych panstwach unii europejskiej. Analiza porownawcza.Konkordat jako umowa
miedzynarodowa ze szczegolnym uwzglednieniem konkordatu polskiego z 1993 roku.zrodla finansowania
malych i srednich przesiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Plan pracy magisterskiej
wzor.Ogledziny zewnetrzne zwlok i miejsca ich znalezienia w przypadku smierci samobojczej przez
powieszenie.Budzet gminy na przykladzie urzedu gminy i miasta w pajecznie.Funkcjonowanie systemu haccp
w restauracji gromada.Jasinski- artur. - architektura w czasach terroryzmu : miasto- przestrzen publicznabudynek .Kamba-kibatshi- marcel. - reforma sektora finansow publicznych w kontekscie integracji polski ze
strefa euro w dobie s.Ryzyko kredytowe w finansowaniu potrzeb klientow indywidualnych.Strategie
marketingowe w przedsiebiorstwie mroncz & nadstawek sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na przykladzie wybranych projektow drogowych w
czestochowie..Skutki braku zdolnosci procesowej strony w procesie cywilnym.Rola i zakres czynnosci
rzeczoznawcy majatkowego.Motywacja jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
telekomunikacji polskiej s. A..Leasing w podatkach i ksiegowosci.Determinanty wyboru targowiska jako
miejsca zakupu przez klientow - targowiska tomex.Rozwoj polskiej energetyki zwiazanej z odnawialnymi
zrodlami energii poprzez udzielanie pomocy publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Rejderstwo w rosjijako czynnik hamujacy rozwoj gospodarki..System motywowania dzialan marketingowych malych
firm.Wartosc nieruchomosci w cyklu koniunkturalnym.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw gospodarki
odpadami na rozwoj spoleczno-gospodarczy miasta i gminy chojnow..praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie wybranych programow informatycznych do rozwiazywania problemow
logistycznych..Konstrukcja prawna nadzoru bankowego w polsce i w europie. Zagadnienia prawnoporownawcze na tle wybranych regulacji unijnych..Aport wadliwy w spolkach kapitalowych.Sciganie
wykroczen na zadanie pokrzywdzonego lub innego uprawnionego podmiotu.praca licencjacka budzet gminy
.Efektywnosc kluczowych procesow logistycznych..Wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach
konfigurowalnych agentow internetowych.Przedsiewziecia do wdrozenia systemu haccap w piekarni..Ocena
systemu motywowania do pracy w przedsiebiorstwie bis multiserwis sp. Z o.o..praca licencjacka budzet
gminy .Polityka budzetowa samorzadu lokalnego na przykladzie gminy grabica.Przypisy w pracy
magisterskiej.Rozwoj marketingu wewnetrznego na przykladzie firmy neospiro.Problem bezrobocia na
przykladzie powiatu krapkowickiego w latach 2005-2011.Logistyczna i marketingowa obsluga klienta na
przykladzie mbanku.Wplyw oczekiwan kontrahentow na jakosc produkcji w firmie camea zo.o..praca
licencjacka budzet gminy .Zmiany w systemie podatkowym po wejsciu polski do unii europejskiej na
przykladzie podatku od towrow i uslug.Metody rowiazywania konfliktow w organizacji na przykladzie
przedsiebiorstwa polontex s.a..praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie naleznosci licencyjnych w
prawie europejskim i miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Badania nad wykorzystaniem narzedzi zarzadzania jakoscia w firmie canson polska..Uzasadnienie orzeczen
w sprawach karnych.Zarzadzanie produktem w branzy farmaceutycznej.Dylematy konsolidacji finansow
publicznych w polsce.Tradycyjne i nowoczesne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw
(msp).Wplyw polityki reklamowej na rozwoj mediow.Wplyw komunikowania sie na sprawne swiadczenie
uslug w domu wczasowym.Pisanie prac magisterskich ogloszenia.Kreowanie polskich marek na
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eurorynku.Ocena kondycji finansowo- ekonomicznej przedsiebiorstwa kghm polska miedz s. A. Z
wykorzystaniem analizy fundamentalnej i technicznej w ltach 2006 -2010.Rola awansu zawodowego
nauczycieli oraz dyrektorow szkol podstawowych i przedszkoli w kregu zmian polityczno - spolecznych w
polsce.Zarzadzanie kadrami w organizacjach pozarzadowych na przykladzie fundacji mimo wszystko anny
dymnej..Logistyka i autsourcing w firmie budowlanej (na przykladzie strucco sp. Z o.o.).Rozszczepienie
stosunku zobowiazaniowego w umowach wzajemnych.Logistyka produkcji i dystrybucji na przykladzie
przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego..Rola foresightu w zarzadzaniu strategicznym w
regionie..Pozbawienie podatnika prawa do obnizenia podatku naleznego vat ze wzgledu na sposob
udokumentowania transakcji.Projekt restauracji na 150 osob z zapleczem hotelowym (ok. 30 miejsc
sypialnych) praca inzynierska budownictwo.Ryzyko bankowe w dzialalnosci jurajskiego banku spoldzielczego
w niegowie.Pisanie pracy magisterskiej.Rola komunikacji w procesie zarzadzania kooperujacymi
firmami.Wybor prawa obcego w prawie spolek kapitalowych.Projekt budowlany modernizacji segmentu
budynku mieszkalnego z prefabrykatow wielkoblokowych w podluznym ukladzie konstrukcyjnym. Praca
inzynierska budownictwo.Determinanty jakosci kola lancuchowego wykonanego ze stali..Wspomaganie
gospodarki magazynowej poprzez systemy informatyczne i nowoczesne technologie na przykladzie firmy
tradis.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2007 .Struktura i poziom uzdolnien w planowaniu kariery
zawodowej.Ocena portfela naleznosci w getin banku w latach 2006-2009.Plan pracy magisterskiej.Praca
magisterska.Ujwary-gil- anna. - kapital intelektualny a wartosc rynkowa przedsiebiorstwa .Jakosc uslug
edukacyjnych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.Badanie kliniczne - zagadnienia prawne i ich
praktyczny wymiar.Promocja marki na rynkach krajow europejskich na przykladzie grupy paradyz.praca
licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie chomikuj.praca licencjacka budzet gminy .Zjawisko mobbingu w
stosunkach pracy.Neuro lingwistyczne programowanie w negocjacjach..praca licencjacka budzet gminy
.Specyfika marketingu na rynku ubezpieczen na zycie..praca licencjacka budzet gminy .Wybrane zagadnienia
z zakresu funkcjonowania i wspierania sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Wody
geotermalne jako czynnik rozwoju turystyki na podhalu..Opracowanie strategii marketingowej leku
ulatwiajacego zasypianie herbsen..Charakterystyka i ocena dzialalnosci reklamowej radia
lodz.Samodzielnosc i samowystarczalnosc finansowa gminy i miasta stawiszyn w latach 20042007.Unieszkodliwianie odpadow przez ich skladowanie jako przedmiot prawnej problematyki
gospodarowania odpadami (ze szczegolnym uwzglednieniem dyrektywy 1999/31 w sprwie skladowania
odpadow oraz ustawy o odpadach).Zawieranie umow droga elektroniczna w obrocie
profesjonalnym.Tajemnica zwiazana z wykonywaniem zawodow prawniczych a proces karny.Sytuacja dziecka
w rodzinie alkoholowej i jej wplyw na dorosle zycie.Teoria i praktyka controllingu operacyjnego
przedsiebiorstwa na przykladzie polskiej grupy farmaceutycznej s.a...Walory turystyczne polskich gor..Kara
smierci w usa.Zapobieganie przemocy w rodzinie na podstawie dzialan komisariatu policji w ozimku.Klauzule
abuzywne w umowach deweloperskich.Polska migracja zagraniczna po wstapieniu do unii europejskiej.The
language of trade negotiation.Powstawanie i wymiar zobowiazan podatkowych.Analiza finansowa w zakresie
zarzadzania naleznosciami.Dzialalnosc zawodowa posrednika w obrocie nieruchomosciami na podstawie
biura coni- borowieccy.Doskonalenie jakosci wyrobow z pcv dla budownictwa..Zatrudnienie kobiet na
lokalnym rynku pracy w czestochowie.Krzykowski- przemyslaw. Red. - dekodyfikacja postepowania
administracyjnego a ochrona praw jednostki .Analiza gospodarki srodkami trwalymi w podejmowaniu
decyzji w przedsiebiorstwie wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a. w czestochowie w latach
2007 - 2009.Zarzadzanie zmianami w systemie normatywnym w kazachstanie- zwiazanymi z
dostosowywaniem lotnictwa cywilnego do europejskich standardow jar.Efektywnosc nowoczesnych okien
oraz wyposazonych w zaslony- zaluzje i okiennice termoizolacyjne praca inzynierska budownictwo.Wartosc
firmy i jej odwzorowanie w swietle regulacji polskich i miedzynarodowych standardow
rachunkowosci.Kontraktowanie swiadczen zdrowotnych na przykladzie malopolskiego oddzialu
wojewodzkiego narodowego funduszu zdrowa..Spolka jednoosobowa - istota prawna i funkcje.Wplyw
globalnego kryzysu finansowego 2007-2009 na bilans platniczy polski – analiza na tle wybranych krajow
ue.Znaczenie drogi ekspresowej s8 dla regionu lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa i
ocena kondycji finansowej spolki pollena ewa.Kryminalistyka w kryminale - na podstawie powiesci borysa
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akunina- marka krajewskiego i jefferyego deavera.Analiza podsystemu transportu w systemie logistycznym
na przykladzie przedsiebiorstwa x..Pisanie prac warszawa.praca licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja
gornictwa wegla kamiennego w polsce w kontekscie akcesji do unii europejskiej.Przeciwdzialania narkomanii
i jej skutecznosc na przykladzie szkol ponadgimnazjalnych w powiecie kluczborskim w latach 20002009.Polityka karna i wykonanie kar na tle transformacji systemowej w polsce.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na podstawie jego sprawozdan finansowych na przykladzie wybranej jednostki
gospodarczej.Systemy zarzadzania jakoscia na podstawie przedsiebiorstwa grot.Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa na przykladzie icso chemical production spolka z o.o w kedzierzynie-kozlu w latach 20002007..Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na jakosc uslug swiadczonych przez instytucje rynku pracy na
podstawie badan w powiatowych urzedach pracy..Weresa- marzena anna. Red. Nauk. - polska : raport o
konkurencyjnosci 2006 : rola innowacji w ksztaltowaniu przewag konkurencyjny.Podatek dochodowy od osob
fizycznych w przekroju grup spoleczno-zawodowych na przykladzie powiatu piotrkowskiego.Polityka panstwa
w stosunku do sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Uczestnicy na prawach strony w kodeksie
postepowania administracyjnego - prokurator- rzecznik praw obywatelskich- organizacja
spoleczna..Przestepstwo grozby karalnej - (art190 kk).Wykorzystanie metod analizy finansowej w ocenie
funkcjonowania przedsiebiorstwa t.c. Debica s.a w latach 2010-2012.Analiza ekonomiczno-finansowa
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a. w czestochowie w latach 2006 2009.Motywowanie pracownikow na przykladzie urzedu gminy w wawrzenicach.Cyfrowe systemy
zarzadzania prawami wylacznymi odjetymi ochrona prawnoautorska. Proba wywazenia interesow
uprawnionych i uzytkownikow..Prognoza rozwoju turystyki trampingowej.praca licencjacka budzet gminy
.Sztuka wojny sun tzu a wspolczesny marketing.Zarzadzanie procesami biznesowymi na przykladzie
produktow firmy comarch..Prywatyzacja przedsiebiorstw komunalnych jako element strategii
rozwoju.Budowanie trwalych relacji z klientem w firmie pgf s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
handlu krawymi diamentami na naruszenia praw czlowieka w afrykanskich konfliktach zbrojnych.Rozwoj
miedzynarodowego sadownictwa karnego.Dochody gmin z tytulu subwencji ogolnej.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku komercyjnego na przykladzie kredyt banku s.a..Wplyw funduszy strukturalnych unii
europejskiej na zmiany sytuacji na rynku pracy w polsce w dobie kryzysu gospodarczego na przykladzie
powiatu kutnowskiego.Rozwoj wybranych portow lotniczych w polsce w swietle integracji z unia
europejska.Promocja krakowa na rynku brytyjskim.Przestepstwa skarbowe jako rodzaj przestepczosci
gospodarczej.Skutecznosc narzedzi wykorzystywanych w zwalczaniu bezrobocia na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w tarnowie.Konstrukcja podatku dochodowego od osob fizycznych w polsce i jego
ewolucja.Ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy na prykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego w branzy tworzyw sztucznych.Rola
inwestycji infastrukturalnych we wspieraniu rozwoju regionalnego.praca licencjacka budzet gminy .Wolnosc
zrzeszania sie zwiazkow zawodowych..Ksztaltowanie strategii marketingowej w branzy odziezowej na
przykladzie firmy joe cox.Analiza i ocena budzetu gminy strzelce wielkie w latach 2007-2010.Wdrazanie
systemu zarzadzania jakoscia w urzedzie administracyjnym- na przykladzie malopolskiego urzedu
wojewodzkiego w krakowie.Modelowanie i prognozowanie poziomu stopy inflacji w polsce w latach 2000 2011 na podstawie modelu arima..Odpowiedzialnosc dyscyplinarna urzednikow w administracji
publicznej.Gospodarka finansowa gmin.Symptomy zagrozenia upadloscia w swietle analizy ekonomicznofinansowej przedsiebiorstwa..Nieruchomosc hotelowa jako przedmiot zarzadzania na przykladzie hotelu ibis
w lodzi.Pisanie prac magisterskich cena.Strategie rozwoju przedsiebiorstw na przykladzie kks lech
poznan..Basaj- v. D. - deržavnij ustrij i politična sistema ukraini : navčal’nij posibnik .Sytuacja na rynku pracy
osob po odbyciu kary pozbawienia wolnosci.Innowacyjne procesy wytwarzania produktow w
przedsiebiorstwie sektora odlewniczego..Promocja uslug na przykladzie firmy zarowka pr i marketing.praca
licencjacka budzet gminy .Rola wynagrodzen w systemie motywacyjnym w gospodarce polskiej.Warunkowe
przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie sadu okregowego w krosnie.Wojewodztwo jako region w
rozumieniu prawa europejskiego.Analiza roli kredytow ze szczegolnym uwzglednieniem kredytow
mieszkaniowych..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie personelem w sluzbie zdrowia na przykladzie
wybranego szpitala.Pomiar jakosci uslug pocztowych z wykorzystaniem systemu amqm na przykladzie poczty
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polskiej.Ustawowa wspolnosc majatkowa malzenska a spolka z o.o..Kredyty mieszkaniowe nowego portfela
powszechnej kasy oszczednosciowej banku polskiego s.a. w latach 2001 - 2003.Rozwoj polskiego rynku
funduszy inwestycyjnych nieruchomosci na przykladzie bph funduszu inwestycyjnego zamknietego sektora
nieruchomosci.Promocja jako element marketingu mix w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie pbp
orbis sp z o.o..Drobny- wojciech. - abc sluzby cywilnej .Outsorcing uslug logistycznych na przykladzie firmy
x.Egzekucja z instrumentow finansowych zapisanych na rachunku.Sprawozdania finansowe podstawa do
oceny standingu finansowego firmy na podstawie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia partner center sp.
Z o.o..Transakcje dokonywane w oparciu o informacje poufne - w poszukiwaniu uzasadnienia dla zakazu
insider trading.Bulawa piotr. - ekonomiczna analiza prawa .Usilowanie nieudolne.praca licencjacka budzet
gminy .Status prawny sedziego.Malzonkobojstwo.Wzorzec starannosci zawodowej dziennnikarza.Pozycja
ustrojowa prezydenta rosji w swietle konstytucji federacji rosyjskiej.Funkcjonowanie pomocy i opieki
spolecznej na przykladzie gminy dzialoszyn.Rentownosc jako miara oceny dzialania przedsiebiorstw.praca
licencjacka budzet gminy .Marketing uslug publicznych na przykladzie gminy staporkow.Etyka zawodu
sedziego w polsce z perspektywy standardow prawnych i pozaprawnych.Ogloszenia pisanie
prac.Postepowanie upominawcze i elektroniczne postepowanie upominawcze.Natychmiastowa wykonalnosc
wyrokow w procesie cywilnym.Analiza procesu kadrowego w organizacji na przykladzie urzedu skarbowego
krakow - srodmiescie.Dopuszczalnosc secesji abchazji i osetii poludniowej w swietle zasady samostanowienia
narodow i zasady integralnosci terytorialnej oraz nienaruszalnosci granic.Wplyw motywacji pracownikow na
relacje interpersonalne w organizacji na przykladzie urzedu gminy.Wylaczenia w zakresie udzielania prawa
ochronnego na znak towarowy.Zagadnienia prawno-ustrojowe podzialu i laczenia spolek prawa handlowego
na tle wybranych regulacji prawnych.Odpowiedzialnosc karna czlonkow personelu medycznego za dzialania
podejmowane w zespole.Zawieszenie postepowania egzekucyjnego.Podatki lokalne i ich sciagalnosc na
przykladzie gminy lazy w latach 2005-2008.Kryteria ocen i doboru personelu do pracy w
banku.Restrukturyzacja w przemysle na przykladzie odlewni zeliwa wulkan s.a..Finansowe determinanty
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Podatki
lokalne w gminie pajeczno w latach 2008-2011..Analiza determinantow wplywajacych na jakosc
odlewu.Uslugi windykacyjne i ich realizacja na przykladzie kancelarii prawnej i. Korczynska i
wspolnicy.Kredyty mieszkaniowe na przykladzie banku pekao s.a..Leasing jako forma finansowania inwestycji
przedsiebiorstw.Kultury organizacyjne stanow zjednoczonych i polski - roznice i podobienstwa.Ocena
efektywnosci ekonomicznej inwestycji na przykladzie projektu realizowanego przez bilplast sp. Z o.o..Teoria
panstwa i prawa w defensor pacis marsyliusza z padwy.Regulacje miedzynarodowe a praktyka panstw
osciennych wobec uchodzstwa z krajow totalitarnych - na przykladzie uchodzcow z korei polnocnej.Przeslanki
stwierdzenia niewaznosci decyzji w postepowaniu administracyjnym.Stosunki panstwo - kosciol na
wegrzech.Wycena wybranej spolki metoda dcf.Wplyw szkolen na rozwoj kompetencji
pracownikow.Przestepstwo przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci popelniane za posrednictwem
internetu.Interpol - zarzadzanie informacja i bezpieczenstwo miedzynarodowe..Rola i znaczenie bankowosci
elektronicznej w polskim systemie bankowym..Dowod z przesluchania swiadka w procesie cywilnym.zrodla
finansowania samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy myszyniec.Informatyczne systemy sterowania
w inteligentnym samochodzie..Zakazy dowodowe dotyczace swiadka w procesie karnym.Procedury audytu
wewnetrznego w banku spoldzielczym x..Zwiazek bialorusi i rosji. Zagadnienia instytucjonalne i
prawnomiedzynarodowe.Pisanie prac pedagogika.Jakosc w procesie zarzadzania kadrami na przykladzie
komendy wojewodzkiej policji w lodzi.Analiza transportu artykulow przemyslowych..Internet a intranet relacje i problemy bezpieczenstwa w jednostkach organizacyjnych.Rola i znaczenie gospodarki magazynowej
w przedsiebiorstwie.Negocjacje jako sposob rozwiazania konfliktow na podstawie polskich kolei
panstwowych.praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania reklamacjami a szansa dlugofalowego
pozyskania klienta..Dostosowanie polityki pienieznej polski do wymogow unii europejskiej..Prawidlowosci
rozwoju demograficznego polski w latach 1970-2009.Polityka mediow- media w polityce. Techniki
marketingowe stosowane przez prase w kontekscie informowania o polskich politykach..Problematyka
prawna oplat adiacenckich.Seminarium ii r.niest. V r- kat.hist.dok. Politycznych i prawnych.Sprzedaz
nieruchomosci samorzadowych.Rydzkowski- wlodzimierz. Red. - transport .Pomoc publiczna dla malych i
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srednich przedsiebiorstw w polsce jako stymulator restrukturyzacji i integracji polskiej gospodarki z unia
europejska.Analiza kosztow w ukladzie rodzajowym i funkcjonalnym na przykladzie nadlesnictwa radomsko
w latach 2002-2005.praca licencjacka budzet gminy .Polityka rynku pracy a problem bezrobocia na
przykladzie powiatu kutnowskiego.Public relations w przedsiebiorstwie.Stosunek pracy czlonkow zarzadu
spolek kapitalowych.Uwarunkowania zalozenia dzialalnosci gospodarczej w branzy kosmetykow naturalnych
w wojewodztwie warmijsko-mazurskim..Analiza finansowa a potrzeby ksztaltowania strategii rozwojowej
spolki na przykladzie p.p.u.h.-- esbud sp. J..Rola rady nadzorczej publicznej spolki akcyjnej w swietle kodeksu
spolek handlowych i zasad corporate governance.Zajecie ruchomosci.Chsrakterystyka i koncepcje
wykorzystania walorow turystycznych gminy sejny.Style kierowania zespolem i ich odniesienie do
ksztaltowania relacji pracowniczych na przykladzie firmy x.Konstrukcja przedawnienia w aspekcie
porownawczym w prawie wykroczen- prawie karnym i w prawie karnym skarbowym.Ocena dzialalnosci
finansowo-inwestycyjnej placowek oswiatowych jako jednostek budzetowych na przykladzie gmin: starcza i
kamienica polska.Analiza finansowa przedsiebiorstw na przykladzie polskiej grupy farmaceutycznej.Wplyw
innowacji na konkurencyjnosc przedsiebiorstwa.Reglamentacja obrotu i posiadanie narkotykow w
polsce.Leasing jako wspolczesne zrodlo finansowania inwestycji w polsce..Wycena naleznosci w dobie
kryzysu gospodarczego – ujecie sprawozdawcze.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej
spolki zpc mieszko s.a. w latach 2001-2004.Internet jako nowe medium we wspolczesnym public relations na
przykladzie agencji mediow interaktywnych redhand..Proces doboru pracownikow do sluzby cywilnej na
przykladzie komendy powiatowej policji w pabianicach.Spam jako przypadek reklamy uciazliwej- specyficzny
dla internetu czyn nieuczciwej konkurencji- wybrane zagadnieniea cywilno-prawne.Odpowiedzialnosc
czlonkow zarzadu za naruszenie zakazu konkurencji w spolkach kapitalowych.Internetowe kampanie
wizerunkowe w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Zarzadzanie sluzbami porzadku publicznego.Jednostka
samorzadu terytorialnego jako inwestor budowlany na przykladzie gminy koprzywnica.Adamusmatuszynska- anna. Red. - budowanie spolecznosci lokalnej : jak rozwijac trwale relacje pomiedzy
samorzadem a jego s.Budzet jako finansowy instrument reallizacji strategii rozwoju gminy..Uznawanie
orzeczen sadow zagranicznych na tle postanowien konwencji z lugano.Kredyt inwestycyjny jako forma
finansowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie sklepu spozywczoprzemyslowego arkadiusz jedrzejczyk.Power- mark john. - outsourcing : podrecznik sprawdzonych praktyk
.Zaleglosci podatkowe z tytulu podatku od towarow i uslug w polsce w latach 1996-2004.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw standardow sektorowych na ksztaltowanie kompetencji progowych
pracownikow..Analiza mozliwosci wykorzystania srodkow unii europejskiej przez gmine na przykladzie gminy
patnow.Odpowiedzialnosc podatkowa malzonka podatnika..Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia aga w opolu w latach 2002-2004.Odpowiedzialnosc karna
dziennikarzy..Ocena zdolnosci kredytowej gospodarstwa rolnego x (na przykladzie banku spoldzielczego
ziemi piotrkowskiej w piotrkowie trybunalskim.praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie i formy jego
zwalczania na przykladzie miasta kalisza i powiatu kaliskiego w latach 2004-2006.Wykorzystanie funduszy
przedakcesyjnych w polsce w latach 1999-2003 na przykladzie wojewodztw malopolskiego i
slaskiego..Wykorzystanie srodkow unii europejskiej z europejskiego funduszu spolecznego w ramach
programu operacyjnego kapital ludzki- na przykladzie gminy bieliny..Raporty spoleczne jako instrument
komunikacji przedsiebiorstw z interesariuszami.praca licencjacka budzet gminy .Dozwolony uzytek utworow
w internecie.Analiza umowy o stworzenie i wdrozenie programu komputerowego na gruncie przepisow
kodeksu cywilnego i prawa autorskiego.praca licencjacka budzet gminy .Penalizacja czynow o charakterze
terrorystycznym w polskim i miedzynarodowym prawie karnym.Przeksztalcenie stosunku pracy czlonka
korpusu sluzby cywilnej a pracownika samorzadowego.Systemy logiki rozmytej jako element wspomagajacy
podejmowanie decyzji.praca licencjacka budzet gminy .Pracoholizm jako uzaleznienie xxi wieku.Analiza
zrodel finansowania samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klobuck w latach 20062010.Spontaniczne zycie spoleczne uczniow jako mozliwe pole dla zarzadzania w szkole..Wykorzystanie
srodkow unijnych w polsce.Rola i znaczenie bankowosci elektronicznej w polskim systemie
bankowym..Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen na podstawie spolki jawnej p.p.h.u. kost bed.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w aspekcie rowoju pracownikow i organizacji na przykladzie wybranego
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zakladu budzetowego-centrum sportu i rekreacji w konstantynowie lodzkim.Marka jako element strategii
marketingowej warunkujacy przewage konkurencyjna przedsiebiorstwa..Funkcjonowanie zakladow
budzetowych oraz ich gospodarka finansowa na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
w chorzelach w latach 2006-2008.Podatek dochodowy od osob fizycznych w polsce na tle podatku
indywidualnego w niektorych panstwach europy.Wplyw dzialalnosci kredytowej banku na wielkosc jego
wyniku finansowego- na przykladzie banku pko bp s.a..Rentownosc i plynnosc finansowa – praktyka polskich
spolek publicznych.Marketing elektroniczny- wykorzystanie w rozwoju i promocji firmy..Metody rekrutacji i
selekcji pracownikow na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Porownanie stylow
kierowania organizacja na przykladzie pko bp i citybanku.Historia sil zbrojnych.Wplyw satysfakcji
pracownikow na jakosc szyb zespolonych.Rola i zarzadzanie plynnoscia finansowa w
przedsiebiorstwie.Instytucja scalania i wymiany jako instrument poprawy struktury gruntow rolnych.Rola
audytu finansowego w ograniczaniu kreatywnej rachunkowosci.Podatek dochodowy biezacy w ksiegach
rachunkowych osob prawnych.Analiza finansowa jednostek samorzadowych na przykladzie gminy tarnow
opolski.Prawo do integralnosci w utworach audiowizualnych.Kondratiuk-nierodzinska- monika. - regionalne
systemy innowacji a konkurencyjnosc wojewodztw w polsce .Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania
na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a. w ostrolece.Reklama praca magisterska.Praca licencjacka
plan.Ekspansja prawa pracy a zatrudnienie funkcjonariuszy policji.Przedmiotowe przeslanki
odpowiedzialnosci czlonkow zarzadu za zobowiazania spolki z o.o.na podstawie art.299 k.s.h..Ksztaltowanie
wizerunku firmy na rynku telefonii komorkowej (na przykladzie plus gsm).Analiza finansowa spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia- z ilustracja na przykladzie.Praca licencjacka administracja.Informatyzacja
administracji publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w grodkowie..praca licencjacka budzet gminy
.Ocena atrakcyjnosci kredytu bankowego i leasingu na przykladzie firmy transportowej x.Krytyka traktatu
konstytucyjnego unii europejskiej. Prawa podstawowe jako element jednolitej europejskiej
tozsamosci..Znaczenie podatku od nieruchomosci dla dochodow gminy lodz..praca licencjacka budzet gminy
.Rola analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstw na przykladzie branzy
odziezowej..praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie jako zjawisko spoleczno-ekonomiczne i metody jego
zapobiegania na przykladzie pup myslenice.Praca magisterka.Marketing i etyka na rynku farmaceutycznym w
polsce.Wierzytelnosc zabezpieczona hipoteka w postepowaniu upadlosciowym.Zwrot pisma procesowego i
jego skutki.Wplyw cech negocjatora na przebieg negocjacji.Zasady i formy pomocy publicznej w sprawach
mieszkaniowych.Dzialania zmniejszajace bezrobocie na terenie powiatu wielunskiego.Wojcik- jerzy wojciech.
