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praca licencjacka budzet gminy .Sposoby pozyskiwania oraz metody zatrudniania pracownikow na podstawie
agencji pracy tymczasowej.Pozornosc jako wada oswiadczenia woli.Komunikacja z otoczeniem w
przedsiebiorstwie uslugowym na podstawie poczty polskiej.Nadzor nad dzialalnoscia bankow.praca
licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania a struktura bezrobocia - analiza dynamiczna na przykladzie
powiatu nyskiego.Marketing uslug na przykladzie hotelu grodek sieci donimirski boutique
hotels.Mechanisms of adaptive logic in legal context: legal discourse and dealing with inconsistency.Analiza
dzialalnosci banku w zakresie udzielania kredytow hipotecznych na przykladze ing bank slaski s.a..Aktywne
formy przeciwdzialaniu bezrobociu w polsce- ze szczegolnym uwzglednieniem powiatu tarnowskiego i
miasta tarnowa w latach 2008-2009..praca licencjacka budzet gminy .Krakowska izba przemyslowo-handlowa
w krakowie w latach 1850-1950.Satysfakcja klienta na rynku motoryzacyjnym na podstawie firmy
nivete.Prawo do uzyskania informacji z art. 61 konstytucji rp w swietle rozwiazan przyjetych w ustawie o
dostepie do informacji publicznej.Znaczenie komunikacji w ksztaltowaniu sie nowoczesnej organizacji w
swietle literatury przedmiotu.Inwestowanie w produkty bankowe na przykladzie funduszy inwestycyjnych
pko/credit suisse.Kryteria efektywnosci na gruncie ekonomicznej analizy prawa.System penitencjarny ii
rzeczypospolitej /1918-1939/.praca licencjacka budzet gminy .Rola centrow logistycznych w rozwoju regionu
lodzkiego.Czynniki rozwoju rynku sprzetu komputerowego w polsce..Czynniki wplywajace na skuteczna
dzialalnosc marketingowa w internecie.Umowy o roboty budowlane w sprawach zamowien publicznych.Rola
dewelopera na rynku mieszkaniowym na przykladzie firmy kobnext.Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego x..Urlop wypoczynkowy..Kredyty konsumocyjne i inwestycyjne
dla podmiotow gospodarczych w dzialalnosci banku komercyjnego.Przedmiot-zakres oraz kryteria
prowadzenia i ograniczenia dzialalnosci gospodarczej jednostek samorzadu terytorialnego..Praca licencjacka
logistyka.Koszty dzialalnosci administracyjnej w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
poreba.Rola marketingu wewnetrznego w organizacji na przykladzie pkp pkl sa..Odpowiedzialnosc
materialna pracownikow za mienie niepowierzone..Bezrobocie mlodziezy na rynku pracy w wojewodztwie
malopolskim.Rola rachunku w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Zastosowanie przepisu art. 189 kodeksu
postepowania cywilnego do uchwal zgromadzen wspolnikow i akcjonariuszy spolek kapitalowych.Pisanie
prac licencjackich opinie.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania stowarzyszen samorzadow lokalnych na
przykladzie euroregionu tatry..Klauzule generalne w umownym stosunku pracy.Mozliwosci rozwoju przez
fundusze strukturalne na przykladzie modernizacji oddzialu szpitalnego w blachowni.Rola obslugi klienta w
systemie logistycznymi przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego star foods s.a..Instytucje demokracji
bezposredniej w systemie konstytucyjnym polski.Przeslanki zdolnosci patentowej wynalazku.Programy
zorientowane na male i srednie przedsiebiorstwa w strategii pko bp s.a..Ocena zdolnosci kredytowej jako
sposob minimalizacji ryzyka kredytowego banku.Pisanie prac lodz.Znaczenie innowacji w rozwoju gospodarki
polskiej.Rozwoj warszawskiej gieldy papierow wartosciowych.Bezpieczenstwo zywnosci genetycznie
modyfikowanej w prawie unii europejskiej.Analiza ryzyka kredytowego w dzialalnosci bankow komercyjnych
na przykladzie bz wbk.Spoleczenstwo informacyjne a biznes elektroniczny.Wycena nieruchomosci dla
potrzeb instytucji kredytujacych.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich
..
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krakow.Referendum ogolnokrajowe jako zasadnicza forma realizacji demokracji bezposredniej w
polsce..Specyfika procesu inwestycyjno-budowlanego w sektorze komunalnym na przykladzie starostwa
powiatu lodzkiego wschodniego.Wynik finansowy jako miara dokonan jednostki.Wybrane metody rekrutacji i
selekcji.Analiza kredytowania potrzeb osob fizycznych w zakresie zakupow ratalnych na przykladzie firmy
zagiel s.a..Prace licencjackie tematy pedagogika.Krakowskie wianki jako przyklad obecnosci tradycji
kulturowych we wspolczesnych imprezach masowych.Instytucja rezydencji w umowach o unikaniu
podwojnego opodatkowania.Struktura przestrzenna opola i jej wplyw na spoleczno - gospodarczy rozwoj
miasta..praca licencjacka budzet gminy .Elementy marketingu we wspolczesnej dzialalnosci kosciolow na
przykladzie wybranych parafii i gmin wyznaniowych.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka jak
pisac.Zarzadzanie czasem pracy kierowcow w przedsiebiorstwie komunikacji samochodowej czestochowa
s.a..Osobiste uprawnienia akcjonariuszy w spolce akcyjnej.Projekt przesla betonowego o rozpietosci 18-00 m
w moscie drogowym klasy b. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Rola foresightu
w zarzadzaniu strategicznym w regionie..Analiza wskaznikowa i jej ograniczenia na przykladzie
przedsiebiorstwa jutrzenka s.a. w latach 2005-2007.Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie komunalnym
na przykladzie zakladu dzialalnosci komunalnej i mieszkaniowej w krzepicach.Nowacki- roman. Red. - miedzy
historia a przyszloscia turystyki .Regionalne izby obrachunkowe jako organ nadzoru i kontroli dzialalnosci
samorzadu terytorialnego..Wymagania formalne apelacji i skutki ich niezachowania.Ocena rentownosci
przedsiebiorstwa.Wdrozenie controllingu personalnego w jurajskiej spoldzielni pracy.Satysfakcja klientow
przedsiebiorstwa art-dom.Wplyw zagranicznych migracji zarobkowych na sytuacje rodzin ze szczegolnym
uwzglednieniem wojewodztwa opolskiego.Marketing turystyczny.Potencjal turystyczny miast wojewodztwa
opolskiego dla rozwoju turystyki poznawczej..Kredyt hipoteczny jako sposob finansowania zakupu
nieruchomosci mieszkaniowych w eurobanku..Elektroniczna wymiana informacji edi w przemysle
motoryzacyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Integracja walutowa w europie.Paradygmat
antynaturalistyczny we wspolczesnej kryminologii.Ochrona wynalazkow w prawie polskim .Analiza
czynnikow jakosciowo - tworczych w drukarni..Analiza wyplywu funduszy unii europejskiej na finansowanie
zadan gminy mykanow.Sponsoring - narzedzie ksztaltujace wizerunek firmy na przykladzie pge giek s.a.
oddzial kwb belachtow.Monitoring kredytowy w ograniczaniu ryzyka kredytowego na przykladzie banku
spoldzielczego w grabowie.Mobbing w stosunkach przelozony-podwladny.Jakosc uslug w administracji
samorzadowej..Instrumenty rynku pracy jako glowny element promocji zatrudnienia i lagodzenia skutkow
bezrobocia na przykladzie dzialan powiatowego urzedu pracy w myszkowie- wspolfinansowanych ze srodkow
europejskiego funduszu spolecznego.Plan pracy dyplomowej.Gospodarka finansowa gminy kochanowice na
tle wybranych gmin powiatu lublinieckiego.Tematy prac magisterskich politologia.Wspolczesny terroryzm
islamski.Fundusze unii europejskiej jako instrument finansowania inwestycji drogowych w czestochowie w
latach 2007-2013.Rola firm kurierskich w zintegrowanym lancuchu dostaw.Finansowanie i pozafinansowe
aspekty wspierania przedsiebiorstw innowacyjnych w unii europejskie.j.Aspekty marketingu sportowego w
procesie poprawy frekwencji na meczach sekcji pilki recznej wisly plock.Analiza aspektow podatkowych
handlu elektronicznego. Wybrane zagadnienia.Problematyka laczenia przedsiebiorstw w swietle wybranych
swiatowych i polskich regulacji rachunkowosci.Zastosowanie budzetowania kosztow dzialan na przykladzie
oddzialu reumatologicznego samodzielnego szpitala wojewodzkiego w piotrkowie
trybunalskim.Finansowanie ekorozwoju w samorzadach terytorialnych na przykladzie wybranych gmin
wojewodztwa lodzkiego.Najwieksze polskie serwisy aukcyjne z sektora b2c/c2c i ich miejsce na polskim
rynku e-commerce.Finansowanie rozwoju zakladow pracy chronionej..Reklama praca licencjacka.Zarzadzanie
zbiorczym ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym (na przykladzie pko bp s.a.).Zasady legalizmu i
oportunizmu w procesie karnym.Analiza dzialalnosci depozytowej bankow spoldzielczych na przykladzie
rejonowego banku spoldzielczego w lututowie w latach 2004-2008.Dzialania marketingowe bankow na
rynku kredytow hipotecznych.Metody zarzadzania zasobami ludzkimi w malej firmie..Analiza efektow
kalendarzowych na rynku akcji w arabii saudyjskiej.Temat pracy licencjackiej rachunkowosc.Zagrozenia
wypadkowe i zdrowia wystepujace w procesach pracy na przykladzie fabryki mebli..Polityka finansowa
samorzadu terytorialnego w warunkach wejscia polski do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Zamowienia publiczne na roboty budowlane na przykladzie inwestycji w
..
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gminie kleszczow.Tendencje rozwojowe w dziejach prawa dowodowego od constitutio criminalis carolina z
1532 roku do ii polowy xix wieku..praca licencjacka budzet gminy .Budzet jako instrument realizacji zadan
gminy- na przykladzie gminy strzeleczki..Zasady pisania pracy licencjackiej.Dzialalnosc gospodarcza osoby
fizycznej dotknietej niepelnosprawnoscia (na przykladzie fph-u paw piotr walczak).Warunkowe
przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolnosci.Analiza wznoszenia oraz efektywnosc zabudowy
szeregowej praca inzynierska budownictwo.Rozklad pozycia malzenskiego i ocena winy jego
spowodowania.Rozwoj procesow spedycyjnych i ich tranformacja na rynku tsl na przykladzie
przedsiebiorstwa x..Wartosc emocjonalna zabytkow na przykladzie zamku krolewskiego na wawelu i
collegium maius.Turystyka w alpach i beskidach - analiza porownawczwa.Poglady i dzialalnosc masonerii w
polsce.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie poczta polska na przykladzie rup lodzpoludnie..praca licencjacka budzet gminy .Proba oceny uslug kulturalno - sportowo - rekreacyjnych w
miescie opole..praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie dochodow osob fizycznych z zagranicy.
Wybrane zagadnienia.Karty platnicze jako instrument kredytowy na przykladzie oferty detalicznej alior banku
s.a..Negocjacje jako metoda rozwiazania konfliktu w swietle literatury.praca licencjacka budzet gminy
.Seminarium v r.kat.socjologii prawa.Przekroczenie granic obrony koniecznej. Analiza doktryny prawa
karnego i orzecznictwa sadu najwyzszego.Kubiak- jaroslaw - zjawisko asymetrii informacji a struktura
kapitalu przedsiebiorstw w polsce .Czynniki endogeniczne wplywajace na rozwoj sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Spis tresci pracy licencjackiej.Absorpcja oszczednosci gospodarstw domowych przez
fundusze inwestycyjne.Plagiat w polskim prawie autorskim.Glapinski- adam. - meandry historii ekonomii :
miedzy matematyka a poezja .Kreatywnosc- innowacja- interaktywnosc ( wspolczesne trendy w
reklamie).Konsumpcja surowcow nieodnawialnych przez gospodarstwa domowe a zrownowazony rozwoj w
polsce w latach 2000-2007..Ryzyko operacyjne w dzialalnosci bankowej na przykladzie banku spoldzielczego
w otmuchowie..Analiza bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 1990-2007.Adamczak-retecka- monika.
- europa urzednikow .Srodki trwale w rachunkowosci gminy.Sawicki- jaroslaw. Tl. - przedsiebiorczosc
.Wykonanie zobowiazania pienieznego.Separacja..Zarzadzanie ryzykiem na przykladzie firmy jago s.
A..Analiza funkcjonowania kredytow hipotecznych w wybranych bankach w latach 2003 - 2005.Europejska
spolka akcyjna- jako unijny podmiot transgraniczny.Projekt wykonania robot ziemnych dla dzialki budowlanej
o wymiarach 80 x 100 m i budynku 30 x 40 m praca inzynierska budownictwo.Chroniony czy otwarty rynek
pracy? Szanse i zagrozenia dla niepelnosprawnych pracownikow.Nauczanie religii w publicznych szkolach w
polsce. Aspekt prawny.Outsourcing jako nowa usluga dla bankow komercyjnych.Zarzadzanie kryzysowe praca
licencjacka.zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie izo - eko - centrum sp. Z o. O. W
ostrzeszowie..Rola grafiki w promocji teatru. Teoria i praktyka na przykladzie teatru starego w
krakowie..Analiza zrodel finansowania podstawowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy bialaczow w latach 2005-2007.Sprzedaz nieruchomosci rolnych wchodzacych w sklad zasobu
wlasnosci rolnej skarbu panstwa.Male i srednie przedsiebiorstwa po wejsciu polski do uni
europejskiej.Giuliani- rudolph w. - przedsiebiorczy samorzad : instrukcja obslugi : ksiazka napisana przez
burmistrzow ameryka.Ocena plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie drukarni czestochowskie zaklady graficzne sp. Z o.o..Wspomaganie malych i srednich
przedsiebiorstw przez powiat czestochowski w latach 2006-2010..Wykorzystanie instrumentow
marketingowych w przedsiebiorstwie robot drogowych (na wybranym przykladzie).Prace dyplomowe
tematy.Praca magisterska z pedagogiki.Zobowiazania osob prowadzacych dzialalnosc gospodarcza wobec
zus.Miejsce dotacji i subwencji w budzetach jednostek samorzadu terytorialnego.System zabezpieczen
rzeczowych i ich windykacja w zarzadzaniu ryzykiem kredytowym banku.Materialne i poza materialne formy
motywowania pracownikow na przykladzie centrum rozliczen i informacji ceri sp. Z o.o..Ubezpieczenie
nastepstw nieszczesliwych wypadkow dzieci i mlodziezy szkolnej w formie grupowej w latach 2001-2004 w
wojewodztwie lodzkim.Etyczno-organizacyjne problemy negocjacji na przykladzie firmy construction sp. Z
o.o..Promotional activity as a method of building competitive advantage- basing on the example of red bull
company.Pisanie prac tanio.Eichstaedt- krzysztof. - rola sadu w postepowaniu przygotowawczym a instytucja
sedziego sledczego .Zadania regionalnych izb obrachunkowych.Rola informacji dostarczanych przez
rachunek kosztow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem pkp oddzial gospodarowania nieruchomosci w
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katowicach..Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji obszarow wiejskich na przykladzie gminy
olsztyn.Klauzula sumienia farmaceutow.Stosunki majatkowe miedzy malzonkami.Srodki finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw funkcjonujacych w warunkach gospodarki rynkowej.Zespol szkol im. Jana
pawla ii w niepolomicach- jako zadanie wlasne gminy..Zarzadzanie procesami produkcji w zakladach mebli
gietych fameg.Urzad statystyczny a urzad pracy - roznice w podejsciu do bezrobocia.Znaczenie okresowych
ocen pracy w zarzadzaniu firma na przykladzie firmy selgros sp. Z o.o. - hala w krakowie.Zrodla finansowania
gmin na przykladzie gminy miasto zgierz.Kowalski- jerzy - konstytucja federacji rosyjskiej a rosyjska i
europejska tradycja konstytucyjna .praca licencjacka budzet gminy .Rozwiazanie umowy o prace bez
wypowiedzenia przez pracownika.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola panstwowa w polsce w latach
1944-1989.Wybrane aspekty zarzadzania personelem w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie urzedow gmin wiejskich powiatu klobuckiego.Segmentacja rynku uslug hotelarskich w powiecie
zawiercianskim.Produkcja ksztaltownikow lebkowych goracowalcowanych do budowy statkow.Koncentracja
polskiego sektora bankowego na tle unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy
finansowej w ocenie kondycji ekonomicznej spolki top farms glubczyce w latach 2002 - 2006..Wplyw procesu
motywacji na wynik ekonomiczny przedsiebiorstwa na przykladzie firmy frutis.Podatkowoprawne aspekty
fuzji i podzialow spolek kapitalowych.Sposoby oswietlania obiektow mostowych praca inzynierska
budownictwo.Negocjacje jako skuteczny sposob dochodzenia do porozumienia na przykladzie wss im l.
Rydygiera.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Instrumenty
motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie.Postepowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia
spadku.Zagrozenia w pracy egzaminatora kandydatow na kierowcow.P.r. jako narzedzie zarzadzania
wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej.Ryzyka w dzialalnosci banku spoldzielczego na podstawie bszl
leczyca..Uprawnienia zwiazane z rodzicielstwem w swietle polskiego ustawodawstwa pracy i prawa
unijnego..Rodzaje zabezpieczen kredytow dla osob fizycznych i podmiotow gospodarczych w banku
komercyjnym.Innowacje produktowe na przykladzie przedsiebiorstwa sanit-plast w szczytnie.Tematy prac
licencjackich pedagogika.System informacji i promocji funduszy europejskich na lata 2007-2013 w polsce na
przykladzie ministerstwa rozwoju regionalnego.Uwarunkowania polityki budzetowej gminy.Czynniki
lokalizacyjne i dostepnosc hoteli 3*- 4* i 5 * gwiazdkowych.Rola kapitalu obrotowego w utrzymaniu
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa.Wyglad pracy licencjackiej.Wplyw zastosowania zasad wyceny
produktow i zapasow na wynik okresu.Zastosowanie technologii flash w rozwiazaniach e-commerce.Rola i
znaczenie systemow motywacyjnych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy x..Ochrona
prawna odmian roslin.Zjawisko podkultury wieziennej w polsce..Rynek walutowy: metody analiz oraz
strategie inwestycyjne.Sytuacja prawna radnego gminnego..Analiza gospodarki budzetowej gminy
sulmierzyce w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa grupy medialnej tvn
s.a..Tematy prac magisterskich pedagogika.Przyklad pracy licencjackiej.Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie oferty wybranych bankow.Ksztalcenie profilowe
w kazachstanie.praca licencjacka budzet gminy .Status prawny partii politycznych w polsce po 1989 roku.Rola
transportu wewnetrznego w systemie logistycznym firmy polfarmex s.a..The analysis and efficiency
evaluation of commercial unin polska the life insurance company stock corporation activity.praca licencjacka
budzet gminy .Prawnokarna regulacja narkomanii w polsce.Baza prac licencjackich.Kierunki zmian i struktury
zatrudnienia w polsce w latach 1995-2005..Strategia wejscia na polski rynek przedsiebiorstwa
primark.Efektywne wykorzystanie rachunku kosztow do zarzadzania produkcja w przedsiebiorstwie
produkcyjnym kolb sp. Z o.o..Ocena oplacalnosci leasingu na podstawie firmy expert-consulting.Strategia
wprowadzania firmy ericpol telecom sp. Z o. O. Na polski rynek przetargow publicznych..Prowizja od
sprzedazy jako glowny motywator w pracy handlowca..Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie
upadlosci przedsiebiorstw.Analiza sciagalnosci egzekucji podatkow dochodowego oraz od towarow i uslug na
przykladzie urzedu skarbowego.Podatkowe konsekwencje zbycia zorganizowanej czesci
przedsiebiorstwa.Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie na podstawie enion s.a. oddzial w czestochowie
zaklad energetyczny czestochowa.Przestepczosc ekologiczna - aspekty prawne i kryminologiczne.Pisanie prac
maturalnych.Strategie zarzadzania kapitalem obrotowym na przykladzie spolki petrolinvest.Wielofunkcyjny
rozwoj wsi. Analiza dzialan uslugowych z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej na przykladzie regionu
..
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kurpiowskiego.Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw - koncepcja i jej propagowanie.Ile kosztuje
praca magisterska.Wspolpraca policji i strazy gminnych/miejskich w zakresie ochrony bezpieczenstwa i
porzadku publicznego w polsce .Proba oceny sytuacji dochodowej gospodarstwa rolnego u progu zmian
ubezpieczeniowych i podatkowych ( z wykorzystaniem danych fadn )..Opozycja antykomunistyczna w prl w
latach 1974-1986.Systemy motywacji pracownikow na przykladzie elkom spolki z o. O. W brzeziu k.