- przeciwdzialanie przestepczosci zorganizowanej : zagadnienia prawne- kryminologiczne i
krymin.Bezrobocie w powiecie lodz - wschod w latach 2005-2009.Wykorzystywanie wsparcia europejskiego
funduszu rozwoju obszarow wiejskich w polsce w latach 2007-2013.Projekt parkingu samochodow
ciezarowych i osobowych wraz z systemem urzadzen odwodniajacych. Praca inzynierska
budownictwo.Wspolpraca spolki dominujacej ze spolkami zaleznymi w strukturze holdingowej powstalej w
wyniku restrukturyzacji polskich kolei panstwowych.Lewis- walt - the criminal justice club : a career
prosecutor takes on the media--and more .Dozwolony uzytek z nadan programow radiowych i
telewizyjnych.Praca magisterska przyklady.Funkcjonowanie lancucha dostaw na przykladzie hurtowni
spozywczej tradis sp. Z o. O..Zysk calosciowy w raportach rocznych spolek gieldowych w polsce na tle
rozwiazan brytyjskich i amerykanskich.Placowe i pozaplacowe formy motywowania pracownikow.Ewolucja
roli parlamentow narodowych w strukturach unii europejskiej.Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna
rozwiazania stosunku pracy.Analiza efektywnosci leasingu jako formy finansowania zewnetrznego.Wplyw
systemu crm na budowanie lojalnosci klienta na przykladzie firmy logistycznej.Warunki i czynniki rozwoju
przedsiebiorczosci w konurbacji katowickiej.Gospodarka oparta na wiedzy. Sytuacja polski w kontekscie
realizacji zalozen strategii lizbonskiej.Budzet powiatu grodzkiego na przykladzie miasta lodzi w latach 20052010.Zarzadzanie produkcja i jakoscia surowcow dla budownictwa..Rola marki w kreowaniu wizerunku firmy
na przykladzie jackpot&cottonfield.Podatek od nieruchomosci i perspektywy jego reformy.Zarzadzanie
kryzysowe jako element bezpieczenstwa publicznego na przykladzie powiatu czestochowskiego..Proces
doboru kadr.Reklama telewizyjna jako instrument ksztaltujacy zachowania konsumentow na rynku..Karty
platnicze jako nowa generacja uslug finansowych w obszarze bankowosci elektronicznej na przykladzie
..

..
bankow pekao s.a. i pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Swobodny przeplyw towarow na rynku
wewnetrznym w prawie unii europejskiej..Controlling jako instrument zarzadzania
przedsiebiorstwem.Mozliwosci doskonalenia zarzadzania w polskich klubach pilkarskich poprzez wzorzec
zarzadzania w klubie pilkarskim fc barcelona.Ocena stopnia zagrozen i ryzyka zawodowego przy eksploatacji
urzadzen w firmie sokpol..Atrakcyjnosc turystyczna katalonii w opinii polakow.Podsystem zarzadzania
gospodarka magazynowa w przedsiebiorstwie z branzy motoryzacyjnej..praca licencjacka budzet gminy
.Analiza rozwoju i funkcjonowania rynku ubezpieczen na zycie na przykladzie pzu zycie s. A..Leasing w
krajowych i miedzynarodowych regulacjach sprawozdawczosci finansowej.Wiezi rozwojowe miedzy dawnym
angielskim oraz staropolskim modelem procesu karnego a xx wiecznym wzorcem procesu mieszanego..praca
licencjacka budzet gminy .Wiedza nabywcow- a zachowania finansowe w swietle badan
empirycznych.Rywalizacja instytucji finansowych na rynku kredytow samochodowych.Problematyka
humanitarnej interwencji na przykladzie akcji nato w kosowie.Zarzadzanie kosztami jakosci w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy weltex sp. Z o.o..Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstw na
przykladzie sprawozdan finansowych spolki netia s.a. w latach 2008-2011.Pracownicze prawo do urlopu
wypoczynkowego..praca licencjacka budzet gminy .Konstytucyjne i ustawowe zasady postepowania
administracyjnego .Analiza belek adaptacyjna metoda elementow skonczonych typu hp praca inzynierska
budownictwo.Krytyka racjonalizmu michaela oakeshotta jako modus operandi w procesie tworzenia
prawa.Pierwszy biznes-otwieranie dzialalnosci gospodarczej.Rola etykiety logistycznej zgodnej z systemem
gs1 w podnoszeniu jakosci przeplywu towarow.Urzad patentowy rzeczypospolitej i europejski urzad
patentowy a ochrona praw uprawnonych z patentu.Zarzadzanie teatrem telewizyjnym od poczatku istnienia
do bojkotu w okresie stanu wojennego..Wykorzystanie just in time jako glownej metody sterowania
przeplywami w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rynek
pracy w wojewodztwie kujawsko-pomorskim (lata 2000-2007).Gospodarczy wymiar kreatywnosci. Ekonomia
kreatywna- przemysly kultury- przemysly kreatywne- miasta kreatywne- klastry kreatywne- zarzadzanie
kreatywnoscia ..Wykorzystanie backupu jako sposobu na zabezpieczenie przed utrata danych na przykladzie
plikow graficznych.Zakupy pod wplywem reklamy inetrnetowej - analiza i ocena na przykladzie wybranej
grupy.Kaszuba- krzysztof. Red. - handel miedzynarodowy a rozwoj gospodarczy : materialy xii ogolnopolskiej
konferencji naukow.Nowoczesne narzedzia promocji oprogramowania na przykladzie systemu do zarzadzania
biurami tlumaczen.Statystyczna analiza otwartych funduszy emerytalnych na przykladzie ofe polsat i ofe
pocztylion.Wzgledna niedopuszczalnosc drogi sadowej w procesie cywilnym.Ciagle doskonalenie w oparciu o
metodologie toyota production system- lean manufacturing i six sigma.Problematyka piractwa morskiego w
swietle prawa miedzynarodowego publicznego na przykladzie somalii.Spis tresci pracy magisterskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Organizacja prokuratury w polsce.Promocja kultury alternatywnej na przykladzie
muzyki punk w jarocinie w latach 1980-1989..Granice pozaustawowego kontratypu dozwolonego ryzyka w
sporcie.praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca przedsiebiorstwa z bankiem.Wrzecioniarz- piotr antoni.
Red. - transfer wiedzy na rzecz jakosci zycia .Warunki eksploatacji maszyn i urzadzen w przetworstwie
tworzyw sztucznych.Motywacja materialna pracownikow na przykladzie firmy budowlanej.Sad pracy jako
organ rozstrzygajacy spory z zakresu prawa pracy.Zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie gminy
paczkow..Dzialania marketingowe podejmowane przez mala firme na przykladzie przedsiebiorstwa
wielobranzowego mati.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne skutki
wprowadzenia internetu w przedsiebiorstwie uslugowym.praca licencjacka budzet gminy .zrodla dochodow i
ich windykacja w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie zakladu gospodarki mieszkaniowej w
pabianicach.Kontrola skarbowa jako forma weryfikacji i sciagalnosci zobowiazan
podatkowych.Samodzielnosc finansowa gminy.Rynek ropy naftowej i jego specyfika..Rola komunikacji
niewerbalnej w kierowaniu zespolem pracowniczym na przykladzie przedsiebiorstwa x.Kredyt hipoteczny
jako zrodlo finansowania nieruchomosci w polsce.Wybrane determinanty rozwoju przedsiebiorstwa
komunalnego w gospodarce rynkowej na przykladzie zakladu komunikacji miejskiej w zawierciu.praca
licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja sluzby zdrowia i jej spoleczno-ekonomiczne skutki.Doskonalenie
jakosci obslugi czlonkow spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej
parkitka.Analiza budzetu jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy ladzice.System
..
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ksztalcenia akademickiego - elastycznosc programu studiow polskich szkol wyzszych.Wykorzystanie
franchisingu w procesie rozwoju banku.praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc ubezpieczeniowa na
polskim rynku ubezpieczen komunikacyjnych.Rozwoj spoleczno - gospodarczy gminy zawiercie w drugiej
polowie xx i na poczatku xxi w..Spolki kapitalowe jako formy organizacyjno-prawne przedsiebiorstw.Nowakalojzy zbigniew. Red. - eastern policy of the european union : role of poland- case of ukraine .Tematy prac
licencjackich socjologia.praca licencjacka budzet gminy .Samorzadowe prawo miejscowe..Subkultura
kibicowska - aspekty prawnokarne.Podatkowe konsekwencje zbycia zorganizowanej czesci
przedsiebiorstwa.Mobbing - efekt zlej organizacji pracy i nieumiejetnosci rozwiazywania sytuacji
konfliktowych.praca licencjacka budzet gminy .Odpoiedzialnosc cywilnoprawna czlonkow zarzadu spolki
akcyjnej za bledne decyzje gospodarcze.Analiza dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie pko bp
sa.Asertywnosc jako podstawowa cecha zachowan negocjatora.Psychiatryczno-psychologiczne aspekty
zabojstwa w afekcie na gruncie polskiego i niemieckiego kodeksu karnego. Proba analizy prawno
porownawczej.Realizacja budzetu gminy w gminie blachownia w latach 2005-2006.Plan pracy
dyplomowej.praca licencjacka budzet gminy .Podatki lokalne zrodlem dochodu gminy zebowice w latach
2005-2007.Pozycja ustrojowa i funkcje kortezow generalnych hiszpanii.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza struktury kapitalowej bankow w aspekcie atrakcyjnosci ich portfeli inwestycyjnych oraz ograniczania
ryzyka dzialalnosci na rynku kapitalowym na przykladzie wybranych bankow komercyjnych w polsce.Znak
towarowy i jego ochrona w internecie.Restrukturyzacja zatrudnienia na przykladzie sp zoz - szpitala im. Dr j.
Dietla w krynicy zdroju.Rola bankow centralnych w historii stanow zjednoczonych w kontekscie austriackiej
teorii cyklu koniunkturalnego..Wspieranie malych i srednich przedsiebiorstw przez fundusze unii
europejskiej.Przesluchanie swiadka w procesie karnym..Sposoby obrony pozwanego w procesie
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Uczestnictwo gminy w budowlanym procesie
inwestycyjnym.Skopiec- dominik a. - polityka kursu walutowego chin jako czynnik globalnej nierownowagi
platniczej .Zakaz naduzywania pozycji dominujacej w swietle sprawy microsoft.Pisanie prac magisterskich
krakow.Metody dochodowe w wycenie przedsiebiorstw i ich zastosowanie w zarzadzaniu
wartoscia.Amortyzacja srodkow trwalych w regulacjach msr/mssf- ustawy o rachunkowosci i prawa
podatkowego.Restrukturyzacja przedsiebiorstw i jej wplyw na konkurencyjnosc na przykladzie pkp.Polityka
zatrudnienia na przykladzie malych i srednich firm w polsce..Rachunek kosztow dzialan jako narzedzie
wspierajace efektywne zarzadzanie przedsiebiorstwem uslug finansowych.Alternatywne metody
rozwiazywania sporow w sprawach gospodarczych.Pojecie i przeslanki zdolnosci rejestrowej wzoru
przemyslowego w prawie unii europejskiej na przykladzie prawa polskiego.Seminarium v r.zak. Historii
administracji i mysli administracyjnej.Rola panstwa w funkcjonowaniu gospodarki informacyjnej w
polsce.Ocena bankowosci spoldzielczej na przykladzie dzialalnosci banku spoldzielczego w myszkowie
o/kozieglowy w latach 2003-2005.Prawnopodatkowe aspekty umowy leasingu..Odpowiedzialnosc
konstytucyjna w wybranych panstwach europejskich i stanach zjednoczonych ameryki polnocnej..Wplyw
swobody przedsiebiorczosci na prawo podatkowe panstw czlonkowskich unii europejskiej.Nadzor i kontrola
dzialalnosci zawodowej rzeczoznawcow majatkowych.Dzialalnosc promocyjna przedsiebiorstw w polsce na
przykladzie firmy pollena - ewa.Strategia dzialania na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Wplyw ulg w
podatku dochodowym od osob fizycznych na dochody gromadzone przez ii urzad skarbowy lodzgorna.Budzilo- krzysztof. Red. - ksiega xxv-lecia trybunalu konstytucyjnego : ewolucja funkcji i zadan
trybunalu konstytucyjn.Ocena systemu podatku dochodowego od osob fizycznych na podstawie urzedu
skarbowego w ostrowie mazowieckim.Zarzadzanie lokalami mieszkalnymi na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej x.Cziomer- erhard - rola niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku .Facility management w
nowoczesnym zarzadzaniu nieruchomoscia.praca licencjacka budzet gminy .Nawiazanie przysposobienia w
prawie prywatnym miedzynarodowym ukrainy.Kierunki prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych.Modele i
narzedzia zarzadzania wiedza w organizacji..Znaczenie komunikacji wewnetrznej w doskonaleniu systemu
zarzadzania jakoscia-na przykladzie firmy inwemer sp. Z o.o..Dywersyfikacja oferty depozytowo - kredytowej
dla ludnosci jako element strategii rynkowej banku (na przykladzie banku pko bp s.a.).Analiza ryzyka
kredytowego podmiotow gospodarczych banku pekao s. A..Management challenge: communication and job
satisfaction.Transformacja logistyczna w aspekcie tworzenia wartosci w procesie produkcji na przykladzie
..
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duzych przedsiebiorstw przemyslowych..Ochrona dobr osobistych kandydata do pracy .Strategie nowego
produktu na przykladzie firmy artman s.a..Procesy magazynowania i transportu jako determinanty
funkcjonowania systemu dystrybucji na przykladzie firmy delic- pol s.a..praca licencjacka budzet gminy .Misja
szkoly.Bezczynnosc i przewleklosc postepowania organu administracji publicznej.Analiza i ocena
uproszczonych form opodatkowania przychodow malych firm.Przeksztalcenie spolki cywilnej.zrodla
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw (na przykladzie gospodarki polskiej).Wynagradzanie jako
element systemu motywowania w przedsiebiorstwie sanitec kolo sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Znaczenie kultury organizacyjnej dla dzialalnosci sluzby zdrowia na przykladzie zespolu opieki zdrowotnej
we wloszczowie.System motywacji i nagradzania na przykladzie delegatury lodz-widzew urzedu miasta
lodzi.Fundusze venture capital w finansowaniu przedsiewziec innowacyjnych.Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych.praca licencjacka budzet gminy .Promocja
jako czynnik aktywizacji gminy (na przykladzie gminy poddebice).Ewidenencja i rozliczenie kosztow w
gospodarstwie pomocniczym jednostki budzetowej.Prawa i obowiazki wlascicieli lokali we wspolnocie
mieszkaniowej..Ujecie i wplyw na sprawozdanie jednostki kosztow i przychodow z tytulu dlugoterminowych
kontraktow budowlanych wedlug prawa podatkowego i bilansowego.Wplyw metodyki pracy nauczycieli
akademickich na motywacje studentow wybranych kierunkow studiow dziennych.praca licencjacka budzet
gminy .Kredytowa dzialalnosc banku na przykladzie pko bp.Ocena i analiza funkcjonowania banku na
przykladzie banku spoldzielczego w radomsku.Dzialalnosc zawodowa posrednika w obrocie
nieruchomosciami na podstawie biura coni - borowieccy.Wplyw ocen okresowych na postawy i zachowania
funkcjonariuszy sluzby wieziennej.sektor malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce polskiej w
kontekscie czlonkostwa w unii europejskiej..Organizacja rady ministrow.Integracja pracownikow w zakladzie
pracy chronionej.Papiery wartosciowe w obrocie gieldowym na rynkyu regulowanym.Stosunki unii
europejskiej z indiami w xxi wieku.Jose ortega y gasset o kryzysie spoleczenstwa europejskiego i
mozliwosciach jego przezwyciezenia.Analiza definicji ludobojstwa w konwencji w sprawie zapobiegania i
karania zbrodni ludobojstwa z 9 grudnia 1948 roku w swietle wybranych przypadkow zbrodni popelnionych
w drugiej polowie xx wieku.Parszewski- kazimierz. Red. - innowacyjnosc- a kultura w gospodarce opartej na
wiedzy : praca zbiorowa .Zasada demokratycznego panstwa prawnego.Analiza dzialalnosci depozytowokredytowej ing banku slaskiego s.a. w latach 2007-2011.Motywowanie pracownikow na przykladzie
karpackiej spolki gazownictwa sp. Z o.o. W tarnowie.Obrona w postepowaniu karnym
wykonawczym.Sprawnosc niepelnosprawnych w aktywnosci kulturalnej. Wybrane zagadnienia tworczosci i
uczestnictwa w kulturze osob niepelnosprawnych.Znaczenie tuneli srednicowych dla systemu komunikacji na
przykladzie wybranych miast.Rola zarzadcy w gospodarowaniu zasobami nieruchomosci jednostki samorzadu
terytorialnego.Kontrola rozmow dla celow procesu karnego.praca licencjacka budzet gminy .Marketing i
dystrybucja w internecie na przykladzie sklepu komputerowego komputronik.pl.Prawo holdingowe w
swietle projektow nowelizacji kodeksu spolek handlowych z lat 2009-2010 – zagadnienia
wybrane.Przestepstwa zwiazane z obrotem narkotykami na podstawie ustawy z 24041997r o
przeciwdzialaniu narkomanii.Weryfikacja wadliwych decyzji administracyjnych.Rola motywacji w zarzadzaniu
na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki kapitalowej w
prawie wspolnoty europejskiej.Licencja ustawowa z art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych - komentarz.Charakterystyka porownawcza marketingu spolecznego i spolecznie
zorganizowanego.Zastosowanie analizy finansowej przez bieglego rewidenta w badaniu sprawozdan
finansowych.Sledcze ogledziny miejsca kradziezy z wlamaniem.Wplyw zmiany systemu czasu pracy na
motywacje pracownikow.Rola i wplyw interpolu w zwalczaniu przestepczosci miedzynarodowej .Zarzadzanie
procesami kulturotworczymi w krakowskich klubach na przykladzie klubu kombinator w nowej
hucie.Programy zorientowane na male i srednie przedsiebiorstwa w strategii pko bp s.a..Finansowanie obce
sektora msp..Wplyw inspekcji transportu drogowego na poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu
drogowego..Ochrona wierzyciela w procesach restrukturyzacyjnych spolek handlowych.Osinski- joachim
(1950- ). Red. - praca- spoleczenstwo- gospodarka : miedzy polityka a rynkiem .Ewolucja zakresu sadowej
kontroli administracji w polskim prawie..Marketing spoleczny w dzialalnosci organizacji niedochodowych i
dochodowych.Analiza systemu motywacji pozaplacowej na przykladzie firmy loreal..praca licencjacka budzet
..
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gminy .Uprawnienia prezydenta usa ze szczegolnym uwzglednieniem kompetencji uzyskanych po zamachach
terrorystycznych z 11 wrzesnia 2001 r..Wykorzystanie analizy finansowej do oceny sytuacji finansowej
przedsiebiorstawa x.Formy perswazji sklaniajace do korzystania z oferty reklamowej firmy krn
media..Zarzadzanie ubezpieczeniami grupowymi na przykladzie pzu zycie sa.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnianie pracownikow w formie telepracy..Public relations jako
element promocji telefonii komorkowej orange.Postep organizacyjno-technologiczny w
transporcie.Barczewski- maciej. - prawa wlasnosci intelektualnej w swiatowej organizacji handlu a dostep do
produktow lecznic.Audit wewnetrzny jako doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie
oddzialu malopolskiego pfron.Korporowicz- leszek. Red. - zmiany jakosciowe w otoczeniu a konkurencyjnosc
przedsiebiorstw : ujecie spoleczne .Dozwolony uzytek prywatny jako ograniczenie autorskich praw
majatkowych .Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie inwestycji w
gminie sulejow.Determinanty jakosci przy wytwarzaniu wyrobu ze szkla..Nieprawidlowosci w procesie
pozyskiwania kadr.praca licencjacka budzet gminy .Marketing polityczny.Uslugi swiadczone przez firme
human outsourcing w opinii klienta.Komunikacja pomiedzy pracownikami a kierownikiem w firmie bp.praca
licencjacka budzet gminy .Metody wyboru dostawcow na rynku b2b na przykladzie miedzynarodowego
koncernu dzialajacego na terenie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Pisanie prac poznan.Specyfika
marketingu uslug pocztowych na przykladzie dzialan prowadzonych przez poczte polska s.a..Ksztaltowanie
produktu turystyki religijnej na przykladzie miasta krakowa.Wartosc informacyjna rocznego sprawozdania
grupy kapitalowej barlinek s.a..Prace licencjackie tanio.Promocja jako instrument koncepcji marketingu-mix
na przykladzie centrum konferencyjno-wypoczynkowego-zamku kliczkow sp. Z o.o..Venture capital jako
forma finansowania przedsiebiorstw.Ograniczenia dowodowe w postepowaniu cywilnym ze wzgledu na
tajemnice prawne chronione i dowody uzyskane w sposob sprzeczny z prawem.praca licencjacka budzet
gminy .Fogel- piotr. - wskazniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach = indicators of
evaluation spatia.Prace magisterskie pielegniarstwo.praca licencjacka budzet gminy .Zakaz dyskryminacji ze
wzgledu na plec w kontekscie koncepcji rownosci formalnej i materialnej..Narzedzia marketingowe na
przykladzie przedsiebiorstwa energetyki cieplnej w belchatowie.Podatek vat w kontekscie unii
europejskiej.Project finance w tarnowskim zarzadzie drog miejskich..Sprawcy niepoczytalni.Zasada
aktualnosci a mechanizm stosowania norm prawa administracyjnego.Gotowe prace dyplomowe.Strategia
marketingowa uslug turystycznych na przykladzie biura podrozy sun paradise travel.Sum- katarzyna. przystapienie polski do strefy euro w swietle analizy porownawczej procesow integracji walut.Pozycja
prawna konsumenta w ubezpieczeniach bancassurance.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo z art.
178a kodeksu karnego w oparciu o analize akt sadowych.Rozrachunki z pracownikami w rachunkowosci
budzetowej na przykladzie komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej w zawierciu..Zarzadzanie
zasobami ludzkimi ii.Management challenge: exit strategy implementation.Pisanie prac licencjackich
poznan.Marketing elektroniczny w hotelarstwie – analiza jakosci.Temat pracy licencjackiej
pedagogika.System motywacyjny firmy dgt sp. Z o.o..Procesy transportowe i ich wplyw na realizacje zadan
logistycznych.Bilans jako podstawowe zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie zakladow
miesnych pekpol ostroleka s. A..Wplyw wybranych typow reklamy na zachowanie konsumenta w malej
miejscowosci.Wplyw podatkow lokalnych na funkcjonowanie gminy gorzow slaski.Testament w polskim i
ukrainskim prawie prywatnym miedzynarodowym.Analiza komparatywna oferty kredytowej dla klientow
indywidualnych na przykladzie bankow pko bp i pekao s.a..Rola podatku rolnego w budzecie gminy na
przykladzie gminy rozprza.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie podatku od nieruchomosci dla
finansow gmin..Prawne formy zabezpieczenia kredytow bankowych udzielanych na dzialalnosc
gospodarcza..Rola podatkow i oplat lokalnych w finansowaniu zadan gminy na przykladzie gminy miejsko wiejskiej opoczno oraz gminy wiejskiej slawno.Wplyw kodeksu dobrych praktyk na ksztaltowanie
prawidlowych relacji inwestorskich..Pisanie prac magisterskich warszawa.Ocena dzialalnosci kredytowej
banku polska kasa opieki s.a. w latach 2003 - 2007.Ocena poziomu i struktury bezrobocia w powiecie
czestochowskim w latach 1999 - 2004 i aktywne metody ograniczania tego zjawiska.Koncepcja pracy
licencjackiej.Model stresu organizacyjnego grupy zawodowej pielegniarek w ujeciu coopera i sloana weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi.Naruszenie ustawy vat na przykladzie wybranych
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przestepstw karnoskarbowych.Identyfikacja i klasyfikacja barier ppp w projektach infrastukturalnych w
polsce na przykladzie budowy parkingu wielopoziomowego w nowym targu.Marketing narodowy: koncepcja
i tworzenie (na przykladzie dzialalnosci fundacji promocja polska - instytut marki polskiej).Rola internetu w
marketingu politycznym na przykladzie wyborow parlamentarnych w polsce w 2007 roku.Przykladowe
tematy prac magisterskich.Marketing relacyjny w hotelarstwie.Doradca podatkowy jako pelnomocnik strony
w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Promocja produktow firmy mlecovita- a zachowanie
konsumenckie.Problemy wdrazania szpitalnych systemow informatycznych na przykladzie wybranej
jednostki.Motywacyjne aspekty pracy w szkole integracyjnej na przykladzie szkoly podstawowej z oddzialami
integracyjnymi nr 17 w czestochowie.Przyszle swiadczenia emerytalne studentow w systemie ubezpieczen
spolecznych w polsce (stan na i kwartal 2011 r.).Jakosc w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa uslugowego (na
przykladzie oddzialu dzieciecego szpitala w przasnyszu).Ocena kondycji finansowej miejskiego
przedsiebiorstwa komunalnego sp. Z o.o. Mpk.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna pracodawcy z tytulu
bezprawnego rozwiazania umowy o prace z pracownikiem.Orlowski- wojciech - zmiany w konstytucjach
zwiazane z czlonkostwem w unii europejskiej .Wdrazanie zintegrowanego systemu zarzadzania w urzedzie
marszalkowskim na przykladzie wojewodztwa malopolskiego.Konkurencyjnosc przedsiebiorstw swiadczacych
uslugi logistyczne w polsce na przykladzie firmy spedycyjnej schenker sp. Z o.o..Adaptacja pracownicza na
przykladzie firmy feu vert.Sytuacja zamawiajacego i wykonawcy w systemie zamowien
publicznych..Marketing uslug publicznych na przykladzie gminy opatow.praca licencjacka budzet gminy
.Pranie pieniedzy - wybrane zagadnienia dotyczace przestepstwa okreslonego w art. 299 kodeksu
karnego.Krysiak- zbigniew. - ryzyko kredytowe a wartosc firmy : pomiar i modelo- wanie .Fundusze unijne
zrodlem wspomagania dzialan samorzadowych na przykladzie gminy parzeczew..Wolnosc uzewnetrzniania
przekonan religijnych: historia- praktyka- aktualny stan prawny.Wawrzyk- piotr. - wspolpraca policyjna a
system informacyjny schengen ii .Problematyka niesubordynacji i dzialania na rozkaz na tle przepisow
polskiego prawa karnego.Benchmarking produktow niszowych na rynku industrialnym.praca licencjacka
budzet gminy .Teoretyczne i praktyczne aspekty jezyka reklamy..Wojcik-mazur- agnieszka. Red. - zarzadzanie
podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora publicznego a rozwoj regionalny : m.Wdrozenie koncepcji
tqm z uwzglednieniem wybranych zasad toyoty..Marketingowe badania ankietowe i ich znaczenie w
dzialalnosci przedsiebiorstw.Pedagogika praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .zrodla
finansowania inwestycji ekologicznych na przykladzie wdrazania unijnego systemu ekozarzadzania i audytu
emas w przedsiebiorstwie pge elektrownia opole s. A..Venture capital jako innowacyjna forma finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw.Formy uproszczonego opodatkowania dochodow w polskim systemie
podatkowym.Wspolpraca nauki i biznesu w polsce - studium przypadku cittru na uniwersytecie jagiellonskim
w krakowie.Motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie banku x.Orzekanie i
wykonywanie leczniczych srodkow zabezpieczajacych.Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej banku pko bp
s.a. w latach 2001-2004.Ochrona srodowiska w procesie budowlanym - wybrane zagadnienia organizacyjno prawne.Skutecznosc polityki pienieznej narodowego banku polskiego w aspekcie wejscia polski do strefy
euro.Ksztaltowanie wizerunku marki na przykladzie sieci plus gsm.Dystrybucja artykulow szybko rotujacych
na przykladzie magazynu centralnego firmy kaufland polska markety sp. Z o.o..Poczatki pracy zawodowej
absolwentow panstwowej wyzszej szkoly teatralnej im. Ludwika solskiego w krakowie na przykladzie
rocznikow 1989-2000.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc gminnego osrodka pomocy spolecznej w
klobucku..Gotowa praca magisterska.Pisanie prac praca.Gospodarka majatkiem trwalym na przykladzie
przedsiebiorstwa agromet pilmet sp. Z o.o. w brzegu..Perspektywa uczenia sie i rozwoju strategicznej karty
wynikow na przykladzie jednostki strazy pozarnej.Leasing i kredyt bankowy jako zewnetrzne zrodla
finansowania dzialalnosci inwestycyjnej malych i srednich przedsiebiorstw..Respektowanie zasady
neutralnosci przez ustawe o podatku od towarow i uslug.Zarzadzanie miedzynarodowym programem
edukacyjnym :rozumienie celow i procedur programu przez jego pracownikow a kryteria sukcesu
beneficjentow..Metody oceny zagrozenia przedsiebiorstw upadloscia.Skarga paulianska z uwzglednieniem
mozliwosci jej wykorzystania w postepowaniu upadlosciowym.Ocena wizerunku marki na przykladzie
przedsiebiorstwa lpp s.a..Mapy percepcji - tworzenie i ocena na przykladzie konkretnej grupy
respondentow.Powodztwo o zaprzeczenie macierzynstwa.Ekonomiczne podejscie do prawa w koncepcji
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richarda posnera.Aspekty prawne zarzadzania drogami powiatowymi.Aspekty podatkowe umowy
leasingu.Zarzadzanie personelem a stres w sytuacji audytu.Satysfakcja pracownikow jako element oceny
skutecznosci marketingu personalnego w tworzeniu wizerunku firmy jako pracodawcy..Proces produkcyjny i
analiza jakosci w procesie wytwarzania przyczep ciezarowych na przykladzie fabryki przyczep niewiadow
sp.zo.o..Przykladowe prace licencjackie z administracji.Akta stanu cywilnego na ziemiach polskich w xix i xx
wieku.Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowych - analiza i ocena na przykladzie konkretnego
przedsiebiorstwa.Zelazny- rafal. Red. - koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynkow : praca zbiorowa
.Udzial srodkow finansowych pozyskiwanych z funduszy unijnych w finansowaniu zadan realizowanych przez
powiatowy urzad pracy w czestochowie.Bezrobocie wsrod mlodziezy na lokalnym rynku pracy powiatu
nowosadeckiego w latach 2008-2011.Istota i znaczenie motywowania pracownikow na przykladzie firmy
x.Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych unii europejskiej dla mikro- malych i srednich
przedsiebiorstw w okresie 2004-2006.zrodla finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie wybranych..Kwestia konstytucyjnosci penalizacji znieslawienia. Rozwazania na tle europejskich
standardow wolnosci slowa w debacie publicznej..Rozliczanie zrodel finansowania stowarzyszen na
przykladzie stowarzyszenia opus.Analiza sytuacji finansowej i rentownosci przedsiebiorstwa
handlowego.Przestepstwo znieslawienia a prawnokarna ochrona czci jednostki..Badanie efektywnosci rynku
na podstawie wybranych strategii inwestycyjnych.Kredyty w finansowaniu inwestycji
przedsiebiorstw.Kryminalistyczna problematyka upozorowanych przestepstw przeciwko zyciu i
zdrowiu.Specyficzne determinanty stresu zawodowego wsrod pracownikow sluzby wieziennej..Praca jako
srodek oddzialywania na skazanych na kare pozbawienia wolnosci.Zarzadzanie wiedza w
przedsiebiorstwie.Obsluga klienta w branzy logistycznej jako determinanta sukcesu- na przykladzie wybranej
firmy.Pracownicy- jako glowny element stanowiacy o potencjale firmy x - analiza procesow
motywacyjnych.Zarzadzanie produkcja i jakoscia mas bitumicznych..Pisanie pracy doktorskiej.Efektywnosc
procesow innowacyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie zawodowe nauczycieli jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi w szkole publicznej.Wizja lokalna i eksperyment procesowy w rekonstrukcji
wypadku drogowego.Szkolenia jako element zarzadzania zasobami ludzkimi i motywowania niematerialnego
na przykladzie jednostki penitencjarnej.Strategie zarzadzania kapitalem obrotowym na przykladzie spolki
petrolinvest.Egzekucja przez zarzad przymusowy.Wsparcie przedsiebiorstw przez wladze gminy konopiska na
wybranych przykladach..Male przedsiebiorstwo- jako forma przedsiebiorczosci pomyslodawcy..Aktywny
wypoczynek ow okresie letnim szansa rozwoju turystyki w powiecie nowosadeckim.Prace licencjackie
rachunkowosc.Zasady opodatkowania dochodow z udzialu w zyskach osob prawnych.Szkolenia jako
instrument motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Odeslanie do
odpowiedniego stosowania przepisow w prawie administracyjnym.Seminarium v r. - katedra teorii
prawa.Wplyw turystyki biznesowej na rozwoj hotelarstwa w krakowie.Organizacja budowy – studium
porownawcze przykladowych realizacji praca inzynierska budownictwo.Projekt technologii i organizacji robot
remontowych i modernizacyjnych wybranego obiektu przemyslowego. Praca inzynierska
budownictwo.Aktywnosc polityki inwestycyjnej i zrodla jej finansowania w gminach wiejskich.Analiza zrodel
finansowania jednostek budzetowych na przykladzie przedszkola nr 3 w skierniewicach.Kobiety na rynku
pracy (bael 1998-2005).praca licencjacka budzet gminy .Wspolczesne kierunki rozwoju systemu dystrybucji
uslug turystycznych.Znaczenie programow pomocowych unii europejskiej dla rozwoju infrastruktury
kolejowej w polsce. Analiza na przykladzie pkp polskich linii kolejowych s.a..Specyfika kosztow uzyskania
przychodow w podatku dochodowym od osob prawnych..Prokurator w postepowaniu
przygotowawczym.Centra logistyczne jako wazny element lancucha dystrybucji.Samobojstwo aspekt
prawnokarny- kryminalistyczny.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w agendach rzadowych (na przykladzie
agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa).Struktura i poziom uzdolnien- cechy osobowosci i
kompetencje w prognozowaniu kariery zawodowej.Instrumenty zabezpieczania ryzyka eksportowego.Rozwoj
infrastruktury spolecznej w miescie bialystok na przykladzie regionalnego programu operacyjnego 20072013.Analiza systemu dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa x..Wplyw wdrazania systemu zarzadzania
jakoscia wg normy iso 9001:2008 na jakosc swiadczonych uslug medycznych na przykladzie zespolu opieki
zdrowotnej w dabrowie tarnowskiej.Ocena ksztaltowania budzetu gminy na przykladzie gminy wierzchlas w
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latach 2000 - 2004.Sluzby- inspekcje- straze.Instytucja zgloszenia robot budowlanych w ustawie – prawo
budowlane.praca licencjacka budzet gminy .Procedury administracyjne.Programy aktywizacji mlodych osob
na rynku pracy w polsce w latach 2003-2009.Pisanie pracy maturalnej.Audyt i jego znaczenie w ocenie
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo
zasilania budzetu miasta kalisz w latach 2005-2008.Sadowa ochrona samodzielnosci gminy.Zarzadzanie
talentem w kontekscie procesu budowania kariery..praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci
wykorzystania budzetowania w zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwem.Jednostki pomocnicze
gmin.Odpowiedzialnosc karna bez narazania dobra prawnego na niebezpieczenstwo..Chroniczny deficyt snu i
jego konsekwencje w grupie pracujacych osob w sektorze finansowym..Analiza kondycji finansowej
przedsiebiorstwa ubezpieczeniowego(na przykladzie powszecgnego zakladu ubezpieczen zycie
s.a.).Regulacje bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego w jako reakcja na kryzys.Bezpieczenstwo
panstwa.Neuro lingwistyczne programowanie w negocjacjach..Firma kurierska w lancuchu dostaw na
przykladzie przedsiebiorstwa tnt express wordwide poland.Interwencja sil koalicyjnych w iraku w swietle
prawa miedzynarodowego.Wartosciowanie stanowisk pracy w sluzbie cywilnej na przykladzie powiatowego
inspektoratu weterynarii w lasku.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie analizy
sprawozdan finansowych..Obowiazek naprawienia szkody i zadoscuczynienia krzywdzie- wybrane problemy
wynikajace z dzialania teoretycznej konstrukcji art. 46 par. 1 w praktyce.praca licencjacka budzet gminy
.Promocja miasta i gminy wielun.Uprawnienia konsumenta w zakresie niezgodnosci towaru z umowa na
wybranych przykladach.Wybrane administracyjnoprawne zagadnienia rozwoju miast.Inwestowanie na rynku
finansowym. Derywaty.Strajk.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Znaczenie malych i
srednich przedsiebiorstw dla rozwoju lokalnego.Wirtualna forma organizacji.Zastosowanie analizy
finansowej do oceny przedsiebiorstwa j.w.construction holding s.a..Pracownik jako przestepca w bialym
kolnierzyku- w odniesieniu do przestepstwa korupcji gospodarczej..System automatycznej identyfikacji w
gospodarce magazynowej.Efektywnosc dzialania powiatowego urzedu pracy w klobucku w latach 20072010.Zarzadzanie ryzykiem jako metoda oddzialywania na sprawnosc podmiotow sektora
publicznego.Kontratyp ryzyka sportowego.Instytucja przysposobienia i jej zagrozenia.Analiza i ocena
dzialalnosci banku millenium s.a. w czestochowie w latach 2007-2011.Prognozowanie zapotrzebowania na
energie elektryczna jako element logistyki dystrybucji na przykladzie zaklado energetycznych.praca
licencjacka budzet gminy .Zasada ciaglosci rozprawy w postepowaniu karnym.Czyn nieuczciwej konkurencji
polegajacy na naruszeniu tajemnicy przedsiebiorstwa.Marka jako element przewagi konkurencyjnej firmy
ubezpieczeniowej (na przykladzie pzu s.a.).Zasady i funkcjonowanie strazy granicznej po przystapieniu do
konwencji schengen .Zieba- stanislaw (agrotechnika). Red. - polityka gospodarcza polski po akcesji do unii
europejskiej .Metody wyboru dostawcow na rynku b2b na przykladzie miedzynarodowego koncernu
dzialajacego na terenie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Analiza i ocena przedsiebiorstw branzy
meblarskiej regionu opolskiego..Your body speaks and means more than words - why nnonverbal
communication is so important (twoje cialo mowi i znaczy wiecej niz slowa - dlaczeko komunikacja
niewerbalna jest istotna?).Styl kierowania bezposredniego przelozonego i jego wplyw na motywacje na
przykladzie duzej i malej firmy. Studium empiryczne..Rekrutacja i nowoczesne metody doboru jako elementy
zarzadzania potencjalem ludzkim firmy.Uznanie panstwa w swietle prawa miedzynarodowego na przykladzie
kosowa.Proces zarzadzania wiedza chroniona (jawna i utajniona) w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego
maskpol s.a. w konieczkach.Wplyw nakladow inwestycyjnych na stope zatrudnienia w gospodarce
krajowej.Mediacja w postepowaniu cywilnym jako alternatywna metoda rozwiazywania
sporow.Prospoleczne programy korporacji miedzynarodowych .Publicznoprawne warunki wprowadzania
papierow wartosciowych do obrotu. Zagadnienia finansowo - prawne.Ekspansja polskich przedsiebiorstw
przemyslu spozywczego na rynkach zagranicznych.Wplyw funduszy unijnych w rozwoj infrastruktury
technicznej w gminie lacko.Ocena efektywnosci inwestycji finansowanych z budzetu gminy wozniki..praca
licencjacka budzet gminy .Kredyty konsumocyjne i inwestycyjne dla podmiotow gospodarczych w
dzialalnosci banku komercyjnego.Rozwoj lokalny na przykladzie gminy przyrow w latach 2005-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena szans rozwojowych przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan
finansowych przedsiebiorstwa pollena savona s.a..Analiza przekazow reklamowych w mediach lokalnych na
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przykladzie mediow czestochowskich.Postepowanie w sprawach nieletnich przed sadem rodzinnym.Jezakjan. Red. - struktury wlasnosci polskich spolek publicznych a ich strategie rozwoju : praca zbiorowa
.Oznakowaniece jako nowe wyzwanie dla przedsiebiorcy.Przedsiebiorca elektroenergetyczny w prawie
energetycznym.praca licencjacka budzet gminy .Coaching jako czynnik wplywajacy na zmiane efektywnosci
pracownikow call center na przykladzie biura obslugi klienta firmy „x”.Ochrona wzorow uzytkowych w
swietle przepisow prawa wlasnosci przemyslowej.Umowa wydawnicza.praca licencjacka budzet gminy
.Podatek od towarow i uslug jako podatek od wartosci dodanej..Przedawnienie zobowiazan
podatkowych.Status prawny wojta..Monitoring elektroniczny.Marka jako instrument strategii marketingowej
na przykladzie dzialalnosci firmy nikon.Analiza funkcjonowania instytucji kultury na przykladzie um
bialystok.E-marketing w branzy fmcg.Personal function as the strategic resource of the company.Wzor planu
pracy magisterskiej.Czynniki organizacyjno-ekonomiczne nowego przedsiewziecia w poligrafii.Czarneckibartosz - przestrzenne aspekty przestepczosci : metoda identyfikacji czynnikow zagrozen w
przestrzeni.Zabojstwo w afekcie w ujeciu polskiego prawa karnego.praca licencjacka budzet gminy
.Kierowanie w teorii i praktyce.Rozwoj wspolpracy gospodarczej i politycznej pomiedzy stanami
zjednoczonymi ameryki a unia europejska..Atrakcyjnosc turystyczna katalonii w opinii polakow.Postepowanie
administracyjne w systemie pieczy zastepczej.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty nadzoru nad
rynkiem finansowym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena uproszczonych form opodatkowania
przychodow malych firm.Ocena wykorzystanych funduszy strukturalnych w powiecie
radomszczanskim.Wybrane czynniki rozwoju centrow logistycznych w polsce.Ekonomiczna analiza prawa
wlasnosci w ujeciu szkoly austriackiej.Zarzadzanie produkcja i jakoscia surowcow dla budownictwa..Audyt
wewnetrzny w teorii i praktyce.Rola podatku vat i podatku akcyzowego w dochodach budzetu
panstwa.System just - in - time i jego znaczenie w dystrybucyjnej obsludze klientow.Motywowanie
pracownikow urzedu marszalkowskiego wojewodztwa malopolskiego w krakowie.Na styku dwoch
odpowiedzialnosci. Prawa gwarantowane lekarzowi w postepowaniu w przedmiocie odpowiedzialnosci
zawodowej. Zagadnienia wybrane..Praca magisterska resocjalizacja.Analiza ryzyka kredytowego osob
fizycznych na przykladzie dominet banku s.a..Praktyczne problemy stosowania przepisow o gospodarowaniu
odpadami w swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Zastosowanie instrumentow
marketingu mix w dzialalnosci przedsiebiorstwa spozywczego (na przykladzie wielunskiej spoldzielni
dostawcow mleka).Wykorzystanie srodkow unii europejskiej w duzym przedsiebiorstwie na przykladzie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s. A..Joint venture jako forma
wspolpracy miedzynarodowej.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja glowy panstwa w okresie ii
rzeczypospolitej..Tytuly prac magisterskich.Szkolenie jako element motywacji pracowniczej na przykladzie
zakladu gorniczego.Prawnomaterialne aspekty prawa do renty rodzinnej z funduszu ubezpieczen
spolecznych.Obrot akcjami i ryzyko inwestowania na przykladzie zakladow odziezowych bytom
s.a..Przywodztwo w organizacji-budowanie pozycji lidera na przykladzie sieci sklepow detalicznych.Jakosc w
zarzadzaniu produkcja konstrukcji stalowych.Analiza zmian poziomu oraz struktury bezrobocia i metod jego
ograniczania na podstawie gminy murow..Tkaczyk- stanislaw. Red. - quality management : selected aspects :
a study prepared in fulfilment of the goals of the centr.Jakosc obslugi klienta w funkcjonowaniu
przedsiebiorstwa uslugowego (na przykladzie miejskiego zakladu komunikacji spolka z o. O. W
ostrolece).Przypisy w pracy licencjackiej.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna czlonkow korpusu sluzby cywilnej i
mianowanych urzednikow panstwowych.Prace licencjackie ceny.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
finansowa praca licencjacka.Formy promocji stosowane w multibanku.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Ewolucja metod analizy finansowej w gospodarce rynkowej.Status prawny
przewodnika tatrzanskiego.Negocjacje jako sposob komunikacji interpersonalnej.Wspolnotowa zasada
rownego traktowania kobiet i mezczyzn w zatrudnieniu i jej wplyw na polskie prawo pracy.Przyczyny- skala i
ekonomiczne skutki piractwa komputerowego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
katowice.Analiza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olszewoborki.Kredytowanie jako forma obcego finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie kghm polska miedz
sa.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa na przykladzie kghm polska
miedz s.a..Ksztaltowanie kultury organizacyjnej przez kierownika.praca licencjacka budzet gminy .Sport
..

..
zawodowy jako dzialalnosc gospodarcza w prawie unii europejskiej.Reklama niekonwencjonalna jako czynnik
konkurencyjny firmy.Zewnetrzne zrodla finansowania w funkcjonowaniu branzy mleczarskiej na przykladzie
spoldzielni mleczarskiej x.Euro - nowa waluta zjednoczonej europy.Kredytowe instrumenty pochodne.Prace
dyplomowe bhp.praca licencjacka budzet gminy .Prywatyzacja sektora energetycznego na przykladzie pec
chrzanow.Controlling personalny na przykladzie bre banku..Analiza dochodow budzetowych miasta
piotrkowa trybunalskiego ze szczegolnym uwzglednieniem podatku od nieruchomosci.Adaptacja nowych
pracownikow w firmach o roznych kulturach organizacyjnych i narodowych.Leasing jako forma finansowania
inwestycji na przykladzie przedsiebiorstwa transportowo - uslugowego mega trans w latach 20062009.Lebowa- dorota. - gminna komisja rozwiazywania problemow alkoholowych .Proces komercjalizacji i
prywatyzacji na przykladzie prim --chemorozruch sp. Z o.o..Praca magisterska pedagogika
wczesnoszkolna.Detektyw.teoria a praktyka.Gospodarka budzetowa a inwestycje jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie powiatu pajeczanskiego..zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie izo - eko - centrum sp. Z o. O. W ostrzeszowie..Wplyw dotacji z unii europejskiej na rozwoj
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy jontza - granit..Marketing partnerski w sektorze b2b (ze szczegolnym
uwzglednieniem roli marki w budowaniu relacji z klientem).Referendum lokalne jako realizacja
konstytucyjnej zasady demokracji bezposredniej (na przykladzie wojewodztwa swietokrzyskiego)..Lokalizacja
centrow logistycznych i ich wplyw na rozwoj regionow.Zastosowanie analizy wskaznikowej do oceny
dzialalnosci przedsiebiorstwa.Pomoc strukturalna unii europejskiej dla sektora kultury ze szczegolnym
uwzglednieniem kinematografii.Praca licencjacka dziennikarstwo.praca licencjacka budzet gminy
.Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Bezrobocie mlodziezy wojewodztwa
slaskiego- walka z bezrobociem na przykladzie miasta zawiercia.Elektroniczna wymiana danych jako
technologia w strategii obslugi klienta.Metody kreowania wizerunku radiostacji niekomercyjnej (na
przykladzie studenckiego radia zak).Ocena zagrozenia kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na
podstawie spolki x.System nagrod i kar jako system motywujacy pracownikow urzedu gminy
poczesna.Negatywne przeslanki rozwodowe.Venture capital w stanach zjednoczonych ameryki
polnocnej.Banki spoldzielcze w realizacji polityki regionalnej..Tematy prac magisterskich
politologia.Skutecznosc polityki przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu krapkowickiego..Zasady
sadowego wymiaru sprawiedliwosci w aspekcie porownawczym.Lotnisko w balicach jako czynnik rozwoju
gospodarczego miasta krakowa i malopolski.Analiza gospodarki srodkami trwalymi w podejmowaniu decyzji
w przedsiebiorstwie wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a. w czestochowie w latach 2007 2009.Wplyw motywacji nauczycieli na ich kompetencje pedagogiczne. Badanie zaleznosci oraz jej
konsekwencje dla zarzadzania oswiata..Cielecki- tadeusz. Red. - pozycja ofiary w procesie karnym - standardy
europejskie a prawo krajowe .Bariery komunikacji interpersonalnej w organizacji.Analiza dzialalnosci
posrednika na rynku nieruchomosci.Zwolnienie ze sluzby funkcjonariusza policji .Kryzys na rynku kredytow
hipotecznych i jego wplyw na dzialalnosc biura posrednictwa finansowego posrednictwo uslug i ubezpieczen
centrum finansowe w latach 2007-2009.Uchylenie lub zmiana ostatecznej- niewadliwej decyzji
administracyjnej.Motywowanie i wynagradzanie w firmie rodzinnej - casus firmy elektrical.Plynnosc
finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie b+k polska sp. Z o.o. W
latach 2007-2009.Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami.Wielojezycznosc unii europejskiej.
Problematyka prawna.Rola banku w finansowaniu przedsiewziec typu ven-ture capital.Wplyw kontroli
wewnetrznej i audytu na rozwoj firmy na przykladzie banku polska kasa opieki spolka
akcyjna.Uwarunkowania techniczne procesu zarzadzania lancuchem dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa
poloplast..Uwarunkowania efektywnosci pozaplacowych narzedzi motywowania pracownikow.Innowacyjne
kanaly dystrybucji i sprzedazy uslug ubezpieczeniowych..Elementy controlingu wykorzystujace analize i
prognoze finansowa w planowaniu dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa.Instrumenty i mechanizmy
finansowania ochrony srodowiska na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Public relations jako element
rywalizacji informacyjnej na rynkach ubezpieczeniowych na podstawie grupy allianz polska..Wymagania
formalne skargi kasacyjnej.Ekonomiczne aspekty kredytowania wydatkow gospodarstw domowych.Dobor
pracownikow na przykladzie ppup poczta polska.Joint venture jako forma wspolpracy
miedzynarodowej.Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztow w jednostkach swiadczacych uslugi
..