Opola..Zarzadzanie zasobami ludzkimi we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Rola organizacji posredniczacych
we wzroscie innowacyjnosci polskiej gospodarki..praca licencjacka budzet gminy .Ocena korzysci klientow
bankowosci internetowej.Metody i systemy wspomagajace skladowanie i kompletacje zapasow w
magazynie.Finansowanie rozwoju przedsiebiorstw w polsce za posrednictwem publicznego rynku
kapitalowego (na przykladzie wybranych firm)..Plan pracy licencjackiej wzor.Strategia rozwoju firmy
rodzinnej na przykladzie firmy gavan.Podmioty prawa obrotu nieruchomosciami rolnymi.Sprawozdawczy
rachunek wynikow przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc
chlopska w polancu.Efektywnosc dzialania lgd w ramach prow na lata 2007 - 2013 na przykladzie lgd kraina
dinozaurow..Podatek od nieruchomosci i jego ksztaltowanie sie w budzecie na przykladzie gminy krzepice w
latach 2007- 2009.Zasada planowego udzielania urlopow wypoczynkowych.Krajowe i miedzynarodowe
aspekty regulacji rachunkowosci rolnej.Ocena dzialania i perspektyw rozwoju lodzkiej
gazowni.Wykorzystanie outplacementu w procesie derekrutacji pracownikow w przedsiebiostwie.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa na podstawie analizy ekonomicznofinansowej.Gourdin- kent n. - global logistics management : a competitive advantage for the 21st century
.Kluczowe czynniki sukcesu w zarzadzaniu projektami.Audyt i jego znaczenie w ocenie sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa..Seminarium ii r.niest. V r- zak.prawa finansowego.praca licencjacka budzet gminy
.Znaczenie umiejetnosci interpersonalnych w organizacji.Normy kolizyjne miedzynarodowego prawa
upadlosciowego.Skutki prawne wystawiania tzw. Pustych faktur vat.Kryteria doboru przez kierownikow
czlonkow zespolu.praca licencjacka budzet gminy .Egzekucja oproznienia lokalu
mieszkalnego.Odpowiedzialnosc organizatora uslug turystycznych.Cele publiczne w rozumieniu ustawy o
gospodarce nieruchomosciami.Srodki zabezpieczajace w polskim prawie karnym.Ocenianie pracownikow na
podstawie analizy przedsiebiorstwa produkcyjnego fiat auto poland.Zamowienia publiczne w swietle
inwestycji i prowadzenia dzialalnosci biezacej w jednostkach publicznych sluzby zdrowia na przykladzie
szpitala powiatowego w radomsku.Analiza i ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia
wedlug norm iso serii 9000 w firmie farmaceutycznej.Opodatkowanie liniowe i progresywne w konstrukcji
podatkow dochodowych.Polityka zadluzenia dlugoterminowego spolek informatycznych notowanych na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..Analiza elektronicznych uslug bankowych banku
tradycyjnego wykorzystujacego uslugi internetowe i banku wirtualnego na przykladzie mbanku i pko
bp.praca licencjacka budzet gminy .Strategia dzialalnosci ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczen
komunikacyjnych na podstawie hdi asekuracja towarzystwo ubezpieczeniowe s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Zawieszenie postepowania administracyjnego.Wybrane aspekty funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Pomoc w pisaniu pracy
inzynierskiej.praca licencjacka budzet gminy .Atrakcyjnosc i skutecznosc reklamy w turystyce na przykladzie
krakowskich biur turystyki przyjazdowej..Technologia realizacji wielkopowierzchniowych prac brukarskich na
przykladzie remontu ... Praca inzynierska budownictwo.Dadanska- katarzyna anna. - kodeks cywilny :
komentarz..Technologia jako czynnik strategii rozwoju przedsiebiorstwa przemyslowego..Odrebnosci handlu i
marketingu w internecie.Skutecznosc programow przeciwdzialania bezrobociu w wojewodztwie
malopolskim w latach 2000-2005.Prognoza osiadan obiektu budowlanego posadowionego na plycie
fundamentowej. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Umowa o impreze
turystyczna w prawie prywatnym miedzynarodowym.Wynagradzanie menedzerow.Wylaczenie sedziego w
postepowaniu cywilnym.Determinaty rozwoju przedsiebiorstwa transportowego - mariusz janik.praca
licencjacka budzet gminy .Prawo do secesji jako konsekwencja ewolucji zasady samostanowienia
narodow.secesja unilateralna i konsensualna.Wykorzystanie wizerunku w reklamie w swietle polskiego
ustawodawstwa.Dematerializacja papierow wartosciowych.Analiza podatkow i oplat zwiazanych z
nieruchomosciami na przykladzie gminy czestochowa.Identyfikacja obszarow wymagajacych doskonalenia
..

..
przy produkcji czesci do samochodow..praca licencjacka budzet gminy .Realizacja zasady samodzielnosci we
wspolczesnym modelu polskiego samorzadu terytorialnego..Praca licencjacka o policji.Kradziez rozbojnicza
art 281.Budowa i dzialanie rozleglych sieci komputerowych.Bazy dostaw incoterms 2000 oraz formy platnosci
w kontraktach miedzynarodowych.Mianowanie jako czynnik profesjonalizacji sluzby cywilnej na przykladzie
urzedu skarbowego krakow - podgorze.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Analiza bezrobocia w powiecie sieradzkim w latach 2006-2010.Mobbing jako istotna patologia w srodowisku
pracy.Komputerowe wspomaganie zarzadzania logistycznego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy zenithmonami sp.zo.o..Maszyny i urzadzenia stosowane w procesie flotacji zn (cynku) i pb (olowiu) na przykladzie
zgh boleslaw..Rola kadry kierowniczej w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
woltan.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Status prawny arbitra - kwalifikacjepowolanie- receptum arbitrii.Dzialania policji z zakresu public relations jako czynnik kreowania wizerunku w
spolecznosci.Proby odgraniczenia swobody dzialalnosci gospodarczej od swobodnego przeplywu kapitalu w
zakresie czynnosci na spolkach kapitalowych.Praktyczne aspekty inwentaryzacji w oparciu o jednostke
budzetowa i przedsiebiorstwo uslugowe..praca licencjacka budzet gminy .Podstawy odpowiedzialnosci za
przestepne wspoldzialanie w corpus iuris florence.Promocja jako narzedzie marketingu mix na przykladzie
auto szkoly wota.praca licencjacka budzet gminy .Skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem
prawomocnego orzeczenia.Analiza sprawozdawczosci finansowej firmy kromiss-bis sp. Z o.o. w latach 20072009 jako narzedzie diagnostyczne w czasach kryzysu.Zatrudnienie w sluzbach porzadku
publicznego.Zarzadzanie zmianami techniczno- organizacyjnymi w sektorze energetycznym na przykladzie
spolki enion s.a..Procedury odwolawcze we wspolnotowym prawie zamowien publicznych.Znieslawienie
przed funkcjonariuszem publicznym.Outplacement w procesie restrukturyzacji zwolnienia..praca licencjacka
budzet gminy .Analiza sposobow i metod promocji nowej huty w oparciu o jej dobra turystyczne.Gospodarka
przestrzenna samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klobuck.Neutralnosc religijna panstwa.Produkt
lokalny wsi..Strategia rozwoju gminy bierawa.Lelental- stefan (1935- ). Red. - czynnosci dochodzeniowosledcze i dzialania operacyjne policji a rola sadu w postepowaniu p.Public relations i jego rola w strategii
promocyjnej firmy na przykladzie banku bph.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac warszawa.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci szkolen pracownikow.Marketing uslug na przykladzie bazy
turystycznej beskidu slaskiego.Koncepcja logistycznej obslugi klienta w firmie medicor - pol zaklad techniki
medycznej sp. Z o.o..Finansowa ocena budzetu gminy olesno w latach 2005- 2009.praca licencjacka budzet
gminy .Rownouprawnienie kobiet i mezczyzn na rynku pracy w ramach prawa unii europejskiej..praca
licencjacka budzet gminy .Rownosc w zatrudnieniu a zakaz dyskryminacji.Konflikty organizacyjne w
administracji publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w ostrowie wielkopolskim.Odpowiedzialnosc
sprzedawcy z tytulu nienalezytego wykonania umowy sprzedazy.Robotnicze osiedle mieszkaniowe na
ksiezym mlynie - narodziny- upadek- sposob rewitalizacji.Dostep obywateli panstw trzecich do zatrudnienia
na terytorium panstw czlonkowskich unii europejskiej..Kontrola podatkowa oraz jej implikacje dla
podatnikow (na przykladzie urzedu skarbowego lodz-srodmiescie).Znaczenie zasobow w zarzadzaniu
produkcja wyrobow na zamowienie.Dytczak- miroslaw. Red. - multi-aspect cooperation the european union
and china .Sposoby preciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy w opolu w latach
2006 - 2009..Transformacja ustrojowa a bezrobocie w polsce..Zarzadzanie relacjami z klientami oraz sposoby
ich pozyskiwania na przykladzie gaz media sp. Z o.o..Ocena funkcjonowania instytucji kontroli skarbowej w
polsce..Samoedukacja i e-learning jako nowoczesne metody rozwoju.Zespol pracowniczy wobec zmian w
organizacji na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w czestochowie spolka z
o.o..Logistyka sytuacji kryzysowych - analiza na wybranych przykladach przedsiebiorstw branzy tsl.System
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w polsce w latach 1999-2005.Analiza dochodow i wydatkow
budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy piotrkow trybunalski w latach 20032005.Odpowiedzialnosc organizatora turystyki za zmarnowany urlop w prawie unii europejskiej i wybranych
panstw czlonkowskich..Normatywne i kreatywne aspekty rachunkowosci rozpatrywane w kontekscie
celowych i nieswiadomych znieksztalcen sprawozdan finansowych.praca licencjacka budzet gminy
.Satysfakcja klienta na rynku motoryzacyjnym na podstawie firmy nivete.praca licencjacka budzet gminy
.Aktywne programy rynku pracy jako srodki ograniczania bezrobocia - analiza na przykladzie dzialalnosci
..
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powiatowego urzedu pracy w leczycy w latach 2008 - 2010.Tabaszewska- edyta. Red. - zarzadzanie wiedza a
inne koncepcje zarzadzania : problemy integracji .Kitesurfing jako przyszlosc rozwoju turystyki
kwalifikowanej nad zalewem czorsztynskim.Katalog kar za przestepstwa skarbowe.Pisanie pracy
doktorskiej.Odpowiedzialnosc ubezpieczyciela za szkody wynikajace z umowy ubezpieczenia.Wozniakmichal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy..Rola strategii marketingowej w
rozwoju jednostki terytorialnej.Pozycja prawna duszpasterstwa w jednostkach penitencjarnych w
polsce.Wplyw kalwinizmu na rozwoj kapitalizmu w europie na podstawie pogladow maxa webera i jana
kalwina.Obsluga klienta a rozwiazania logistyczne w przedsiebiorstwie.Identyfikacja strategii rozwoju
przedsiebiorstwa w sektorze hotelarskim.Poziom wypalenia i zaangazowania zawodowego wsrod
przedstawicieli medycznych.praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug w ubezpieczeniach naleznosci
(na przykladzie grupy euler hermes).Bukowski- maciej. - wplyw wejscia polski do strefy euro na bezrobocie i
zatrudnienie .Przykladowe prace magisterskie.Ograniczenia swobody ksztaltowania umowy spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy.Motywacja jako element
zarzadzania na przykladzie zespolu szkol specjalnych nr 14 w krakowie.Instrumenty marketingowe
stosowane przez firme novision.praca licencjacka budzet gminy .Wydatki inwestycyjne gmin w kontekscie
akcesji polski do unii europejskiej (na przykladzie gminy opoczno i slawno w latach 2002-2007).Wplyw
motywacji na jakosc pracy i satysfakcje pracownikow firmy korona s.a..Analiza i ocena procesow zarzadzania
w turystyce uzdrowiskowej na przykladzie uzdrowiska naleczow..Kirk- randy w. - prowadzenie malej firmy w
xxi wieku : poradnik dla przedsiebiorcow : jak zalozyc firme i.Kontrakty wojewodzkie jako krajowy instrument
rozwoju regionalnego.Organizacja i wybrane narzedzia controllingu operacyjnego na podstawie
przedsiebiorstwa produkcyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie dzialalnosci
deweloperskiej na gruncie podatku dochodowego od osob prawnych oraz podatku od towarow i
uslug.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w orzecznictwie sadu najwyzszego.Plynnosc finansowa bankow
komercyjnych w polityce narodowego banku polskiego..Finansowe skutki unijnej polityki rolnej na
przykladzie wojewodztwa opolskiego po 2004 roku..Analiza procesow transportowych na przykladzie
przedsiebiorstwa transportowego mti - studzianki s.c..System rachunkowosci agencji interaktywnej projekcja systemu na potrzeby zarzadzania.Martyniak- czeslaw - dziela .Rola funduszy strukturalnych w
rozwoju powiatu belchatowskiego w latach 2005-2010.Cyberprzestepstwa seksualne na szkode maloletniego
w polskim i amerykanskim porzadku prawnym.Praca licencjacka fizjoterapia.Banki spoldzielcze w wspieraniu
rozwoju regionalnego.Strategia rozwoju transportu z punktu widzenia miasta suwalki.Sojda- adam. Red. prognozowanie i racjonalizacja kosztow w przedsiebiorstwie .Rola i zanczenie malych i srednich
przedsiebiorstw w regionalnej gospodarce rynkowej na przykladzie wybranych krajow unii
europejskiej.Tworzenie komorki personalnej w nowej organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Postepy i
przeszkody w drodze chorwacji do unii europejskiej.Preferencje konsumentow w spozywaniu piwa na
podstawie badan empirycznych.Rola kierownika w realizacji polityki personalnej.praca licencjacka budzet
gminy .Prawo miedzynarodowe wobec problemu podwojnego (wielokrotnego) obywatelstwa..praca
licencjacka budzet gminy .Motywacja pracownikow w organizacji duzej klasy wielkosci..Wplyw zachowania
poszkodowanego na wysokosc odszkodowania w systemie kontraktowym.Internetowa strategia
marketingowa (na przykladzie virtual market s.c.).Ocena ekonomicznych warunkow funkcjonowania systemu
opieki zdrowtnej w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie socjologia.Tworzenie przewagi
konkurencyjnej na rynku poprzez pozycjonowanie ofert.Okresowe wahania koniunktury gospodarczej i jej
modelowanie na przykladzie polski..Zastosowanie rachunku kosztow zmiennych standardowych w
przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym.Kredyt hipoteczny w praktyce bankowej..Zarzadzanie klubem
sportowym na przykladzie azs wkret-met domex czestochowa.Funkcjonowanie nietypowych spolek na
przykladzie spolki wodnej w swietle zasady swobody dzialalnosci gospodarczej.Quo vadis- eutanazjo? „dobra
smierc” – zakaz kontra legalizacja..Miedzynarodowa ekspansja korporacji - przyklad zagranicznej inwestycji
bezposredniej w polsce..Motywacja pozaplacowa na podstawie firmy inter vion s.a. w tomaszowie
mazowieckim.Komputery kwantowe - bit a qubit. Rewolucja informatyczna..Polityka finansowa jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy leka opatowska.Ewolucja rozwoju angielskiego systemu
prawnego (od sredniowiecza do wspolczesnosci - wybrane zagadnienia)..Wplyw funduszy europejskich na
..
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rozwoj msp na obszarze wiejskim na przykladzie powiatu klobuckiego.Przyczyny przestepczosci kobiet jako
szczegolnej kategorii wiezniow w aspekcie porownawczym z przestepczoscia mezczyzn - perspektywa
czynnikow psychospolecznych.Struktura zrodel finansowania przedsiebiorstwa.Outsourcing uslug
logistycznych na przykladzie unilin bvba - division flooring.Konkurencyjnosc turystyczna euroregionu
tatry.Wzory prac magisterskich.Opodatkowanie factoringu podatkiem od towarow i uslug w polskim
porzadku prawnym na tle dyrektyw ue.Systemy motywacyjne w osrodku wypoczynkowo - szkoleniowym
morsko..Budzet jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy i miasta pajeczno w latach
1994 - 2004.Prognoza osiadan obiektu budowlanego posadowionego na grupie stop fundamentowych. Praca
inzynierska budownictwo.Rola kierownika w motywowaniu pracownikow a efekty pracy grupowej..Problem
odpowiedzialnosci za szkode wywolana wyciekiem ropy naftowej w swietle prawa miedzynarodowego na
przykladzie katastrofy w zatoce meksykanskiej.Rozbudowa infrastruktury turystycznej miasta nowy targ jako
instrument lokalnego rozwoju gospodarczego..Sadownictwo administracyjne w polsce.Rola konfliktow w
pracy zespolowej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie - ujecie teoretyczne.Charakterystka
bankowosci spoldzielczej i komercyjnej..Strategia obslugi klienta na przykladzie restauracji
mcdonalds.Analiza i ocena efektynego wykorzystania srodkow trwalych w przedsiebiorstwie komunikacji
samochodowej s.a. w czestochowie.Rola wolontariatu w rozwoju organizacji pozarzadowych na przykladzie
regionu czestochowskiego.Praca licencjacka zarzadzanie.Przygotowanie oferty przetargowej na wykonanie
robot budowlanych praca inzynierska budownictwo.Samorzad gminny w ii i iii rzeczypospolitej..Specyfika
sprawozdawczosci jednostek samorzadowych na przykladzie zespolu szkol rolniczych.praca licencjacka
budzet gminy .Ubezpieczenia na zycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitalowym jako dlugoterminowa
forma inwestycji oraz zabezpieczenia.Analiza ryzyka kredytowego sektora msp w banku spoldzielczym w
praszce.Podatek dochodowy od osob fizycznych prowadzacych uproszczona ewidencje podatkowa na
przykladzie firmy xyz w latach 2009-2011..praca licencjacka budzet gminy .Kreawonie wizerunku
przedsiebiorstwa sektora msp z wykorzystaniem informacyjnego portalu dziedzinowego..Strategia promocji
regionu na przykladzie gminy glowno.Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez
osoby fizyczne..Analiza strategii marketingu mix na rynku nieruchomosci mieszkaniowych..Znaczenie
perspektywy czasowej dla zarzadzania relacja uczen - nauczyciel.praca licencjacka budzet gminy .Rynek
nieruchomosci i rzadowa pomoc w finansowym wsparciu rodzin program rodzina na swoim.praca licencjacka
budzet gminy .Komunikacja interpersonalna przelozony-podwladny a relacje pracownicze na przykladzie w
urzedzie gminy panki..Metody wykrywania nieszczerosci.Rola analizy technicznej i fundamentalnej w
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych..Strategie finansowania przedsiebiorstw na przykladzie zarzadzania
kapitalem obrotowym.Ocena ryzyka dzialalnosci gospodarczej na podstawie bilansu
przedsiebiorstwa.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kopnopiska.Rynkowe determinanty rozwoju przedsiebiorstwa sektora msp na przykladzie firmy silspek sp. Z
o. O..Ocena rynku funduszy inwestycyjnych w polsce.Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda
finansowania zadan publicznych.Zarzadzanie siecia malych miast w malopolsce na przykladzie rozwiazan
zagranicznych.Zakres odpowiedzialnosci odszkodowawczej w przypadkach skarg wrongful conception na
gruncie prawa polskiego.Zasada trojpodzialu wladz a funkcjonowanie wladzy sadowniczej w
polsce..Zastosowanie technologii informatycznej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem mykoterm s.a..Prace
licencjackie informatyka.Bezrobocie i jego aktywne formy zwalczania na przykladzie dzialalnosci
powiatowego urzedu pracy nr 1 i 2 w lodzi.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy lowicz w latach 2002-2004.Mechanizmy pozyskiwania srodkow ue na potrzeby ochrony
srodowiska duzych miast przemyslowych na przykladzie krakowa.Zasadnosc wypowiedzenia umowy o
prace.Koszty i zrodla finansowania wychowania fizycznego na przykladzie gimnazjum nr 2 im. Ks. Jerzego
popieluszki we wloclawku.Podatek dochodowy od osob fizycznych a system rachunkowosci - podatek
progresywny czy podatek liniowy.Filozoficzne uwiklania modelu rodziny w polskim prawie rodzinnym i
opiekunczym.Prawna instytucjonalizacja partii politycznych w polsce..Swoboda przeplywu pracownikow w
unii europejskiej i jej implikacje dla polakow.Leasing.Strategia rozwoju firmy na przykladzie przedsiebiorstwa
pawig sp. Z o.o..Wplyw stylu kierowania przelozonego na motywacje do pracy jego
podwladnych..Finansowanie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw kredytem bankowym na
..
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przykladzie banku pko bp s.a..Percepcja reklam - analiza i ocena na przykladzie konkretnej grupy
respondentow.Rola inkubatora przedsiebiorczosci w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie fundacji inkubator w lodzi.Rozrachunki w ustawie o rachunkowosci i w miedzynarodowych
standardach rachunkowosci na podstawie spolki x.Wielokulturowosc lodzi wobec procesu integracji polski z
unia europejska.Mozliwosci wykorzystania analizy finansowej w przedsiebiorstwie z sektora msp na
przykladzie firmy „may-mat..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji
samorzadowej na przykladzie urzedu gminy michalow.Rozliczenie kosztow dzialalnosci pomocniczej przy
zastosowaniu rachunku kosztow dzialan na przykladzie przedsiebiorstwa artykulow technicznych i
uszczelnien trmicznych polmots.a..Koncepcja logistycznej obslugi klienta w firmie ceramika..Logistyka esprzedazy jako forma tworzenia dlugookresowych relacji z klientem.Obowiazki przedsiebiorcy jako platnika
na przykladzie firmy master management sp. Z o.o. w latach 2006-2009.Prawne aspekty
wolontariatu..Rozwoj sektora turystyki mlodziezowej na przykladzie wojewodztwa lubelskiego oraz
wojewodztwa malopolskiego..Informatyka kryminalistyczna.Polski system podatkowy.Audit jako narzedzie
doskonalenia jakosci uslugi na przykladzie firmy j.j.idczak sp. Z o.o..Rynek pracy w gruzji.Sposoby
podwyzszenia kapitalu zakladowego w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Odpowiedzialnosc
wspolnikow spolki cywilnej za zobowiazania.Postepowanie w przedmiocie przymusowego leczenia osob
uzaleznionych od alkoholu.Zmiany organizacyjne contract consulting.Szkolenia kadry menedzerskiej pkp
polskie linie kolejowe s.a..Program wspierania innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw na przykladzie
solaris bus & coach s.a..Prace licencjackie pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .Analiza efektywnosci
zrodel finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie budownictwa elektroenergetycznego elbud katowice sp.
Z o.o..Praca licencjacka z rachunkowosci.Budzet panstwa w gospodarce polskiej w latach 2006 - 2007.Gmina
czorsztyn jako regionalny produkt turystyczny.Ochrona srodowiska w polsce.Wplyw polityki podatkowej
panstwa na sytuacje podatkowa przedsiebiorstwa.Dozor elektroniczny jako nieizolacyjny system
wykonywania kary pozbawienia wolnosci .Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie na
przykladzie wybranych spolek gieldowych.Pozycjonowanie biur podrozy na rynku
turystycznym.Opodatkowanie dochodow ze stosunku pracy..Formy ewidencji- a obciazenia z tytulu podatku
dochodowego w msp na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Wplyw reklamy na zachowania
konsumentow na rynku artykulow zywnosciowych i kosmetykow.Sytuacje kryzysowe jako zrodlo rozwoju
firmy w swietle analizy przypadkow.Wplyw kalwinizmu na rozwoj kapitalizmu w europie na podstawie
pogladow maxa webera i jana kalwina.Opinia psychiatryczna w polskim procesie karnym.praca licencjacka
budzet gminy .Postrzeganie jakosci uslug bankowych w polsce.Analiza kosztow w przedsiebiorstwie
produkcyjnym xxx.praca licencjacka budzet gminy .Swoboda wypowiedzi osoby przesluchiwanej w polskim
procesie karnym.Zaklad pracy chronionej w polskim systemie prawnym.Zarzadzanie zintegrowane
infrastruktura transportowa na przykladzie powiatu wielunskiego.Papiery wartosciowe w obrocie gieldowym
na rynkyu regulowanym.Pierwszy biznes-otwieranie dzialalnosci gospodarczej.Uslugi rynku pracy
realizowane przez samorzad wojewodztwa (np. Centrum informacji i planowania kariery zawodowej w
krakowie).Ocena dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku spoldzielczego w opocznie w latach 20032004.Wartosc dowodu z zeznan swiadka w polskim postepowaniu karnym.Funkcjonowanie oswiaty w
systemie organizacyjnym na przykladzie gminy lelis.Praca licencjacka przyklady.Matka – pracownik. Diagnoza
sytuacji pracujacych matek – stan prawny- a stan faktyczny..Wykorzystanie sprawozdania finansowego w
analizie finansowej przedsiebiorstwa.Wydanie wyroku w procesie cywilnym na posiedzeniu
niejawnym.Dzialalnosc kredytowa banku na przykladzie pekao s a.Budzet jako instrument realizacji zadan
gminy- na przykladzie gminy strzeleczki..Skutecznosc i efektywnosc w gospodarowaniu odpadami na
przykladzie gminy zdunska wola.Weryfikacja modelu michaela leitera - zaleznosci wystepujacych miedzy
wypaleniem zawodowym- a niedostosowaniem do pracy. Grupa zawodowa ksiegowych..Pietrulewiczboguslaw. Red. - edukacja- praca- rynek pracy .Wplyw programu sapard na rozwoj przedsiebiorczosci
terenow wiejskich.Placowy i pozaplacowy system motywowania jako element zarzadzania zasobami ludzkimi
w urzedzie gminy x.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wskaznikowa a ocena spolki na gieldzie.Analiza
ekonomiczno-finansowa w ocenie i rozliczeniu przedsiebiorstwa komandor lodz s.a.Pozyskiwanie i
zarzadzanie funduszami europejskimi na przykladzie gminy wielka wies.Pisanie prac maturalnych
..
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ogloszenia.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja prawna pracownika-rodzica..Sposoby oswietlania
obiektow mostowych praca inzynierska budownictwo.Ocena przeobrazen strukturalnych i organizacyjnych
przedsiebiorstw na przykladzie lodzkiego zakladu energetycznego s.a..Unikanie podwojnego opodatkowania
dochodow z pracy uzyskiwanych za granica.Zastosowanie elementow promocji mix w polskich klubach
pilkarskich na przykladzie lecha poznan..Technologia realizacji nawierzchni z prasowanej kostki brukowej i
ekonomika mechanizacji prac praca inzynierska budownictwo.Zaklad ubezpieczen jako pokrzywdzony w
postepowaniu karnym.Komunikacja spoleczna w malej firmie: bariery i metody ich usuwania.Marketing
relacji z klientem na rynku uslug ubezpieczeniowych.Srodki trwale w rachunkowosci przedsiebiorstwa lentex
w latach 2007-2010.Marketing w polskiej polityce zagranicznej w aspekcie integracji europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Kubuj- katarzyna - implementacja prawa wspolnotowego na tle doswiadczen
francji .Zastosowanie venture capital w finansowaniu innowacyjnych przedsiewziec.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie strategiczne zakladem komunalnym sp. Z o.o. w opolu.Zarzadzanie personelem a
stabilnosc emocjonalna kurierow.Determinanty jakosci wyrobow obuwniczych..Wplyw zarzadzania kapitalem
obrotowym na wyniki ekonomiczne przedsiebiorstwa.Bezrobocie w powiecie kutnowskim w latach 20072009.Reklama i jej prawnie zakazane oblicze - studium przypadkow.Zakres wspoldzialania wladz samorzadu
terytorialnego z organizacjami pozarzadowymi w realizacji zadan wlasnych w powiecie wielunskim.Lipkaanna. - aktywnosc tworcza a pracoholizm : jak utrzymac kapital kreatywnosci pracownikow? .Analiza
wybranego modelu systemu motywacji w polsce na przykladzie classen pol sa.Funkcjonowanie malej firmy
na rynku zaawansowanych technologii.Podatek od czynnosci cywilnoprawnych w odniesieniu do
spolek.Zastaw zwykly i zastaw rejestrowy na majatkowych prawach autorskich.Wykonanie kary pozbawienia
wolnosci wobec mlodocianych na przykladzie zakladu karnego krakow-nowa huta.Promocja sprzedazy dobr
lukusowych na przykladzie regionu czestochowskiego..Udzial w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia a
wspolnosc majatkowa malzenska.Pomoc spoleczna praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy
.Tymczasowa ochrona prawna w postepowaniu przed trybunalem sprawiedliwosci i sadem pierwszej
instancji wspolnot europejskich.Wisniewski- zenon (1950- ). Red. - zarzadzanie wiekiem w organizacjach
wobec procesow starzenia sie ludnosci .Procesy integracyjne w ameryce lacinskiej i europie. Wspolpraca
unii europejskiej z ugrupowaniami integracyjnymi ameryki lacinskiej.Problemy zwiazane z
odpowiedzialnoscia skarbu panstwa z tytulu nieslusznego skazania- tymczasowego aresztowania i
zatrzymania.Prywatyzacja jako sposob finansowania dlugu publicznego.Ocena zdolnosci kredytowej- jako
jedna z metod zabezpieczenia sie banku przed ryzykiem kredytowym na przykladzie banku spoldzielczego
towarzystwa oszczednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank.Przeniesienie pracownika do innej pracy w czasie
przestoju.Administracja cywilna na terenie generalnego gubernatorstwa..Mozliwosci rekreacyjno - sportowe
krakowskich basenow plywackich.Analiza i ocena budzetu gminy strzelce wielkie w latach 20072010.Kontrasygnata aktow urzedowych prezydenta rp na tle jego konstytucyjnych funkcji.Wplyw zgonow
spowodowanych chorobami cywilizacyjnymi na kalkulacje skladki w ubezpieczeniach na zycie.Innowacje w
procesie zarzadzania organizacja.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena form reklamy zewnetrznej
w hiszpanii.Ksztaltowanie marki w firmie sprzetu sportowego na przykladzie firmy adidas.Fundusze unijne
jako zrodlo finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Implementacja systemu
zarzadzania baza danych w firmie kuna.Roszczenia pracownika w przypadku wadliwego rozwiazania umowy o
prace bez wypowiedzenia przez pracodawce.Efektywnosc wydatkowania srodkow funduszu pracy w
powiecie oleskim w 2008 roku..Budzet zadaniowy jako narzedzie realizacji polityki rozwoju gminy.Prawne
zabezpieczenia kredytow bankowych na przykladzie banku pocztowego s.a..Czy instytucja skazania bez
rozprawy (art. 335 k.p.k.) Jest zagrozeniem dla realizacji zasad procesu karnego..Rezerwy jako szczegolna
kategoria sprawozdawcza – regulacje a praktyka polskich spolek gieldowych.Uniwersal polaniecki. O
poczatkach administracji wiejskiej w powstaniu kosciuszkowskim.Rodzaje orzeczen trybunalu
konstytucyjnego i ich skutki prawne..Leasing- jako forma finansowania inwestycji.praca licencjacka budzet
gminy .Polityka rynku pracy a problem bezrobocia na przykladzie powiatu rawskiego.praca licencjacka
budzet gminy .Narzedzia i techniki marketingowe w kampaniach wyborczych jako determinnty sukcesu
politycznego..Promocja produktow bankowych na przykladzie pekao s.a..Status prawnoustrojowy i rola
prezesa urzedu zamowien publicznych a prawna regulacja instytucji zamowien publicznych .Gawronski..
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krzysztof. Red. - szkola a organ prowadzacy .praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki ksztaltowania sie cen
na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie w latach 2005-2011.Rozwiazania ekologistyczne w
gospodarce odpadami na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Rola i znaczenie analizy finansowej w
podejmowaniu decyzji finansowych przedsiebiorstwa bis multiserwis sp. Z o.o..Identyfikacja ryzyka
nadcisnienia tetniczego dla potrzeb ubezpieczen na zycie.Metafory organizacji.System motywacyjny jako
istotny element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie amrest holdings se.Materialy wybuchowe w
aspekcie kryminalistycznym.Biznes plan malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy poligraficznej emiart..Ryzyko kredytodawcy na obszarze finansowania rynku nieruchomosci mieszkaniowych.Kredyty
hipoteczne - zmiany w polskim systemie bankowym w dobie kryzysu.Efektywnosc ekonomiczna dzialalnosci
lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych w polsce w latach 2001-2004.Innowacje jako zrodlo
konkurencyjnosci regionu opolskiego..praca licencjacka budzet gminy .Zasady sporzadzania
skonsolidowanych sprawozdan finansowych w regulacjach polskich i msr. Analiza porownawcza.Ocena
plynnosci i wyplacalnosci na podstawie sprawozdan finansowych wybranych spolek gieldowych.praca
licencjacka budzet gminy .Przemoc w rodzinie pochodzenia jako czynnik warunkujacy wystepowanie
zachowan przestepczych..Analiza ekonomiczna funkcjonowania miedzynarodowej firmy systemy
polimeryczne barre thomas poland sp.z o.o..Wplyw restrukturyzacji przedsiebiorstwa na efektywnosc
realizacji zadan i kondycje finansowa ( na przykladzie mazowieckiego centrum hodowli i rozrodu zwierzat
sp.z.o.o. W lowiczu).Kapital intelektualny i jego pomiar w przedsiebiorstwach sektora msp.Systemy
informatyczne w zarzadzaniu kryzysowym..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Komunikacja jako jeden z podstawowych czynnikow prawidlowego zarzadzania firma.Kreowanie marki
regionu na przykladzie bieszczad.praca licencjacka budzet gminy .Analiza roli marketingu internetowego skutecznosc i postrzeganie reklamy w sieci.Zagospodarowanie turystyczne soliny i okolic w
bieszczadach.Organizacje wizjonerskie na przykladzie the walt disney company.Specyfika marketingu
skierowanego do kobiet..praca licencjacka budzet gminy .Proces restrukturyzacji przedsiebiorstwa na
przykladzie krosnienskich hut szkla krosno s.a..Praca licencjacka jak pisac.Promocja i inne dzialania
marketingowe w hotelu senator.Strategia wprowadzania nowego produktu na rynek na przykladzie
neostrady tp.Marketing w gminie- jako instrument rozwoju i gwarancja satysfakcji klienta administracji
publicznej. Na przykladzie gminy gdow.Dyskusja w pracy magisterskiej.Analiza kondycji finansowej
przedsiebiorstwa przemyslowego - zaklad elektroniki przemyslowej profel sp. Z o.o. W latach 20012005.Audyt wewnetrzny w jednostce administracji publicznej na przykladzie izby celnej w lodzi.Zarzadzanie
logistyczne w aspekcie organizacji imprez sportowych na wybranych przykladach.Katalog prac
magisterskich.Prawo do opieki zdrowotnej a swoboda przeplywu uslug w unii europejskiej.Skutecznosc
kontroli podatkowej w polskim systemie podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia
w przedsiebiorstwie tworzyw sztucznych..Kreatywna rachunkowosc i manipulacje wynikiem finansowym.
Przyczyny i skutki.Certyfikaty pochodzenia jako instrumenty wsparcia energii wytwarzanej ze zrodel
odnawialnych.Analiza kondycji finansowej gminy na przykladzie gminy bukowno w latach 2006-2009.Prawo
bilansowe a prawo podatkowe w okresie miedzywojennym i wspolczesnie - porownanie wybranych
aspektow.Czynniki motywacji w oczach kandydatow do pracy.Dziedziczenie ustawowe w prawie
spadkowym.Rachunek kosztow jakosci w zarzadzaniu jakoscia na podstawie firmy solei sp. Z o.o..Srodki karne
w kodeksie karnym skarbowym.Poziom satysfakcji beneficjentow programow finansowanych z funduszy
europejskich.Wyzysk seksualny kobiet w krajach azji poludniowej i poludniowo-wschodniej- jako jedna z
form handlu ludzmi.Zasiedzenie wlasnosci nieruchomosci..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Rozmiar i struktura bezrobocia w regionie opola w latach 1999-2008.Finansowa ocena
kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie kwb adamow s.a..Marketing w organizacjach non-profit na
podstawie dzialalnosci fundacji polsat.Sadownictwo administracyjne w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie domu pomocy spolecznej --pod klonami w
dzbancach.Doskonalenie procesow sprzedazy poprzez stosowanie technik marketingu
elektronicznego.Postepowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego.Kierowanie personelem w
jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie centrum ksztalcenia praktycznego.Analiza procesow
upadlosciowych przedsiebiorstw.Wplyw zmian organizacyjnych na stosunki interpersonalne pracownikow
..
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pgnig.Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa jako metoda minimalizacji ryzyka kredytowego na
przykladzie kujawsko-dobrzynskiego banku spoldzielczego we wloclawku.Rynek ubezpieczeniowy w polsce
po wejsciu do unii europejskiej..Instrumenty marketingowe w dzialalnosci firmy lampogas kargas sp. Z
o.o..Ocena kredytu konsumpcyjnego na przykladzie wybranych bankow komercyjnych.Praca licencjacka
badawcza.Absorpcja srodkow unijnych w polsce w latach 2004-2014.Charakter umowy i stosunku prawnego
timesharingu w kontekscie ochrony konsumentow.Renty strukturalne w rolnictwie..Systemy motywowania
pracownikow w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy d.g.s. sp. Zo.o..Culbert- samuel a. - skoncz z okresowa
ocena pracownikow! : jak firmy moga przestac zastraszac- zaczac zarz.Podatkowe instrumenty sluzace
minimalizacji strat w obrocie gospodarczym.Ocena efektywnosci projektow inwestycyjnych na przykladzie
galerii handlowej amabilis.Efektywnosc polskiego rynku gieldowego a determinanty decyzji
inwestycyjnych.Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gmin na przykladzie gminy olszewoborki..Dzialania marketingowe wspomagajace sprzedaz uslug informacyjnych - analiza i ocena rozwiazan na
przykladzie firmy big-duo.Instrumenty i bariery w polityce wspierania inicjatyw klastrowych na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Spoldzielczy stosunek pracy.Rola kierownika w ksztaltowaniu postaw pracowniczych
na podstawie gerling polska zycie s.a..Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci teoretycznej „kwestionariusza do
badan stresu organizacyjnego” c.l. Coopera i s.sloana dla grupy pracownikow administracji publicznej –
powiat tarnowski..Rozne aspekty roznic kursowych w ujeciu podatkowym i bilansowym..Wspolwystepowanie
alkoholu i przemocy w rodzinie. Zarys problematyki i srodkow przeciwdzialania..zrodla i sposoby
finansowania gorskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego..Funkcjonowanie kredytow konsumpcyjnych
w dzialalnosci banku na przykladzie lukas banku sa.Rola i znaczenie bankowosci elektronicznej w polskim
systemie bankowym..Pieniadz elektroniczny w polsce i na swiecie istota i zastosowanie elektronicznego
pieniadza..Zarzadzanie szkola - dialog w edukacji i jego wplyw na wybor stylu nauczania przez
nauczycieli..Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie polskiego
koncernu naftowego orlen s.a..Prace magisterskie logistyka.Przeksztalcenie przedsiebiorcy jednoosobowego
w spolke kapitalowa.Niekonwencjonalne nosniki produkt placement.Rozwoj handlu elektronicznego i jego
wplyw na sprzedaz tradycyjna.Instytucja rozwodu jako jeden ze sposobow ustania malzenstwa w swietle
obowiazujacego polskiego prawa cywilnego..Seminarium ii r.niest. V r- katedra historii administracji i mysli
administracyjnej.Rola kultury w promocji euroregionu tatry na przykladzie gmin polskich..Unikanie
podwojnego opodatkowania dochodow spolek kapitalowych.Analiza finansowa firmy dukat w latach 20042010.Analiza budzetu gminy zarki w latach 2008-2010.Budzet panstwa jako plan finansowy..Analiza
sprawnosci zarzadzania windykacja na przykladzie przedsiebiorstwa energetycznego.Rola instytucji
samorzadowych w ograniczaniu bezrobocia w czestochowie..Innowacyjnosc przedsiebiorstw jako droga do
pozyskiwania unijnych funduszy strukturalnych na przykladzie przedsiebiorstw wojewodztwa
opolskiego..Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce na tle krajow unii europejskiej.Tworzenie i
wykorzystywanie dochodow wlasnych przez jednostki oswiatowe na przykladzie wybranych szkol
(podstawowych i gimnazjalnych)..Tajemnica dziennikarska jako przyklad ograniczenia wolnosci slowa.Bank
spoldzielczy ziemi leczyckiej jako lokalne centrum finansowe.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w
porebie.Zarzadzanie innowacjami jako element strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie bel polska
sp. Z o. O..Kultura organizacyjna jako determinant wspolpracy miedzy pracownikami.Plan pracy
licencjackiej.Ryzyko na rynku nieruchomosci. Kryzys amerykanski.praca licencjacka budzet gminy .System
zabezpieczen spolecznych w unii europejskiej - koordynacja swiadczen.Polityka rozwoju lokalnego miasta i
gminy niepolomice.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - uwarunkowania sprawnego dzialania w
przedsiebiorstwie i regionie .Wybrane aspekty zarzadzania personelem w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie urzedow gmin wiejskich powiatu klobuckiego.Koncesja jako prawna forma
reglamentacji dzialalnosci gospodarczej.Zmiany w poziomie i strukturze bezrobocia na rynku pracy w
powiecie piotrkowskim w latach 2000-2006.Marketing uslug dermatologicznych.Ocena funkcjonowania
bankowosci elektronicznej na podstawie banku pko bp s.a. w latach 2007-2011.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa cukierniczego jutrzenka holding s.a. w latach 2005-2008.praca
licencjacka budzet gminy .Przebieg postepowania apelacyjnego.Autoprezentacja jako forma wywierania
..
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wplywu na przykladzie zawodu negocjatora terenowego firmy windykacyjnej.Przemiany strukturalne na
czestochowskim rynku pracy w latach 2000-2004 i ich ocena spoleczno-ekonomiczna.Wyzwania stawiane
bankom polskim w mysl nowej umowy kapitalowej.Ocena efektywnosci maszyn i urzadzen w procesie
wytwarzania energii elektrycznej..Rachunkowosc urzedu pracy z ilustracja na przykladzie wojewodzkiego
urzedu pracy.Zastosowanie strategicznej karty wynikow w kawiarni w biegu cafe.Wplyw kapitalu ludzkiego
na innowacyjnosc przedsiebiorstwa.Analiza restrukturyzacji przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej
sp.zo.o. W olkuszu.Outsourcing uslug logistycznych w opiece zdrowotnej na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Ewolucja prawnokarnej reakcji na przestepstwa o charakterze pedofilskim w kodyfikacjach karnych
od 1932 r..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Jakosc informacji wynikajaca ze
sprawozdan finansowych na przykladzie spolki kapitalowej..Eksploatacja wybranych maszyn przy produkcji
izolatora em 12.Wykorzystanie bilansu oraz rachunku zyskow i strat w okresleniu efektywnosci dzialania
przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej pgnig s.a. za lata 2008-2010.Pisanie prac licencjackich
forum.Zarzadzanie stosunkami pracy w ustawodawstwie polskim i unii europejskij.The psychological
mechanisms of luxury brand building.Zarzadzanie marketingowe w przedsiebiorstwach hotelarskich na
przykladzie wielickich hoteli.Zjawisko handlu ludzmi i organami ludzkimi jako zagrozenie dla bezpieczenstwa
wewnetrznego w polsce .Kwestia motywacji pracownikow na przykladzie perfumerii sephora polska.Analiza
porownawcza kapitalu intelektualnego spolek z branzy cukierniczej notowanych na warszawskiej gieldzie
papierow wartosciowych.Dobrowolne poddanie sie odpowiedzialnosci w prawie karnym
skarbowym.Bezrobocie wsrod mlodziezy - absolwentow- przyczyny i skutki- metody jego zwalczania na
przykladzie pup w myszkowie w okresie 2003-2004.Podatek od towarow i uslug w polskich systemach
podatkow i rachunkowosci.Puslecki- zdzislaw walenty - wspolna polityka rolna w warunkach wzrostu
konkurencyjnosci unii europejskiej .Znaczenie marki w budowaniu pozycji rynkowej przedsiebiorstwa np.
Krakowskich kin.Rozstrzygniecia w postepowaniu administracyjnym..Aktywnosc marketingowa firmy
ubezpieczeniowej na przykladzie alianz s.a. oddzial w czestochowie.Zarzadzanie podatkiem od towarow i
uslug na przykladzie firm produkcyjno - handlowych w latach 2008 - 2010.praca licencjacka budzet gminy
.Resocjalizacja w polskich wiezieniach.Wybrane strategie zabezpieczajace przedsiebiorstw na polskim rynku
walutowych kontraktow futures i opcji na podstawie kghm s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Ksztaltowanie i wykorzystanie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu na przykladzie powiatu
strzeleckiego..Prace inzynierskie.Znaczenie strategii marketingowej w budowaniu pozycji firmy - na
przykladzie cukierniczej spoldzielni roksana w strzyzowie..Wybrane metody prognozowania upadlosci
przedsiebiorstw. Studium przypadku: monnari s.a..Jak powinna wygladac praca licencjacka.Factoring jako
niekonwencjonalne zrodlo finansowania przedsiebiorstwa..Outsourcing uslug logistycznych na przykladzie
unilin bvba - division flooring.Poziom ochrony konsumentow na gruncie projektu rozporzadzenia w sprawie
wspolnych europejskich przepisow dotyczacych sprzedazy oraz wybranych dyrektyw konsumenckich w
swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Gast- ewa alicja. Red. - system ochrony
wlasnosci przemyslowej w polsce a mozliwosci rozwoju gospodarczego : konfere.Kreowanie wizerunku
przedsiebiorstwa jako instrument budowy konkurencyjnosci firmy.Wrogie przejecia spolek publicznych.Prace
magisterskie rachunkowosc.Mandat parlamentarny.Rekrutacja i selekcja pracownicza na przykladzie firmy
global personals limited..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja wozkow dzieciecych na
przykladzie firmy polmax..Ocena mechanizmu kontroli i jego roli w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
przedsiebiorstwa na przykladzie mpk s.a. w krakowie.Bankowosc elektroniczna na przykladzie wybranych
bankow.Wzrost zadluzenia gospodarstw domowych a stabilnosc sektora bankowego.Analiza zakresu i
kierunkow uslug rozliczeniowych ing banku slaskiego s.a..Szczegolna rola ryzyka zawodowego w zarzadzaniu
bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie zakladu energetycznego.Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011
r. Jako wyraz akceptacji europejskiego dziedzictwa wyborczego.praca licencjacka budzet gminy .Wznowienie
postepowania podatkowego.Wplyw misji i strategii firmy na pozyskiwanie pracownikow (na przykladzie pko
bp s.a. oddzial 3 w lodzi).Wybrane ekonomiczne aspekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na
przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Odpowiedzialnosc za podwladnego.Modele
odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych.Ocena zamowien publicznych udzielanych przez gmine
pajeczno..Zarzadzanie finansami lokalnymi na przykladzie gminy wreczyca wielka.praca licencjacka budzet
..