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edukacyjne.Franchising jako forma dzialalnosci gospodarczej. Ocena i perspektywy rozwoju na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa.Merchandising - mix jako narzedzie oddzialywania na satysfakcje i lojalnosc
klientow.Reklama jako narzedzie promocji na przykladzie najwiekszych polskich biur podrozy.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki pge sa.Bledy w realizacji funkcji motywowania.Robbersgerhard (1950- ). Red. - panstwo i kosciol w krajach unii europejskiej .Wplyw jakosci produktow na relacje z
klientami i konkurencyjnosc zakladu uslugowo-produkcyjnego emiter..Ochrona dobr osobistych w nazwach
domen internetowych.Wplyw inwestycjii modernizacyjnej na wartosc nieruchomosci.Ksztaltowanie
umiejetnosci miekkich w aspekcie aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet.Zasada ne bis in idem w art.
54 konwencji wykonawczej do ukladu z schengen i w prawie miedzynarodowym.Postepowanie
zabezpieczajace ze szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczenia roszczen pienieznych.praca licencjacka
budzet gminy .Uslugi swiadczone przez agencje pracy tymczasowej - charakterystyka prawna.praca
licencjacka budzet gminy .Dystrybucja towarow na eurorynku - analiza i ocena na przykladzie p.p.h.
retrus.Zarzadzanie personelem w malej firmie na przykladzie p.h.u. dag-dar.Zasada rownego traktowania
akcjonariuszy.Wizje przyszlej kariery zawodowej studentow ekonomii (studiujacych w systemie
zaocznym).Ksztalcenie a wymogi rynku pracy na przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych w
zelechowie.System motywacji pracownikow na przykladzie firmy ospel s.a. w wierbce.Zintegrowane systemy
zarzadzania w rachunkowosci na przykladzie systemu erp w dziale finansowym firmy produkcyjnej.Zalety i
wady oraz postawy wobec badan marketingowych przez internet.Interaktywne i tradycyjne sposoby badania
satysfakcji pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug bankowych na przykladzie ing
banku slaskiegow opolu..Specjalne strefy ekonomiczne szansa rozwoju regionu na przykladzie lodzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej.Mechanizmy pozyskiwania srodkow ue na potrzeby ochrony srodowiska
duzych miast przemyslowych na przykladzie krakowa.Finansowe aspekty zarzadzania inwestycjami
komunalnymi na przykladzie gminy wlodowice.Naruszenia porzadku publicznego przez pseudokibicow pilki
noznej (na przykladzie krakowskich stadionow sportowych).Rola transportu wewnetrznego w systemie
logistycznym firmy polfarmex s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie internetu w kampaniach
reklamowych.Analiza wstepna i wskaznikowa sprawozdan finansowych gminnej spoldzielni sch wreczyca
wielka z siedziba w weglowicach.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie zarzadu drog
powiatowych jako jednostki organizacyjnej starostwa powiatowego w piotrkowie trybunalskim.Zarzuty w
polskiej apelacji cywilnej.Zbieg przepisow w kodeksie karnym.Czynnosci procesowe stron w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Ecr i crm - porownanie strategii logistyczno-marketingowych.Projekt adaptacji
budynku biblioteki miejskiej przy ul. Szkolnej w nowej soli na pomieszczenia administracyjne urzedu gminy
praca inzynierska budownictwo.Zakres zastrzezen patentowych w europejskich systemach
prawnych.Struktura dochodow i wydatkow powiatu wielunskiego za lata 2004-2006.Charakter prawny
stosunku pracy.Wybrane instrumenty kreowania wizerunku gminy na przykladzie nowe miasto nad
pilica.Ewolucja podkultury wieziennej w polskich zakladach karnych.Rekrutacja- selekcja i wprowadzanie
nowego pracownika do organizacji.Zarzadzanie bezpieczenstwem zywnosci w praktyce polskich
przedsiebiorstw przemyslu spozywczego.Podziemie aborcyjne - jak nielegalne stalo sie
powszechnym.Automatyczny system transakcyjny na przykladzie strategii par.Prace dyplomowe
pedagogika.Znaczenie marki w budowaniu pozycji rynkowej przedsiebiorstwa np. Krakowskich kin.Czynniki
ksztaltujace wartosc przedsiebiorstwa.Adaptacja nowych pracownikow jako element motywacji
pracowniczej.Rola analizy technicznej i fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych..Wplyw
podnoszenia kwalifikacji na kariery zawodowe sluchaczy studiow uzupelniajacych
magisterskich.Zastosowanie technologii informacyjnych w nowoczesnym przedsiebiorstwie..Public relations
jako instrument ksztaltowania wizerunku przedsiebiorstwa w organizacji i w jej otoczeniu (na przykladzie era
gsm).Ocena dzialalnosci zakladu ubezpieczen na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen
sa.Wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow.System szkolen pracownikow poczty polskiej s.a..Sleszynskiprzemyslaw. Red. - wskazniki zagospodarowania i ladu przestrzennego w gminach = indicators of spatial
organizatio.Wykorzystanie outsourcingu na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego x.Nadzor panstwa
nad kosciolami i zwiazkami wyznaniowymi w prlze szczegolnym uwzglednieniem kosciola
rzymskokatolickiego..Wykorzystanie franchisingu w branzy vendingowej (na przykladzie firmy
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master).Wizerunek menedzera - kobiety na przykladzie firmy trans-pol.Prace magisterskie z
pedagogiki.Proces rekrutacji i selekcji i jego rola w korporacji transnaropdowej.Ewolucja prawnokarnej
reakcji na przestepstwa o charakterze pedofilskim w kodyfikacjach karnych od 1932 r..Fundusze unijne jako
zrodlo wspolfinansowania rozwoju lokalnego miasta wysokie mazowieckie .Sposoby pozyskiwania majatku
przez fundacje w swietle prawa polskiego..Elementy marketingu we wspolczesnej dzialalnosci kosciolow na
przykladzie wybranych parafii i gmin wyznaniowych.Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce w swietle
regulacji prawa pracy.Rola rekrutacji i szkolenia w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.Rola i rozwoj
instytucji ombudsmana.studium porownawcze dotyczace kompetencji i dzialalnosci rzecznika praw
obywatelskich w polsce i defensora del pueblo w hiszpanii na tle innych krajow europejskich..Umowa o
zarzadzanie portfelem maklerskich instrumentow finansowych. Zagadanienia cywilnoprawne.Wplyw
amortyzacji na wynik finansowy na przykladzie firmy max sp. Z o.o..Swiadczenie zakladu ubezpieczen w
umowie ubezpieczenia na zycie.praca licencjacka budzet gminy .Prace dyplomowe przyklady.Dekret z dnia
13 czerwca 1946 roku o przestepstwach szczegolnie niebezpiecznych w okresie odbudowy panstwa(maly
kodeks karny).Charakter prawny umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym.Realizacja zasady
samodzielnosci we wspolczesnym modelu polskiego samorzadu terytorialnego..Dystrybucja produktow jako
kluczowe narzedzie marketingowej aktywnosci przedsiebiorstwa zelmer s.a..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja zarzadzania wartoscia dla akcjonariuszy w dzialalnosci
wspolczesnych przedsiebiorstw.Metody obrony przed wrogim przejeciem spolki akcyjnej.Motywowanie jako
funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi.Kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych na przykladzie banku
spoldzielczego towarzystwa oszednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank oddzialu w pabianicach..Specjalne
strefy ekonomiczne szansa rozwoju regionu na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej.Funkcjonowanie organizacji dzialajacych na rzecz praw czlowieka.Identyfikacja zagrozen i
ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie przemyslu
motoryzacyjnego..Rola systemu zarzadzania jakoscia w malych i srednich przedsiebiorstwach.Roszczenia
pracownika w przypadku wadliwego rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia przez
pracodawce.Prace dyplomowe chomikuj.Olech- anna. Red. - przepis na uczestnictwo : diagnoza partycypacji
publicznej w polsce..Analiza gospodarki finansowej gminy kroczyce w latach 2003-2004.Polska i polskosc w
mysli jana pawla ii.Strategia marketingowa firmy telekomunikacyjnej na przykladzie telewizji kablowej
toya.Przestepstwo znieslawienia w polskim kodeksie karnym na tle europejskich standardow ochrony praw
czlowieka.Planowanie i realizacja badan marketingowych w duzym przedsiebiorstwie na przykladzie stolbud
wloszczowa s.a..Analiza struktury i zachowania inwestorow na polskim rynku
kapitalowym.Niekonwencjonalne metody finansowania przedsiebiorstwa.Wykorzystanie srodkow unjnych
jako narzedzia przeciwdzialania bezrobociu w powiecie klobuckim..Domena publiczna w swietle prawa
autorskiego.Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego trw polska sp.
Zo.o..Sytuacja kryzysowa w korporacji i zarzadzanie nia na przykladzie koncernu bp.Pelnomocnictwo w
swietle przepisow prawa cywilnego.Analiza porownawcza ubezpieczen spolecznych polskich i francuskich na
tle unii europejskiej.Praca licencjacka o policji.Dzialalnosc pfron a dofinansowanie wynagrodzen
pracownikow w zakladach pracy chronionej na przykladzie konsalnet-inowopol sp. Z o.o. Zaklad pracy
chronionej.Rola i znaczenie pucharu swiata w skokach narciarskich organizowanych w zakopanem.W pogoni
za skutecznoscia - oblicza polskiej reklamy.Przestepczosc nieletnich w polsce i sposoby jej zwalczania .Rola
bieglego rewidenta w ksztaltowaniu dobrych praktyk rachunkowosci.Prace licencjackie z ekonomii.Podatki
jako determinanty dochodu narodowego.Aspekty logistyczne w zarzadzaniu firma w dystrybucji i obsludze
klienta na przykladzie firmy atlas.Polityka ochrony srodowiska unii europejskiej.Analiza rozwoju uslug banku
spoldzielczego w lazach w latach 2001 - 2005.Zawieranie umow w handlu elektronicznym.Przykladowe
tematy prac magisterskich.Dzialalnosc inwestycyjna w rachunkowosci jednostek samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy olsztyn i gminy mstow..Nadzor bankowy (wybrane zagadnienia).praca licencjacka
budzet gminy .Strategia rozwoju firmy fameg w radomsku..Polski model obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej.System motywacji do pracy w swietle teoretycznych zalozen zarzadzania zasobami ludzkimi i
praktycznej realizacji w firmie x.Czynniki wplywajace na decyzje inwestycyjne w swietle finansow
behawioralnych.praca licencjacka budzet gminy .Koszty operacyjne jako kluczowa kategoria pomiaru wyniku
..

..
finansowego w swietle polskich i miedzynarodowych regulacji rachunkowosci.The enterprises guaranteeing
the quality level stability..Prace dyplomowe chomikuj.Rekrutacja-selekcja i adaptacja pracownikow - w
poszukiwaniu skutecznych sposobow pozyskiwania i wprowadzania pracownikow.Analiza wskaznikowa i jej
wykorzystanie w analizie sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Lewandowski- krzysztof (prawo). Red. zbiorowe zarzadzanie prawami autorskimi i pokrewnymi po zmianach ustawowych .Postrzeganie systemu
haccp przez pracownikow na przykladzie zakladu produkcyjnego perfect plus.Zwalczanie nieprawidlowosci w
zakresie dokumentacji finansowej na podstawie art. 62 k.k.s..Bankowy kredyt konsumencki.Zarzadzanie
wiedza w przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .Sposoby realizacji wladzy wykonawczej w
systemie semokratycznym stanow zjednoczonych. Wybrane zmiany w kompetencjach prezydenta na
przestrzeni wiekow.Rozrachunki w dzialalnosci przedsiebiorstwa- ich wycena i znaczenie dla statoil trade sp.
Z o.o..Przestepstwo rozboju w polskim w prawie karnym z 1997..Realizacja prawa do urlopu
wypoczynkowego w swietle prawa niemieckiego i polskiego.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania
przeksztalcen samodzielnych zakladow opieki zdrowotnej w spolki prawa handlowego.Wplyw roznic
pomiedzy ustawa o rachunkowosci a miedzynarodowymi standardami rachunkowosci na ocene pozycji
finansowej przedsiebiorstwa.System motywacyjny w instytucji publicznej na przykladzie urzedu miasta w
sieradzu.Kryterium nadawania oraz zmiany imion i nazwisk w swietle orzecznictwa sadow
administracyjnych..Lodzka specjalna strefa ekonomiczna - wplyw na rozwoj wojewodztwa
lodzkiego.Specyfika dzialalnosci przedsiebiorstwa handlowego.Pomiar promocji produktow zywnosciowych
na miedzynarodowych targach poznanskich.Zasada swobody umow jako zasada prawa.Indeksy rynku
nieruchomosci jako element analizy efektywnosci inwestycji..Sytuacja absolwentow wyzszych uczelni w
wojewodztwie opolskim na regionalnym rynku pracy w 2009r..Analiza dochodow i wydatkow budzetowych
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy piotrkow trybunalski w latach 20032005.Ubezpieczenie nieruchomosci na podstawie spoldzielni mieszkaniowej w zawierciu.Odpowiedzialnosc
polityczna rady ministrow przed sejmem w polskich rozwiazaniach ustrojowych od 1989 roku.Zagora-jonsztaurszula (1950- ). Red. - wspolczesne problemy ekonomiczne : wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka
gospodarcza .Wplyw systemu logistycznego na zarzadzanie przedsiebiorstwem na przykladzie
przedsiebiorstwa skan transport..Tytuly egzekucyjne pochodzace od sadow powszechnych.Rola ubezpieczen
osobowych na przykladzie zakladu ubezpieczen.Ubezpieczenie spoleczne i emerytura z funduszu
ubezpieczen spolecznych.Inwestycje w nieruchomosci stanowiace wlasnosc samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy blachownia 2008-2010..Gospodarowanie nieruchomosciami na przykladzie gminy zarki w
latach 2009-2011..Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiebiorstwa pks wielun sp. Z o.o..Outsourcing w
transporcie wewnetrznym w dzialalnosci przedsiebiorstwa przemyslowego w sektorze wytworcow kabli na
przykladzie tele-foniki kable handel sa.Analiza transportu artykulow przemyslowych..Marki wlasne
hipermarketow - analiza i ocena na przykladzie auchan.Odpowiedzialnosc wspolnikow i czlonkow zarzadu
spolek za zobowiazania podatkowe spolki.Biznes plan narzedziem planowania dzialan w przedsiebiorstwie
na przykladzie instytutu urody i zgrabnej sylwetki.Postepowanie odrebne w sprawach
gospodarczych..Gospodarka finansowa spoldzielni na przykladzie spoldzielni kolek rolniczych w
krzanowicach..Rynek pracy w gruzji.praca licencjacka budzet gminy .Metody oceny zdolnosci kredytowej na
przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej.Ocena mozliwosci wsparcia systemu oswiaty na
poziomie gimnazjalnym z funduszy unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Rola motywatorow w
aparthotelu spatz w krakowie.Komunikacja urzedu miasta i gminy w lazach z mieszkancacmi- jako element
polityki zarzadzania terytorialnego.Analiza wdrozenia systemu haccp w produkcji piekarniczej na podstawie
pss spolem.Analiza celow strategicznych rozwoju lokalnego na przykladzie planu rozwoju gminy
klobuck.Analiza finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa gospodarki mieszkaniowej pgm sp. Z o.o.- w
latach 2004-2006.Sprawozdawczosc laczna w rachunkowosci gminy na przykladzie gminy lututow..Wartosc
zamowienia publicznego – zasady ustalania i jego znaczenie..Analiza i ocena przedsiebiorstw branzy
meblarskiej regionu opolskiego..Analiza sprawozdawczosci finansowej w przedsiebiorstwie x.Pozyskiwanie
srodkow na inwestycje na przykladzie starostwa powiatowego w zawierciu.Bank centralny na globalnym
rynku finansowym..Rekrutacja i selekcja pracownikow w wojewodzkiej komendzie policji.Przeciwdzialanie
bezrobociu na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku wojewodztwa lodzkiego.Uslugi swiadczone w
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ogolnym interesie gospodarczym.Pozaplacowe czynniki motywowania pracownikow.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kontratyp w polskim prawie
karnym..System ocen pracowniczych na przykladzie urzedu skarbowego.Penalizacja czynow o charakterze
terrorystycznym w polskim i miedzynarodowym prawie karnym.Projekt konkurencyjnosci miasta tarnowskich
gor.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc publiczna dla przedsiebiorcow.Postepowanie w stosunku do
nieobecnych w kodeksie karnym skarbowym.Tytuly prac magisterskich.Marketing personalny jako narzedzie
zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie pge dystrybucja s.a. oddzial lodz-teren).Problem
magazynowania na podstawie zywiec trade..Konstytucje apostolskie jana pawla ii.Produkt jako element
marketingu-mix przedsiebiorstwa na przykladzie firmy przedstawicielskiej schueco international.Struktura
zrodel finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie timpex s.a..System zarzadzania jakoscia na przykladzie
general electric power controls s.a..Sugestie zmian w dzialalnosci marketingowej sredniej firmy produkcyjno
- uslugowej - analiza i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa mebin.Analiza skutecznosci wybranych metod
analizy technicznej..Partnerstwo publiczno-prawne w realizacji zadan publicznych na przykladzie budowy
podziemnego parkingu na groblach w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze inwestycyjne jako
forma lokowania oszczednosci.praca licencjacka budzet gminy .Likwidacja szkod ubezpieczeniowych w
przypadku klesk zywiolowych.praca licencjacka budzet gminy .Badanie rocznych sprawozdan finansowych
przez bieglych rewidentow na przykladzie chelmskich linii autobusowych spolka z o.o..Analiza finansowa metody tradycyjne i nowoczesne.Sklepy internetowe.Status prawny prezydenta rzeczypospolitej polskiej
.Stanisz- piotr (1966- ). Red. - ukladowe formy regulacji stosunkow miedzy panstwem a zwiazkami
wyznaniowymi : (art. 25 ust..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
licencjackich lodz.Ocena jakosci uslug urzedu miasta krakowa..Rola analizy finansowej w pozyskiwaniu
zewnetrznych zrodel finansowania przez sektor msp.Prace magisterskie logistyka.praca licencjacka budzet
gminy .Rola i znaczenie okresowej oceny pracownikow na przykladzie starostwa powiatowego w
zakopanem.Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa ustrojowego i porownawczego.praca licencjacka budzet gminy
.Znaczenie jakosci przy produkcji profila okiennego typu aura..Praca licencjacka o policji.Wplyw funduszy
europejskich na rozwoj organizacji ekomuzeow na przykladzie bieszczadzkiego ekomuzeum trzy
kultury.Efektywnosc dzialalnosci kredytowej w latach 2000-2004 na przykladzie banku pko s.a..Gatnareugeniusz. Red. - internacjonalizacja procesu ksztalcenia na kierunkach studiow ekonomicznych : materialy
iii w.Seminarium ii r.niest. V r- kat.hist.dok. Politycznych i prawnych.Pisanie pracy magisterskiej cena.Wplyw
kosztow na ksztaltowanie sie wyniku finansowego w przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa x w
latach 2009-2011.Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne rozliczen bankowych na przykladzie banku
pko bp.Reklama w przedsiebiorstwie. Wielkie kampanie reklamowe..System obrotu opakowaniami
zwrotnymi na przykladzie firmy overlack sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Segment rynku jako
ocena walki konkorencyjnej.Rola akademickich biur karier w ksztaltowaniu aktywnosci zawodowej
studentow na przykladzie biur karier uniwersytetu jagiellonskiego oraz uniwersytetu ekonomicznego w
krakowie.Marketing polityczny jako zrodlo sukcesu wyborczego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na podstawie
urzedu gminy dlutow.Zasada czynnego udzialu strony w postepowaniu podatkowym.Ocena wybranych
procedur w firmie farmacol sa.Kontrola administracji publicznej sprawowana przez sady
powszechne.Logistyka dystrybucji przedsiebiorstw obslugujacych rolnictwo.Instytucja zgloszenia robot
budowlanych w ustawie – prawo budowlane.Status prawny spadkobiercy.Budzet jako narzedzie zarzadzania
w gminie klobuck.Konwalidacja czynnosci prawnych zarzadu spolki kapitalowej.Przygotowanie do
popelnienia przestepstwa i odstapienie od przygotowania.zrodla finansowania przedsiewziec inwestycyjnych
i ich wplyw na sytuacje finansowa jednostki na przykladzie alfa sp. Z o.o..Zarzadzanie kryzysem w
dzialalnosci organizacji.Jak powinna wygladac praca licencjacka.Praca licencjacka chomikuj.Mikrofinansejako instrument oferujacy podstawowe uslugi finansowe.Kontrakt menedzerski.Prace magisterskie
warszawa.Literatura w internecie oraz przyszlosc literatury tradycyjnej w dobie nowych mediow.Koszty i
zrodla finansowania opieki zdrowotnej na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej profilaktyka
medyczna w kutnie.Postepowanie nakazowe i postepowanie upominawcze.Pisanie prac poznan.Style
kierowania i ich wplyw na motywacje pracownikow na przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej.Prace licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki rozwoju e-administracji na przykladzie
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gminy zagdansk..Wybrane problemy kalkulacji kosztow oraz ustalania cen w sektorze wodnokanalizacyjnym.Zarzadzanie preorientacja zawodowa w gimnazjum.Transgraniczne przeniesienie siedziby
spolki krajowej w swietle swobody przedsiebiorczosci.Analiza ekonomiczno - finansowa spolki galli poland w
latach 2002 - 2004.Roszczenie o spelnienie swiadczenia w naturze (zarys konstrukcji).Od gospodarki ludowej
do ludowego kapitalizmu - transformacje polityczne i prawne w chinskiej rwepublice ludowej w drugiej
polowie xx wieku.Status prawny sportowca zawodowego..praca licencjacka budzet gminy .Bukowski- maciej.
- wplyw wejscia polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie .Rozwoj sektora prywatnych
przedsiebiorstw w polsce w latach 1980-2010.Pisanie prac doktorskich.Przestepstwo korupcji w sporcie
profesjonalnym na przykladzie meczu pilki noznej.Wplyw maksymalnych dyrektyw konsumenckich na
funkcjonowanie skodyfikowanych systemow prawa cywilnego.praca licencjacka budzet gminy .Korzysci dla
firmy plynace z usprawnienia procesow rekrutacji i selekcji pracownikow przy uzyciu nowoczesnego
oprogramowania.Struktura- rola i pozycja parlamentu w v republice francuskiej..Prace magisterskie
wzory.Polityka rozwoju lokalnego w swietle wykonania strategii rozwoju gminy przykona.Mechanizm
zawierania umow na rynku regulowanym papierow wartosciowych..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
reklamy na zachowanie konsumenta na rynku farb i artykulow malarskich.Diagnoza systemu organizacyjnego
w mbi - malopolskim biurze inwestycyjnym sp. Z o.o..Centrum promocji nauk matematycznych i
przyrodniczych jako przyklad nowatorskiej idei instytucji muzealno-naukowo-rozrywkowej..Funkcjonowanie
przedsiebiorstw sektora msp w warunkach integracji polski z unia europejska (na przykladzie zakladu
handlowo-uslugowego det w czestochowie).Wylaczenia spod ochrony patentowej w swietle polskiego prawa
wlasnosci przemyslowej.Gospodarka finansowa powiatu grodzkiego na przykladzie miasta piotrkowa
trybunalskiego.Wplyw scalania i podzialu nieruchomosci na jej wartosc.Zastosowanie srodkow komunikacji
elektronicznej w spolkach kapitalowych.Bankowosc internetowa w dzialalnosci marketingowej banku na
przykladzie banku bgz.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc systemu zarzadzania bezpieczenstwem i
higiena pracy w bot elektrowni belchatow s.a..praca licencjacka budzet gminy .Promocja jako element
ksztaltujacy wizerunek wojewodztwa slaskiego.Samoocena urzedu miasta kozienice za pomoca metody
caf.Alternatywne zrodla finansowania firmy drabpol s. J..Goralski- wojciech - blad co do przymiotu osoby a
waznosc malzenstwa kanonicznego : (kan. 1097 §2 kpk) .praca licencjacka budzet gminy .Podatek
dochodowy odroczony w praktyce polskich spolek publicznych w latach 2001 - 2003 - badanie skali i zakresu
wykorzystania.Sytuacja prawna pracodawcow w zwiazku z zatrudnianiem osob niepelnosprawnych na
podstawie ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.Uznanie administracyjne. Granice
swobody organow administracyjnych i zakres jej kontroli w ramach uznania
administracyjnego..Postepowanie o uzgodnienie tresci ksiegi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym.Podatkowa grupa kapitalowa jako podatnik podatku dochodowego od osob prawnych.Logistyka
procesow magazynowania i sprzedazy na przykladzie przedsiebiorstwa altia sp. Z o.o. W radomiu.Wplyw
instrumentow public relations na decyzje zakupowe w swietle badan rynkowych.praca licencjacka budzet
gminy .Przykladowe prace licencjackie.Tematy prac magisterskich prawo.Prace naukowe.Ocena mozliwosci
wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia zgodnie z norma pn-en iso 9001:2001 w firmie ogolnopolski system
dystrybucji wydawnictw azymut.Zarzadzanie w xxi wieku na przykladzie menedzera personalnego..praca
licencjacka budzet gminy .Czynniki wplywajace na stres w pracy.Sytuacja na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych w czestochowie w latach 2007-2011 na przykladzie tbs-ow i zasobow komunalnych..Analiza
funkcjonowania funduszy strukturalnych w latach 2000 - 2006.Zamowienia publiczne w polsce po wejsciu do
unii europejskiej. Tendencje i perspektywy.Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polsce.Stosunek do
czasu jako bariera komunikacyjna w organizacjach wielokulturowych.Analiza fundamentalna i techniczna a
ograniczenie ryzyka inwestycyjnego na rynku kapitalowym.Leasing jako forma dzialalnosci inwestycyjnej
przedsiebiorstwa na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Wplyw roznic kursowych na wynik finansowy
przedsiebiorstw na tle perspektyw wstapienia polski do strefy euro.Macierzynstwo zastepcze.