..
gminy .Wplyw zarzadzania jakoscia na pozycje konkurencyjna i rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie
agencji ochrony osob i mienia spartan sp. Z.o.o. Z bielska-bialej.Znaczenie i mozliwosci rozwoju lotniska w
lasku.Potrzeby i mozliwosci zastosowania rachunku kosztow w malej firmie.Ocena standingu finansowego
lentex s.a. w latach 2005 -2009.Zbiorowa reprezentacja zbiorowych interesow pracownikow.Procesowo kryminalistyczna analiza instytucji swiadka koronnego..Funkcjonowanie zakladow penitencjarnych w polsce
.Optymalizacja zapasow zaopatrzeniowych w przedsiebiorstwie.Samoistne oddzialywanie wejscia w zycie
konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 roku na obowiazywanie ustaw
wczesniejszych.Motywacja praca licencjacka.Mediacja w sprawach cywilnych.Opodatkowanie zyskow
zakladu w swietle zawartych przez polske umow o unikanie podwojnego opodatkowania.praca licencjacka
budzet gminy .Czynniki motywacyjne materialne i pozamaterialne na przykladzie firmy effector we
wloszczowie.Sprawozdanie finansowe zrodlem informacji do oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa w
teorii i praktyce.Dozor elektroniczny.Wplyw podatkow majatkowych na dochody gminy..Sylwetka menedzera
wspolczesnych organizacji.Rynek pracy w kontekscie integracji z unia europejska..Papiery dluzne w
zarzadzaniu kapitalem obcym w przedsiebiorstwie.System kontroli jakosci uszczelnien hydraulicznych
produkowanych przez firme test systemy uszczelniajace..Budzetowanie zadaniowe w gminach ze
szczegolnym uwzglednieniem przedsiewziec inwestycyjnych (na przykladzie gminy zelechlinek).Kobieta sprawczyni zabojstwa..Doskonalenie zawodowe pracownikow instytucji edukacji na przykladzie
poszczegolnych jednostek edukacyjnych.Wplyw samorzadu terytorialnego na rozwoj malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie gminy olszewo-borki.Kultura szansa rozwoju gminy
ornontowice..Motywowanie pracownikow jako instrument sprawnego funkcjonowania organizacji publicznej
na przykladzie bialostockiego teatru lalek.Przesluchanie bieglych- specjalistow oraz tlumacza i
kuratora.Planowanie strategiczne a wydatki inwestycyjne w gminach miejsko-wiejskich na wybranych
przykladach.Specyfika internacjonalizacji przedsiebiorstw technologicznych.Zasada czynnego udzialu strony
w postepowaniu podatkowym.Argumenty i topiki prawnicze w wykladni operatywnej.Romanse w
organizacjach: przyklad gry spolecznej i jego etyczna kwalifikacja.Szkolenie i doskonalenie pracownikow na
podstawie firmy kopalnie i hurtownie granitow skalimex-grantin sp. Z o. O..Ochrona wierzycieli w kodeksie
karnym..Status prawny pracownikow sluzby cywilnej.Elektroniczny obieg dokumentow w lancuchu dostaw
na przykladzie firmy atlas.Karnoprocesowa problematyka warunkowego umorzenia postepowania
karnego.Bezpieczenstwo depozytow bankowych..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy
strukturalnych unii europejskiej w polsce na przykladzie gminy miejskiej kutno.Rynek kolejowy w polsce w
kontekscie tworzenia jednolitego obszaru kolejowego unii europejskiej.System szkolen pracownikow jako
czynnik motywacyjny w malym przedsiebiorstwie.Komercjalizacja wizerunku.Przestepstwo zabojstwa w
polskim prawie karnym..Analiza opodatkowania dochodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.Funkcjonowanie ubezpieczen majatkowych na rynku w polsce.Leasing w aspekcie finansowympodatkowym i ksiegowym na przykladzie europejskiego funduszu leasingowego.Miejsce gospodarczej
niemozliwosci swiadczenia na tle aktualnego stanu prawnego.Funkcjonowanie lancucha dostaw na
przykladzie hurtowni spozywczej tradis sp. Z o. O..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie strategia
produktu w marketingu na przykladzie szkolki roslin ozdobnych.Wspolsprawstwo jako jedna z form
zjawiskowych popelnienia przestepstwa.Internet jako narzedzie konkurencyjnosci na rynku uslug
bankowych.Analiza procesu produkcyjnego na podstawie produkcji bloczka betonowego..Efektywnosc rynku
kapitalowego na przykladzie gield czech-polski- slowacji i wegier.Analiza zastosowania podejscia
porownawczego- metody porownywania parami w wycenie wartosci rynkowej nieruchomosci
mieszkaniowych..Wplyw komunikacji miedzy przelozonym a podwladnym na samoocene i samorealizacje
pracownika.Instrumenty kontroli spolecznej bezposredniej (skargi- wnioski- petycje) jako prawo do
reklamacji wobec dzialan aparatu wladzy.Antelo- manel. - taxing a polluting monopoly with private
information .Organizacja i funkcjonowanie rynku kapitalowego w polsce.Ochrona przed wrogimi przejeciami
spolek publicznych w prawie polskim i prawie niemieckim..Zastosowanie analizy ekonomiczno-finansowej w
procesach restrukturyzacyjnych na przykladzie nitka sp. Z o.o.Wspieranie malej i sredniej przedsiebiorczosci
po przystapieniu polski do unii europejskiej.Ubezpieczenia spoleczne w unii europejskiej na przykladzie
polski i niemiec..Rola srodkow unijnych w finansowaniu zadan gminy na przykladzie gminy gorzkowice.Rola
..
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elektronicznych form rozliczen bezgotowkowych w banku pko bp s.a..Falszerstwa dziel sztuki w polsce na
przelomie xix i xx wieku.Znaczenie rachunkowosci w jednostkach sektora finansow publicznych na
przykladzie powiatowego urzedu pracy.Rachunek przeplywow pienieznych i jego wykorzystanie w analizie
finansowej przedsiebiorstwa.Promocja malopolski poprzez kulture podhalanska.Analiza i ocena
bezpieczenstwa pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach na przykladzie przedsiebiorstwa
tp-okna..Swiadczenia pracownicze w prawie bilansowym i raportach biznesowych.Zakaz udzielania pomocy
publicznej.Konkordat miedzy ii rzeczypospolita a stolica apostolska z 1925 r. Na tle dziejow wczesniejszych
umow konkordatowych..Od filantropii do idei odpisu 1% od podatku dochodowego - ustawa zrodlem
istnienia i funkcjonowania organizacji pozytku publicznego..Efektywnosc instrumentow ekonomicznych
regulujacych poziom bezrobocia na przykladzie powiatu opolskiego..Wykorzystanie instrumentow
marketingu mix w dzialalnosci przedsiebiorstwa ferax-iril sp. Z o.o..Prace magisterskie z fizjoterapii.praca
licencjacka budzet gminy .Rola organizacji pozarzadowych w generowaniu kapitalu spolecznego na
przykladzie stowarzyszenia „saltrom salezjanski ruch troski o mlodziez”.Nadolska- aleksandra. - komisja
nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finanso.Porozumienia
ograniczajace konkurencje na przykladzie osob wykonujacych zawody regulowane. Orzecznictwo prezesa
urzedu ochrony konkurencji i konsumentow.Wplyw aktywnych instrumentow przeciwdzialania bezrobociu na
sytuacje rynku pracy w wojewodztwie opolskim w latach 2004 - 2009..Fiesta w pracy -pracownicy z kregu
kultury latynoamerykanskiej w polskiej organizacji (na przykladzie instytutu ksztalcenia iberoamerykanskiego
el abanico).System oceniania pracownikow na podstwie firmy dell products (poland) sp. Z o.o..Bariery i
uwarunkowania procesu wdrazania systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001:2001 na
przykladzie firmy plastpol.Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej powiatowego inspektoratu
weterynarii w olesnie..Segmentacja rynku jako podstawa roznicowania cen na przykladzie firmy polska
telefonia cyfrowa sp. Z o.o..Tradycyjne i nowoczesne metody oceny aktywnego ryzyka kredytowego w
procesie kredytowania przedsiebiorstwa przez bank komercyjny.Sposoby szacowania kosztow posrednich w
kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka. Praca inzynierska
budownictwo.Rozwiazania szynowego pasazerskiego transportu miejskiego na przykladzie
londynu.Atrakcyjnosc i skutecznosc reklamy w turystyce na przykladzie krakowskich biur turystyki
przyjazdowej..Wplyw opakowan na decyzje konsumenckie na przykladzie rynku kosmetycznego.Dochodzenie
roszczen cywilnych w procesie karnym.Identyfikacja i analiza zagrozen dla zycia i zdrowia w przemysle
hutniczym..praca licencjacka budzet gminy .Kredyt hipoteczny jako element polityki produktu bankow na
przykladzie planow finansowych multibanku.Prawa i obowiazki malzonkow w polskim systemie
podatkowym.Rozwoj gminy a zarzadzanie budzetem na przykladzie miasta dabrowy gorniczej.Metodologia
pisania projektow europejskich.Jeran- agnieszka. Red. - ksztalcenie dla pracy? - perspektywa regionalna
.Osiagniecie wieku emerytalnego lub nabycie prawa do emerytury jako przyczyny wypowiedzenie umowy o
prace na czas nieokreslony.Projekt przesla mostku drewnianego w parku nad zadana przeszkoda. O
szerokosci pomostu 3-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Strategia zarzadzania kapitalem obrotowym
netto na przykladzie orbis s.a..Helienek- emil. - international strategy of the british universities in 21st
century .Exploiting employees’ competencies in practice of human resources management.Marketing w
organizacji turystyki pielgrzymkowej na jasna gore.praca licencjacka budzet gminy .Zwrotne dochody gminy
(na przykladzie gminy piotrkow trybunalski).Poziom zaangazowania pracownikow- a interpretacja kulturowa
organizacji na przykladzie firmy kegel - blazusiak.Porownanie sytuacji obcych podmiotow praw pokrewnych
na gruncie umow miedzynarodowych obowiazujacych rzeczpospolita polske w tym zakresie.Rola dzialalnosci
agencyjnej na rynku ubezpieczen mieszkan i domow jednorodzinnych na przykladzie tuir warta s.a..Strategia
zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie firmy x.Znaczenie oceny dla zarzadzania uczeniem sie w szkole.
Rola postaw nauczycieli wobec problemu oceniania..Status prawny dzierzawcow nieruchomosci rolnych
polozonych w polsce.Srodowiska programistyczne bazodanowe oraz ogolnego przeznaczenia do tworzenia
aplikacji bazodanowych.Klamstwo w procesie rekrutacji.Rola instytucji samorzadowych w przeciwdzialaniu
bezrobociu na terenie miasta czestochowy.Doskonalenie zawodowe jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi w organizacji.System szkolen pracowniczych w firmie na przykladzie telekomunikacji polskiej
s.a..Budzetowanie jako metoda zarzadzania klubem sportowym.Informacyjno-perswazyjna rola kampanii
..

..
spolecznych. Studium przypadku kampanii skierowanych do kierowcow..Rola zintegrowanego systemu
ochrony w logistyce magazynowej.Zabojstwo kuchenne - aspekty kryminologiczne i prawnokarne.Gospodarowanie lasami stanowiacymi wlasnosc skarbu panstwa..Ocena procesu zarzadzania zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie energa operator s.a. odzial plock.Przemoc w rodzinie ze
szczegolnym uwzglednieniem sytuacji kobiet.Instytucja timesharingu w prawie polskim.Stawska- joanna. stopy procentowe a inwestycje w polsce i strefie euro .Strategia marketingowa firmy henkel s.a..Rola
opakowan w procesie logistycznym na podstawie firmy motoryzacyjnej..Granice dziennikarskiej wolnosci
slowa a odpowiedzialnosc za znieslawienie ( wybrane zagadnienia ).Rola i znaczenie kultury organizacyjnej w
procesie tworzenia kultury organizacyjnej w procesie tworzenia kapitalu spolecznego organizacji - analiza
porownawcza przedsiebiorstwa fineks s.c. I przedsiebiorstwa opax.Samobojstwo w aspekcie prawnym i
kryminologicznym.Analiza belek adaptacyjna metoda elementow skonczonych typu hp praca inzynierska
budownictwo.Rachunek kosztow dla potrzeb zarzadzania p.u.h. domax.Bednarczyk- jan l.. Red. - stopy
procentowe a gospodarka : dylematy unii gospodarczej i walutowej .Jezyk angielski w wielojezycznej unii
europejskiej jako narzedzie komunikacji miedzynarodowej..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
zobowiazan pracodawcy z tytulu skladek ubezpieczenia spolecznego i obciazen podatkowych od osob
fizycznych na przykladzie urzedu skarbowego x w latach 2001-2005.Analiza i ocena systemu motywacyjnego
pracownikow na przykladzie firmy remontowo - budowlanej.Mozliwosci pozyskiwania srodkow unijnych
wspierajacych rozwoj gminy koniecpol.Inwestycje komunalne i zrodla ich finansowania na przykladzie
budowy kanalizacji w gminie bialaczow.Rola jakosci produktow i uslug w dzialalnosci firmy dospel sp. Z
o.o..Korupcja w sporcie.Strategia marketingowa firmy pawis.Dzieciobojstwo w kodyfikacjach karnych
obowiazujacych na ziemiach polskich w xix i xx wieku.Wspolczesne koncepcje stylow kierowania. Analiza
teoretyczna i praktyczna.Rola bieglego rewidenta w ksztaltowaniu dobrych praktyk rachunkowosci.Trendy i
kierunki usprawnien procesow transportowych w logistyce.Zdolnosc arbitrazowa w prawie polskim i
francuskim.Podatkowoprawne aspekty podzialu spolek kapitalowych..Infrastrukturalne systemy
informacyjne panstwa i ich wplyw na gospodarke.Podatnik podatku od towarow i uslug w swietle
orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Zagadnienia prawno-ustrojowe podzialu i laczenia
spolek prawa handlowego na tle wybranych regulacji prawnych.praca licencjacka budzet gminy .Projekt
architektoniczno-konstrukcyjny sklepu osiedlowego o pow. 400 mx2 praca inzynierska budownictwo.Zbior
prac magisterskich.Czyny nieuczciwej konkurencji.Metody i instrumenty zarzadzania finansowego w banku
komercyjnym na przykladzie ing bank slaski s. A. W latach 2007-2008.Ksztaltowanie relacji z konsumentami
w hipermarketach tesco w opolu.Bilans oraz rachunek zyskow i strat jako zrodlo informacji kondycji
przedsiebiorstwa na przykladzie bruk sp. Zo.o. W lisowie.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie
pracownikow na podstawie ppu x sp. Z o.o..Systemy logistyczne w ujeciu miedzynarodowym na przykladzie
firmy x..Motywy dzialania i sciezka awansu w przedsiebiorstwie rodzinnym polskiego sektora msp.Szkolenia
narzedziem rozwoju pracownika na przykladzie instytucji bankowej.Geneza i struktura kongresu stanow
zjednoczonych ameryki..Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim.Obsluga klienta jako element
systemu logistycznego.Kryteria segmentacji rynku dobr konsumpcyjnych.Ryzyko zwiazane z inwestowaniem
w wybrane instrumenty rynku finansowego.Zbycie przedsiebiorstwa.Podatki lokalne jako zrodlo zasilania
budzetow jednostek podstawowych na przykladzie gminy zabierzow w latach 2006-2010..Zatrudnienie
skazanych odbywajacych kare pozbawienia wolnosci.Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego.Problem
podmiotowosci prawnomiedzynarodowej quasi-panstw na przykladzie naddniestrzanskiej republiki
moldawskiej.Davis- tony (1938- ). - ewaluacja talentu : nowa strategia zarzadzania talentami w organizacji
.Prawne aspekty debiutu spolki akcyjnej poprzez emisje akcji na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie - wybrane zagadnienia.Egzekucja z rachunkow bankowych.Analiza porownawcza budzetu
jednostek samorzadu terytorialnego wybranych gmin w polsce w latach 2003-2007.Wybrane aspekty prawne
handlu emisjami w polsce.Efektywnosc funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych jako instrumentu
polityki regionalnej panstwa.Wladze cywilne rp na emigracji w latach 1939-1945..Zarzad nieruchomoscia
wspolna w swietle ustawy o wlasnosci lokali.Strategia marketingowa w urzedzie statystycznym w
krakowie.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w decyzjach inwestorow gieldowych na przykladzie
spolki drozapol-profil.praca licencjacka budzet gminy .Dochody wlasne w gospodarce budzetowej
..

..
gminy.Ocena uslug transportowych oferowanych przez pbp sindbad..Marki wlasne hipermarketow - analiza i
ocena na przykladzie auchan.Zasady zarzadzania spolka komandytowo-akcyjna.Negocjacje jako podstawowy
czynnik gwarantujacy sukces w procesie sprzedazy osobistej uslug bankowych.Praca licencjacka z
pedagogiki.Podstawy bezpieczenstwa rp.Praca magisterska plan pracy.Sprawozdawczosc finansowa jako
narzedzie badawcze plynnosci finansopwej spolki x w latach 2008-2010..Dzialania wladz samorzadowych w
celu pozyskiwania inwestorow zewnetrznych na przykladzie miasta na prawach powiatu
czestochowa.Inwestycje zagraniczne jako forma miedzynarodowego przeplywu kapitalu dlugoterminowego
w polsce na przykladzie boc gazy.Motywowanie pracownikow do pracy w przedsiebiorstwie classen-pol
s.a..Problematyka negocjacyjnego trybu zawarcia umowy.Audit wewnetrzny jako instrument oceny i
doskonalenia systemow zarzadzania na przykladzie firmy apipol - farma sp. Z. O o ..Lodzka specjalna strefa
ekonomiczna i jej znaczenie dla regionu lodzkiego.Bilans jako zrodlo informacji o sytuacji majatkowofinansowej przedsiebiorstwa..Wykorzystanie instrumentow marketingu mix w dzialalnosci jednostki
samorzadowej ( na przykladzie gminy brzesko).Szanse rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw po wejsciu
polski do unii europejskiej.Bacal- adam. Red. - orzecznictwo ets a polska ustawa o vat 2009 .Rola warunkow
lokalowych i materialnych dla realizacji zadan wychowawczych szkoly - w opinii nauczycieli.Nowoczesne
rozwiazania w gospodarce odpadami komunalnymi na przykladzie gminy kutno.Wplyw kultury na
identyfikacje pracownika z organizacja.Analiza modeli logistycznych w aspekcie organizacji transportu na
podstawie badanych przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnianie pracownikow
tymczasowych w polsce.O pojeciu prawa represyjnego.Systemy motywowania pracownikow w
przedsiebiorstwie przemyslowym na przykladzie zakladu podzespolow radiowych miflex s.a..Pedagogika
prace licencjackie.Centrum kultury - projekt powolania nowej instytucji kultury. Marzenia a teoria
zarzadzania..Bezposrednie inwestycje zagraniczne inwestorow holenderskich w polsce.Jastrzebska-smolagahalina. Red. - ekonomiczne podstawy negocjacji : pomiedzy prawem a moralnoscia .Proces zarzadzania
personelem i motywowanie pracownikow w jednostce budzetowej na przykladzie domu pomocy spolecznej
w biskupicach..Zazalenie w postepowaniu przygotowawczym.Kredyt preferencyjny jako jedna z form
wspierania i finansowania dzialalnosci rolniczej.Miedzyzakladowa analiza kondycji finansowej spolek
kapitalowych.Ocena dzialalnosci finansowej spolki polkomtel s.a. poprzez analize finansowa w okresie 20052007..Fuzja transgraniczna spolek kapitalowych w swietle swobody przedsiebiorczosci.Kalkulacja kosztow
uslug budowlanych.Aspekty logistyczne procesow dystrybucyjnych na przykladzie zakladu gazowego w
krakowie..Rola produktu jako narzedzia marketingu-mix w przedsiebiorstwie na przykladzie osm w
sieradzu.Rola kuratora sadowego w procedurze karnej wykonawczej..Skutecznosc zabezpieczenia kredytow
przez multibank.Seminarium ii nst. - prawo administracyjne.Decyzje inwestycyjne na rynku
nieruchomosci..Zarzadzanie i organizowanie przedsiebiorstwa branzy maszynowej w specjalnej strefie
ekonomicznej na przykladzie firmy voest - alpine technika gornicza i tunelowa sp. Z o.o..Sprawozdania
finansowe jako podstawa do ograniczenia ryzyka finansowego i operacyjnego.Rynek kapitalowy jako zrodlo
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczo finansowa przedsiebirstwa..Historia administracji.Formy opodatkowania podatkiem dochodowym osob
fizycznym prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Zespol wypalenia zawodowego u lekarzy na podstawie
badan wlasnych.Znieslawienie w polskim prawie karnym.Ocena efektywnosci wykorzystywania funduszy
unijnych z programu kapital ludzki w miejskim osrodku pomocy spolecznej w czestochowa.Amerykanski sen studium o mozliwosciach kariery w usa.Marketing uslug turystycznych. Marketing w hotelarstwie na
przykladzie hotelu apis w krakowie.Formy rozliczen bankowych na przykladzie banku zachodniego
wbk..Wypalenie zawodowe - zrodla i sposoby przeciwdzialania.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Prace
licencjackie stosunki miedzynarodowe.Byrka-kita- katarzyna. - metody szacowania kosztu kapitalu wlasnego :
teoria a praktyka .Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w piotrkowie trybunalskim.Ewolucja
miedzynarodowego prawa humanitarnego na tle xx wiecznych konflikow zbrojnych..System funkcjonowania
administracji skarbowej w polsce.Ocena dzialalnosci banku bph w olkuszu w zakresie kredytow dla osob
fizycznych.Formy opodatkowania a konkurencyjnosc mikropodmiotow gospodarczych.Znaczenie kredytow
konsumenckich w dzialalnosci banku komercyjnego..Elastyczne systemy produkcyjne na podstawie
przedsiebiorstwa lentex s.a..Znaczenie bankowosci elektronicznej w badanych bankach - aspekty
..

..
marketingowe.Pedagogika prace magisterskie.Marka w ksztaltowaniu lojalnosci klientow na przykladzie
rynku piwa w polsce.Postawy pracownikow wobec zmiany w organizacji na pzrykladzie nauczycieli.Poglady
jana pawla ii na panstwo i spoleczenstwo.Ekspansja terytorialna stanow zjednoczonych do lat trzydziestych
xix wieku.Spoleczna readaptacja skazanych.Jednostka samorzadu terytorialnego jako inwestor budowlany na
przykladzie gminy koprzywnica.Rzeczowe formy zabezpieczenia splaty kredytow bankowych.Prawna
regulacja dopuszczalnosci podzialu gospodarstwa rolnego przy zniesieniu wspolwlasnosci i dziale
spadku.Analiza dzialalnosci serwisowo-uslugowej pod katem zabezpieczen ergonomicznych i bezpieczenstwa
pracy.Ochrona dobr osobistych w prawie prywatnym miedzynarodowym.Implikacje integracyjne i
czlonkowskie dla polskiego rolnictwa.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie comarch
s.a..Private equity/venture capital zrodlem finansowania przedsiebiorstw.Wplyw handlu krawymi
diamentami na naruszenia praw czlowieka w afrykanskich konfliktach zbrojnych.Badanie hipotezy
efektywnosci rynku kapitalowego w polsce w swietle anomalii kalendarzowych wystepujacych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie.Metody analizy przedsiebiorstwa przy uzyciu systemow
informatycznych..Oplaty lokalne jako swiadczenia publicznoprawne stanowiace dochod gminy.Ceny
transferowe i podatki w obrocie miedzynarodowym aktywami i uslugami niematerialnymi.Bankowosc
elektroniczna - zadania- korzysci i perspektywy rozwoju.Praca licencjacka filologia angielska.Kompetencje
organow w spolce z o.o. Zagadnienia prawne.praca licencjacka budzet gminy .Marketing sportowy klubow
pilkarskich.Ocena jakosci uslug swiadczonych przez zaklad ubezpieczen spolecznych..Zastosowanie
strategicznej karty wynikow w procesie zarzadzania wartoscia przedsiebiorstwa.Pisanie prac magisterskich
poznan.Praca magisterska ekonomia.Wykorzystanie programu rozwoju regionalnego dla rozwoju
przedsiebiorczosci w wojewodztwie opolskim..Zastosowanie rachunku kosztow dzialan do wspomagania
marketingu i sprzedazy.Zarzadzanie jakoscia dostawcow jako kluczowy element procesu zakupowego na
przykladzie fiat group purchasing poland..Wplyw innowacyji na konkurencyjnosc sredniego przedsiebiorstwa
na przykladzie firmy lentex w lublincu.Praca licencjacka tematy.Rekrutacja i selekcja praca
magisterska.Sprawna dystrybucja narzedziem konkurencji przyklad branza odziezowa..Projekt salonu
samochodowego z warsztatem na 5 stanowisk praca inzynierska budownictwo.Becker- brian e. - karta
wynikow zarzadzania zasobami ludzkimi .Corporate social responsibility a wynik finansowy banku
spoldzielczego.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja jako element zarzadzania personelem w zakladzie
mleczarskim.Ochrona konsumentow przed nieuczciwa reklama..Ocena wdrazania systemu informatycznorachunkowego w placowce oswiatowej.Inicjatywa wspolnotowa equal jako czynnik integracji spolecznej
polski z unia europejska na przykladzie projektu romowie na rynku pracy..Seminarium i r.niest. - katedra
historii administracji i mysli administracyjnej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Planowanie dzialan z zakresu marketingu bankowego w oparciu o nowo wprowadzany produkt w
mbanku.Finansowe instrumenty wyrownywania dysproporcji regionalnych i podnoszenia konkurencyjnosci
regionow w polsce.System motywacyjny jako element procesu zarzadzania zasobami ludzkimi w cefarm
czestochowa s.a..Regulacje miedzynarodowe a praktyka panstw osciennych wobec uchodzstwa z krajow
totalitarnych - na przykladzie uchodzcow z korei polnocnej.praca licencjacka budzet gminy .Przeglad
sposobow znakowania towarow..Wspolpraca powiatowego urzedu pracy z instytucjami zajmujacymi sie
problematyka bazrobocia na terenie powiatu wielickiego w ramach aktywnych form..Analiza kapitalu
pracujacego w przedsiebiorstwie.Dzialalnosc deweloperska na rynku mieszkaniowym..Doskonalenie
zarzadzania jakoscia na przykladzie polskiej wytworni papierow wartosciowych s.a. w warszawie.Warunki
eksploatacji maszyn i nowoczesnosc ich czesci- jako determinanty jakosci pieczywa..Zadania samorzadu
terytorialnego w zakresie ochrony srodowiska.Barczyk- ryszard - banki a cykle koniunkturalne .Marketing
uslug na przykladzie szpitala w czestochowie.Prawa i obowiazki oddajacego na sklad w umowie
skladu.Pozycja ustrojowa prezydenta republiki federalnej niemiec.Pozyskiwanie innych zrodel dochodow
wplywajacych na rozwoj gospodarczy gminy na przykladzie gminy i miasta ozimek..Nieruchomosci
magazynowe w polsce w aspekcie zarzadzania logistycznego.Ustroj policji administracyjnej w waskim i
szerokim tego slowa znaczeniu..Praca licencjacka pedagogika tematy.praca licencjacka budzet gminy
.Podstawy przypisania oswiadczenia woli a granice bledu prawnie donioslego.Instytucja immunitetu
parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym.Technologiczne i ekologiczne przyklady rozwiazan
..

..
problemow logistyki miejskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Wynagrodzenie jako najsilniejszy element motywacji do pracy na podstawie wybranej firmy.Reklama
bielizny damskiej w czasopismach kobiecych.Pisze prace licencjackie.Badanie kliniczne - zagadnienia prawne
i ich praktyczny wymiar.Zarzadzanie i organizacja dzialalnoscia specjalistycznych placowek opieki zdrowotnej
zgodnie z wymogami unii europejskiej..praca licencjacka budzet gminy .Stosunek do reklamy dzieci w wieku
przedszkolnym..Ocena sytuacji finansowej i majatkowej spolki jawnej na przykladzie przedsiebiorstwa ww
dromech sp.j..Teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia portfeli inwestycyjnych.praca licencjacka budzet
gminy .Konfliktowosc i nastawienie do innych osob pracownikow zakladow miesnych.Samobojstwo jako
element ryzyka w ubezpieczeniach zyciowych.Analiza dzialalnosci kredytowej ing banu slaskiego spolka
akcyjna 2000-2006.Kredyty w polskiej bankowosci na przykladzie banku spoldzielczego w sieradzu.Venture
capital jako innowacyjna forma finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Motywowanie pracownikow
na przykladzie urzedu gminy w wawrzenicach.Rola publicznego posrednictwa pracy jako metody rekrutacji
pracownikow w opiniach posrednikow pracy zatrudnionych w powiatowym urzedzie pracy w
czestochowie.Newconnect jako nowe zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw (na przykladzie
auxilium s.a.).Kuzmicka-sulikowska- joanna. - odpowiedzialnosc majatkowa funkcjonariuszy publicznych za
razace naruszenie prawa : komenta.Telefoniczna obsluga klienta jako element zarzadzania relacjami z
klientami na przykladzie przedsiebiorstwa x.Funkcjonowanie organizacji non profit w polsce.Finansowanie
rozwoju lokalnego na przykladzie gminy kleszczow i gminy rzasnia.Pojecie utworu audiowizualnego w
polskim prawie autorskim.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania ekonomiczne dla sytuacji
konkurencyjnej w europejskim sektorze tanich linii lotniczych..Seminarium ii st. - historia doktryn
politycznych i prawnych.Analiza dynamiki dochodow i wydatkow gminy mniszkow w latach 2002-2205.praca
licencjacka budzet gminy .Postepowanie przyspieszone w kodeksie postepowania karnego.Zasada podzialu
wladz i jej realizacja w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Zasady postepowania
sadowoadministracyjnego wprowadzone reforma sadownictwa administracyjnego..Technika i taktyka
zadawania pytan (na przykladzie procesu amerykanskiego).Planowanie i projektowanie jakosci uslug
medycznych na przykladzie szpitala rehabilitacyjnego.Zarzadzanie produkcja jednostkowych wyrobow
metalowych..Metody oceny ryzyka bankowego na przykladzie banku pekao s.a..Pisanie prac praca.Sytuacja
osob niepelnosprawnych na rynku pracy.Organizacja oraz warunki funkcjonowania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Bezrobocie w powiecie sieradzkim w latach 1998-2008 - proba analizy.Pomoc
ofiarom przestepstw- implementacja standardow miedzynarodowych w polsce.Organizacja
miedzynarodowych dzialan ratowniczych na przykladzie malopolskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej.Rola
public relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykladzie marki nivea.Atrakcyjnosc indywidualnych kont
emerytalnych jako formy zabezpieczenia spolecznego.Biznes plan na podstawie firmy handlowo-uslugowoprodukcyjnej ogrod.Bezrobocie mlodziezy wojewodztwa slaskiego- walka z bezrobociem na przykladzie
miasta zawiercia.Rezultaty zarzadznaia prezydencka kampania wyborcza na przykladzie spolecznosci miasta
mielca..Rola i mechanizmy oddzialywania reklamy.Analiza rentownosci na przykladzie produktow
kredytowych w banku spoldzielczym.Dynamika i struktura zadluzenia sektora samorzadu terytorialnego w
polsce w latach 2004-2009.Public relationsjako instrument ksztaltowania wizerunku przedsiebiorstwa na
przykladzie kghm polska miedz s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc wspolnikow spolki cywilnej za zobowiazania.Rola urzedow pracy w dystrybuowaniu
srodkow z funduszy unijnych.Zarzadzanie relacjami z klientem crm jako element przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstwa.Odpowiedzialnosc konstytucyjna w drugiej rzeczypospolitej na tle
porownawczym.Obowiazki pracodawcy i uprawnienia pracownika zwiazane z macierzynstwem na polskim
rynku pracy.Rola portali internetowych w rekrutacji pracownikow.System zarzadzania jakoscia na przykladzie
general electric power controls s.a..Funkcjonowanie marketingu w organizacjach niedochodowych.Wycena
nieruchomosci dla potrzeb opodatkowania czynnosci cywilno-prawnych na przykladzie urzedu skarbowego
lodz-srodmiescie.Marketingowa polityka personalna - ze szczegolnym uwzglednieniem polityki wynagrodzen
w firmie x.Rzeczywisty wymiar jurysdykcji miedzynarodowego trybunalu karnego.Developer jako uczestnik
procesu rewitalizacji.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2006 .Strategia promocji miasta jako czynnik
rozwoju na przykladzie sosnowca.Dobrowolne poddanie sie odpowiedzialnosci w kodeksie postepowania
..

..
karnego i w kodeksie karnym skarbowym.Baza prac licencjackich.Konflikty w zespole pracowniczym.Analiza
procesu finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w polsce przez wybrane banki uniwersalne w latach
2004 - 2008.Postepowanie egzekucyjne w administracji a bieg terminu przedawnienia zobowiazania
podatkowego..Kara umowna jako instytucja prawa cywilnego.Dochody wlasne w budzecie miasta
lodzi.Rynek pracy osob niepelnosprawnych w polsce.Stereotypy w porownaniach miedzynarodowych wsrod
polakow i amerykanow.praca licencjacka budzet gminy .Polityka szkoleniowa na przykladzie przedsiebiorstwa
miedzynarodowego..praca licencjacka budzet gminy .Klauzula generalna na gruncie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.Uwarunkowania rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznej w poludniowej czesci lgd
kraina dinozaurow..Proces informatyzacji administracji panstwowej na przykladzie zakladu ubezpieczen
spolecznych..Spoleczno - gospodarcze efekty przynaleznosci gminy nysa do euroregionu pradziad..Analiza
jakosci uslug hotelarskich ( na przykladzie hotelu holiday inn a krakowie).Centra logistyczne w regionie
lodzkim.Analiza i ocena doskonalenia zawodowego pracownikow w kontekscie dzialalnosci firmy
montaco..Opodatkowanie dochodow przedsiebiorstw podatkiem dochodowym od osob prawnych na
przykladzie firmy comarach.Ocena systemu motywacji jako elementu zarzadzania personelem na przykladzie
firmy eco-beef sp. Z o.o..Rachunkowosc rzeczowych aktywow trwalych na przykladzie cementowni warta s.a.
w trebaczewie.Kara umowna jako instytucja prawa cywilnego.Przepisy antymobbingowe - instytucja ochrony
stron stosunku pracy- czy grozne narzedzie w ich rekach..Przewlaszczenie na zabezpieczenie.Efektywnosc
analizy fundamentalnej i portfelowej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku akcji.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki opoczno s.a..Strategie sukcesu malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie --oras olesno..Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie tesco
polska sp. Z o.o..Karnoprawny obowiazek naprawienia szkody..praca licencjacka budzet gminy .Pomoc
humanitarna we wsolczesnym prawie miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Kanaly dostepu i
bezpieczenstwo w bankowosci elektronicznej.Decyzja administracyjna.Aktywne formy walki z bezrobociem
na przykladzie powiatu makow mazowiecki.System obrotu opakowaniami zwrotnymi na przykladzie firmy
overlack sp. Z o.o..Programy lojalnosciowe w swietle wynikow badan empirycznych.Identyfikacja strategii
rozwoju przedsiebiorstwa w sektorze hotelarskim.Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnychw
polsce w latach 1999-2004.Spoleczne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Umowa timeshare w swietle dyrektywy 2008/122/we i ustawy o timeshare.Marketing internetowy i
jego wplyw na postawy konsumenckie..Zabezpieczenie roszczen niepienieznych.Wolnosc koalicji w zwiazkach
zawodowych.Rekrutacja i selekcja pracownikow jako instrumenty zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie firmy roldrob s.a. w tomaszowie mazowieckim.praca licencjacka budzet gminy .Umiejetnosci i
wiedza informatyczna wykorzystywana w logistyce przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy
.Bankowosc elektroniczna jako glowny obszar dzialalnosci bankowej.Prawne formy zabezpieczenia kredytow
i windykacja naleznosci bankowych na przykladzie banku pekao s.a..Seminarium magisterskie:
psychologiczne uwarunkowania zarzadzania organizacjami edukacyjnymi.Wykorzystanie analizy finansowej w
ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa na podstawie delic-pol sp. Z o.o..Certyfikacja systemow zarzadzania
jakoscia w polsce i w unii europejskij.Analiza wypadkowosci w indywidualnych gospodarstwach
rolnych..Funkcje prawa pracy w ustawie o racjonalizacji zatrudnienia w panstwowych jednostkach
budzetowych i niektorych innych jednostkach sektora finansow publicznych w latach 2011 - 2013.Analiza
zastosowania metody ksiegowej- zdyskontowanych strumieni pienieznych i likwidacyjnej do wyceny
przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow przemyslu terenowego w koninie.Rola analizy wskaznikowej w
procesie podejmowania decyzji w spolce udzialowiec.Uwarunkowanie rozwoju lokalnego w gminie
mstow.Prawo do odprawy posmiertnej jako rodzaj odprawy pracowniczej.Analiza systemow motywacyjnych
w gastronomii hotelowej.Marketing w przedsiebiorstwie hotelarskim na przykladzie hotelu mercure
kasprowy w zakopanem.praca licencjacka budzet gminy .Promocja w organizacjach spolecznych na
przykladzie organizacji ode zrodla.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Przedwstepna umowa o prace.Podatki samorzadowe w budzecie urzedu gminy i miasta w
pajecznie.Lamanie praw pracowniczych w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.Sposoby
motywacji do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa branzy motoryzacyjnej.Cien judasza - problematyka
samobojstwa w kulturze i doktrynie europejskiej.Ocena efektywnosci leasingu jako formy finansowania
..
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inwestycji rzeczowych.Zwalczanie nieuczciwej reklamy.praca licencjacka budzet gminy .System motywowania
pracownikow w wybranym przedsiebiorstwie branzy transportowej..Mozliwosci finansowania potrzeb
inwestycyjnych gminy na przykladzie gminy mokrsko w latach 2007-2010..Pisanie pracy.Znaczenie systemu
ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych
w markecie kaufland..Wojtaszczyk- konstanty adam. Red. - integracja europejska : wstep .Reklama spoleczna
- rola- rozpoznawalnosc i skutecznosc.Miejsce indii w gospodarce swiatowej.Negocjacje przez internet jako
sposob dochodzenia do porozumienia stron w swietle badan wlasnych.Systemy lacznosci satelitarnej i gps w
transporcie.Regionalne uwarunkowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw - na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Specyficzne determinanty stresu zawodowego wsrod pracownikow sluzby
wieziennej..Materialy wybuchowe w aspekcie kryminalistycznym.Analiza rachunkow bankowych malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku bp s.a..Dostosowanie potrzeb ochrony srodowiska do
standardow u. E. Na przykladzie stora enso poland s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Relacja praca - dom na podstawie badan wlasnych
funkcjonariuszy policji.Seminarium v roku - postepowanie administracyjne.Rola biznesplanu w
funkcjonowaniu mikroprzedsiebiorstwa na przykladzie osrodka szkolenia kierowcow stop sp. Z o.