Dopuszczalnosc zawierania umow surogacyjnych w polsce w swietle prawa i pogladow nauki.Wykorzystanie
internetu w pracy urzedu gminy - analiza strony internetowej w odbiorze pracownikow i klientow.Dzialalnosc
depozytowa i kredytowa banku polska kasa opieki s.a..Strajk nielegalny.Promocja miasta praca
magisterska.Sad najwyzszy w stanach zjednoczonych..System motywowania pracownikow we wspolczesnych
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przedsiebiorstwach.Zarzadzanie kryzysem - mechanizmy wystepowania kryzysu w oparciu o analize
przypadku firm ice full sp. Z o.o..Realizacja zasad marketingu personalnego w opinii pracowniow regionu
czestochowskiego.Zasady prowadzenia dzialalnosci handlowej na e-rynku.Kodeks dobrych praktyk jako
efektywne narzedzie sluzace do przeciwdzialania naduzyciom na przykladzie polskich spolek
publicznych.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy wozniki.praca
licencjacka budzet gminy .Rowne traktowanie kobiet i mezczyzn w swietle prawa wspolnotowego.Strategia
konkurencji sektora uslug transportu drogowego w polsce.Rola i udzial rzecznika praw obywatelskich w
ogolnym postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.praca licencjacka budzet gminy
.Swoboda przeplywu pracownikow w unii europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem sytuacji
polakow.Wykorzystanie srodkow europejskiego funduszu regionalnego w powiecie czestochowskim.Praca
licencjacka z pielegniarstwa.Globalna polityka cenowa na przykladzie sieci hipermarketow tesco.Zarzadzanie
instrumentami wsparcia dla rolnictwa w polsce przez agencje restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa.Cichanska- barbara aleksandra. - testy przygotowujace do egzaminu zawodowego sprzedawca :
ksiazka dla nauczyciela .Metody skutecznej rekrutacji i selekcji na przykladzie agencji doradztwa
personalnego - work expree.Maloletni w spolce jawnej.Przestepstwa przeciwko kobietom jako malzonkom
na terenie prokuratury rejonowej w opolu w latach 2004-2009..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzania
inicjatywami klastrowymi w regionie lodzkim.Pisanie prac za pieniadze.Olszynski- jozef. Red. - nowe zjawiska
w gospodarce niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych .Obowiazek wspoldzialania
wierzyciela przy wykonaniu zobowiazania przez dluznika.Nieetyczne zachowania w organizacji.Tajemnica
zawodowa lekarza w polskim procesie karnym.Wplyw poziomu i wzrostu gospodarczego na dzietnosc kobiet i
wielkosc gospodarstw domowych.Wymagania polskiej nagrody jakosci jako wytyczne do doskonalenia
zarzadzania.Nowe formy zarzadzania dziedzictwem kultury ludowej po 1989 r. Na podstawie wybranych
przedsiebiorstw i instytucji.Venture capital jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw sektora
msp w polsce..Wplyw technologii multimedialnych na proces nauczania..praca licencjacka budzet gminy
.Znaczenie systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie na podstawie badan empirycznych
przeprowadzonych w przedsiebiorstwie petrochemia - blachownia spolka akcyjna.Rachunkowosc rzeczowych
aktywow trwalych.Przeslanki nadania zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego.Kapital zakladowy
w spolce z ograniczona odpowiedzilnoscia - istota prawna i organizacyjna.Pracujacy w gospodarce polskiej w
latach 2005-2010.Dochody wlasne w gospodarce finansowej gminy..Polityka pieniezna narodowego banku
polskiego podczas sytuacji kryzysowej w latach 2008-2009..Wspieranie przedsiebiorczosci na przykladzie
tomaszowa mazowieckiego.Tematy prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki motywacji w
oczach kandydatow do pracy.System zapewnienia jakosci wedlug norm iso serii 9000 na podstawie firmy
fresenius kabi polska sp. Z o. O..Pranie brudnych pieniedzy w kontekscie implikacji dla banku zachodniego
wbk s.a..Prawo pracy.Charakter postepowania dyscyplinarnego w relacji do odpowiedzialnosci karnej w
wymiarze przeslanek odpowiedzialnosci. Rozwazania w kontekscie odpowiedzialnosci dyscyplinarnej
sedziow sadow powszechnych w rzeczypospolitej polskiej..Wygasniecie prawa ochronnego na znak
towarowy z powodu jego nieuzywania.Strategia produktow na przykladzie przedsiebiorstwa viperprint sp z
o.o..Zarzadzanie praca licencjacka.Ubezpieczenia menedzerskie (d&o) jako nowy rodzaj ubezpieczen od
odpowiedzialnosci cywilnej czlonkow spolek kapitalowych w polsce na tle rozwiazan w stanach
zjednoczonych i republice federalnej niemiec..Etyczne i prawne aspekty eutanazji.Meandry polityki
regionalnej na roznych kontynentach..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Rozwoj zrownowazony oraz ciagle doskonalenie przedsiebiorstwa jako wyznacznik jakosci na przykladzie
heineken n.v..Gospodarka magazynowa i zaopatrzeniena na podstawie przedsiebiorstwa jurajska spoldzielnia
pracy..Pisze prace licencjackie.Gospodarka finansowa gminy tomaszow mazowiecki w latach 20092011.Rekrutacja i selekcja pracownikow w firmie sonion polska.praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc
dzialan promocyjnych w sieciach handlu wielkopowierzchniowego (na przykladzie carrefour polska).praca
licencjacka budzet gminy .Wyrok w postepowaniu apelacyjnym.Wypalanie zawodowe a poziom satyfakcji z
pracy.Strategy implementation process with the use of balanced scorecard. Faculty of managementuniversity of lodz case.Ogledziny jako czynnosc dowodowa przeprowadzana przez organy policji.Stasiakandrzej. Red. - wies polska dwa lata po wstapieniu do unii europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem
..
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tzw..Dowody w postepowaniu podatkowym w swietle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja
podatkowa.Charakter prawny spoldzielczych kas oszczednosciowo – kredytowych..Znaczenie procesu
rekrutacji i selekcji w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie przedsiebiorstwa robot
drogowych i mostowych s.a. w kedzierzynie - kozlu)..Zasady udzielania urlopu macierzynskiego. Uprawnienia
pracownika i obowiazki pracodawcy..Uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej w
postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych dla
rozwoju gospodarki rynkowej w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Zjawisko handlu ludzmi-jego
zapobieganie i zwalczanie.praca licencjacka budzet gminy .Kopycinska- danuta. Red. - wybory podmiotow
decyzyjnych w warunkach globalizacji : praca zbiorowa .Dwuinstancyjnosc postepowania administracyjnego
w swietle konstytucji rzeczpospolitej polskiej z 1997 roku oraz innych ustaw.Budzet zadaniowy jako narzedzie
realizacji polityki rozwoju gminy.Aspekty techniczno- ekologiczne wystepujace przy produkcji wyrobow
spozywczych..Podjecie i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie telekomunikacji we wspolnocie
europejskiej.Mediacja i inne instrumenty procesowe realizujace idee sprawiedliwosci naprawczej w polskim
postepowaniu karnym.Wprowadzenie nowego produktu jako instrument poprawy sytuacji rynkowej
przedsiebiorstwa w branzy farmaceutycznej.Ksztaltowanie kultury organizacyjnej przez
kierownika.Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci z wykorzystaniem funduszy unii europejskiej (na
przykladzie obszaru stowarzyszenia powiatow i gmin dorzecza bzury).Dzialalnosc prewencyjna krus a
wypadkowosc w rolnictwie w latach 2010-2012.Przestepstwo prania pieniedzy w ujeciu penalizacyjnym i
socjologicznym.Analiza porownawcza struktury i dynamiki portfeli inwestycyjnych fio w polsce..Pisanie prac
magisterskich wroclaw.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego wplyw na rozwoj
gminy..Znaczenie systemu motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie komendy
wojewodzkiej policji w opolu.Gospodarka zapasami w polityce rachunkowosci na przykladzie zakladow
przemyslu cukierniczego otmuchow s.a..praca licencjacka budzet gminy .Specjalne strefy ekonomiczne jako
instrument pomocy publicznej..Reklama internetowa. Znaczenie i trendy rozwoju..Problemy w finansowaniu
instytucji kultury na przykladzie muzeum lotnictwa polskiego w krakowie..Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w polsce.Budzet jako finansowy instrument reallizacji strategii
rozwoju gminy..praca licencjacka budzet gminy .Czynniki wplywajace na zachowanie konsumentow na rynku
kosmetykow.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow jako element systemu zarzadzania
w bre banku s.a..Wplyw srodkow unijnych na rozwoj sportu i turystyki w polsce..Dochody w rachunkowosci
organu podatkowego na przykladzie gminy kodrab..praca licencjacka budzet gminy .Podatek od czynnosci
cywilnoprawnych - wybrane problemy.praca licencjacka budzet gminy .Wizerunek pracodawcy w oczach
kandydatow do pracy.Dd.praca licencjacka budzet gminy .Kara grzywny w kodeksie karnym z 1997
roku.Analiza rozwiazan placowych na przykladzie przedsiebiorstwa gorazdze cement s.a..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Panstwa czlonkowskie jako platnicy i beneficjenci budzetu
ogolnego unii europejskiej.Procedury odwolawcze we wspolnotowym prawie zamowien
publicznych.Rzecznik praw dziecka.Wycena wartosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.Analiza i ocena
dzialalnosci kredytowej ing banku slaskiego w latach 2004-2008.Roman dmowski. Zarys mysli
politycznej..Ocena wykonania zadan inwestycyjnych w gminie gogolin w latach 2008 - 2010..praca
licencjacka budzet gminy .Organizacja systemu funkcjonowania sluzby wieziennej w polsce.Zewnetrzne
kompetencje unii europejskiej- kompetencje do zawierania umow miedzynarodowych.Gospodarka
nieruchomosciami w rachunkowosci gminy.Analiza finansowa spolki abc na podstawie sprawozdan
finansowych w latach 2003-2005.Upadki przedsiebiorstw w polsce w latach 2003 - 2008..Finansowanie
teatru ludowego i teatru laznia nowa w latach 2008-2009..Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie
firmy.Jakosc uslug ubezpieczeniowych- w oparciu o ubezpieczenie komunikacyjne ac- jako czynnik
wplywajacy na satysfakcje nabywcy na rynku polskim (pzu s.a.) i wloskim (generali assicurazioni).Efektywne
zarzadzanie kultura jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego. Przyklad strategii rozwoju jury krakowskoczestochowskiej.Controlling projektow na przykladzie firmy budowlanej hochtief polska oddzial fpiscracovia.praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc urzedu pracy z ilustracja na przykladzie
wojewodzkiego urzedu pracy.praca licencjacka budzet gminy .Model systemu zarzadzania jakoscia podczas
wdrazania- projektowania- zarzadzania i przewozu ladunkow na przykladzie firmy dgc logistic.Zarzadzanie
..
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jakoscia uslug na przykladzie biura uslug doradczych.Rekrutacja pracownikow w organizacjach
publicznych.Restrukturyzacja sluzby zdrowia i jej spoleczno-ekonomiczne skutki.Wykorzystanie internetu w
pracy urzedu gminy - analiza strony internetowej w odbiorze pracownikow i klientow.Prewencja i
rehabilitacja w rolnictwie.praca licencjacka budzet gminy .Regulacja statutowa funduszy
sekurytyzacyjnych.Prawne formy zabezpieczenia zobowiazan podatkowych.Oznakowaniece jako nowe
wyzwanie dla przedsiebiorcy.Stres i wypalenie zawodowe wsrod pielegniarek i opiekunow domu pomocy
spolecznej w blachowni.Grafologia a wspolczesna kryminalistyka.Prace magisterskie z
turystyki.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy x.Kodeks cywilny jako pomocnicze
zrodlo prawa pracy.Kupie prace magisterska.Zasada swobody umow jako zasada prawa.Pozyskiwanie
srodkow unijnych na realizacje inwestycji w powiecie sieradzkim.Dostosowywanie polskiej bankowosci do
standardow unii europejskiej.Zadora- halina - pieniadz wspolczesny a kryzysy finansowe .Uslugi
pozafinansowe dla klientow sektora private banking na przykladzie noble banku.Tematy prac licencjackich z
administracji.Ochrona wierzyciela w procesach restrukturyzacyjnych spolek handlowych.Logistyka sytuacji
kryzysowych - analiza na wybranych przykladach przedsiebiorstw branzy tsl.Problemy funkcjonowania
nowego trybu przyspieszonego w procesie karnym.Budowanie kanalow dystrybucji na przykladzie call center
conversa telekomunikacji novum w ostrolece.Analiza efektywnosci maszyn i zestawow przy realizacji robot
ziemnych praca inzynierska budownictwo.Environmental taxation and selected taxes other than income
taxes in the light of equality principle.Funkcjonowanie systemu ubezpieczen spolecznych w polsce na
przykladzie krus w wojewodztwie slaskim.praca licencjacka budzet gminy .Status prawny zwiazkow
zawodowych w polsce w latach 1918 - 1991.Wplyw kryzysu finansowego 2008-2010 na kondycje gospodarki
polskiej..Zarzadzanie rozliczeniem podatku od towarow i uslug w przedsiebiorstwie elhand transformatory
sp. Z o.o. W latach 2009-2011..Rola zarzadzania strategicznego w rozwoju przedsiebiorstwa.Analiza wyceny
wartosci rynkowej nieruchomosci mieszkaniowej- podejsciem porownawczym- metoda porownywania
parami.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj gminy sulejow.Pisanie prezentacji.Motywacja materialna i
niematerialna w zarzadzaniu oswiata. Analiza porownawcza placowek edukacji wczesnoszkolnej i szkolnictwa
zawodowego..Zarzadzanie nieruchomosciami wspolnot mieszkaniowych.studium porownawcze sytuacje w
polsce i we francji..Instytucja skargi subsydiarnej w polskim prawie karnym procesowym.Prawo
miedzynarodowe publiczne.Motywy dzialalnosci studentow w kolach naukowych na przykladzie wydzialu
zarzadzania ul.Analiza techniczno-ekonomiczna wspolczesnych rozwiazan drzwi i okien praca inzynierska
budownictwo.Zadania powiatu w obszarze pomocy spolecznej i zrodla ich finansowania na przykladzie
powiatowego centrum pomocy rodzinie w starachowicach.Mierzenie efektywnosci inwestowania na
przykladzie funduszy inwestycyjnych otwartych.Produkty hipoteczne w bankach komercyjnych w
ostrolece.Czynniki determinujace strategie sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Wynagrodzenia i ich
rola w procesie motywowania pracownika.Wykorzystanie instrumentow zapewnienia jakosci w
przedsiebiorstwie krawiectwa lekkiego.Analiza roli i funkcji szkolen w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie produkcyjnym.Odpowiedzialnosc porzadkowa i dyscyplinarna pracownikow.Ankieta wzor
praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Klamstwo w procesie rekrutacji.Rachunkowosc
rzeczowych aktywow trwalych na przykladzie cementowni warta s.a. w trebaczewie.Wypadek w komunikacji
drogowej..Tendencje rozwojowe rynku ubezpieczen w polsce w latach 2004-2008.praca licencjacka budzet
gminy .Praca magisterska prawo.praca licencjacka budzet gminy .Jakosc uslug w ubezpieczeniach
majatkowych na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen s.a..Wyrok sadu polubownego i jego
wykonalnosc.Rola i znaczenie motywacji w kierowaniu zespolem pracowniczym w instytucji publicznej na
przykladzie zus- u.Zarzadzanie firma w kryzysie.Wybrane problemy z zarzadzania produkcja z wykorzystaniem
narzedzi informatycznych na wybranym przykladzie..Instytucja bezrobocia w swietle prawa
administracyjnego..Kredyt bankowy i umowa leasingu jako podstawowe sposoby na sfinansowania
inwestycji w malym przedsiebiorstwie.Przestrzenne zroznicowanie poziomu rozwoju spoleczenstwa
informacyjnego w polsce..Liberalizacja rynku transportu kolejowego ue w zakresie przewozow kolejowych
(na przykladzie rozwiazan polskich).Podatek dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo wplywow do budzetu
panstwa..Ceny transferowe- przerzucanie dochodow pomiedzy podmiotami powiazanymi i ich podatkowe
konsekwencje.Ewolucja instytucji podzegania od okresu miedzywojennego do wspolczesnosci..Przemiany
..

..
strukturalne na czestochowskim rynku pracy w latach 2000-2004 i ich ocena spolecznoekonomiczna.Aromamarketing jako narzedzie marketingu sensorycznego – skutecznosc i
zastosowanie.Bezrobocie i aktywne formy jego zwalczania przy pomocy europejskiego funduszu spolecznego
na przykladzie pup kedzierzyn-kozle.Satysfakcja klientow na rynku uslug bankowych na przykladzie alior
banku.Strategia rozwoju marki w dzialalnosci przedsiebiorstwa (na przykladzie hyundai motor
poland).Badanie zaleznosci miedzy satysfakcja z pracy i identyfikacja pracownika z miejscem pracy a wiekiem
i stazem na przykladzie starostwa powiatowego w zawierciu.Stany nadzwyczajne w konstytucji rp z 1997
r..Internet zrodlem zagrozen dla wspolczesnej firmy.Cel pracy magisterskiej.Zarzadzanie majatkiem
obrotowym na przykladzie firmy colorado..Nabycie nieruchomosci przez cudzoziemcow..Identyfikacja osoby
na podstawie mowy i pisma.Miejsce zamieszkania a sytuacja mlodziezy na rynku pracy.Komuna otwock jako
grupa alternatywna dzialajaca w ramach trzeciego sektora.Ewolucja sprawozdawczosci przeplywow
pienieznych na polskiej gieldzie papierow wartosciowych.Zakaz reformationis in peius w postepowaniu
cywilnym- administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Analiza rozliczen podatku od towarow i uslug na
przykladzie przedsiebiorstwa iks.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie rawsko-mazowieckiej
spoldzielni mieszkaniowej.Ocena zasad rachunkowosci w jednostkach oswiatowych na przykladzie gminy
gomunice w latach 2007 - 2009.Rola i funkcje rady nadzorczej w spoldzielniach mieszkaniowych na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej osiedle mlodych w lodzi.Analiza struktury organizacyjnej na
przykladzie urzedu miasta czestochowa.Zadania polityki spolecznej panstwa w walce z bezrobociem i jego
skutkami.Naklady na b+r a innowacyjnosc polskiej gospodarki.Postepowanie cywilne w sprawach
nieletnich.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Analiza dochodow gminy
myszyniec.Logistyka dystrybucji a obsluga klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa /na
wybranym przykladzie/.praca licencjacka budzet gminy .Prawna problematyka czasu pracy w podrozy
sluzbowej..praca licencjacka budzet gminy .Wlasciwosc sadu w postepowaniu nieprocesowym.Lapownictwo
w prawie karnym. Analiza i ocena prawnokarnej regulacji przestepstw lapownictwa biernego i czynnego (art.
228 i 229 k.k.)..Outsorcing jako nowoczesne podejscie do zarzadzania procesami logistycznymi..zrodlo
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie siegenia-aubi sp. Z o.o..Sadowski- adam. Red.
- fundusze europejskie a rozwoj gospodarczy : praca zbiorowa .Ocena kondycji finansowej na podstawie
badanego przedsiebiorstwa.Motywacja pracownikow jako kluczowy czynnik efektywnego funkcjonowania
wspolczesnego przedsiebiorstwa.Biznesplan jako podstawa pozyskiwania srodkow finansowych z funduszu
unii europejskiej na finansowanie przedsiewziec malych przedsiebiorstw.Wykorzystanie instrumentow
marketingowych w dzialalnosci kredytowej banku na podstawie banku citi handlowego.Internetowe biura
podrozy jako kluczowy kierunek rozwoju w dziedzinie internetowej promocji i sprzedazy produktu
turystycznego..Analiza plynnosci finansowej spolki polskie gornictwo naftowe i gazownicze s.a. w latach
2002-2005.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie urzedu gminy i miasta dobczyce.Instytucja
wylaczenia sedziego jako gwarancja bezstronnosci sadu w procesie karnym.Wplyw systemu zarzadzania
jakoscia na konkurencyjnosc przedsiebiorstwa.Ewolucja sadownictwa administracyjnego w polsce (historia i
wspolczesnosc).praca licencjacka budzet gminy .Marketing personalny jako instrument zarzadzania na
przykladzie publicznego gimnazjum nr 6.Sledzinska-simon- anna. Red. - prawa osob transseksualnych :
rozwiazania modelowe a sytuacja w polsce .Uwarunkowania konkurencyjnosci malych przedsiebiorstw na
podstawie lokali gastronomicznych..praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania konkurencyjnosci
przedsiebiorstw w dobie globalizacji.Wplyw pozyskiwania i rozwoju wolontariuszy na realizacje celow
organizacji pozarzadowej na przykladzie harcerskiego osrodka wodnego w poraju.Zalozenie i prowadzenie
pensjonatu na terenie krakowa.praca licencjacka budzet gminy .Perspektywy rozwoju transportu morskiego
w polsce w porownani z wybranymi krajami.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj gminy dabrowa
bialostocka.Popelnienie przestepstwa przez pracownika jako przyczyna rozwiazania umowy o prace bez
wypowiedzenia.Wplyw stresu na wypalenie zawodowe na przykladzie raiffeisen leasing polska
sa..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w systemie zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001 na przykladzie
firmy abc.Dozwolone ryzyko gospodarcze i eksperyment ekonomiczny w polskim prawie karnym.Placowe i
pozaplacowe formy motywowania pracownikow na przykladzie poczty polskiej s.a..Kulturowe aspekty
amerykanskich i japonskich negocjacji miedzynarodowych.Wartosc i ceny na rynku nieruchomosci
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mieszkaniowych w latach 1992-2007.Funkcjonowanie systemu motywacyjnego kadry kierowniczej
przedsiebiorstwa na przykladzie auchan wroclaw.Ochrona informacji niejawnych.Zastosowanie metod
nauczania na odleglosc w procesie ksztalcenia ustawicznego.Metody scoringowe w ocenie wiarygodnosci
kredytowej osob fizycznych.Mozliwosci zwiekszenia dochodow gminy z podatkow i oplat lokalnych na
przykladzie gminy i miasta warta w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Modele ochrony
pracownikow przed molestowaniem seksualnym.Kultura hip-hopowa jako towar.Projekt hydro-izolacji
basenu kapielowego o powierzchni wody 50x20 m. Praca inzynierska budownictwo.Ergonomiczna analiza na
wybranych stanowiskach pracy w firmie uslug samochodowych.Tematy prac magisterskich
ekonomia.Znamiona czynow naruszenia dyscypliny finansow publicznych w swietle pogladow doktryny i
orzecznictwa.Cyberprzemoc wsrod dzieci i mlodziezy - nowe zagrozenie xxi wieku.Opracowanie strategii
dzialania dla nowo powstajacej firmy bio-cukierni.Rynek medialny w ujeciu systemowym na przykladzie
rynkow prasowych wybranych panstw europy zachodniej i ameryki polnocnej.Kreowanie wizerunku osrodka
kultury na przykladzie centrum kultury i sztuki w polancu..Samorzad gminny w ii rzeczypospolitej.Ocena
efektywnosci inwestycji w fundusze inwestycyjne w kontekscie analizy portfelowej.Gotowe prace
zaliczeniowe.Rozwoj uslug bankowosci elektronicznej na przykladzie multibanku.Budzet samorzadu
terytorialnego jako instrument realizacji zadan jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kruszyna w latach 2007-2011.Zlece napisanie pracy magisterskiej.Zarzadzanie finansami w instytucjach
kultury- na przykladzie filharmonii opolskiej..Facility management na gruncie zarzadzania
nieruchomosciami.Bezrobocie w ostrolece i powiecie ostroleckim w latach 2004-2006.Ocena atrakcyjnosci
rynku nieruchomosci miasta czestochowa dla potencjalnego inwestora.Marketing malej firmy a dzialania
konkurencji na przykladzie firmy krystel.Odpowiedzialnosc rodzicow za szkode wyrzadzona przez
dziecko.Prawo do informacji publicznej w orzecznictwie sadow administracyjnych.Organizacja
bezpieczenstwa masowych imprez sportowych.Promocja uslug na przykladzie firmy zarowka pr i
marketing.Strategia produktu w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie kopalni soli
klodawa s.a..Pisanie prac magisterskich forum.Zarzadzanie malym przedsiebiorstwem na przykladzie nowo
podejmowanej dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Socjologiczne aspekty zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu gminy.Analiza wartosci nieruchomosci jako podstawa przy
udzielaniu kredytu hipotecznego.Marketing terytorialny praca magisterska.Projekt energooszczednego
domu jednorodzinnego. Praca inzynierska budownictwo.Borowski- jakub. - integracja monetarna : wyzwania
dla polski .praca licencjacka budzet gminy .Analiza strategiczna sportowej organizacji studenckiej ( na
przykladzie klubu uczelnianego akademickiego zwiazku sportowego politechniki czestochowskiej).Rola
narodowego banku polskiego w ksztaltowaniu stabilnosci cen w polsce w latach 1990-2008..Polityka
szkoleniowa na przykladzie przedsiebiorstwa miedzynarodowego..Logistyka zaopatrzenia i jej znaczenie w
przedsiebiorstwie.Projektowanie i produkcja wyrobow z betonu..Przeobrazenia struktuy terenow wiejskich
w gminie pokoj.Wplyw rodzaju finansowania na plynnosc mikro--malych i srednich przedsiebiorstw.praca
licencjacka budzet gminy .Reprezentacja osobowych spolek handlowych.Ocena skutecznosci form i metod
zabezpieczania przed ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykladzie banku pko bp s.a. w latach
2001-2004.praca licencjacka budzet gminy .Rola analizy finansowej w procesie zmiany formy organizacyjno prawnej przedsiebiorstwa..Sadowy wymiar kary. Analiza zagadnien teoretycznych na tle praktyki
sadowej.praca licencjacka budzet gminy .Marketing terytorialny miasta sanok..Zabezpieczanie obiektow
mieszkalnych przed kradziezami.Prawnospadkowe aspekty senatus consultum silanianum.Rozrachunki w
rachunkowosci prowadzonej technika komputerowa na przykladzie firmy boc gazy sp. Z o.o..Zarzadzanie
zasobami loklanymi spoldzielni mieszkaniowej.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci
spoleczne a wzrost gospodarczy..Aplikacja wspomagajaca zarzadzanie finansami przedsiebiorstwa.Status
ustrojowy- organizacja i funkcje polskiego parlamentu .Kryminologiczne aspekty huliganstwa
stadionowego.Korekty deklaracji podatkowych w swietle przepisow ordynacji podatkowej.Bezrobocie na
obszarach wiejskich (bael 1992-2005).Zarzadzanie programem integracji spolecznej przez gmine
secemin..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie pko bp.Karta podatkowa jako forma
opodatkowania dzialanosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie finansami gminy jako
podstawa funkcjonowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy tarnow.Szablon pracy
..