O..Odpowiedzialnosc karna nieletnich na podstawie art.10 §2 kodeksu karnego.Kredyt mieszkaniowy i
hipoteczny w dzialalnosci banku.Zintegrowany system zarzadzania jakoscia jako etap kompleksowego
doskonalenia dzialan organizacji na przykladzie wytworni pasz.Kryzys na rynku kredytow hipotecznych i jego
wplyw na dzialalnosc biura posrednictwa finansowego posrednictwo uslug i ubezpieczen centrum finansowe
w latach 2007-2009.Portal korporacyjny jako technologia informatyczna wspomagajaca zarzadzanie wiedza w
organizacji.Wplyw czynnikow spoleczno-kulturowych i prawno-politycznych na funkcjonowanie organizacji
gospodarczych.Polityka transportowa w centra logistyczne w unii europejskiej.Obnizenie wieku obowiazku
szkolnego – problem w zarzadzaniu szkola.Formy zatrudniania i wynagradzania pracownikow na przykladzie
agencji rezerw materialowych.praca licencjacka budzet gminy .Finansowa ocena efektywnosci
funkcjonowania przedsiebiorstwa na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w
czestochowie.Zarzadzanie efektywnoscia pracy na podstawie pracy nauczyciela w zespole szkol sportowych
w dabrowie gorniczej.Patterson- robert. - compendium of banking in polish & english = kompendium
terminow z zakresu bankowosci po polsku.Analiza bezrobocia w powiecie radomszczanskim w latach 20002006.Praktyki ograniczajace konkurencje w swietle prawa wspolnotowego i krajowego.Gielda papierow
wartosciowych w warszawie na tle konkurencyjnych gield europy srodkowo–wschodniej.Przestepstwo
zgwalcenia w swietle kodeksu karnego z 1997 r. .Praca licencjacka spis tresci.Zarzadzanie zasobami ludzkimi
niebieskiej armii na przykladzie personelu pokladowego w linii lotniczej kd.Hipoteza efektywnosci
informacyjnej rynku w warunkach warszawskiej.Zasady traktowania nieletnich w polsce i w
niemczech.Produkt ubezpieczeniowy na przykladzie ubezpieczenia na zycie pzu s.a..Orygenesa z aleksandrii
nauka o prawie naturalnym i spisanym prawie panstwowym.Wypadki przy pracy i przyslugujace z tego tytulu
swiadczenia..Rola i wplyw interpolu w zwalczaniu przestepczosci miedzynarodowej .Analiza podatkow
dochodowych od dzialalnosci gospodarczej w polsce.Produkcja szyny tramwajowej w swietle
obowiazujacych norm.Przebieg postepowania zazaleniowego w procesie cywilnym.Uslugi certyfikacji i
normalizacji - przyklad firmy imq polska.Igrzyska olimpijskie jako przyklad produktu sportowego.Ocena
wplywu technologii informacyjnej na funkcjonowanie banku na przykladzie banku spoldzielczego w
namyslowie..Punitywnosc wymiaru sprawiedliwosci w polsce przelomu xx i xxi w..Bankowosc elektroniczna
oraz prespektywy jej rozwoju.Wykorzystywanie instrumentow rozliczen pienieznych i rynku pienieznego w
dzialalnosci wybranego banku.Analiza aktywizowania technik sprzedazy produktow finansowych w oparciu o
studium przypadku i badania wlasne.System ubezpieczen spolecznych w polsce po 1998 r..Pisanie prac
licencjackich po angielsku.Uwarunkowania- etapy oraz rezultaty procesu certyfikacji iso w
przedsiebiorstwie..Jakosc obslugi klienta w administracji podatkowej na przykladzie urzedow skarbowych
krakow - krowodrza i krakow - stare miasto.Internet jako rynek - handel w sieci..Integracja europejska a
wymiar chrzescijanski - wybrane aspekty.Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w powiecie
opolskim..Fundusze pomocowe unii europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce jako czynnik
poprawy konkurecyjnosci.Struktura i zadania komisji nadzoru finansowego jako organu nadzoru nad rynkiem
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finansowym.praca licencjacka budzet gminy .Dobor pracownikow a strategia funkcjonowania na przykladzie
firmy..Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w procesie.Zarzadzanie finansami jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy rzasnia.Dzialania promocyjne podejmowane przez jednostke samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy popow.Galicyjski sejm stanowy oraz sejm wielkiego ksiestwa
poznanskiego i ich rola w funkcjonowaniu prowincji.Rola placy w motywowaniu pracownikow..Specyfika
zarzadzania projektami kulturalnymi na przykladzie festiwalu kulturuy zydowskiej i lekcji spiewania.Analiza
wplywu zmian w budzecie na rozwoj gminy przyrow.Ochrona pracy pracownikow mlodocianych..Kradziez z
wlamaniem w swietle kryminologii srodowiskowej.Rewolucja 1905 roku i rewolucja lutowa jako proby
demokratyzacji rosji.Umowa licencyjna na znak towarowy..Wsparcie polskiego rolnictwa a ochrona
srodowiska w ue na przykladzie dzialania 4 planu rozwoju obszarow wiejskich 2004-2006.Potencjal
turystyczny ziemi kluczborsko-oleskiej- a mozliwosci realizacji edukacji zajec terenowych..Gospodarka
budzetowa powiatu.praca licencjacka budzet gminy .Bilans jako zrodlo informacji o
przedsiebiorstwie.Przeplyw informacji w lancuchu dostaw determinanta przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstw.Fraczkiewicz-wronka- aldona. - zarzadzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia
.Wplyw rekrutacji i selekcji pracownikow na funkcjonowanie i rozwoj banku komeryjcyjnego.Wstep pracy
licencjackiej.Przestepczosc nieletnich w polsce w latach 2001-2011. Trendy- uwarunkowania- podstawowe
zasady postepowania z nieletnimi.Postepowanie w sprawie o ustalenie ojcostwa.praca licencjacka budzet
gminy .Przeksztalcenia na balkanach - bosnia i hercegowina.Weksel jako reprezentant wierzytelnosci
pienieznych papierow wartosciowych.Analiza rezerw celowych w banku na przykladzie bos s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Kredytowe zrodla finansowania dzialalnosci inwestycyjnej przedsiebiorstwa przez
banki spoldzielcze.Czynniki wplywajace na skutecznosc aktywnych form przeciwdzialania bezrobociu w
powiecie glubczyckim.Ablewicz- joanna. - podstawy prawa i postepowania administracyjnego : podrecznik
do nauki zawodu technik administr.Finansowanie inwestycji komunalnych w gminie kleszczow.Podatki i
oplaty lokalne jako element dochodow gminy ruda slaska na przestrzeni lat 2004 - 2006.Rola banku
centralnego w gospodarce narodowej.Tematy prace licencjackie.Kierunek zmian w przepisach polskiego
prawa pracy na tle przemiany ustrojowej.Czech-rogosz- joanna. Red. - koniunktura gospodarcza a reakcje
podmiotow gospodarujacych : praca zbiorowa .Plan pracy dyplomowej.Odpowiedzialnosc karna nieletnich
na podstawie art.10 §2 kodeksu karnego.Realizacja projektow inwestycyjnych w jednostkach samorzadu
terytoaialnego. Studium przypadku - gmina niepolomice..Rada stanu w v-tej republice francuskiej.Analiza
dochodow i wydatkow gminy kroczyce w latach 2008-2010.Zwiazki samorzadowe w latach 1928-2006..praca
licencjacka budzet gminy .Ocena stanu bezpieczenstwa na wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie
produkujacym opakowania ze szkla..Wplyw wyboru formy prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na sposoby
prowadzenia rachunkowosci.Modele odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych.Zarzadzanie talentami - jak
zatrudnic i zatrzymac najlepszych pracownikow w firmie.Efektywnosc finansowania dzialalnosci na
przykladzie spoldzielni uslug motoryzacyjnych i transportowych w sieradzu..Skrzypek- elzbieta. Red. - etyka a
jakosc i efektywnosc organizacji : monografia .Przestepstwo lapownictwa biernego i czynnego (art. 228 i 229
k.k.).Informatyczne uwarunkowania rozwoju systemu logistycznego w przedsiebiorstwie.Six sigma- ideologia
poprawy jakosci w sgl carbon polska s.a..Badanie efektywnosci systemu doboru kadr w firmie alpex
przedsiebiorstwo budownictwo gorniczego sp. Z o.o..Istota zaopatrzenia i gospodarki materialowej na
przykladzie fabryki sprzetu ratunkowego i lamp gorniczych faser s.a. w tarnowskich gorach.Analiza
technologiczno-ekonomiczna realizacji piwnic i podlog na „gruncie” w budynkach jednorodzinnych praca
inzynierska budownictwo.Rola planowania przestrzennego w strategii rozwoju jednostki terytorialnej na
przykladzie miasta czestochowy.Ocena stadingu finansowego zakladow naprawczych lokomotyw
elektrycznych s.a. w gliwicach w latach 2006-2010.Analiza dochodow jednostki samorzadu terytorialnego w
latach 2007-2011 na przykladzie gminy kluki.Ekonomiczne i pozekonomiczne przyczyny migracji na
podstawie badan sondazowych w powiecie oleskim..praca licencjacka budzet gminy .Ocena procesu
dystrybucji towarow w wybranym przedsiebiorstwie..Logistyczne aspekty transportu miejskiego - na
przykladzie berlina i bremy.Niepoczytalnosc i poczytalnosc ograniczona jako przeslanka winy i
odpowiedzialnosci karnej oraz innych skutkowprawnokarnych na gruncie art. 31 kodeksu
karnego.Przestepstwa przeciwko bezpieczenstwu w komunikacji zwiazane z nietrzezwoscia
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sprawcy..Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania kapitalu.Rola motywacji materialnej i pozamaterialnej
w ksztaltowaniu postaw pracownikow wobec pracy w instytucji kulturalnej (na przykladzie ostroleckiego
centrum kultury w ostrolece).Opodatkowanie rodziny podatkiem dochodowym od osob fizycznych..praca
licencjacka budzet gminy .Wysokosc zadoscuczynienia za szkode niemajatkowa.Ocena plynnosci finansowej
poczty polskiej.Projekt tiob kompleksu rekreacyjno-sportowego praca inzynierska
budownictwo.Perspektywy i konsekwencje przystapienia polski do strefy euro.Audyt wewnetrzny jako
instrument oceny i doskonalenia systemow zarzadzania na przykladzie pmi.Analiza i ocena specyfiki dzialan
promocyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Podkultura wiezienna - charakterystyka
nieformalnych grup istniejacych w zakladach karnych.Promocja miasta poprzez sport w swietle dzialan
podejmowanych w wydziale edukacji i sportu urzedu miasta czestochowa.praca licencjacka budzet gminy
.Biznes plan jako narzedzie planowania inwestycji na przykladzie egips sp. Z o.o. Z siedziba w rogowcu.praca
licencjacka budzet gminy .Motywacja pracownikow jako kluczowy czynnik efektywnego funkcjonowania
wspolczesnego przedsiebiorstwa.Analiza strategiczna hurtowni farmacutycznej silfarm.Monopole w
gospodarce wolnorynkowej.Bankowosc elektroniczna jako nowa forma swiadczenia uslug bankowych na
przykladzie wybranych bankow w polsce.Motywowanie pracownikow w okresie kryzysu.Ocena organizacji i
funkcjonowania procesow logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa mk trans.Analiza wskaznikowa jako
narzadzie oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa unirur sp. Z o. O..Finansowanie rynku nieruchomosci
przy pomocy kredytu hipotecznego.Optymalizacja obciazen podatkowych z tytulu opodatkowania dochodu
osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (na przykladzie zawodu lekarza).praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie kosztami wynagrodzen na przykladzie spolki g.b. garaze.Wykorzystanie
sprawozdania finansowego w analizie finansowej przedsiebiorstwa.Wplyw czynnikow kulturowych na
reklame miedzynarodowa.Popelnienie przestepstwa przez pracownika jako przyczyna rozwiazania umowy o
prace bez wypowiedzenia.praca licencjacka budzet gminy .Wspomaganie ksiegowosci w firmie obslugujacej
platnosci w systemie paypal.Zasady odliczen i zwrotu podatku od towarow i uslug w obrocie krajowym w
dzialalnosci malego przedsiebiorcy.Instytucja przepadku jako srodka karnego w swietle uregulowan
polskiego kodeksu karnego.Pozycja prawna kosciola zielonoswiatkowego w polsce.Rachunkowosc
rzeczowych aktywow trwalych.Trybunal stanu w rzeczypospolitej polskiej.Zmiana przeznaczenia gruntow
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.Kryteria i mierniki bankowej oceny zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa x s.a..Analiza kosztowna przykladzie przedsiebiorstwa jeans star sp. Z o.o..Wybrane aspekty
prawne w procesie fuzji i przejec spolek kapitalowych w swietle prawa polskiego.Filozoficznoprawne
podstawy instytucji zwiazku partnerskiego..Rola organizacyjna doradcy zawodowego i posrednika pracy w
jednostce samorzadowej na przykladzie powiatowego urzedu pracy w myslenicach.Zarzadzanie informacja i
komunikacja w urzedzie gminy wielun.Opodatkowanie transakcji kupna - sprzedazy towarow w aspekcie
handlu elektronicznego na przykladzie firmy agito.pl w latach 2008-2010.Rozstrzyganie sporow ze stosunku
spolek kapitalowych przez sady polubowne.Wykorzystanie i zastosowanie metod analizy ekonomiczno finansowej w ocenie kondycji finansowej spolki akcyjnej..Skuteczne przywodztwo..Rekojmia wiary publicznej
ksiag wieczystych..Korenik- stanislaw. Red. - przestrzen a rozwoj .Strategia personalna w malym
przedsiebiorstwie na przykladzie firm mk-bud i dammar.Tworzenie wizerunku miasta na przykladzie
lodzi.Szkola austriacka wobec socjalizmu- interwencjonizmu i wspolczesnych problemow wolnego
rynku..Problemy restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych.Zasada proporcjonalnosci w
ograniczaniu wolnosci i praw jednostki w swietle konstytucji rp.Zakaz dyskryminacji w prawie
wspolnotowym ze wzgledu na pochodzenie rasowe i etniczne.Ocena zagrozen na wybranych stanowiskach
pracy jako niezbedny element wdrozenia systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy na
przykladzie kuzni palysz.Legalna definicja czasu pracy.Analiza porownawcza reklam w magazynach
motoryzacyjnych.Sektor malych i srednich przedsiebiorstw - funkcjonowanie i znaczenie dla rozwoju gminy
zgierz.Pozycja ustrojowa prezydenta federacji rosyjskiej.Szkolenia personelu jako czynnik sukcesu firmy na
przykladzie spolki shell..Teatr w zyciu dziecka..Kredyty konsumeckie w sektorze bankowym.Krytyczne obszary
handlu internetowego.Wybrane operacje pokojowe onz i ich rola w zapewnieniu bezpieczenstwa na
swiecie.praca licencjacka budzet gminy .Rola nadzoru i kotroli na poszczegolnych etapach procesu
inwestycyjnego.Lencioni- patrick - przezwyciezanie pieciu dysfunkcji pracy zespolowej : praktyczny
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przewodnik dla liderow- men.Jakosc uslug telekomunikacyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Proces
sprzedazy relacyjnej - analiza i ocena na przykladzie hurtowni macro cash and carry.Budzetowanie jako
narzedzie rachunkowosci zarzadczej w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miejskiej
pabianice.Zarzadzanie majatkiem obrotowym i jego wplyw na plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa.Funkcjonowanie gimnazjum w pietrowicach wielkich.Rola funduszy strukturalnych w
rozwoju przedsiebiorczosci na przykladzie wojewodztwa podlaskiego w latach 20007-2013.Leasing jako
wspolczesne zrodlo finansowania inwestycji w polsce..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Mazur- grzegorz - relacje unii europejskiej z krajami afrykikaraibow i pacyfiku : historia i perspektywy .Promocja czytelnictwa a franczyza na przykladzie instytutu
ksiazki i wybranych klubo-ksiegarni.Wybrane formy wspolpracy unii europejskiej z panstwami
trzecimi.Rozwiazania logistyczne na rynku oponiarskim na przykladzie przedsiebiorstwa motor marcin
lenarciak .System ocen okresowych pracownikow na przykladzie firmy telekomunikacyjnej.Rola posrednika
pracy w procesie aktywizacji bezrobotnego na przykladzie dzialan powiatowego urzedu pracy w
leczycy.Pojecie ludobojstwa w miedzynarodowym prawie karnym.Znaczenie wspolczesnych systemow
rachunku kosztow w kompleksowym zarzadzaniu kosztami przedsiebiorstwa.Analiza sprawozdan
finansowych na przykladzie wybranej jednostki gospodarczej.Rozkaz wojskowy w polskim prawie
karnym.Struktura widowni kin krakowskich w 2007 roku na przykladzie krakowskiego centrum kinowego ars
oraz cinema city galeria krakowska.Dzialania nbp w procesie dochodzenia polski do strefy euro.Zarzadzanie
procesami organizacji.Motywacyjna funkcja wynagrodzen na przykladzie malej firmy transportowej.Gotowa
praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Przydatnosc sprawozdan finansowych w analizie
retrospektywnej i prospektywnej na przykladzie zakladow sprzetu precyzyjnego niewiadow
s.a..Wykorzystanie wsparcia z funduszy strukturalnych w ramach polityki regionalnej ue przez wybrane
miasta w polsce- w okresie programowania 2000-2006.Dzialalnosc dystrybucyjna w przedsiebiorstwie
dzialajacym na rynku miedzynarodowym na przykladzie firmy sokpol sp. Z o.o..praca licencjacka budzet
gminy .Planowanie i analiza budzetu gminy koszecin w latach 2004-2005.Strategia marketingowa firmy
tkaniny techniczne sa w pabianicach.Czynniki determinujace sprawnosc indywidualna pracownikow w opinii
kierownikow..praca licencjacka budzet gminy .Planowanie finansowe malej firmy podstawa utrzymania sie
na rynku..Promocja jako narzedzie komunikacji marketingowej przedsiebiorstwa z rynkiem.Piotrowskiandrzej. Red. - media a bezpieczenstwo : edukacyjne konteksty bezpieczenstwa .Analiza determinant
warunkujacych poziom jakosci wyrobow z tworzyw sztucznych.Wplyw oceny na motywacje pracownikow na
przykladzie firmy na terenie slaska..Formy demokracji bezposredniej w wybranych panstwach europy
srodkowo-wschodniej.Zarzadzanie roznicami kulturowymi.Problematyka nierownosci spolecznych i
edukacyjnych dzieci na wsi na przykladzie szkol gminy dobra.Notariusz wobec czynnosci notarialnych z
zakresu prawa spadkowego z elementem obcym..Strategia rozwoju gminy nysa..praca licencjacka budzet
gminy .Procedury oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw na przykladzie banku polska kasa opieki
s.a..Rozrachunki z tytulu dostaw i uslug w polityce rachunkowosci firmy uslugowej.Problemy jakosciowe przy
wytwarzaniu jednostkowych wyrobow metalowych..Wplyw kultury organizacyjnej na rozwoj organizacji
publicznej na przykladzie europejskiego centrum bajki im. Koziolka matolka w pacanowie..Male i srednie
przedsiebiorstwa po wejsciu polski do unii europejskiej.Zasady dzialania firmy transportu
miedzynarodowego w swietle dyrektyw unijnych.Badania rynkowe i marketingowe w internecie na
przykladzie sklepu oleno.pl.Budowa przewagi konkurencyjnej na rynku chemii budowlanej w polsce na
przykladzie grupy atlas.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie sektora publicznego na
przykladzie zakladu lecznictwa ambulatoryjnego w zawierciu.Analiza procesow konsolidacji sektora
samochodowego w warunkach globalnego kryzysu finansowego lat 2008-2009.Marketing gminy o wiodacej
funkcji turystycznej (na przykladzie gminy inowlodz).Marketing relacji w uslugach szkolen z samoobrony.The
enterprises guaranteeing the quality level stability..Nowoczesne koncepcje logistyczne na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa.Analiza informacji w bezpieczenstwie.Zarzadzanie produktem bankowym jako
element polityki marketingowej (na przykladzie banku pekao s.a.).Motywacyjne systemy wynagrodzen w
banku x.Praca licencjacka.Kleer- jerzy. - globalizacja a panstwo narodowe i uslugi publiczne .Ocena
dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku komercyjnego na przykladzie ing banku slaskiego s.a. w latch
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2005-2009.Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmian przedsiebiorstwa turystycznego w
kryzysie..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie spis tresci.Pisanie prac licencjackich
opole.Polityka zagraniczna republiki federalnej niemiec za rzadow gerharda schrödera.Sprostowanie i
odpowiedz jako instytucja prawa prasowego.Praca magisterska administracja.Rozliczenia stron w przypadku
ustawowego i umownego odstapienia od umowy.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i rolnictwo w procesie
zmian : zarzadzanie rozwojem obszarow wiejskich .Dzialalnosc kredytowa banku komercyjnego na
przykladzie ing banku slaskiego sa w latach 2006-2010.Analiza skutecznosci programow lojalnosciowych na
przykladzie stacji paliw pkn orlen..Wykonywanie kary ograniczenia wolnosci..Satysfakcja klienta
zewnetrznego na przykladzie organizacji dzialajacej zgodnie z norma iso 9001:2000.Dyrektor szkolynowoczesne metody zarzadzania..Koczerga- maciej. - motywacje i cele zalozycieli przedsiebiorstw a proces
przedsiebiorczosci .Wplyw zmiany wysokosci udzialow w pit oraz w cit na realizacje dochodow
powiatu.praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenia i ich ewidencja w przedsiebiorstwie branzy
wlokienniczej.Koncepcja rozwoju turystycznego gminy krzeszowice.Praca licencjacka z administracji.praca
licencjacka budzet gminy .Spor o podmiot przestepstwa korupcyjnego w sporcie przyczynkiem do rozwazan
nad wybranymi problemami wykladni prawa karnego.praca licencjacka budzet gminy .Kanaly dystrybucji w
zarzadzaniu logistyka n aprzykladzie firmy dsv.Implementacja modulu zasoby ludzkie zintegrowanego
systemu ifs applications- jako czesci procesu wdrozeniowego aplikacji wspomagajacych zarzadzanie w
organizacji.Marketing w malym sklepie detalicznym.Decyzje administracyjne wojskowego komendanta
uzupelnien w sprawach z zakresu powszechnego obowiazku obrony rp.Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach na przykladzie sredniej wielkosci przedsiebiorstwa
produkujacego osprzet elektroinstalacyjny..Umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci ( z wylaczeniem
nieruchomosci rolnych )..Dostosowanie rachunku kosztow do potrzeb zarzadzania wspolczesnym
przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka wzor.praca licencjacka budzet gminy
.Tendencja rozwojowa ubezpieczen komunikacyjnych w polsce w latach 2000-2009.Zatrudnianie
pracownikow i sposob naliczania wynagrodzen na podstawie przedsiebiorstwa zugil s.a..Motywacja
pracownikow poprzez zastosowanie bodzcowmaterialnych i niematerialnych..Prywatyzacja zakladow
azotowych w tarnowie-moscicach s.a. - analiza procesu- wnioski- przewidywania.Dokumentowanie operacji
bankowych jako metoda minimalizacji ryzyka kredytowego i operacyjnego..Sposoby pozyskiwania i oceniania
pracownikow w firmie farmaceutycznej.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich
kielce.Autorskie prawa majatkowe do utworu audiowizualnego.Opodatkowanie dochodow ze zrodel
nieujawnionych oraz nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach przychodow w kontroli i
postepowaniu podatkowym.Wplyw ogloszenia upadlosci pracodawcy na stosunki pracy.Ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zarzadzaniu ryzykiem przedsiebiorstw..E-logistyka we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Wynagrodzenie wykonawcy w umowie o roboty budowlane.Wspolpraca samorzadu
terytorialnego z oraganizacjami pozarzadowymi na przykladzie powiatu ostroleckiego.Agresywne praktyki
rynkowe na tle dyrektywy 2005/29/we i ustawy o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym.Znaczenie obslugi klienta dla funkcjonowania dostawcow uslug logistycznych - przyklad firmy
schenker.Kontrola koncentracji przedsiebiorcow w polskim i niemieckim ustawodastwie antymonopolowym
w ujeciu porownawczym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji
finansowej i majatkowej przedsiebiorstwa komin sp. Z o.o. Na podstawie analizy
wskaznikowej.Rachunkowosc praca licencjacka.Akcje aktywizacji sprzedazy jako instrument promocji na
przykladzie gazety wyborczej.Analiza funkcjonowania bankowosci elektronicznej na przykladzie banku pko
bp s.a..Logistyka w gospodarce odpadami komunalnymi.Nabycie nieruchomosci przez cudzoziemcow..praca
licencjacka budzet gminy .Procedura ocen pracowniczych na przykladzie firmy bahpol.Organizacja i funkcje
urzedu w samorzadach lokalnych.Koncepcja rozumienia swiata i umiejscowienie w nim czlowieka wedlug
epikura..Podzial do korzystania nieruchomosci wspolnej.Oferty wycieczek do chorwacji w opinii
klientow..Restrukturyzacja przedsiebiorstw: cele- przebieg i metody.Pisanie prac licencjackich
szczecin.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec skazanych matek..Efektywnosc portretu
pamieciowego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pomoc
postpenitencjarna.Zarzadzanie wybranymi walorami turystycznymi i dobrami komplementarnymi
..
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tatrzanskiego parku narodowego.Controlling personalny w przedsiebiorstwie na przykladzie hotelu park
villa..zrodla finansowania inwestycji komunalnych w latach 2002-2006 na przykladzie nowego targu..Praktyki
ograniczajace konkurencje w swietle porozumien antykonkurencyjnych. Wspolnotowe prawo
konkurencji..praca licencjacka budzet gminy .Infrastruktura transportowa w polsce w swietle przygotowan do
wydarzenia euro 2012.Uznanie administracyjne a decyzja koncesyjna.Strategia wejscia na polski rynek
przedsiebiorstwa primark.Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony praw i wolnosci
czlowieka.Motywacja jako element zarzadzania na przykladzie zespolu szkol specjalnych nr 14 w
krakowie.Rola pomocy spolecznej w gminie pawonkow w zmieniajacych sie warunkach spoleczno gospodarczych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji np. Philips lighting pabianice s.a. jako element
nowoczesnego zarzadzania na przykladzie philips lighting pabianice s.a..Gray- david - gamestorming : gry
biznesowe dla innowatorow .Prace magisterskie z pielegniarstwa.Prawo do firmy i jego ochrona w kodeksie
cywilnym.Przeslanki ogloszenia upadlosci konsumenckiej.Pedagogika tematy prac licencjackich.Koszty pracy
w rachunkowosci jednostki budzetowej.Charakterystyka obcych zrodel finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie leasingu i kredytu bankowego.Praca licencjacka logistyka.Identyfikacja
zagrozen finansowych przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Skarga o uchylenie wyroku sadu
polubownego.Analiza dzialalnosci marketingowe firmy daimlerchrysler automotive polska sp. Z o.o..Ochrona
konsumenta.Fundusz socjalny na przykladzie firmy xxx.Zazalenie w ogolnym postepowaniu
administracyjnym.Aktywnosc zawodowa kobiet na rynku pracy w polsce po 2004 roku.Audyt wewnetrzny a
zarzadzanie ryzykien w grupie kapitalowej pbg w latach 2008-2011..Woznicki- jerzy. Red. - regulacje prawnedobre wzorce i praktyki dotyczace korzystania przez podmioty gospodarcze z wyn.Postepowanie dowodowe
w kodeksie postepowania administracyjnego- a w sprawach ochrony konkurencji.System motywacyjny w
firmie na przykladzie przedsiebiorstwa timken polska sp.zo.o..Polozenie prawne zwiazku gmin wyznaniowych
zydowskich w polsce.Znaczenie relacji nauczyciel - uczen dla zarzadzania szkola..Analiza finansowa
samodzielnego publicznego zespolu zakladow opieki zdrowotnej w gostyninie.Rola stazu nauczycielskiego z
perspektywy zarzadzania szkola.Rzad polski na uchodzstwie w latach 1939-1945.praca licencjacka budzet
gminy .Lodzka specjalna strefa ekonomiczna i jej znaczenie dla regionu lodzkiego.Finansowanie
zabezpieczenia spolecznego na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej we wreczycy wielkiej w
latach 2001-2004.Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomosci na przykladzie gminy
poczesna.Rozwoj pracownikow urzedu gminy jaroslaw..Dzialalnosc oswiatowa gminy mokrsko w latach 20072011..Navellier- louis. - mala ksiazeczka o inwestowaniu w akcje wzrostowe .Bezpieczenstwo nabywania
nieruchomosci mieszkaniowych w polskim systemie dewloperskim.Kierowanie wyspecjalizowanymi
zespolami ratowniczymi w grupach ratownictwa gorskiego- na przykladzie grupy jurajskiej gopr.Borkiewiczliszka- malgorzata. - poradnik ryczaltowca : przyklady- stawki- wzory- formularze : nowe limity w 2011 r.sprawdz-.Motywacyjne aspekty delegowania zadan- uprawnien i odpowiedzialnosci w procesie wdrazania
norm iso w przedsiebiorstwie.Promocja gmin wiejskich na przykladach gminy janow i gminy
olsztyn.Nieruchomosc jako podstawa zabezpieczenia kredytu hipotecznego na podstawie banku zachodniego
wbk s.a..Ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia zgodnie z norma pn-en iso 9001:2001 w
firmie ogolnopolski system dystrybucji wydawnictw azymut.Dzialalnosc samorzadu terytorialnego na
przykladzie starostwa powiatowego w gorlicach..Psychologiczne aspekty e-commerce. Wplyw marki na
decyzje zakupowa na aukcjach i w sklepach internetowych..Rola i znaczenie bankowosci elektronicznej w
polskim systemie bankowym..Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa branzy paliwowej na
przykladzie katmar sp. Z o.o..Podatek dochodowy od osob fizycznych prowadzacych pozarolcza dzialalnosc
gospodarcza..Prawo wspolnotowe a wzruszanie ostatecznych i prawomocnych rozstrzygniec organow panstw
czlonkowskich.Stosowanie przepisow o pelnomocnictwie w spolkach kapitalowych.Przyczyny- przebieg i
skutki prywatyzacji huty stalowa wola s.a. i jej glownego zakladu - zakladu hutniczego.Analiza i ocena
struktury portfela kredytowego na podstawie banku spoldzielczego w mykanowie..praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwach deweloperskich notowanych na
gpw.Pozyskiwanie unijnych funduszy strukturalnych na projekty inwestycyjne w gminie gogolin..Status
prawno-administracyjny watykanu.Wplyw wybranych instrumentow prawno-podatkowych na optymalizacje
zobowiazan podatkowych w przedsiebiorstwie.Postepowanie przyspieszone w aktualnym polskim procesie
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karnym.Budzet jako zrodlo informacji finansowej gminy (na przykladzie budzetu gminy sokoly w latach 20082013).System ocen pracownikow w przedsiebiorstwach handlowych..Srodki finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw funkcjonujacych w warunkach gospodarki rynkowej.Marketing bankowy jako determinanta
konkurencyjnosci banku..praca licencjacka budzet gminy .Zachowek jako ograniczenie swobody
testowania.Zmiana trybu upadlosci z mozliwoscia zawarcia ukladu na tryb likwidacyjny.Rozwoj gieldy
papierow wartosciowych s.a. w warszawie.Wplyw konfliktow na funkcjonowanie zespolu pracowniczego na
przykladzie firmy x..Slyk- jerzy. - odpowiedzialnosc cywilna rodzicow za szkode wyrzadzona przez ich dziecko
a sposob i zakre.Kalisz-prakopik- anna. - wykladnia prawa : model ogolny a perspektywa europejskiej
konwencji praw czlowieka i prawa un.Analiza rozliczen podatku od towarow i uslug na przykladzie
przedsiebiorstwa iks.Funkcjonowanie i ocena pracy osrodkow pomocy spolecznej- na podstawie miejskogminnego osrodka pomocy spolecznej w krzepicach.Praca magisterska prawo.Likwidacja masy
upadlosciowej.Proces rekrutacji i selekcji i jego rola w korporacji transnaropdowej.Praktyczna wersja
derywacyjnej koncepcji wykladni w swietle orzecznictwa sadowego.Egzekucja naleznosci z tytulu podatku
dochodowego od osob fizycznych w lodzi (w latach 2004-2006)..Rola szkolen w rozwoju pracownikow
zatrudnionych w instytuacjach edukacyjnych na podstawie lodzkiego gimnazjum.Wzory prac
licencjackich.Pojecie doboru pracownikow do organizacji na przykladzie mbanku.Trendy w logistyce
dystrybucji w aspekcie bankowosci elektronicznej. Studium przypadku.Przyczyny rotacji pracownikow w
zakladzie sprzetu agd.Znaczenie doboru strategii oraz procesu planowania w czasie tworzenia nowego
przedsiebiorstwa na podstawie firmy phu frezor.Analiza kredytow gotowkowych na cele konsumpcyjne na
przykladzie banku pko bp w lomzy.Tematy pracy licencjackiej.Prace magisterskie warszawa.Hotele satelitarne
i sieciowe - analiza porownawcza w zakresie jakosci i swiadczonych uslug na przykladzie hotelu
europejskiego i sympozjum..praca licencjacka budzet gminy .Handel elektroniczny jako nowa forma obslugi
klientow.Podzial nieruchomosci w swietle z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami.Wynagrodzenie pracownikow oswiatowych na przykladzie szkol podleglych
samorzadowej administracji placowek oswiatowych (sapo) w piatku.Zarzadzanie dystrubucja artykulow
stomatologicznych.Terytoria niepodlegajace suwerennosci panstwowej.Analiza czynnikow majacych wplyw
na lokalizacje centrow logistycznych.Miarkowanie odszkodowania w prawie cywilnym.Wplyw wypalenia
zawodowego na postawy lekarzy wobec pracy.Ocena fluktuacji kadr w wybranych jednostkach samorzadu
terytorialnego w latach 2005-2011.Pietrzykowski- maciej. - polska na drodze do reformowanej strefy euro
.Postepowanie przyspieszone w polskiej procedurze karnej.Opis usytuowania mniejszosci narodowych w
republice slowackiej ze szczegolnym uzwglednieniem polonii slowackiej.Gotowa praca
magisterska.Znaczenie funduszy strukturalnych dla miasta tarnow w latach 2007-2013..praca licencjacka
budzet gminy .Dostarczenie do miedzynarodowego trybunalu karnego w prawie miedzynarodowym i prawie
polskim.Wykorzystanie srodkow unijnych w finansowaniu msp w polsce w latach 2007-2013.Analiza
dzialalnosci finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 2006 2010.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie przetworstwa tworzyw sztucznych..The role of outsourcing
services in the optimalisation of international business value chain. Infosys – the case study.Funkcjonowanie
rynku kontraktow terminowych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Planowanie i alokacja
zasobow ludzkich w bankach spoldzielczych.Polozenie prawne zwiazku gmin wyznaniowych zydowskich w
polsce.Akademickie inkubatory przedsiebiorczosci jako element wspomagajacy zatrudnienia
absolwentow.Zarzadzanie jakoscia uslug w hotelarstwie na przykladzie jednego z hoteli sieci rezidor w
polsce.Budowanie przewagi konkurencyjnej produktu branzy budowlanej na przykladzie firmy bess pol.Organizacja miedzynarodowych zawodow sportowych w zakopanem oraz ich wplyw na infrastrukture
turystyczna i sportowa miasta.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy artman.Struktura
holdingowa - transfer srodkow pomiedzy podmiotami powiazanymi.Wykorzystanie analizy zmian w kapitale
wlasnym dla celow zarzadzania przedsiebiorstwem.Okresowe wahania koniunktury gospodarczej i jej
modelowanie na przykladzie polski..Postepowanie nakazowe w prawie karnym skarbowym i w prawie
powszechnym.Prawno-ustrojowa pozycja notariusza.Sobanski- remigiusz - metodologia prawa kanonicznego
.Kredyt hipoteczny jako podstawowe zrodlo finansowania zakupu nieruchomosci..Europeizacja prawa
karnego poprzez decyzje ramowe unii europejskiej.Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia.praca
..
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licencjacka budzet gminy .Koszty w ujeciu podatkowym i rachunkowym w przedsiebiorstwie x w latach 20062008.Ocena jakosci infrastruktury turystycznej dla turystyki pieszej na terenie gorczanskiego parku
narodowego.Zastosowanie rachunku kosztow dzialan w dziale logistyki przedsiebiorstwa handlowego.Karna
odpowiedzialnosc nieletnich.Sektor malych i srednich przedsiebiorstw i jego rozwoj po integracji polski z
unia europejska na przykladzie firmy fitness klub rytm.Rola sadu w postepowaniu przygotowawczym- a
instytucja sedziego sledczego.Proces humanitaryzacji prawa karnego od drugiej polowy xviii wieku do
poczatkow wieku xix w swietle dotychczasowych badan historyczno-prawnych.Fundusze strukturalne i ich
znaczenie dla miasta lodzi.Zietala- grzegorz. - interkulturowa komunikacja ustna w polsko-rosyjskiej firmie =
mežkul’turnaâ ustnaâ kommunikac.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Atrakcyjnosc turystyczna gizycka.Warunki i efekty wykorzystania funduszy europejskich w zarzadzaniu
rozwojem lokalnym na przykladzie gminy kolbuszowa..Wykorzystanie srodkow europiejskiego funduszu
spolecznego w ograniczaniu bezrobocia. (studium przypadku powiatowy urzad pracy w tomaszowie
mazowieckim)..praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako alternatywna forma finansowania dzialalnosci
gospodarczej.Nowoczesne systemy ogrzewania i ich ekonomika praca inzynierska budownictwo.Podpis
elektroniczny - konstrukcja- istota prawna i zastosowanie w administracji publicznej.Umowne przyjecie
odpowiedzialnosci (art. 473) w kontekscie swobody umow na gruncie ustawodawstwa polskiego.praca
licencjacka budzet gminy .Topf- mel a. - a doubtful and perilous experiment : advisory opinions- state
constitutions- and judicial suprem.Techniki wewnetrznej komunikacji a skutecznosc zarzadzania projektami w
firmach informatycznych.Leasing w rachunkowosci przedsiebiorstw na przykladzie spolki akcyjnej emex
s.a..Praca magisterska spis tresci.Pisanie prac.Barr- nicholas adrian - reformy systemu emerytalnego : krotki
przewodnik .Podstawowe normy prawne i etyczne reklamy w polsce..Bancassurance jako nowy produkt
bankowy.Ocena systemu zarzadzania jakoscia w enion s.a. oddzial w krakowie- zakladzie energetycznym
krakow..Ulgi podatkowe w podatku rolnym.Zarzadzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w gminie
miejskiej brzeziny.Zarzadzanie malym przedsiebiorstwem w sektorze budowlanym.Urzad ochrony
konkurencji i konsumentow w polsce. Dzialalnosc i proba oceny.Teoria prawa i systemow
politycznych.Podstawy stosowania srodkow zapobiegawczych.Pomoc publiczna dla malych i srednich
przedsiebiorstw..Rola tanich linii lotnicznych w rozwoju ruchu turystycznego na przykladzie
krakowa.Siempinska- jolanta. - pomiar wartosci przedsiebiorstwa a praktyka gospodarcza .Czynniki
efektywnosci ksztaltowania kultury organizacyjnej na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy
.Infrastruktura transportu a rozwoj lokalny - wplyw wezla strykow na inwestycje sasiednich
gmin.Niepozadane efekty higieniczne zwiazane z wadliwie prowadzona termomodernizacja zasobow
mieszkaniowych. Praca inzynierska budownictwo.Podstawy zarzadzania jakoscia i utrzymaniem maszyn w
procesie produkcji drutu ciagnionego.Sposoby pozyskiwania kapitalu przez przedsiebiorstwa.Logistyczno marketingowy proces obslugi klienta a efektywnosc przedsiebiorstwa..Oplacalnosc adaptacji nieuzytkowego
strychu- a nadbudowa nieruchomosci.Marketing uslug turystycznych na przykladzi katolickiego biura
pielgrzymkowego.Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej w magazynie wyrobow gotowych na
przykladzie stora enso poland s.a. w ostrolece.Oferta w postaci elektronicznej.Wplyw elastycznych form
zatrudnienia na poziom motywacji na przykladzie organizacji kulturalnej.Strategia produktu na przykladzie
p.p.h. wytwarzanie artykulow z tworzyw sztucznych i zabawkarstwo - danuta pawlowska.Bukowski- lech
(1942- ). Red. - total logistic management : tlm .Rola pr w dzialalnosci polskich przedsiebiorstw- analiza i
ocena na wybranym przykladzie..Uzytkowanie gornicze w prawie polskim i kazachstanskim.Wykonanie
zobowiazan z umow wzajemnych.Dotacje dla mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w ramach ii osi
priorytetowej mrpo z malopolskiego centrum przedsiebiorczosci.Ocena srodowiska pracy oraz stosowanych
technicznych srodkow bhp w przedsiebiorstwie luminex..Ostaszewski- janusz (1956- ). Red. - polska w strefie
euro : szanse i zagrozenia .Analiza prawnokarna przestepstw internetowych.Licencjat.Pisanie prac
licencjackich kielce.Rachunkowosc podatku vat w firmie handlowo-uslugowej (na przykladzie).Seminarium
magisterskie: psychologiczne uwarunkowania zarzadzania organizacjami edukacyjnymi.Inspektorat jako
element administracji rzadowej zespolonej na przykladzie wojewodzkiego inspektoratu weterynarii w
opolu..Six sigma w sgl carbon polska s.a. business grafity specjalne w nowym saczu.Ekonomiczne i
organizacyjne efekty certyfikacji na przykladzie bot kopalni wegla brunatnego belchatow s.a. w
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rogowcu.Zasady prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym wedlug polskiego i miedzynarodowego
prawa bilansowego - analiza porownawcza.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki konkurencyjnosci
gospodarki polskiej w latach 2004-2012.Fundusze strukturalne i ich rola w finansowaniu dzialalnosci
innowacyjnej msp.Analiza zmian na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w wojewodztwie slaskim ze
szczegolnym uwzglednieniem miasta katowice.Rozliczanie podatku od wartosci dodanej w dyrektywach
unijnych i orzecznictwie europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.System kontroli jakosci okien pcv
produkowanych przez firme wiktor sp.j..Style reklamy prasowej w czasopismach dla kobiet i mezczyzn (na
przykladzie magazynow avanti i logo).Prace licencjackie z zarzadzania.Normatywnosc dogmatyk prawniczych
i jej zwiazek z sadowym stosowaniem prawa.Wzor planu pracy magisterskiej.Opakowania zbiorcze w
logistyce na podstawie przedsiebiorstw x..Outsourcing w transporcie wewnetrznym w dzialalnosci
przedsiebiorstwa przemyslowego w sektorze wytworcow kabli na przykladzie tele-foniki kable handel
sa.Analiza finansowa na przykladzie spolki akcyjnej pollena ewa.Modele i narzedzia zarzadzania wiedza w
organizacji..Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowych - analiza i ocena na przykladzie konkretnego
przedsiebiorstwa.Analiza rentownosci aktywow jednostki gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa
wodociagow i kanalizacji s.a. okregu czestochowskiego w latach 2003 - 2005.Zarzadzanie publiczna
organizacja projektowa na przykladzie miedzynarodowego centrum kultury w krakowie.Analiza wydatkow
budzetowych gminy i ich wplyw na poprawe jakosci zycia mieszkancow - na przykladzie gminy biala
podlaska.Logistyka produkcji w badanym przedsiebiorstwie..Wybor formy opodatkowania a obciazenia
podatkowe przedsiebiorstwa.Emigracja zarobkowa polskiej mlodziezy do krajow unii europejskiej po 1 maja
2004 r. Sposoby przeciwdzialania negatywnym skutkom tego procesu..praca licencjacka budzet gminy
.Chodorek- monika. Red. - organizational relations as a key area of positive organizational potential .Prawa
do utworu audiowizualnego ze szczegolnym uwzglednieniem pozycji producenta..Opodatkowanie gruntow
podatkiem rolnym – wybrane problemy.Analiza dochodow i wydatkow budzetow jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy czastary w latach 1999-2003.Problem bezrobocia wsrod osob do 25 roku
zycia i formy aktywizacji zawodowej w powiecie tureckim w latach 2007-2011.Forma prawna aktu
glosowania i uchwaly zgromadzenia spolki kapitalowej.Ocena kondycji finansowej na przykladzie zakladow
azotowych w tarnowie-moscicach s.a. w latach 2008-2010.Slogany w reklamie prasowej - analiza i ocena na
przykladzie konkretnych magazynow.Zasada subsydiarnosci.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
mozliwosci wykorzystania xviii dzielnicy krakowa nowej huty do celow turystycznych..Wplyw restrukturyzacji
przedsiebiorstwa na efektywnosc realizacji zadan i kondycje finansowa ( na przykladzie mazowieckiego
centrum hodowli i rozrodu zwierzat sp.z.o.o. W lowiczu).Analiza budzetu gminy zelechlinek w latach 20022006..Stosunki panstwo - kosciol we francji od roku 1789 do wspolczesnosci.Finansowanie nieruchomosci
mieszkaniowych kredytem hipotecznym w polsce w latach 2000-2010 (na przykladzie oferty banku
millennium sa dla klienta indywidualnego).Analiza finansowa samodzielnego publicznego zespolu zakladow
opieki zdrowotnej w gostyninie.Analiza i ocena dzialan marketingowych firmy meblowej empir.Analiza
wejscia polski do strefy euro.Kredyt mieszkaniowy na polskim rynku bankowym..Motywowanie
pracownikow jako warunek funkcjonowania nowoczesnej firmy.Zasady postepowania administracyjnego a
dobra administracja..Motywowanie a efektywnosc pracownikow w przedsiebiorstwie handlowym..Analiza
kosztow w ocenie racjonalnosci gospodarowania na przykladzie domu pomocy spolecznej w turowie w
latach 2008-2010..Unia walutowa.procedura i konsekwencje wprowadzenia euro w krajach ue.Analiza
technologiczno-ekonomiczna modernizacji zasobow mieszkaniowych z prefabrykatow wielkowymiarowych
praca inzynierska budownictwo.Wykorzystywanie instrumentow marketingu-mix na rynku ponczoszniczym (
na przykladzie firmy modello.Prac licencjackich.Dochody wlasne w gospodarce finansowej
gminy..Ksztaltowanie sie atrakcyjnosci leasingu jako formy finansowania dzialalnosci gospodarczej na
przykladzie wybranych firm leasingowych w latach 2006-2008.Status prawny stowarzyszenia.Marketing w
instytucji kultury na przykladzie muzeum lazienki krolewskie.Ustroj konstytucyjny.Strategia rynkowa firmy
stomil sanok s.a..Rola agencji bezpieczenstwa wewnetrznego w zwalczaniu przestepstw skarbowych i
pospolitych.Rola posrednika jako doradcy na rynku nieruchomosci komercyjnych na przykladzie biura
nieruchomosci x.Controlling w firmie.Procesy dostosowawcze gospodaki polskiej do wymogow polityki
handlowej unii europejskiej.Wybrane problemy rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej na przykladzie firmy
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opticom.Pisanie pracy inzynierskiej.Kobiety na rynku pracy (bael 1998-2005).Projekt systemu zarzadzania
jakoscia zgodny z norma iso 9001:2009 w firmie amer sports sp. Z o.o..Wybrane przestepstwa przeciwko
zyciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.na tle kodeksow zaborczych obowiazujacych w chwili odzyskania
niepodleglosci..Wplyw kultury organizacyjnej na socjalizacje i integracje pracownikow przedsiebiorstwa na
przykladzie isd huta czestochowa sp. Z o.o..Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku
mieszkalnego z prefabrykatow wielkoblokowych w poprzecznym ukladzie konstrukcyjnym. Praca inzynierska
budownictwo.Narzedzia budowy wizerunku klubu sportowego na przykladzie ruch chorzow sa.Wplyw
funduszy unijnych na rozwoj przedsiebiorczosci (na przykladzie wojewodztwa podlaskiego).Ochrona
wynagrodzenia za prace..Rola instytucji rynku pracy we wspieraniu aktywnosci zawodowej osob
bezrobotnych w ramach projektu finansowanego z europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie
powiatowego urzedu pracy..Strategie w bankowosci na przykladzie skok stefczyka.Relacje pomiedzy
klientem a biurem rachunkowym w srodowisku informatycznym rachunkowosci - na przykladzie biura
rachunkowego annpit w lodzi.Nielad korporacyjny w spolkach z udzialem skarbu panstwa.Analiza systemu
kontroli podatkowej e-dzialalnosci na przykladzie urzedu skarbowego x w latach 2006-2010..Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na podstawie pgk sp. Z o.o. w radomsku..Wykonanie zabiegu lekarskiego bez
zgody pacjenta.Kompetencje i uprawnienia rady ministrow w polsce..Amortyzacja podatkowa i bilansowa
srodkow trwalych na przykladzie wybranej jednostki.Ocena pracownikow jako instrument marketingu
personalnego na przykladzie firmy reckitt benckiser.Leasing krajowy w ustawach o podatkach
dochodowych.Reengineering systemu logistyki w firmie abg spin s.a..Polityka ekologiczna jednostek
terytorialnych na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Repatriacja zagadnienia administracyjnoprawne.Fuzje
i przejecia przedsiebiorstw.Metody zwalczania bezrobocia w wymiarze lokalnym. Analiza na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w lowiczu.Zakaz naduzywania pozycji dominujacej w swietle sprawy
microsoft.Problematyka cen transferowych. Aspekty podatkowoprawne..Misja szkoly.Europejski fundusz
spoleczny - kluczowy instrument wspierajacy rozwoj kapitalu spolecznego w regionach.Motywowanie
pracownikow w miejskim osrodku pomocy spolecznej w czestochowie.Instytucja naduzycia prawa
podmiotowego w polskim systemie prawa cywilnego.praca licencjacka budzet gminy .Gotowe prace
magisterskie.Wplyw kapitalu intelektualnego na konkurencyjnosc przedsiebiorstwa na przykladzie banku pko
s.a. oraz pko bp.Finansowanie i rozwoj przedsiebiorstw miedzynarodowych w polsce..Seminarium ii st. prawo wyznaniowe.Rachunki bankowe osob indywidualnych za szczegolnym uwzglednieniem rachunku
oszczednosciowo-rozliczeniowego.praca licencjacka budzet gminy .Dotacje unijne jako zrodlo finansowania
inwestycji malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie pzedsiebiorstwa aluron sp. Zo.o..Marketing
relacji w zarzadzaniu projektami na przykladzie projektu partnetstwo inicjatyw nowohuckich.Leasing
nieruchomosci.Leasing w sprawozdaniach finansowych - analiza porownawcza regulacji polskich i
brytyjskich.Czas pracy.Wplyw obciazen podatkowych na efektywnosc podmiotow gospodarczych na
przykladzie przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011.praca licencjacka budzet gminy .Polozenie prawne
kosciola rzymskokatolickiego w polsce..Dzialalnosc i strategia rozwoju gminy sokolniki.Skarga konstytucyjna
w republice federalnej niemiec i w polsce.Wykorzystanie instrumentow promocji w marketingu
terytorialnym (na przykladzie gminy zgierz).Niemiecki rasizm i antysemityzm w xix i xx w.Zasada rownego
traktowania kobiet w sferze wynagrodzenia w ramach norm prawnych unii europejskiej.Odroznianie
samobojstwa od zabojstwa w praktyce sledczej.Akcje uprzywilejowane co do glosu.Mobbing praca
licencjacka.Kreowanie przestrzeni intelektualnej w malym przedsiebiorstwie.Gospodarka finansowa
powiatowego urzedu pracy w pabianicach.Funkcjonowanie i rozwoj centrow logistycznych na przykladzie
firmy x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena mozliwosci zbudowania etyki
prawniczej w oparciu o zalozenia etyki maxa schellera.Wprowadzanie innowacji w przedsiebiorstwie na
przykladzie pge elektrowni opole s.a..Dozwolony uzytek z nadan programow radiowych i
telewizyjnych.Obsluga klienta w dzialalnosci uslugowej w mcdonald`s polska.Logistyka procesow sterowania
zapasami.Problem krajow najslabiej rozwinietych w negocjacjach wto - lata 2001-2005.Odpowiedzialnosc
karna w sporcie.Polityka pieniezna w polsce w latach 1989-2009.Inwestycje zagraniczne na rynku
nieruchomosci przemyslowych w lodzi na wybranych przykladach..Kultura organizacyjna na przykladzie
polakow zatrudnionych i poszukujacych pracy w wielkiej brytanii.Zroznicowanie cen podobnych produktow i
..