..
licencjackiej.Funkcjonowanie bankowosci elektronicznej w polsce.Organizacja audytu wewnetrznego na
przykladzie urzedu miasta krakowa.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc depozytowa bankow na
przykladzie powiatowego banku spoldzielczego w kedzierzynie-kozlu.Prawa i obowiazki domu skladowego
wynikajace z umowy skladu.Borkiewicz-liszka- malgorzata. - lekarze : podatki- zus- ksiegowosc : lekarzweterynarz- dentysta : dzialalnosc gospodarcz.Henicz- joanna. - podstawy prawne dzialalnosci agentow
ubezpieczeniowych oraz ich rola w dystrybucji ubezpiecze.Analiza dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa
fornetti.Bezposrednie inwestycje zagraniczne na ukrainie - uwarunkowania.praca licencjacka budzet gminy
.Lepczynski- blazej. Red. - konsekwencje przystapienia polski do unii bankowej .Praca menedzera na
przykladzie projektu fabryki kultury na terenech pofabrycznych na zablociu..Slady kryminalistyczne i ich
znaczenie w dochodzeniu do sprawcy.Przeslanie reklamowe zawierajace erotyczny wizerunek kobiety studium przypadku na przykladzie reklamy prasowej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Fotografia w sluzbie kryminalistyki. W drodze do nowoczesnosci..Alternatywne zrodla
finansowania przedsiebiorstw. Istota i zagadnienia prawne funduszy private-equity.Rola i zadania policji w
zakresie przeciwdzialania i zwalczania przestepczosci zorganizowanej .Podatek dochodowy od osob
fizycznych w polsce w latach 2004-2007.Szanse i zagrozenia polskiego rolnictwa w ramach wspolnej polityki
rolnej unii europejskiej.Ksztaltowanie wizerunku przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy philip morris polska
s.a.).Trzyczynnikowy model capm w warunkach polskich.Logistyka zwrotna jako element realizacji koncepcji
zrownowazonego rozwoju.Pisanie prac po angielsku.Specification of goods and services and the scope of
protection of trademarks and design rights.zrodla finansowania malej i sredniej przedsiebiorczosci w polsce z
uwzglednieniem uwarunkowan europejskich.Mozliwosci finansowania rozwoju gminy na przykladzie gminy
zdzieszowice.Pranie wartosci majatkowych - analiza praktyki wymiaru sprawiedliwosci. Wybrane
zagadnienia.praca licencjacka budzet gminy .Tryby udzielania zamowien na roboty budowlane w wybranych
krajach praca inzynierska budownictwo.Nowoczesne zarzadzanie jakoscia w organizacji pozarzadowej. Dobre
praktyki zarzadcze na przykladzie frdl mistia..Przestepstwo naduzycia zaufania w obrocie
gospodarczym.Rozwoj i doskonalenie pracownikow jako koniecznosc we wspolczesnej firmie.Znaczenie
systemu transportowego w procesach logistycznych przedsiebiorstwa.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo
danych charakteryzujacych kondycje finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa rolnospozywczego dubielak.Doskonalenie jakosci uslug publicznych z wykorzystaniem systemu zarzadzania
jakoscia iso 9001 w urzedzie miasta i gminy w olkuszu.Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - the polish spatial
development concept versus european visions of spatial development perspectiv.Wizerunek gminy (na
przykladzie gminy rzeczyca).Analiza dochodow podatkowych w budzecie panstwa za lata 2003 - 2006.Analiza
dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w szczekocinach w latach 2003-2007.Wplyw budowy
oczyszczalni sciekow na rozwoj gminy na przykladzie klobucka.Doskonalenie procesu produkcyjnego w
zakladzie branzy elektrycznej.Dzialalnosc gminnego osrodka pomocy spolecznej na terenie gminy kamienica
polska w latach 2008-2010.Warunki skutecznego komunikowania sie w przedsiebiorstwie (na przykladzie vs
polska).Mozliwosci rozwoju malych i srednich przedsie-biorstw w swietle strategii
lizbonskiej.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu w razie bezskutecznej egzekucji z majatku spolki z
o.o..Tematy prac magisterskich prawo.Dzialalnosc innowacyjna w przedsiebiorstwach.praca licencjacka
budzet gminy .Strategia innowacji produktu na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy spozywczej - ichem sp.
Z o.o..Wplyw zmiany okolicznosci na zobowiazania.Stres- wypalenie- zaangazowanie i pracoholizm w
zawodzie nauczyciela..Czynniki wplywajace na zakup paliw silnikowych z dodatkiem
uszlachetniajacym..Rownosc traktowania kobiet i mezczyzn w kontekscie rynku pracy.Uprawnienia
pracownika oraz obowiazki pracodawcy zwiazane z urlopem macierzynskim.Prace licencjackie z
rachunkowosci.Dystrybucja jako element marketingu-mix na przykladzie przedsiebiorstwa ribuco s.j..Wplyw
zarzadzania logistycznego na efektywnosc przedsiebiorstwa.Rola marketingu wewnetrznego w
przedsiebiorstwie budowlano-uslugowym wiktor sp. Jawna.Musiala- anna. - zatrudnienie niepracownicze
.Elementy controlingu wykorzystujace analize i prognoze finansowa w planowaniu dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorstwa.Przedawnienia jako szczegolna forma wygasania zobowiazan podatkowych.Wznowienie
postepowania administracyjnego..praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykorzystania srodkow unii
europejskiej w dzialalnosci gminy slawkow w latach 2007-2011.Wplyw kryzysu gospodarczego 2008-2009 na
..

..
dzialanie firmy pres 1 w zakresie ksztaltowania motywacji pracowniczej.Analiza wypadkowosci w
indywidualnych gospodarstwach rolnych..Koszty w ujeciu podatkowym i rachunkowym w przedsiebiorstwie x
w latach 2006-2008.Funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarzadzania na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa energetyki cieplnej s.a. w krakowie.Dobra osobiste zmarlego tworcy.Sprawozdawczosc
finansowa w swietle uregulowan prawnych i wzorcowych na przykladzie domu pomocy spolecznej.Szkolenia
jako narzedzie zarzadzania wiedza w spolkach skarbu panstwa..Gielda papierow wartosciowych w
urynkowionej gospodarce polskiej i jej glowne instrumenty finansowe.Prace inzynierskie.Reforma
bankowosci spoldzielczej w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy unijnych na
przykladzie gminy leczyca w latach 2004-2010.Incentive travel - nowoczesne narzedzie motywowania w
zarzadzaniu.Przestepstwa przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajowosci.Ocena strategii finansowej
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu radomszczanskiego.Wybrane aspekty systemu
emerytalno-rentowego na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Hala produkcji drobnych elementow
wyposazona w podwieszony wciagnik praca inzynierska budownictwo.Mozliwosci stosowania planow
strategicznych w dziedzinie rozwoju samorzadu terytorialnego w powiecie klobuckim.Segall- ken. - oblednie
proste : obsesja- ktora napedza sukces apple’a .Praca licencjacka po angielsku.praca licencjacka budzet
gminy .Metodyka planowania strategicznego rozwoju firmy na przykladzie dostawcy profili pcv..Podstawowe
zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej na przykladzie koncernu enion s.a..Outsourcing uslug
logistycznych na przykladzie unilin bvba - division flooring.Wplyw zachowania poszkodowanego na wysokosc
odszkodowania w systemie kontraktowym.Zasada domniemania niewinnosci w kontekscie prawa do
wolnosci mediow i prawa do prywatnosci.praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdawczosc finansowa
spolek w swietle polskich i miedzynarodowych regulacji.Marketing terytorialny w kreowaniu wizerunku
gminy na przykladzie gminy opatowek.Kryminalistyczne aspekty wykorzystania wariografu.Przedstawiciele
pracownikow w swietle dyrektywy 2002/14 i ustawy o informowaniu pracownikow i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie chomikuj.System motywacji pracownikow w
areszcie sledczym w krakowie.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie mcdonalds.Wplyw akcesji
polski do unii europejskiej na gospodarke magazynowa.Podatek vat jako czynnik determinujacy
krotkookresowe zarzadzanie srodkami pienieznymi.Klastry nowym wyzwaniem xxi wieku.Znaczenie
bankowosci elektronicznej w badanych bankach - aspekty marketingowe.Wplyw innowacyjnosci na
ekspansje przedsiebiorstwa ruukki..praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo zgwalcenia w polskim
prawie karnym..Przedrozumienie w poznaniu prawniczym.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc w pisaniu
pracy inzynierskiej.Krajowy system uslug (ksu) dla mps. Jego rola i mozliwosci wykorzystania w
organizowaniu szkolen dla sektora msp na przykladzie fundacji inkubator w lodzi.Klimczak- bozena. - miedzy
ekonomia a etyka .Neuroetyczne ujecie koncepcji minimalnej tresci prawa natury herberta l.a.harta.praca
licencjacka budzet gminy .Znak towarowy- problematyka jego wyceny i odzwierciedlenie w sprawozdaniu
finansowym.Rola informacji dodatkowej w dzialalnosci biznesowej.Marki polskich i zagranicznych produktow
w percepcji mlodych klientow.Ekonomiczny wymiar agroturystyki w wojewodztwie malopolskim..Badanie
kliniczne - zagadnienia prawne i ich praktyczny wymiar.Analiza optymalnego profilu robot dla malej firmy z
przykladem realizacji zadan przez zaklad remontowo-budowlany ... Praca inzynierska budownictwo.Produkty
kredytowe dla ludnosci a ochrona konsumenta w unii europejskiej.Szkolenie i doskonalenie pracownikow na
podstawie firmy kopalnie i hurtownie granitow skalimex-grantin sp. Z o. O..Grupy nieformalne w zakladzie
karnym.podkulturowa stratyfikacja skazanych..Strategia rozwoju turystyki dla wojewodztwa
podkarpackiego..Rozwoj e-logistyki a wspolczesne uwarunkowania integracji procesow logistycznych..praca
licencjacka budzet gminy .Problemy ryzyka w zarzadzaniu firma ubezpieczeniowa.Srodki unijne
wspolfinansujace kapital ludzki na przykladach malych i srednich firm w ostrolece.praca licencjacka budzet
gminy .Strategia rozwoju banku na przykladzie bgz s.a..Status prawny komisiji nadzoru finansowego.Analiza
ekonomiczo - finansowa przedsiebirstwa..Odpowiedzialnosc posiadacza za uzycie karty
platniczej.Wynagrodzenie nalezne od korzystajacego w przypadku rozwiazania umowy leasingu.praca
licencjacka budzet gminy .Projektowanie strategii przedsiebiorstwa.Prawa i obowiazki detektywa w
polsce.Kultura organizacji jako czynnik procesu pracy.Narozna- magdalena. Oprac. - gminne systemy
energetyki odnawialnej : materialy z konferencji zorganizowanej przez komisje.Percepcja reklamy i jej odbior
..

..
przez studentow uniwersytetu lodzkiego.Zakonczenie pracy licencjackiej.System rejestracji pracy kierowcy za
pomoca tachografu cyfrowego i analogowego.Sad jako organ w dochodzeniu roszczen alimentacyjnych przez
osobe uprawniona do alimentow od dluznika alimentacyjnego przebywajacego za granica.Tradycyjny
rachunek kosztow a rachunek kosztow abc i tdabc jako narzedzie wspierajace zarzadzanie w
przedsiebiorstwie produkcyjnym magnum-metal sp. Z o.o..Marketing relacji na rynku uslug finansowych w
segmencie klientow korporacyjnych.Wycena nieruchomosci dla potrzeb jednostki samorzadu terytorialnego
na przykladzie urzedu miasta lodzi.Kredyt hipoteczny w dzialalnosci banku na przykladzie banku pko
s.a..Elementy marketingu na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w katowicach.Bariery prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej na jednolitym rynku unii europejskiej.Analiza rynku powierzchni biurowych w
europie srodkowo-wschodniej..praca licencjacka budzet gminy .Private banking jako prestizowa usluga
bankowa.Kara smierci w usa.Selekcja i rekrutacja jako podstawa procesu gospodarowania potencjalem
ludzkim - analiza rynku pracy tymczasowej.Wierzytelnosc zabezpieczona hipoteka w postepowaniu
upadlosciowym.Rola konfliktow w pracy zespolowej.Finansowanie dzialalnosci gminy (na przykladzie gminy
piotrkow trybunalski).zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Zapis windykacyjny.Koroltomasz. - upadlosc przedsiebiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji .praca licencjacka budzet gminy
.Rola kultury organizacyjnej w procesie fuzji i przejec..Zrodla finansowania spolek zwiazanych z turystyka na
przykladzie orbis s. A..praca licencjacka budzet gminy .Preferencyjne kredyty studenckie.Proces rekrutacji i
szkolenia pracownicze jako istotne elementy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie sadu rejonowego
w czestochowie.Analiza i ocena aktywnosci jednostek samorzadu tetytorialnego w powiecie lublinieckim w
sieganiu po wsparcie z funduszy unijnych w latach 2007-2011..Prawo miejscowe samorzadu
terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Emisja obligacji jako forma finansowania
przedsiebiorstwa..Promocja mlodych artystow sceny muzycznej w krakowie.Odpowiedzialnosc dluznika za
inne osoby.Wplyw zastosowania crm w przedsiebiorstwach na satysfakcje klienta na przykladzie
przesiebiorstwa x.System rolniczych swiadczen dlugoterminowych realizowanych przez instytucje publiczna
na przykladzie oddzialu regionalnego krus w krakowie..Ksztaltowanie sie kultury organizacji na przykladzie
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.Ekologiczny public relation jako nowa forma spolecznego
oddzialywania organizacji.Proces prywatyzacji mienia komunalnego na przykladzie przedsiebiorstwa
komunalnego.Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie firmy ep serwis.Zakres obowiazku naprawienia
szkody w umowie przewozu rzeczy.Ryzyko kredytowe w bankach na przykladzie banku spoldzielczego w
aleksandrowie lodzkim.Odpowiedzialnosc za wady towarow konsumpcyjnych w umowach z udzialem
konsumentow.Wykorzystanie analizy finansowej do oceny plynnosci przedsiebiorstwa lpp s.a..Strategiczne
uwarunkowania dzialalnosci poczty polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Cywilnoprawne aspekty
odpowiedzialnosci zakladow opieki medycznej za szkody medyczne..Postepowanie grupowe.Nowoczesne
metody promocji mediow tradycyjnych na przykladzie „gazety wyborczej”.Analiza finansowa dzialalnosci
jednostek budzetowych na podstawie gminy rolniczej wielgomlyny w latach 2002-2005.Kultura szansa
rozwoju gminy ornontowice..Wplyw komunikacji miedzy przelozonym a podwladnym na samoocene i
samorealizacje pracownika.Wykorzystanie analizy finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie emerson polska sp.zo.o.Jak napisac prace magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Marketing
partnerski oraz jego znaczenie w dzialalnosci przedsiebiorstwa.Postawy i oceny prezentowane wobec
wymiaru sprawiedliwosci w sprawach karnych- przestepstw oraz prowadzonej w polsce polityki
karnej.Wycena i prezentacja kapitalu wlasnego w sprawozdaniu finansowym spolek kapitalowych.Student
zarzadzania jako klient na rynku uslug szkolnictwa wyzszego/studium porownawcze na przykladzie
wybranych uczelni w polsce i we francji/.Bezrobocie praca magisterska.Event marketing jako forma promocji
dzialalnosci organizacji na rynku.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja i jakoscia odziezy
ochronnej.Analiza informacji w bezpieczenstwie.Maik- wieslaw - podstawy teoretyczno-metodologiczne
studiow geograficzno-miejskich : studium z metodologii geog.Podatkowe skutki niewaznosci czynnosci
prawnej.Analiza i ocena gospodarki budzetowej na przykladzie gminy dzialoszyn w latach 20082010..Zarzadzanie aktywami a plynnosc finansowa przedsiebiorstwa.System motywacyjny w procesie
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa komunalnego sp. Z o. O. W
gostyninie.Transport inter- i multimodalny w polsce - perspektywy rozwoju..zrodla finansowania malych..

..
srednich przedsiebiorstw w ujeciu teoretycznym.Wplyw polityki dywidendy na stopy zwrotu z akcji na
przykladzie spolek notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Zarzadca w egzekucji z
nieruchomosci.Godnosc czlowieka a ochrona dziecka i rodziny w prawie pomocy spolecznej.Nadzor nad
dzialalnoscia bankow w polsce.Opodatkowanie przychodow nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych
zrodlach lub pochodzacych ze zrodel nieujawnionych.Oprogramowanie komputerowe jako przedmiot
ochrony i obrotu prawnego.Przestepstwa nieuczciwej konkurencji wsrod przedsiebiorcow.praca licencjacka
budzet gminy .Uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej w postepowaniu
administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Sytuacja na rynku pracy osob mlodych.Szanse i bariery rozwoju
rolniczych spoldzielni produkcyjnych na przykladzie rsp w wierzbnie..Facility management jako nowa jakosc
w zarzadzaniu nieruchomoscia biurowa.Motywowanie pozafinansowe na przykladzie malej
firmy.Skutecznosc pozamaterialnych narzedzi motywowania na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnowdrozeniowego comprex.Bocian- andrzej f.. Red. - rozwoj regionalny a rozwoj spoleczny : praca zbiorowa
.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projektach realizowanych przez powiatowy urzad pracy w
brzesku.Przyklady prac magisterskich.Ksiezyk- marianna. Red. - funkcjonowanie gospodarki polskiej w
warunkach integracji europejskiej .Michalski- tomasz (1968- ). Red. - selected aspects of transformation in
countries of central and central-eastern europe : a book d.Fundusze strukturalne jako instrument
wspomagania i rozwoju gminy na przykladzie gminy wola krzysztoporska.praca licencjacka budzet gminy
.Reklamowe prowokacje- kontrowersje i skandale.Analiza struktury kosztow w przedsiebiorstwie
produkcyjnym przy uproszczonej formie ewidencji.Godlewska- hanna (1960- ). Red. - atrakcyjnosc
inwestycyjna regionow polski na tle unii europejskiej .Sadowa ochrona posiadania.Analiza rentownosci na
przykladzie przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.Rozwoj rynku handlu elektronicznego (na
przykladzie serwisu allegro.pl).Analiza wynagrodzen pracownikow pedagogicznych na przykladzie zespolu
szkol nr 1 w kutnie.Siwinski- wieslaw (1934- ). Red. - teoria i praktyka uslug turystycznych- rekreacyjnych i
hotelarsko-zywieniowych w swietle bada.Uklad pracy magisterskiej.Rekrutacja - praktyka firmy x.Ocena
sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych firmy p.h.p. kam
sp. Z o.o. W latach 2001 - 2004.Gospodarka finansowa wspolnot mieszkaniowych.Wykorzystanie analizy
technicznej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kontraktow terminowych notowanych na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..Administracja publiczna w zarzadzaniu kryzysowym.Analiza
dzialalnosci kredytowej na podstawie banku spoldzielczego w szczekocinach w latach 2001-2005.Motywy
podjecia i trudnosci prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w centrum handlowym ptak w
rzgowie.Wykorzystanie srodkow unijnych w budzecie starostwa powiatowego w sieradzu.Pojecie doboru
pracownikow do organizacji na przykladzie mbanku.Rola srodkow zewnetrznych w realizacji inwestycji
publicznych w gminie klobuck w okresie 2002-2005.Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny podatnika za
zobowiazania podatkowe.Biuletyn informacji publicznej w gminach wiejskich wojewodztwa
opolskiego..Tworczosc ludowa jako czynnik rozwoju lokalnego na przykladzie regionu lowickiego.Budowanie
marki w strategii przedsiebiorstw.Analiza czynnikow decydujacych o zakupie nieruchomosci mieszkaniowej
na rynku pierwotnym w polsce na przykladzie miasta czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Umowy
zawierane na odleglosc.Zorientowanie na odbiorce w publicznych instytucjach kultury na przykladzie
oddzialu muzeum historycznego miasta krakowa w podziemiach rynku glownego.Zasady ustalania i
rozliczania podatku od towarow i uslug w polsce w kontekscie regulacji podatku vat w unii
europejskiej.Robbins- stephen p. - zachowania w organizacji .Utrata wartosci aktywow w swietle polskiego
prawa bilansowego i miedzynarodowych standardow rachunkowosci.Preferencyjne opodatkowanie
dochodow w podatku dochodowym od osob fizycznych.Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie
firmy logistycznej.Rola panstwowej inspekcji pracy w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom
pracownika.Popyt na uslugi handlu detalicznego swiadczonego za posrednictwem internetu.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa utrzymania infrastruktury kolejowej w katowicach sp. Z o.o. W latach 20032005.Rondalska- dorota. Red. - prawa czlowieka a polski sytem penitencjarny : edukacja- resocjalizacjahumanitaryzm : praca z.Proces sortowania przesylek w centralnej sortowni dpd polska.Wplyw reklamy na
podstawy i decyzje konsumentow.Ograniczenia praw wylacznych tworcy w swietle uprawnien srodkow
masowego komunikowania.Wplyw stylow kierowania na poziom zadowolenia i satysfakcji pracownikow w
..
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przedsiebiorstwie vistalex s.a.Stopien dostosowania zasad podatku od towarow i uslug w polsce do zasad w
unii europejskiej.Walerjan- dorota. - marketing a podatki w 2009 roku : reklama- reprezentacja- promocjaskutki w pit- cit i vat .Rozwoj rynku handlu elektronicznego (na przykladzie serwisu allegro.pl).Promocja jako
najwazniejsze narzedzie koncepcji marketingu-mix w dzialalnosci telekomunikacji polskiej s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Fundusze unijne zrodlem wspomagania dzialan samorzadowych na przykladzie
gminy parzeczew..Wynagrodzenie za prace i inne swiadczenia ze stosunku pracy..Uniewaznienie malzenstwa
z powodu zaistnienia przeszkody ubezwlasnowolnienia i choroby psychicznej lub niedorozwoju
umyslowego.Plan pracy magisterskiej.Odpowiedzialnosc cywilna gestora wyciagu narciarskiego za
wypadki..Prawa i obowiazki studentow w systemie prawnym w rzeczpospolitej polskiej..praca licencjacka
budzet gminy .Proces prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego na przykladzie przedsiebiorstwa robot
drogowych i mostowych s.a.Rekrutacja i selekcja jako elementy strategii personalnej firmy.Prawne aspekty
korporacyjnego prawa akcjonariusza do informacji w spolkach prywatnych i publicznych.Umorzenie
rejestrowe w polskim postepowaniu karnym (art. 325f k.p.k.).Darmowe prace magisterskie.Strategie
finansowania spolek akcyjnych na przykladzie lpp i monnari trade w latach 2005-2007.Pisma procesowe w
postepowaniu cywilnym.Identyfikacja i ocena obszarow o przyczyn powstawania niezgodnosci przy produkcji
wyrobow zeliwnych..Reakcja ludzi na zmiany w procesie restrukturyzacji na przykladzie tp s.a..Miasto krakow
jako marka turystyczna.Analiza ekonomiczno-finansowa wybranej spolki.Sila konkurencyjnosci linii lotniczych
skyeurope na polskim i europejskim rynku przewozow pasazerskich.System finansowania szkolnictwa
publicznego oraz ocena wynagradzania nauczycieli po reformie systemu edukacji na przykladzie publicznego
gimnazjum nr 2 w krapkowicach..Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie ing banku slaskiego w
starachowicach w latach 2002-2005.Ocena pracownicza sluzby cywilnej na przykladzie komendy
wojewodzkiej policji w lodzi.Specyfika bankowej spolki akcyjnej.Terytorialny zakres obowiazku rzeczywistego
uzywania wspolnotowego znaku towarowego w kontekscie celow utworzenia oraz zasad wspolnotowego
systemu ochrony znakow towarowych.praca licencjacka budzet gminy .Sobczyk- arkadiusz. - prawo pracy w
swietle konstytucji rp..Prawo islamu a miedzynarodowa koncepcja praw czlowieka.Sposoby motywowania
ludzi do pracy na przykladzie firmy x.Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa poprzez public
relations.Marketingowe wykorzystanie internetu w branzy agd/rtv.Blad w sztuce lekarskiej jako
odpowiedzialnosc karna lekarza..Oferta produktowa banku dla klientow indywidualnych na przykladzie
banku spoldzielczego w radomsku.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie obslugi klienta.
Badanie na przykladzie branzy kosmetycznej- odziezowej oraz dystrybucji ksiazek..praca licencjacka budzet
gminy .Prohibicja narkotykowa - nieudany eksperyment.Rola policji w zabezpieczaniu imprez
masowych.Materialne i niematerialne formy motywowania pracownikow..Wladza rodzicielska.Pisanie prac
licencjackich warszawa.Zabezpieczenie splaty kredytow szczegolna forma minimalizacji ryzyka kredytowego
banku..System ksztalcenia akademickiego - elastycznosc programu studiow polskich szkol wyzszych.praca
licencjacka budzet gminy .Policjant jako swiadek.Administracyjnoprawny status cudzoziemcow w
polsce..praca licencjacka budzet gminy .Monopole rynkowe na przykladzie telekomunikacji polskiej
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Sprzedam prace licencjacka.Szkolenia jako element polityki personalnej
na przykladzie agencji rozwoju regionalnego w czestochowie s.a..Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie miedzynarodowym(na przykladzie firmy asco joucomatic).Praca magisterska
prawo.Opodatkowanie dochodow nieujawnionych.Wykorzystanie zasobow i narzedzi rachunkowosci w
zarzadzaniu ryzykiem kredytowym na przykladzie trade and development bank of mongolia.Stymulacja
rozwoju gminy- na przykladzie gminy mogilany..Oddzialywanie instrumentow narodowego banku polskiego
na funkcjonowanie banku na przykladzie wybranych bankow spoldzielczych w latach 2001-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Podatki lokalne jako zrodlo dochodow gminy miejskiej i wiejskiej.Szadziewskaarleta. - sprawozdawcze i zarzadcze aspekty rachunkowosci srodowiskowej .Nadzor nad samorzadem
terytorialnym w iii rzeczypospolitej..Mobbing w sferze zarzadzania - aspekty spoleczne- gospodarcze i
prawne.praca licencjacka budzet gminy .Reakcja na orzeczenia trybunalu sprawiedliwosci wydane w wyniku
zadanych przez polskie sady administracyjne pytan prejudycjalnych.Prace magisterskie.Wykorzystanie
koncepcji project management na przykladzie projektu pn.:--akademia nowych specjalnosci zawodowychdobry poczatek kariery realizowanego w starostwie powiatowym w strzelcach opolskich.Pomiar satysfakcji
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klientow w organizacji malej klasy wielkosci (na przykladzie okregowej stacji kontroli pojazdow w
sosnowcu).Proces zmian strukturalnych w organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Analiza systemu
motywowania na przykladzie firmy uslugowej fujitsu technology solutions.Prawne aspekty funkcjonowania
funduszy inwestycyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci programu przeciwdzialania
bezrobociu mlodziezy na lokalnym rynku pracy (na przykladzie powiatowego urzedu pracy w makowie
mazowieckim).Srodek trwaly w dzialalnosci gospodarczej. Egzemplifikacje problemu na przykladzie
samochodu osobowego.Nowe instrumenty finansowe dla przedsiebiorstw w pierwszej dekadzie xxi
wieku.Szkolenia jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie komendy miejskiej
policji..Samorzad terytorialny wobec mniejszosci etnicznych. Na przykladzie zbiorowosci romow wybranych
gmin wojewodztwa malopolskiego.Identyfikacja czynnikow wplywajacych na wynik finansowy grupy pkm
duda w ocenie zagrozenia spolki upadloscia..Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi na
przykladzie gminy olsztyn w latach 2005-2009.Zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie
przedsiebiorstwa elektromontaz krakow s.a..Ewolucja sposobu realizacji funkcji kierowniczych w swietle
konsolidacji zakladow energetycznych.Fundusze unii europejskiej jako zrodla rozwoju jednostek samorzadow
terytorialnych na przykladzie miasta bytom..praca licencjacka budzet gminy .Instytucja malego swiadka
koronego.Gray- david - gamestorming : gry biznesowe dla innowatorow .Prywatny detektyw.praca
licencjacka budzet gminy .Ewolucja reklamy na przykladzie miasta czestochowy.Chsrakterystyka i koncepcje
wykorzystania walorow turystycznych gminy sejny.Ocena efektywnosci funduszow unii europejskiej
programu operacyjnego kapital ludzki na przykladzie powiatowego urzedu pracy w klobucku w latach 20082010..Organizacja srodowiska produkcyjnego z punktu widzenia zasad logistyki. Aspekt bezpieczenstwamarnotrastwa i czynnika kosztowego na podstawie wybranych przykladow.Zarzadzanie biurem podrozy aspekty ekonomiczne- marketingowe i prawne. Analiza zagadnienia na przykladzie biura podrozy rainbow
tours.Formy finansowania firm rodzinnych.Rachunkowosc w procesach przeksztalcen jednostek
gospodarczych na przykladzie restrukturyzacji poczty polskiej.Prywatyzacja samodzielnych publicznych
zakladow opieki zdrowotnej w spolki prawa handlowego jako szansa na efektywna dzialanosc..praca
licencjacka budzet gminy .Mobbing - patologia motywowania pracownikow.Roszczenie odszkodowawcze
akcjonariusza spolki publicznej za spadek wartosci akcji na rynku regulowanym.Charakterystyka prawna
umow kompensacyjnych.Bezrobocie i jego aktywne formy zwalczania na przykladzie dzialalnosci
powiatowego urzedu pracy nr 1 i 2 w lodzi.Kisielnicki- jerzy (1939- ). Red. - project management w czasach
kryzysu .Rola doradcy do spraw bezpieczenstwa przewozu towarow niebezpiecznych w zapewnianiu
bezpieczenstwa przewozu materialow niebezpiecznych.Wybrane aspekty zarzadzania powiatowym centrum
pomocy rodzinie w myszkowie.Hipoteka bankowa.Projekt techniczny organizacji prac na wysokosci w
aspekcie bezpieczenstwa pracy..Kreczmanska-gigol- katarzyna. - faktoring jako jeden z instrumentow
zarzadzania naleznosciami i zobowiazaniami handlowymi a.Umowa miedzynarodowa w konstytucyjnym
systemie zrodel prawa.Ochrona praw pacjenta..Promocja gminy pcim.Technologia procesu wtrysku
wykorzystywana w procesie produkcji lusterek samochodowych..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
finansowa zakladu pracy chronionej (na przykladzie przedsiebiorstwa stoptex).Praca licencjacka jak
pisac.Marketingowe aspekty projektowania nowych wyrobow na przykladzie wzorcowni firmy korona
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Metody wyceny spolek akcyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa
wawel.Wplyw transformacji ustrojowej i procesu globalizacji na poziom zycia gospodarstw domowych w
polsce.Specyfika funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej.Postepowanie grupowe.Aktywnosc innowacyjna przedsiebiorstw w polsce w latach 20062009.Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w polsce - wybrane zagadnienia.Rozwoj i perspektywy
bankowosci elektronicznej.Oskarzyciel posilkowy w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza sprawozdan finansowych spolki gieldowej jako narzedzie diagnostyczne w czasach kryzysu w latach
2006-2010.Dziadkiewicz-ilkowska- anna. - targi jako narzedzie kreowania wizerunku firmy .Liberalizm
katolicki wedlug koncepcji michaela novaka.Audit wewnetrzny jako narzedzie doskonalenia systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie p.p.h.u. strug.Geograficzne oznaczenia pochodzenia w unii europejskiej i
prawie polskim.Reflection of organizational culture in the process of recruitment and selection.Swoboda
ksztaltowania programu nadawcy telewizyjnego..Technologia procesu wtrysku wykorzystywana w procesie
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produkcji lusterek samochodowych..Analiza i ocena marketingu bezposredniego w firmach kosmetycznych
na przykladzie przedsiebiorstwa avon..Projekty wspierajace dzialalnosc oswiatowa w gminie klomnice.Prawo
miedzynarodowe wobec aktow terrorystycznych wymierzonych w srodki transportu
publicznego.Organizacyjne aspekty finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Funkcjonowanie samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rzekun.Utrudnienie dostepu do
rynku.Systemy informatyczne w ewidencji gruntow- budynkow i lokali w placowkach samorzadu
terytorialnego. Studium oceny..Weksel jako reprezentant wierzytelnosci pienieznych papierow
wartosciowych.Praca licencjacka cena.Wczoraj- dzis- jutro - wplyw surowcow energetycznych na sytuacje
gospodarcza i polityczna swiata.Znaczenie klastrow w aspekcie innowacyjnosci i konkurencyjnosci sektora
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce i na swiecie.Kasacyjny model sadownictwa administracyjnego na
ziemiach polskich xix-xx wieku..Strategie marketingowe w przedsiebiorstwie mroncz & nadstawek sp. Z
o.o..Pomoc finansowa dla malych i srednich przedsiebiorstw oferowana przez bank pko bank polski w
ostrolece.System informatyczny dla gospodarki magazynowej w technologii dot-net.Srodki unijne jako jedno
ze zrodel finansowania wspolpracy transgranicznej na przykladzie cieszyna..zrodla braku rownowagi
budzetowej gminy (na przykladzie gminy mlynarze w latach 2005-2009).Zapobieganie przestepczosci
stadionowej. Europejskie dobre praktyki oraz polska i ukrainska polityka prewencyjna.Izdebski- hubert ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz .Relacje z interesantami a poziom stresu na
przykladzie pracownikow urzedu gminy w strzelcach wielkich.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
funduszy unijnych w sektorze rolnym na przykladzie gminy leczyca.Innowacje produktowe a poziom
konkurencyjnosci przedsiebiorstw przemyslowych.Sciagalnosc podatku dochodowego od osob fizycznych a
rachunkowosc urzedu skarbowego..Rzeczowe aktywa trwale w swietle prawa bilansowego i
podatkowego.Dziedzic- sylwia. Red. - transfer wiedzy pomiedzy nauka a msp na podkarpaciu :
przedsiebiorczosc akademicka .praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie nauczycieli a sprawna
realizacja zadan w liceum ogolnoksztalcacym zakonu pijarow.Handel elektroniczny jako nowe rozwiazanie w
handlu.Problemy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa kompletacji dostaw
stalmont s.j. W opolu..Istota i zrodla rotacji pracownikow w urzedzie miasta krakowa..Rola merchandisingu w
procesie sprzedazy na podstawie firmy masterfoods polska.Podatki jako zrodlo dochodow budzetu gminy
miejskiej..Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora..Konsekwencje przestepczego
wspoldzialania na plaszczyznie procesowej.Mozliwosci inwestycyjne przedsiebiorstwa ab invest sp. Z o.o. na
podstawie przeprowadzonej analizy finansowej..Wplyw doboru kadry pracowniczej oraz nowoczesnego
zarzadzania zasobami ludzkimi na rozwoj przedsiebiorstwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej..Jakosc
na rynku uslug ubezpieczen samochodowych w ocenie klientow.Udzial obroncy z urzedu w postepowaniu
karnym.Rola posrednictwa pracy i doradztwa zawodowego na rynku pracy w powiecie
czestochowskim.Bankowosc elektoniczna w polsce na przykladzie dzialalnosci banku pekao bp s.a.Tworzenie
i wykorzystywanie dochodow wlasnych przez jednostki oswiatowe na przykladzie wybranych szkol
(podstawowych i gimnazjalnych)..System wynagrodzen w organizacji jako element polityki
motywacji.Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie przestepczosci mlodziezowej swietlicy socjoterapeutycznej
dzialajacej przy strazy miejskiej w czestochowie.Rasizm i antysemityzm w niemczech do 1945 r..praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw kompetencji menadzerskich na zarzadzanie zespolami pracowniczymi na
podstawie firmy x..Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwosci w
rp..Problematyka zabojstw z motywow seksualnych.Strategia marketingowa firmy wawel ze szczegolnym
uwzglednieniem promocji.Czynnosci dowodowe sadu na gruncie polskiej procedury cywilnej.Rola i
znaczenie dochodow wlasnych w systemie dochodow gminy na przykladzie gminy zgierz.Praca pilotowrezydentow na sycylii w opinii klientow biura podrozy ecco holiday.Ochrona rodziny w kodeksie pracy.praca
licencjacka budzet gminy .Prawne polozenie buddyjskich zwiazkow wyznaniowych w polsce..Warunki
wykonywania kary pozbawienia wolnosci w swietle standardow rady europy..Analiza systemu
motywacyjnego w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa uslugowego.Dzialalnosc samorzadowych
instytucji kultury w unii europejskiej na przykladzie gminy nadarzyn w polsce i gminy walldürn w
niemczech.Polska dyplomacja gospodarcza po 1989 roku.Wypoczynek podmiejski jako forma spedzania czasu
przez mieszkancow mielca.Public relations w instytucjach finansowych na przykladzie mbanku.praca
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licencjacka budzet gminy .Zasady pisania prac dyplomowych.Kredyty w polskiej bankowosci na przykladzie
banku spoldzielczego w sieradzu.Kowalski- andrzej. Red. - propozycje rozwiazan wpr 2013+ a
konkurencyjnosc gospodarki zywnosciowej i obszarow wiejs.Wznowienie postepowania w praktyce organow
administracji architektoniczno-budowlanej..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie.Rozumienie
dobra dziecka przez dyrektorow- nauczycieli i rodzicow- a zarzadzanie przedszkolem..Powodztwo o
zaprzeczenie macierzynstwa.Ocena uslug generowanych przez hotel linder..Konstytucjonalizm ii rzeszy
niemieckiej i republiki weimarskiej..Marketing miedzynarodowy i dzialania promocyjne przedsiebiorstw
miedzynarodowych na przykladzie wybranych korporacji.praca licencjacka budzet gminy .Stosowanie srodka
zabezpieczajacego okreslonego w art.95a k.k. w swietle standardow konstytucyjnych i europejskich..Urzad
skarbowy organizacja uczaca sie.Spolki jako formy prawne prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Marketing
partyzancki: wspolczesna moda- czy sciezka- ktora podazy marketing.praca licencjacka budzet gminy .Praca
licencjacka rachunkowosc.Ogloszenia pisanie prac.praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczna analiza
efektywnosci polskiego prawa karnego.Szczegolna ochrona stosunku pracy pracownikow nalezacych do
zwiazku zawodowego.Skutecznosc dochodzenia naleznosci zus (na przykladzie wybranego
inspektoratu).Wyrok sadu polubownego i jego wykonalnosc.Ryzyko w dzialalnosci kredytowej banku na
przykladzie banku zachodniego wbk s.a..Bibliografia praca magisterska.Stosunki gospodarcze rosja - ue w
latach 2004-2012 .Ochrona sui generis baz danych.Przeszukanie a tajemnica prawem chroniona.Krytyczna
analiza rozwiazan w zakresie reformy administracji publicznej w polsce w 1998 roku.Znaczenie programow
pomocowych unii europejskiej dla rozwoju infrastruktury kolejowej w polsce. Analiza na przykladzie pkp
polskich linii kolejowych s.a..Rola systemow informatycznych w nowoczesnym zarzadzaniu relacjami z
klientami.Samodzielnosc finansowa jednostek samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy
.Proces konceptualizacji pomyslu biznesowego przeznaczonego do franczyzy..Rekrutacja i selekcja
pracownikow w firmie philip morris.Charakterystyka produktow bankowych i ocena satysfakcji klienta
banku..Tryb wyboru prezydenta w ii rzeczypospolitej.Muzeum erotyzmu- erotyzm muzeum. Kontekst
historyczny- przeglad i analiza europejskich muzeow o tematyce seksualnej..Status prawny dziennikarza w
prawie polskim.Analiza ryzyka kredytowego ing banku s.a. w latach 2004-2008.praca licencjacka budzet
gminy .Formy finansowania inwestycji gospodarstw domowych wojewodztwa opolskiego..Praca magisterska
rachunkowosc.Tajemnica skarbowa.Segmentacja w polskich bankach - wybor czy koniecznosc.Korzysci i
zagrozenia zwiazane z wejsciem firmy na gielde papierow wartosciowych..Ocena mozliwosci wdrozenia
rachunku kosztow jakosci w badanym przedsiebiorstwie.Rola kierownikow w realizacji polityki personalnej w
firmie x.Warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiebiorstw rodzinnych na przykladzie firmy rodzinnej wenus
kontra mars w rozanie.Mccormick- john - zrozumiec unie europejska .Rozboje oraz przestepstwa rozbojnicze
na terenie polski-wojewodztwa malopolskiego oraz krakowa na tle porownawczym..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowania inwestycji mieszkaniowych osob fizycznych w
ofercie bankowej.Specyficzne wymagania jakosciowe klientow niemieckiego przemyslu motoryzacyjnego na
przykladzie koncernu volkswagena.Specyfika marketingu uslug pocztowych na przykladzie dzialan
prowadzonych przez poczte polska s.a..System szkolen- jako istotny element zarzadzania zasobami ludzkimi
na przykladzie arimr.praca licencjacka budzet gminy .Projektowanie graficznego interfejsu uzytkownika na
przykladzie elementow serwisu korporacyjnego.Audity wewnetrzne w doskonaleniu systemu zarzadzania
jakoscia.Wybrane zagadnienia instytucji obszaru specjalnego w nauce prawa
administracyjnego..Zastosowanie metod zdyskontowanych przeplywow pienieznych i ekonomicznej wartosci
dodanej do wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu urzadzen naftowych naftomet sp. Z
o.o.Znaczenie podsystemow logistycznych dystrybucji i zaopatrzenia w funkcjonowaniu przedsiebiorstw
produkcyjnych.Sosnowska- danuta joanna. - alimenty a prawo karne : praktyka wymiaru sprawiedliwosci
.Szantaz korporacyjny w spolkach akcyjnych - istota i sposoby ograniczania.Projekt ukladu komunikacyjnego
drog i szlakow rowerowych w wybranym terenie euroregionu praca inzynierska budownictwo.Spor o
ratyfikacje traktatu lizbonskiego w perspektywie analizy dyskursu..Strategia rozwoju firmy na przykladzie
mpk w czestochowie sp. Z o.o..Wybrane narzedzia systemu motywacyjnego na przykladzie badanego
przedsiebiorstwa.Polityka wspierania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce i unii europejskiej.Ujwarygil- anna. - kapital intelektualny a wartosc rynkowa przedsiebiorstwa .Warunkowe zawieszenie kary
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pozbawienia wolnosci w aspekcie materialnoprawnym i wykonawczym..Swiadek incognito w procesie
karnym.Realizacja polityki spojnosci unii europejskiej na przykladzie polski.Rozpoznanie potrzeb klienta na
przykladzie dzialalnosci zakladu optycznego.Wzajemne prawa i obowiazki pilkarzy zawodowych i klubow
sportowych.Administracja publiczna praca licencjacka.Rynek piwa w polsce.Ograniczenia inwestowania na
polskim rynku nieruchomosci mieszkaniowych..Swoboda przeplywu osob i uslug oraz uznawanie kwalifikacji
w unii europejskiej na przykladzie pilotow wycieczek i przewodnikow turystycznych.Ochrona dobr osobistych
uczestnikow procesu karnego a dziennikarska sprawozdawczosc sadowa.Dochodowosc a ryzyko otwartych
funduszy emerytalnych dzialajacych na polskim rynku ubezpieczen spolecznych..Powiat jako jednostka
samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu myszkowskiego.Temat pracy licencjackiej
zarzadzanie.Ocena kondycji finansowej czestochowskiego przedsiebiorstwa budownictwa przemyslowka
s.a..Grupa rekonstrukcji historycznych jako przyklad organizacji non-profit.Duszpasterstwo wiezienne na
przykladzie zakladu karnego w zamosciu.Wartosc poznawcza sprawozdan finansowych.Marketing w
ksztaltowaniu wartosci w europejskich klubach pilkarskich-analiza porownawcza realu madryt cf i fc
barcelony.Lis- stanislaw (1940- ). Red. - kontrowersje wokol akcesji polski do unii gospodarczej i walutowej
.Bezpieczenstwo i higiena pracy w firmach wojewodztwa lodzkiego.Metody rekrutacji wykorzystywane przez
agencje doradztwa personalnego na przykladzie agencji abc..Ukierunkowane formy zarzadzania personelem
i analiza procesu kadrowego na przykladzie jednostek zarzadzajacych drogami.Na drogach wolnosci. Obraz
jednostki w filozofii johna stuarta milla.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty i mechanizmy
finansowania ochrony srodowiska na przykladzie gminy wola krzysztoporska.praca licencjacka budzet gminy
.Dzialania promocyjne wladz miejskich na przykladzie belchatowa i radomska.Funkcjonowanie systemow
zarzadzania jakoscia w branzy metalowej..Rola motywacji w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie firmy kosmetycznej abc..Outsourcing jako jedna ze wspolczesnych metod zarzadzania
przedsiebiorstwem..Efektywnosc pracy obroncy z urzedu w postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet
gminy .Niedziolka- pawel. - kredytowe instrumenty pochodne a stabilnosc finansowa .Male i srednie
przedsiebiorstwa po wejsciu polski do unii europejskiej na przykladzie firm przemyslu spozywczego.Ochrona
i gwarancja wybranych praw socjalnych w panstwach skandynawskich.Dzialania marketingowe banku na
przykladzie banku spoldzielczego w krasnosielcu.Odpowiedzialnosc z tytulu popelnienia plagiatu na
uczelniach wyzszych .Przywodztwo- duch zespolu i sukces we wspolczesnej firmie.Pomiar jakosci
swiadczonych uslug na przykladzie firmy polion sp. Z o.o..Ustawowe okolicznosci zaostrzajace
odpowiedzialnosc karna za spowodowanie wypadku komunikacyjnego.Prace dyplomowe z logopedii.Stasiakandrzej. Red. - kultura i turystyka - razem- ale jak? : praca zbiorowa .Banki spoldzielcze w otoczeniu
rynkowym.Zakaz dyskryminacji pracownika w unii europejskiej.Ocena funkcji redystrybucyjnej podatku
dochodowego od osob fizycznych w polsce.Zastosowanie internetu do reklamy firm branzy spozywczej:
nestle oraz przedsiebiorstwa produkcyjnego helena s.a..Promocja mix uslug turystycznych na przykladzie
firmy travelplanet.pl s.a.praca licencjacka budzet gminy .Produkty kredytowe oraz sposoby oceny zdolnosci
kredytowej stosowane w rejonowym banku spoldzielczym w lututowie.Kryminalistyczne aspekty
przestepstwa sprowadzenia pozaru- ze szczegolnym uwzglednieniem podpalenia.Swiadomosc pracownikow
w kontekscie zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa plastbud..Zarzadzanie finansami firmy
oparte na doktrynie jakosci..Anomalie na rynkach kapitalowych.Marketing terytorialny na podstawie
powiatu klobuckiego.Regulacja normatywna praw dziecka.Zalety i wady prawnej regulacji referendum i
konsultacji spolecznych w gminie.Domniemanie prawne w postepowaniu cywilnym.Przepis zrebowy a polski
kodeks karny.teoretyczne ujecie problemu na tle metod wykladniczych w kontekscie zagadnienia przepisu i
normy prawnej w prawie karnym materialnym..Funkcje rzecznika praw obywatelskich w konstytucyjnym
systemie gwarancji wolnosci i praw jednostki.Tanie pisanie prac.Dochody podstawowej jednostki samorzadu
terytorialnego oraz jej samodzielnosc w zakresie wladztwa i polityki podatkowej-na przykladzie gminy
piatek..Analiza ekonomiczno - finansowa zpue s.a. w latach 2008 -2010.Identyfikacja procesow decydujacych
o jakosci kluczy do kol samochodowych..Potencjal gospodarczy miasta i gminy uzdrowiskowej
muszyna.Pisanie prezentacji.Mediacja w polskim procesie karnym.Efektywnosc metod przeciwdzialniu
bezrobociu w powiecie radomszczanskim.Zarzadzanie strategiczne rozwojem przedsiebiorstwa na
przykladzie zakladu energetycznego lodz - teren s.a..Zabojstwa selektywne w prawie
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miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Strategie marketingowe i dzialania promocyjne
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w myszkowie.Wplyw globalnego
kryzysu finansowego 2008- 2009 na gospodarke indyjska..Controlling projektow na przykladzie firmy
budowlanej hochtief polska oddzial fpis-cracovia.Zabezpieczenie kredytu bankowego na przykladzie
hipoteki.Zasady funkcjonowania personelu w administracji publicznej na przykladzie komendy miejskiej
panstwowej strazy pozarnej w czestochowie.Doskonalenie jakosci uslug medycznych.praca licencjacka
budzet gminy .Dziedziczenie ustawowe w prawie spadkowym.Dyskwalifikacja dowodu z wyjasnien
oskarzonego- jako skutek przeprowadzania czynnosci przesluchania w sposob niezgodny z
prawem.Legitymacja podmiotow o ograniczonej zdolnosci wnioskowej w postepowaniu przed trybunalem
konstytucyjnym.Wykorzystanie rachunku zyskow i strat w ocenie wyniku finansowego przedsiebiorstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Jednostka-spoleczenstwo i panstwo w doktrynie politycznej johna
lockea.Uwarunkowania zachowan ludzi w organizacji.Plynnosc finansowa i jej wplyw na rentownosc
przedsiebiorstw na przykladzie sektora budowlanego warszawskiej gieldy papierow
wartosciowych.Najwyzsza izba kontroli jako organ kontroli finansowej w polsce.Klauzule abuzywne w
umowie o wycieczke turystyczna zawieranej w obrocie jednostronnie profesjonalnym.praca licencjacka
budzet gminy .Powodztwo ekscyddencyjne.Rola agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w rozwoju
obszarow wiejskich na przykladzie biura powiatowego arimr w powiecie klobuckim.Analiza form
opodatkowania dochodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Ograniczenie swobodnego
przeplywu pracownikow w ue w odniesieniu do zatrudnienia w administracji publicznej.Prace magisterskie
pedagogika.Orientacja marketingowa malych i srednich przedsiebiorstw.Przestepstwa przeciwko
bezpieczenstwu w komunikacji zwiazane z nietrzezwoscia sprawcy..Wycena nieruchomosci dla potrzeb
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta lodzi.Koszt pozyskania kredytu
hipotecznego na przykladzie slaskiego banku hipotecznego..Przeslanki- zakres i zasadnosc penalizacji
wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 kk).Palasz- lech. Red. Nauk. - potencjal
rozwojowy obszarow wiejskich w aspekcie wstapienia polski do unii europejskiej : tw.Negocjacje jako jedno z
narzedzi rozwiazywania konfliktow w organizacji.Porownanie wykorzystania instumentow promocji przez
gmine janow i przez gmine olsztyn.Innowacyjne metody identyfikacji produktow jako narzedzie
wspomagajace integracje lancucha dostaw.Pozycja przedsiebiorcy w postepowaniach przed prezesem urzedu
ochrony konkurencji i konsumentow i komisja europejska w sprawach praktyk ograniczajacych
konkurencje.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc marketingowo-logistyczna firmy dajar.Bank
spoldzielczy w glowaczowie - historia- dzialalnosc- analiza finansowa..Ocena polskiej transformacji
gospodarczej..Proba oceny wrazliwosci polskiej gospodarki na kryzys walutowy ze szczegolnym
uwzglednieniem perspektywy wstapienia zlotego do erm ii.Wybrane problemy opodatkowania wspolnikow
spolek osobowych.Znaczenie okresowych ocen pracy w zarzadzaniu firma na przykladzie firmy selgros sp. Z
o.o. - hala w krakowie.Sytuacja i rola kobiet w europie. Nierownosci miedzy plciami. Dyskryminacja
kobiet.praca licencjacka budzet gminy .Systemy ochrony praw czlowieka.Aspekty finansowe prywatyzacji
szpitali w polsce na przykladzie szpitala w wieruszowie w latach 2006-2008..Anliza porownawcza dzialalnosci
banku pko bp i ing bank slaski w zakresie udzielania kredytow hipotecznych na cele
mieszkaniowe.Nieprawidlowosci w funkcjonowaniu sfery budzetowej w polsce na przykladzie gospodarstw
pomocniczych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza sprawozdan finansowych jako zrodlo informacji o
rentownosci przedsiebiorstw.Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa swietokrzyskiego w okresie 20002005..Zmiany zachodzace na rynku nieruchomosci komercyjnych na przykladzie powierzchni
logistycznej.Parlamentaryzm brytyjski w xix i xx wieku.praca licencjacka budzet gminy .Kryminologiczna
problematyka stalkingu.Schemat pracy licencjackiej.Wplyw kosciola katolickiego i jego doktryny na
ksztaltowanie sie ustroju trzeciej rzeczpospolitej polskiej w latach 1989 - 1997..Polski sektor rolny a wspolna
polityka rolna ue.Rachunkowosc i opodatkowanie umow leasingu.praca licencjacka budzet gminy .Fiedorjoanna. Oprac. - polska - gospodarka .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.System motywacji pracownikow na przykladzie osob zatrudnionych w c.h. Manufaktura-lodz.Zarzadzanie
kompetencjami zawodowymi kierownikow operacyjnych.Polska w unii europejskiej - spelnianie kryteriow
wprowadzenia wspolnej waluty oraz jej skutki.Czynniki warunkujace zastosowanie i skutecznosc stylow
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kierowania ludzmi w przedsiebiorstwach.praca licencjacka budzet gminy .Monitorowanie satysfakcji
pacjentow jako instrument diagnozy systemu zarzadzania jakoscia (na przykladzie nzoz
pasternik).Kaluzynska- malgorzata. - standardowy model kosztowy a obciazenia administracyjne w sektorze
transportu drogowego .Zbilansowana karta wynikow jako system pomiaru i doskonalenia kapitalu
intelektualnego w szpitalu.Ocena funkcjonowania i kierunki doskonalenia systemu finansowania oswiaty na
przykladzie gminy wloszczowa.Finansowanie dzialalnosci sektora msp przez fundusze pozyczkowe..Wybrane
aspekty zarzadzania personelem na przykladzie uniwersytetu opolskiego.Obrona konieczna praca
magisterska.Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Gableta- malgorzata. Red. - human and work in a
changing organisation : management oriented on the employee interests .Restrukturyzacja w branzy
turystycznej na przykladzie pbp orbis sp.zo o..Pozycja krajow zwiazkowych w strukturze rfn..praca licencjacka
budzet gminy .Analizy dyskryminacyjne w przewidywaniu bankructwa podmiotow - w dobie
kryzysu.Oprogramowanie komputerowe w zarzadzaniu firma.Budowanie tozsamosci marki po zmianie
nazwy na przykladzie radia zlote przeboje.Bezrobocie praca licencjacka.Znaczenie promocji w dzialalnosci
marketingowej przedsiebiorstwa podczas wprowadzania na rynek nowego produktu na przykladzie firmy
linda.Wycena wartosci malych i srednich przedsiebiorstw a ocena korzysci inwestorow.Efektywnosc
polskiego rynku gieldowego a determinanty decyzji inwestycyjnych.Gospodarka finansowa samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy zdunska wola w latach 2005-2008.Zarzadzanie gminami kozieglowy i
konopiska w kontekscie realizacji budzetu w latach 2002-2004.Reklama zakazana..Wywlaszczenie
nieruchomosci jako realizacja celu publicznego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Tworzydlo- dariusz (1974- ). Red. - public relations w czasach mp3 i internetu .Dydaktyczny aspekt
gier symulacyjnych na przykladzie gry cashflow.Pisanie prac socjologia.zrodla prawa
administracyjnego..Wynagradzanie jako czynnik motywujacy pracownikow na przykladzie fabryki mebli
aib.Zjawisko samobojstwa jako przejaw patologii spolecznej.praca licencjacka budzet gminy
.Restrukturyzacja huty szkla stolzle czestochowa sp. O.o. Z wykorzystaniem srodkow z funduszy
strukturalnych unii europejskiej..Ocena ryzyka zawodowego pracownikow pkn orlen s.a. na przykladzie stacji
paliw bliska.Zarzadzanie szkola dla etyczno - zawodowego rozwoju nauczycieli..Prawne polozenie
wschodniego kosciola staroobrzedowego nie posiadajacego hierarchii duchownej w polsce.Wykroczenia
przeciwko bezpieczenstwu i porzadkowi w komunikacji w systemie zapobiegania wypadkom
drogowym.praca licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci kredytowej konsumentow przy kredytach
hipotecznych na przykladzie wybranych bankow.Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju
gospodarczego.Organizacyjne aspekty przetargow (na przykladzie linde gaz polska sp z o.o.).Znajomosc
instrumentow bankowosci elektronicznej wsrod studentow opolskich uczelni..Zarzadzanie majatkiem
obrotowym przedsiebiorstwa a przedmiot jego dzialalnosci.Bezrobocie i jego ograniczanie w powiecie
gostyninskim w latach 2005-2007.Projekt renowacji ulic i placu fragmentu czesci zabytkowej miasta (miasto
do ustalenia- rocznie 3 tematy). Praca inzynierska budownictwo.Szwajcaria a prawo unii
europejskiej.Postepowanie w sprawie o separacje w procesie cywilnym.Porownanie efektywnosci pomp
ciepla w gruntach spoistych i niespoistych praca inzynierska budownictwo.Analiza czynnikow warunkujacych
rozwoj centrow logistycznych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Lankamer-prasolek- agata. Red. kontrola pracodawcy przez panstwowa inspekcje pracy .Placowe i pozaplacowe sposoby pobudzania
motywacji.Upolitycznienie sadownictwa miedzynarodowego. Relacje pomiedzy pokojem a sprawiedliwoscia
na podstawie funkcjonowania miedzynarodowego trybunalu karnego.Pisanie prac.Analiza i ocena systemu
motywacyjnego na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego dombud.Strategie marki i
pozycjonowania na przykladzie firmy royal philips electronics.Rekrutacja- selekcja i szkolenia a rozwoj
organizacji na przykladzie firmy.Prawne formy zabezpieczenia zobowiazan podatkowych w postaci hipoteki
przymusowej i zastawu skarbowego.praca licencjacka budzet gminy .Marketingowa koncepcja jakosci obslugi
klienta na przykladzie restauracji.Gotowe prace zaliczeniowe.Zalewski- romuald i. Red. - innovativity of
enterprises and product quality = innowacyjnosc przedsiebiorstw a jakosc pr.Kontrola koncentracji
przedsiebiorstw sektora it w prawie unii europejskiej.Dostep do informacji publicznej a ochrona danych
osobowych.Ocena kondycji finansowej sektora bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w
skierniewicach.Stosowanie przepisow o pelnomocnictwie w spolkach kapitalowych.Promocja uslug
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bankowych na przykladzie banku zachodniego wbk oraz pekao sa.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze
venture capital jako alternatywny sposob finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Charakterystyka
decyzji administracyjnej w swietle orzecznictwa sadowoadministracyjnego..Stymulowanie rozwoju turystyki i
rekreacji w malopolsce na tle programow rozwoju..Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kreowaniu
wizerunku marki.Analizy dyskryminacyjne w przewidywaniu bankructwa podmiotow - w dobie
kryzysu.Ekonomiczne aspekty dostosowania transportu drogowego do przewozu zywnosci w systemie haccp
certyfikowanego wg normy pn-en iso 22000:2006.Mik- cezary. Oprac. - wspolpraca rady ministrow z sejmem
i senatem w sprawach zwiazanych z czlonkostwem rzeczypos.Analiza wynagrodzen kierownikow w polsce w
latach 2004-2006 na podstawie internetowego badania wynagrodzen.Czynniki rozwoju rynku sprzetu
komputerowego w polsce..Analiza rozliczen podatku od towarow i uslug na przykladzie przedsiebiorstwa
iks.praca licencjacka budzet gminy .Prawne polozenie buddyjskich zwiazkow wyznaniowych w polsce..Efekty
zastosowania unijnych standardow pracy dla kopalni soli klodawa w klodawie.Controlling
personalny.Ograniczenia swobody swiadczenia uslug w prawie unii europejskiej.Strategia rozwoju na
przykladzie gminy dabrowa niemodlinska..Motywacja w budowaniu relacji pracownik - firma na przykladzie
zakladu drogownictwa i inzynierii sp. Z o.o..Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy
logistycznej.The international negotiations - differences between taiwanese and american negotiators based
on the cultural backgrounds..Zawieranie umow w handlu elektronicznym.Ocena jakosci uslug urzedu miasta
krakowa..Prognozowanie wielkosci sprzedazy jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie (na przykladzie
wydawnictwa zamkor).Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta na podstawie art.192 k.k..Wykupy menedzerskie i
lewarowanie jako szczegolna forma przejecia przedsiebiorstwa.Mozliwosci rozwojowe malej firmy na rynku
drukarskim.Wybrane formy finansowania dzialalnosci sektora msp w polsce..Trybunal konstytucyjny i jego
funkcje.Kontakty z dzieckiem w swietle nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekunczego z 6 listopada
2008r..Wypadek przy pracy rolniczej.Miedzynarodowa ochrona dobr kultury w czasie konfliktow
zbrojnych.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt hipoteczny w ofercie polskich bankow. Analiza
porownawcza dostepnych ofert..Wykorzystanie marketingu politycznego w tworzeniu wizerunku lidera partii
politycznej.Ubezpieczenie przedmiotu leasingu jako forma zabezpieczenia umowy leasingowej na
przykladzie samochodow osobowych w latach 2001-2004.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
inmedio spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w lodzi.Studenci i ich swiadomoscna temat
zintegrowanych produktow bankowo-ubezpieczeniowych. Porownanie wiedzy studentow polski i
niemiec.Jak pisac prace dyplomowa.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna funkcjonariusza policji
.Funkcjonowanie systemu ubezpieczen spolecznych w unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Funkcjonowanie sadowego wymiaru sprawiedliwosci w sprawach karnych w polsce.Technologia realizacji
wielokondygnacyjnych piwnic praca inzynierska budownictwo.Wplyw outsourcingu na ksztaltowanie jakosci
uslug hotelarskich.Postepowanie przed prezesem uokik- postepowanie w sprawach praktyk naruszajacych
zbiorowe interesy konsumentow.praca licencjacka budzet gminy .Przeciwdzialanie przestepstwom
narkotykowym w postaci handlu na terytorium polski.Reklama jako element marketingu.Ocena zagrozen i
ryzyka zawodowego w zakladach sluzby zdrowia (na przykladzie samodzielnego- publicznego zakladu opieki
zdrowotnej w czestochowie)..Pozyskiwanie srodkow unijnych na realizacje inwestycji w powiecie
sieradzkim.Leasing jako forma finansowania inwestycji w dzialalnosci gospodarczej.Elementy logistyki w
przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym (na przykladzie firmy arbud).E-commerce (na przykladzie sieci
sklepow komfort).Obrot nieruchomosciami komunalnymi.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii
europejskiej w polsce - zwalczanie bezrobocia na przykladzie gminy kutno w latach 2007-2008.Polityka gminy
w zakresie ksztaltowania wysokosci podatkow i oplat lokalnych w latach 2006-2008.praca licencjacka budzet
gminy .Racjonalizacja struktury organizacyjnej zakladow piwowarskich glubczyce s.a..Brzoska- jan. Red. przedsiebiorca w politechnice slaskiej : konkurs moj pomysl na biznes .Skuteczne tworzenie stron
internetowych w dzialalnosci biznesowej..Naliza kosztow rodzajowych na przykladzie przedsiebiorstwa raix
spolka z o.o.Diagnoza kultury organizacyjnej zakladow tworzyw sztucznych tag s.a..Podatki dochodowe w
polsce i irlandii. Analiza porownawcza..Praktyki religijne wiezniow w polsce od 1919 roku do chwili
obecnej..Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze lgd euro - country..Polski system bankowy wobec
uwarunkowan czlonkowskich i integracyjnych w unii europejskiej.Wybrane aspekty regulacji sektora
..

..
bankowego na swiecie oraz w polsce. Tendencje wynikajace z kryzysu gospodarczego 2007-2011r..Umowa o
zwolnienie z dlugu.Gardocka- teresa (prawnik). Red. - izby wytrzezwien a prawa czlowieka .Dzialanie wladz
samorzadowych na rzecz pozyskiwania inwestorow zewnetrznych na przykladzie miasta i gminy
praszka.Kredyt hipoteczny w bankowosci detalicznej jako sposob finansowania inwestycji mieszkaniowych na
przykladzie banku millenium.Problemy funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
przedsiebiorstwa drewmex..Analiza wykorzystania wybranych systemow informatycznych do zarzadzania
przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Prawne aspekty transformacji mediow w latach 19892009.Organizacja i funkcjonowanie dzialu personalnego na przykladzie firmy contrain sp. Z o.o..Dzialalnosc
marketingowa przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie biura podrozy iza w czestochowie.Ile kosztuje
napisanie pracy licencjackiej.Karne aspekty ochrony wlasnosci intelektualnej i przemyslowej.Model procesu
inkwizycyjnego na podstawie franciszkana z 1803 r. I ordynacja kryminalna pruska z 1805 r..Analiza sytuacji
ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow miesnychjozan w latach 2003 2007..Sluzebnosc drogi koniecznej..Gospodarstwo rolne jako skladnik majatku malzonkow.Weiss- alan zawod konsultant : prowadzenie dzialalnosci- wyrabianie marki- osiaganie sukcesu .Finansowanie polskiego
rolnictwa z europejskich funduszy rolniczych.praca licencjacka budzet gminy .Wszczecie postepowania
podatkowego..Prace dyplomowe z bhp.Pisanie prac z psychologii.Rola i zadania wlasciciela nieruchomosci
komercyjnej jako zarzadcy nieruchomosci na przykladzie domu handlowego w czestochowie.Zastaw na
akcjach w obrocie tradycyjnym.Funkcjonowanie spoldzielni mieszkaniowej na rynku nieruchomosci w polsce.
Na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej budowlanych kielnia w lodzi.Status prawny dzierzawcow
nieruchomosci rolnych polozonych w polsce.Zarzadzanie procesami na przykladzie dzialu przygotowania
produkcji w firmie artman s.a..Outsourcing funkcji personalnej.Kalisz-prakopik- anna. - wykladnia prawa :
model ogolny a perspektywa europejskiej konwencji praw czlowieka i prawa un.Pisanie prezentacji
maturalnych.Logistyczno-marketingowe potencjaly i efekty w zarzadzaniu lancuchem dostaw..Readaptacja
spoleczna skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolnosci.Konsekwencje prawne smierci pracownika.I
sekretarz ze slaska. Ocena dziesiecioletnich rzadow edwarda gierka.Rola i znaczenie centrum logistycznego
na przykladzie mszczonowa.Wplyw logistycznej obslugi na satysfakcje i lojalnosc klienta.Nieefektywne
sposoby wygasania zobowiazan podatkowych.Budzet gminy jako instrument realizacji zadan gminy na
przykladzie gminy boronow.Centra logistyczne w regionie lodzkim.Zasady pisania pracy licencjackiej.Radeckiwojciech - ustawa o miedzynarodowym przemieszczaniu odpadow : komentarz .Znaczenie urzedu kontroli
skarbowej w realizacji polityki podatkowej panstwa..Wdrozenie podstawowych zasad i narzedzi lean
manufacturing oraz ocena ich wplywu na jakosc i produktywnosc w firmie branzy elektronicznej.Marketing w
organizacji turystyki pielgrzymkowej na jasna gore.Holding w prawie wspolnotowym.praca licencjacka
budzet gminy .Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olszewo-borki w
latach 2006-2008.Zabojcy i zabojczynie - analiza psychologiczna..Prawa pacjenta w kontekscie etyki lekarskiej
po reformie opieki zdrowotnej.Rola podsytemu logistyki transportu przewozu materialow niebezpiecznych
na przykladzie firmy transportowej x..Ksztaltowanie polityki sprzedazowej w hotelarstwie na przykladzie
rynku malopolskiego.Zorganizowana grupa i zwiazek przestepczy /art.258 k.k./.Rola miedzynarodowych
organizacji pozarzadowych w przestrzeganiu prawa czlowieka na przykladzie amnesty international.Ocena
stanu bezpieczenstwa na wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie produkujacym opakowania ze
szkla..Rozwoj systemu komunikacji miejskiej - cele- ograniczenia - przyklad lodzi.Sterowanie kosztami
produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa branzy cukierniczej.Zarzadzanie zasobami elementu modelu
jakosci w odniesieniu do przedsiebiorstwa produkujacego szyby..Prace licencjackie zarzadzanie.Rola
kierownika w procesie motywowania pracownikow na przykladzie dzialu eksportu w przedsiebiorstwie
x.Tryby udzielania zamowien publicznych- ze szczegolnym uwzglednieniem trybu zamowienia z wolnej
reki.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona dobr osobistych w swietle przepisow prawa prasowego.Silna
marka podstawa budowania wizerunku firmy.Konwergencja kultur prawnych w plaszczyznie
europejskiej.Obrot nieruchomosciami przez cudzoziemcow w polsce w swietle prawa unii europejskiej i
polski.Motywacja pracownicza jako istotny element zzl na przykladzie badania firmy.praca licencjacka budzet
gminy .Ewolucja instytucji rezydenta w polsce po drugiej wojnie swiatowej..Tematy pracy
licencjackiej.Problemy restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych.Spoleczno - gospodarcze efekty
..
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przynaleznosci gminy nysa do euroregionu pradziad..Inwestycje ekologiczne w gminie wodzislaw.Nadanie
klauzuli wykonalnosci przeciwko osobom niewymienionym w tytule egzekucyjnym.Malajny- ryszard mariusz
(1953- ). Red. - konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze kierunki badan
.Przedsiebiorczosc w procesie restrukturyzacji przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Proces racjonalizacji kosztow transportu na przykladzie miedzynarodowego
producenta napojow bezalkoholowych.Prawne- polityczne i kulturowe wymiary legitymizacji unii
europejskiej.Partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden ze sposobow realizacji inwestycji
gminnych.Mozliwosci wykorzystania budzetowania w zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwem.Badanie hipotezy
efektywnosci rynku kapitalowego w polsce w swietle anomalii kalendarzowych wystepujacych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie.M-commerce - jako dziedzina rozwoju nowoczesnych technologii
mobilnych.Prace podyplomowe.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa xxx s.a..Finansowe instrumenty
polityki spolecznej.Przeslanki rozwiazania przysposobienia w prawie polskim i francuskim.Wplyw
audituklientowskiego na zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci przedsiebiorstwa bury sp. Z o.o..Praca
magisterska spis tresci.praca licencjacka budzet gminy .Rodzaje malzenskich ustrojow majatkowych w
swietle przepisow kodeksu rodzinnego i opiekunczego..Urzad patentowy i prawne instrumenty ochrony
wlasnosci przemyslowej w ii rzeczypospolitej polskiej.Sposoby komunikowania organizacji z klientem i ich
wplyw na ksztaltowanie jej wizerunku.Dzialalnosc kredytowa i depozytowa bankow..Funkcja ochronna przy
ustaniu stosunku pracy mianowanych pracownikow samorzadowych.Rola organizacji pozarzadowych w
gospodarce.Strategia rozwoju malego przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy bordopol).Regionalne strategie
innowacji jako element strategii rozwoju wojewodztw w okresie programowania 2004-2006..Mednis- arwid.
Red. - prywatnosc a ekonomia : ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym .Koncepcja
dzialalnosci marketingowej w internecie na przykladzie przedsiebiorstwa kris.Metodyka six sigma w
zarzadzaniu wspolczesnymi organizacjami.Prawo handlowe.Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna
rozwiazania stosunku pracy.Analiza efektywnosci maszyn i zestawow przy realizacji robot ziemnych praca
inzynierska budownictwo.Mozliwosc wykorzystania benchmarkingu w doskonaleniu systemu oswiaty.Rola
podatkow i oplat jako zrodla finansowania budzetu gminy /na przykl.budzetu gminy konskie/.Kredytowanie
oraz prawne formy zabezpieczenia kredytow. Analiza na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w
malanowie..Planowanie dzialan z zakresu marketingu bankowego w oparciu o nowo wprowadzany produkt
w mbanku.Prace magisterskie spis tresci.Strategie promocji stosowane w telefonii komorkowej.Zapewnienie
jakosci w zintegrowanym rozwoju produktu..Rekrutacja i motywacja jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie na podstawie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci
kredytowej podmiotow gospodarczych wg metodologii banku komercyjnego na przykladzie pko bp.Proces
pozyskiwania kadr. Teoria a praktyka firmy x.Efektywnosc wykorzystania zasobow finansowych przez
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta czestochowy.Determinanty funkcjonowania
centrow logistycznych w lancuchu dostaw polskich przedsiebiorcow.Wizerunek uczelni lodzkich w swietle
opinii studentow.Zarzadzanie personelem w przedsiebiorstwie na przykladzie lukas bank s.a..Outplacement
w teorii i praktyce.Ograniczenia dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich.Praca licencjacka
resocjalizacja.Strategie marketingowe przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa complex
s.a..Kontrola bankowych wzorcow umownych.Wykorzystanie budzetowania w zarzadzaniu rentownoscia
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy p.p.h.u. domal.Strategia marketingowa firmy telekomunikacyjnej na
przykladzie telewizji kablowej toya.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Nadzor
nad rynkami finansowanymi w unii europejskiej.zrodla finansowania zadan gminnych spoldzielni
samopomoc chlopska.Postepowanie przed naczelnym sadem administracyjnym w sprawach przewleklosci
postepowania sadowoadministracyjnego.Analiza tworzenia i wykorzystania budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy strzelce wielkie w latach 2004-2008.Turystyka szansa dla rozwoju
lokalnego gminy miedzno.Przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie zabkowickim na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w zabkowicach slaskich.Ochrona sfery seksualnej maloletniego w swietle
kodeksu karnego z 1997 r. .Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na rynku uslug edukacyjnych na przykladzie
szkoly jezykowej .Zasada subsydiarnosci a demokratyczne panstwo prawa..Zintegrowane systemy
zarzadzania w rachunkowosci na przykladzie systemu erp w dziale finansowym firmy
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produkcyjnej.Usilowanie nieudolne..Analiza i ocena form reklamy zewnetrznej w czestochowie.Strategie
cenowe przedsiebiorstwa handlowego men fashion s.c. W lodzi.Efektywnosc finansowania dzialalnosci na
przykladzie spoldzielni uslug motoryzacyjnych i transportowych w sieradzu..Potencjal dochodowy jednostek
samorzadu terytorialnego- a mozliwosci finansowania zadan oswiatowych..Przestepczosc i demoralizacja
nieletnich w powiecie kedzierzynsko-kozielskim w latach 2000-2008.Temat pracy magisterskiej.Promocja jako
instrument komunikacji z rynkiem na podstawie agencji reklamowej the funny house.Rachunkowosc malych
i srednich przedsiebiorstw i jej znaczenie w zarzadzaniu firma..Zarzadzanie naleznosciami w
przedsiebiorstwie na podstawie sbs sp. Z o.o..Nabywanie nieruchomosci rolnych przez cudzoziemcow.Formy
i organizacja struktur sieciowych jako przejaw powiazan logistycznych.Sciezka kariery naukowej na
przykladzie doktarantow.praca licencjacka budzet gminy .Dochody i wydatki jednostki budzetowej na
podstawie miejskiego osrodka pomocy spolecznej..Stosunki miedzy panstwem a kosciolem w polsce po roku
1944.studium historyczno-prawne..Srodki zwalczania przestepczosci zorganizowanej.zrodla finansowania
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy ostrow mazowiecka.Jura krakowsko-czestochowska jako
regionalny produkt turystyczny..Badanie swiadomosci ekologicznej polakow na przykladzie tworzyw
sztucznych.Uprawnienia kontrolowanego w postepowaniu kontrolnym..Zagadnienia gospodarki komunalnej
na przykladzie miasta limanowa.Zarzadzanie public relations jako narzedzie ksztaltowania wizerunku firmy
atlas.Ewolucja modelu dziedziczenia gospodarstw rolnych w polsce.Leasing jako forma finansowania
inwestycji przedsiebiorstw.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie banku
ochrony srodowiska.Prace licencjackie i magisterskie.Rola kredytu hipotecznego w dzialalnosci banku- na
przykladzie dombanku hipotecznego oddzialu getin banku s.a..Restrukturyzacja ekonomiczno finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie huty czestochowa s.a..Wykorzystanie funduszy unijnych dla potrzeb
aktywizacji zawodowej ludnosci wiejskiej na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Znaczenie i
wykorzystanie polityki promocji w dzialaniach polimex-mostostal s.a..Sakowicz- marcin - modernizacja
samorzadu terytorialnego w procesie integracji polski z unia europejska .Karty kredytowe jako podstawowy
rodzaj kart platniczych w kredyt banku s.a. w sieradzu.Wybbrane strategie marketingowe realizowane przez
przedsiebiorstwo na przykladzie autoryzowanego dealera marki opel-p.p.h.u.polmax jan polaczek.Leasing
nieruchomosci komercyjnych w polsce.Marketing relacji w zarzadzaniu projektami na przykladzie projektu
partnetstwo inicjatyw nowohuckich.Kierunki wykorzystania kapitalow zgromadzonych przez banki
komercyjne (na przykladzie pko bp s.a. i banku pekao s.a. w latach 2000-2004).Metody identyfikacji
nieznanych zwlok ludzkich..Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych i karta podatkowa jako uproszczone
formy opodatkowania przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie pracy w zyciu czlowieka a
ekonomiczne i spoleczne aspekty i konsekwencje bezrobocia.Transport miejski a niepelnosprawnosc. Analiza
problemu wystepowania i przezwyciezania barier technicznych i architektonicznych w srodkach transportu
zbiorowego i infrastrukturze na przykladzie lodzi.Analiza zewnetrznych zrodel finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie pss spolem olesno w latach 2000 - 2004.Zwalniajace przejecie
dlugu.Marketing internetowy na przykladzie rynku uslug bankowych..Komunikacja marketingowa w
budowaniu sukcesu firmy.Pozycja komendanta glownego w polsce w latach 1919-1990.Prawo gospodarcze
publiczne.Uprawnienia pracownikow zwiazane z rodzicielstwem w polskim prawie pracy....
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