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uslug w polsce i na swiecie.Powszechny system emerytalny w polsce na tle innych krajow w dobie przemian i
kryzysu..Centra logistyczne w systemie logistycznym.Fsadni- marika. Red. - creating innovative working
arrangements : through the support of public employment services for.praca licencjacka budzet gminy .Hotel
jako podmiot na rynku turystycznym.Rola funduszy unii europejskiej w finansowaniu malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Postrzeganie jakosci w sektorze uslug telekomunikacyjnych na przykladzie firmy
polkomtel s.a..praca licencjacka budzet gminy .Coaching jako narzedzie rozwoju kompetencji menedzerskich
w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Komercjalizacja przedsiebiorstw panstwowych.Osobowosciowe
uwarunkowania doskonalenia i karier pracownikow agencji nieruchomosci rolnych ot opole administracji
mienia niezagospodarowanego w olesnie.Rola prowokacji w reklamie..Pisanie prac licencjackich
lublin.Procedury rozstrzygania sporow w prawie ochrony konkurencji.Kredytowanie gospodarstw domowych
na przykladzie osrodka jezdzieckiego w lodzi.Wplyw reklamy telewizyjnej na dzieci..Wykorzystanie internetu
w dzialalnosci marketingowej firm.Inflacja i polityka antyinflacyjna banku centralnego w polsce w latach
1999-2006.Sklep internetowy - podejmowanie dzialalnosci.praca licencjacka budzet gminy .Placa jako
element systemu motywacji pracownikow na przykladzie nauczycieli szkol podstawowych w
sosnowcu.Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych z udzialem funduszu sekurytyzacyjnego..Wzor pracy
licencjackiej.Zastosowanie analizy wskaznikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa..Platforma
bada i jej mozliwosci w zastosowaniach biznesowych na urzadzeniach mobilnych.Wplyw wybranych
inwestycji na ksztaltowanie rozwoju lokalnego gminy janow.Motywowanie pracownikow ze szczegolnym
uwzglednieniem systemow wynagradzania.Elastyczne formy zatrudnienia- jako czynnik aktywizujacy
zawodowo.Analiza dzialalnosci depozytowej banku w latach 2002-2004 na przykladzie oferty banku
przemyslowo - handlowego pbk s.a..Nowoczesny marketing w zarzadzaniu marka na przykladzie brandu
happy kids.praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie zawodowe pracownikow poprzez szkolenia a
poczucie rownowagi pomiedzy praca a zyciem osobistym..Wplyw struktury wlasnosci na zarzadzanie spolka
na przykladzie spolki skarbu panstwa i spolki prywatnej.Outsourcing jako sposob redukcji kosztow
dzialalnosci przedsiebiorstwa..Specyfika produktu bankowego determinujaca sprzedaz osobista w banku na
przykladzie esbanku banku spoldzielczego w radomsku..Ocena strategii rozwoju turystyki w gminie
wlodowice.praca licencjacka budzet gminy .Proces adaptacji pracownikow na przykladzie projektu
unijnego.praca licencjacka budzet gminy .Dochody i wydatki gminy na przykladzie gminy leki szlacheckie w
swietle zadan i potrzeb w latach 2007-2009.praca licencjacka budzet gminy .Projektowanie systemu
wynagrodzen na przykladzie firmy budowlanej re-bau sp. Z o.o..Wplyw wprowadzenia zintegrowanego
systemu zarzadzania na funkcjonowanie firmy kan sp. Z o.o..Modelowanie procesow innowacyjnych na
przykladzie branzy metalowej..Finansowanie innowacyjnych przedsiewziec na przykladzie branzy
informatycznej.Korzysci z finansowania zadan gmin ze srodkow pozyskiwanych z unii europejskiej - analiza
przypadkow z regionu opolskiego..Sposoby zwalczania aktow terrorystycznych z wzieciem zakladnikow w
wybranych krajach.Wybrane przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow.praca licencjacka budzet
gminy .Mozliwosci wdrozenia koncepcji kompleksowego zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw a ich plynnosc finansowa z uwzglednieniem
porownawczej analizy finansowej firmy mc sp. Z o.o..Zbywanie i dziedziczenie roszczenia z tytulu
zachowku.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie credit-scoringu do oceny zdolnosci
kredytowej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Specyfika analizy finansowej
spolek gieldowych.Polityka regionalna unii europejskiej na przykladzie gminy baranowo.Przebieg kariery
zawodowej pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa enion w czestochowie.Dzialalnosc w zakresie
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych przez bank spoldzielczy w jastrzebiu zdroju.Mednis- arwid.
Red. - prywatnosc a ekonomia : ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym .Analiza satysfakcji
oraz lojalnosci klientow banku na podstawie pko bp s.a. w rawie mazowieckiej.Proces upowszechniania
systemow technologicznych w logistyce.Udzial kredytu hipotecznego w finansowaniu rynku nieruchomosci w
polsce.Falszowanie dowodow sadowych.Partnerstwo publiczno prywatne jako narzedzie realizacji inwestycji
celu publicznego.Kredyt jako produkt bankowy.Sytuacja prawna rzecznika praw obywatelskich w
polsce.Dowod z zeznan swiadkow w procesie cywilnym.Promocja w rajdach samochodowych - trt rally
team.Mozliwosc rozwoju ekohoteli w polsce na przykladzie mragowa.Dzialalnosc finansowa
..
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przedsiebiorstwa boc gazy sp. Z o.o. W okresie od 01.10.2003 do 30.09.2005.Gospodarka budzetowa miasta
ostroleka w latach 2006-2008.Rekrutacja pracownikow na przykladzie firmy x..Zmiany w podatku
dochodowym od osob fizycznych w latach 2006-2009..Informacja handlowa jako srodek ochrony konsumenta
na rynku wewnetrznym.Prospoleczne programy korporacji miedzynarodowych .Peer-to-peer a
odpowiedzialnosc za naruszenie prawa autorskiego w internecie..Bankowosc elektroniczna - szansezagrozenia- perspektywy.Dystrybucja globalna w dzialalnosci marketingowej na przykladzie avon cosmetics
polska.Badanie zjawiska przemocy rowiesniczej w srodowisku wiejskim na przykladzie zespolu szkol
podstawowej i gimnazjum im. Wladyslawa orkana w porebie wielkiej.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
pracownikow na konkurencyjnosc przedsiebiorstwa.Kontratyp ryzyka sportowego.praca licencjacka budzet
gminy .Optymalizacja procesu kompletacji w gospodarce magazynowej.Udzial parlamentow narodowych w
tworzeniu prawa unii europejskiej.Oddzialywanie srodkow unijnych na rowoj gminy radomsko.Koncepcja
rozwoju turystycznego bialki tatrzanskiej.Finansowanie rozwoju przedsiebiorstw ze srodkow
unijnych.Promocja jako sposob komunikowania sie przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie firmy
motoryzacyjnej marszalek volkswagen.Specyfika kosztow uzyskania przychodow w podatku dochodowym od
osob prawnych..Problemy zarzadzania jakoscia i produkcja w przedsiebiorstwie stolbox.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Europejskie prawo administracyjne.Rola systemu
motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy kurierskiej dpd.praca licencjacka budzet
gminy .Postanowienia normatywne ukladow zbiorowych pracy w ujeciu teoretycznym i empirycznym.Nadzor
inwestorski na budowie – przepisy i praktyka praca inzynierska budownictwo.Ewolucja struktury
organizacyjnej na przykladzie firm produkcyjno-handlowych.Przyklad pracy magisterskiej.Transgraniczne
przemieszczanie sie pacjentow w prawie unii europejskiej i polskich regulacjach.Przyczyny i skutki zagrozen
wystepujacych w procesach pracy na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslu drzewnego..praca licencjacka
budzet gminy .Obowiazek wspoldzialania wierzyciela przy wykonaniu zobowiazania przez dluznika.praca
licencjacka budzet gminy .Rola kadry kierowniczej w funkcjonowaniu i rozwoju spoldzielni mieszkaniowej
srodmiescie w lodzi.Przyczyny- istota i skutki ochrony swiatowego dziedzictwa na przykladzie listy
swiatowego dziedzictwa unesco w swietle prawa miedzynarodowego.Policja panstwowa w ii
rzeczpospolitej.praca licencjacka budzet gminy .Proces uzyskania pozwolenia na budowe w polskim systemie
prawnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Skutki spoleczne bezrobocia w
powiecie tarnowskim.praca licencjacka budzet gminy .Amortyzacja srodkow trwalych jako element strategii
ksztaltowania wyniku finansowego.Ryc- kazimierz (1935- ). Red. - ochrona zdrowia i gospodarka :
mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne .Tematy prac magisterskich zarzadzanie.Wykorzystanie
sprawozdan finansowych do oceny funkcjonowania przedsiebiorstwa (na przykladzie spolem powszechnej
spoldzielni spozywcow w lomzy).Srodki trwale wedlug miedzynarodowych standardow rachunkowosci na tle
wymogow prawa podatkowego.Zmiany organizacyjne w percepcji pracownikow - na przykladzie
przedsiebiorstwa poczta polska.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Funkcje i
rola dzialu kadr w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnym przedsiebiorstwie.Wymogi formalnoprawne postepowania upadlosciowego - zagadnienia wybrane.Ubezpieczenia osobowe nastepstw
nieszczesliwych wypadkow osob uprawiajacych wybrane dyscypliny sportowe w polsce w latach 19942004.Aktywne formy przeciwdzialaniu bezrobociu w polsce- ze szczegolnym uwzglednieniem powiatu
tarnowskiego i miasta tarnowa w latach 2008-2009..zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce po wejsciu do unii europejskiej.Analiza i ocena bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie
budowlanym ze szczegolnym uwzglednieniem prac wysokosciowych..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
czlonkow organow spolek kapitalowych i likwidatorow za szkode wyrzadzona spolce i wspolnikom.Parlament
europejski oraz wspolpraca miedzyparlamentarna w unii europejskiej..Coaching jako metoda zarzadzania
potencjalem i rozwojem czlowieka.Uwarunkowania i perspektywy rozwoju gminy piatnica.Koordynacja
systemow zabezpieczenia spolecznego po przystapieniu polski do unii europejskiej na przykladzie swiadczen
rodzinnych..Zbilansowana karta wynikow w kontekscie rozwoju metod pomiaru wynikow jednostek
gospodarczych.Badania dna jako dowod w postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt
hipoteczny dla osob fizycznych jako sposob na sfinansowanie zakupu nieruchomosci na przykladzie
multibanku i banku pekao s.a..Struktura demograficzno - spoleczna miasta kutna w latach 1978-2004. Stan
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aktualny i perspektywy.Roszczenia pracownika z tytulu wadliwego rozwiazania umowy o prace bez
wypowiedzenia przez pracodawce a roszczenia uzupelniajace..Rola marketingu i planowania w
organizowaniu widowni teatralnej na przykladzie teatru laznia nowa w nowej hucie..Zaklad pracy chronionej
szansa poprawy sytuacji osob niepelnosprawnych na rynku pracy..Potencjal techniczno- organizacyjny jako
obszar wdrazania innowacji w warunkach przedsiebiorstwa przemyslowego..Analiza finansowa jako
narzedzie oceny rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie epc sp. Z o.o..Rola foresightu w zarzadzaniu
strategicznym w regionie..Analiza finansowa przedsiebiorstwa jako element analizy ekonomicznej.Rekrutacja
i selekcja do sluzby w policji w aspekcie tworzenia zespolow pracowniczych na przykladzie wybranej
komendy policji.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja przysposobienia i jej zagrozenia.Analiza procesu
zatrudnienia personelu w amplico aig life.Sprawozdanie finansowe zrodlem informacji przedsiebiorstwa na
przykladzie regionalnej dyrekcji lasow panstwowych w lodzi.Wozniak- michal gabriel - rozwoj sektora malych
i srednich przedsiebiorstw w polsce a wzrost gospodarczy .Ocena konkurencyjnosci zakladow ubezpieczen
ba rynku ubezpieczen komunikacyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Pozostawanie w dyspozycji
pracodawcy jako istota pojecia czasu pracy.Finansowa ocena efektywnosci funcjonowania przedsiebiorstwa x
w latach 2004-2008.Planowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa uslug wysokosciowych.Odpowiedzialnosc
przewoznika z tytulu miedzynarodowego przewozu towarow wedlug konwencji cm.Tematy prac licencjackich
z rachunkowosci.Organizacja krajowego systemu ratowniczo - gasniczego w powiecie
myszkowskim.Zapewnianie jakosci w produkcji ksztaltownika cd 45..Biuro zarzadzania projektami jako istotny
element procesu zarzadzania projektami w organizacji.Marketing w mediach spolecznosciowych..Koszty
pracy w polsce w latach 2008-2012.Dzieci-zolnierze we wspolczesnych konfliktach zbrojnych w swietle prawa
miedzynarodowego.Problematyka prawna wywlaszczenia nieruchomosci..Organizacja stanowisk pracy w
szkole podstawowej.Taxation of transnational transactions of financial institutions and financial
instruments.Komunikacja miedzykulturowa w przedsiebiorstwie outsourcingowym na przykladzie firmy
capgemini..Motywowanie pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Wdrozenie budzetu
zadaniowego.Legalnosc targeted killing w swietle prawa miedzynarodowego.Rola powiatowego urzedu
pracy na rzecz ograniczenia bezrobocia w powiecie radomszczanskim.Heffner- krystian (1951- ). Red. - male
miasta w obszarach metropolitalnych = small towns in the metropolitan areas .Bankowosc korporacyjna w
obsludze przedsiebiorstw.Obiektywne zarzuty dluznika wekslowego.Bariery inicjowania dzialalnosci
innowacyjnej w polsce - analiza procesu inwestycyjnego funduszu jci venture..Racjonalizacja karania - zasady
i dyrektywy..Gospodarka oparta na wiedzy. Sytuacja polski w kontekscie realizacji zalozen strategii
lizbonskiej.Organy ochrony granic ii rzeczpospolitej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Przeglad form testamentu w polskim kodeksie cywilnym przez pryzmat realizacji celow ich
restrykcyjnosci.Analiza metod inwestowania na przykladzie spolki bioton.Turystyka industrialna jako
regionalny produkt turystyczny wojewodztwa slaskiego..Zwalczanie nieprawidlowosci w zakresie
dokumentacji finansowej na podstawie art. 62 k.k.s..Przestepstwo niealimentacji w ujeciu art.209 k.k..Praca
dyplomowa przyklad.Skowron- stanislaw. - lojalnosc klienta a rozwoj organizacji .Wplyw promocji na
wizerunek gminy w swietle badan ankietowych na przykladzie gminy przedborz.Koncepcja
odpowiedzialnego biznesu i jej wplyw na kreowanie wizerunku firmy na podstawie korporacji bp.Dzialalnosc
ing bank slaski w zakresie udzielania kredytow dla osob fizycznych w latach 2002-2004.Efekty zarzadzania
miedzygminnym zwiazkiem komunikacji pasazerskiej w tarnowskich gorach.praca licencjacka budzet gminy
.Powstawanie i wymiar zobowiazan podatkowych.Prace dyplomowe informatyka.Proces budowlany w ujeciu
administracyjno-prawnym.praca licencjacka budzet gminy .Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie
prasowym (na przykladzie polskapresse sp. Z o.o. Oddzial biuro reklamy filia lodz).praca licencjacka budzet
gminy .The social networks as strategic tools for building brands.Analiza strumieni wartosci przy
wytwarzaniu opakowan z tworzyw sztucznych.Gospodarka finansowa gminy kochanowice na tle wybranych
gmin powiatu lublinieckiego.Umowa na czas okreslony jako przyklad elastycznosci przepisow prawa
pracy.Gospodarka budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy zbojna w latach
2007- 2009.Badania marketingowe w sektorze b2b.The european union internal gas market. Towards
liberalisation.Kapital ludzki a wzrost gospodarczy w krajach transformacji gospodarczej.Czynniki wplywajace
na ksztaltowanie satysfakcji z pracy - analiza porownawcza organizacji non-profit i firm komerycjnych z
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terenu wojewodztwa slaskiego..Rola funduszy strukturalnych w niwelowaniu dysproporcji spolecznych.Rola i
znaczenie gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej zakladu ubezpieczen spolecznych w
polsce.Tasner- michael - blitzmarketing : praktyczny przewodnik po narzedziach web 3.0 .Dzialalnosc
marketingowa firm ubezpieczeniowych funkcjonujacych na rynku polskim.praca licencjacka budzet gminy
.Strategia rozwoju gminy mniszkow na lata 2013-2018.Zarzadzanie nieruchomosciami komunalnymi w
gminie lipie.Logistyka na rynku polskim na przykladzie firmy grupa casino.Budzet gminy.Marketing polityczny
- skutecznosc i etyka..Analiza struktury i poziomu podatkow w gminie mniszkow w latch 2006-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Dziedzictwo kultury zydowskiej jako element atrakcji turystycznej..praca
licencjacka budzet gminy .Ochrona wierzycieli spolki europejskiej..praca licencjacka budzet gminy .Turystyka
praca licencjacka.Namyslowska- monika. - czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa
zwalczania nieuczciwej konkurencji.Rachunkowosc stowarzyszen pozarzadowych na przykladzie pogotowia
rodzinnego im. Jolanty fadeckiej.praca licencjacka budzet gminy .Marketing on-line ze szczegolnym
uwzglednieniem epr.Gielda papierow wartosciowych w wietnamie.Warszawa marka turystyczna.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Styl zakopianski..Polityka liberalna jako stymulator
przemian gospodarczych w chinach..Wspieranie dzialalnosci innowacyjnej malych i srednich przedsiebiorstw
w polsce po roku 2007.Swoboda przeplywu osob a ochrona praw podstawowych.Prace inzynierskie
pisanie.Organizacja i ocena skutecznosci szkolen na przykladzie firmy komputer s.a..Rachunkowosc i
opodatkowanie umow leasingu.praca licencjacka budzet gminy .Udzial prokuratora w postepowaniu
cywilnym.Praca magisterska prawo.praca licencjacka budzet gminy .Naruszewicz- sylwia. - informatyzacja
procedur celnych .Kaplan- robert s. - rachunek kosztow dzialan sterowany czasem tdabc time-driven activitybased costing : prostsza.Funkcjonowanie pomocy i opieki spolecznej na przykladzie gminy dzialoszyn.Pisanie
prac katowice.Znaczenie podsystemow logistycznych dystrybucji i zaopatrzenia w funkcjonowaniu
przedsiebiorstw produkcyjnych.System szkolen pracownikow poczty polskiej s.a..Praktyka stosowania
tymczasowego aresztowania na przykladzie stosowania tego srodka w postepowaniu przygotowawczym
przez sad rejonowy krakow-srodmiescie w latach 1999 i 2003..praca licencjacka budzet gminy .Kowalskasamanta. - prawa czlowieka a terror i terroryzm .Ulgi w podatku od nieruchomosci jako instrument pomocy
publicznej na przykladzie gminy miejskiej krakow w latach 2002-2005..Stres w zawodzie nauczyciela.
Diagnoza stresu w szkole podstawowej nr 55 im. Jaroslawa iwaszkiewicza w krakowie.Orzekanie oraz
wykonywanie detencji psychiatrycznej (art. 94 k.k.) W praktyce sadow rejonowych.Kultura organizacyjna zrodlo konfliktu czy dazenie do kompromisu.Strategia marketingowa rozwoju uslug turystycznych na
przykladzie kopalni soli wieliczka trasa tuystyczna sp. Z o.o..Zespol szkol im. Jana pawla ii w niepolomicachjako zadanie wlasne gminy..Zrownowazona karta wynikow na przykladzie lokalnej rozglosni
radiowej.Aktualnosc zasady akcesoryjnosci praw zastawniczych.Prywatyzacja zadan publicznych - ujecie
administracyjnoprawne.Slater- robert - dekada wal-marta : jak nastepcy przeksztalcili dziedzictwo sama
waltona w najwieksza firme.Jurysdykcja wedlug rozporzadzenia 44/2001.Wybrane aspekty przestepstwa
paserstwa w polskim ustawodawstwie karnym.Prace magisterskie z pedagogiki.Dzierzawa gruntow
rolnych.Motywacyjna rola systemow wynagrodzen pracowniczych.Dwuinstancyjnosc postepowania
administracyjnego w swietle konstytucji rzeczpospolitej polskiej z 1997 roku oraz innych ustaw.Wolnosc
zrzeszania sie na przykladzie stowarzyszen.Rola audytu wewnetrznego w systemach zarzadzania
jakoscia.Efektywnosc szkolen organizowanych dla bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy w nysie w
latach 2005 - 2007..Rola zakladu ubezpieczen spolecznych w nowym systemie emerytalnym.Czynniki
warunkujace uruchomienie nowej dzialalnosci gosopdarczej w sektorze medycznym na przykladzie nzoz
usmiech.Analiza fuzji spolek gieldowych na przykladzie polifarbu wroclaw s.a. i polifarbu cieszyn
s.a..Zarzadzanie lancuchem dostaw w przemysle ceramicznym z punktu widzenia jakosci na przykladzie
przedsiebiorstwa ceramika gres.Zatrudnienie w sluzbach porzadku publicznego.Wymagania systemow
logistycznych w przemieszczaniu materialow w transporcie drogowym.Rozstrzyganie indywidualnych sporow
z zakresu prawa pracy.Musiala- anna. - zatrudnienie niepracownicze .Przeksztalcenie podatkowej ksiegi
przychodow i rpzchodow na ksiegi rachunkowe na przykladzie malego przedsiebiorstwa..Rola funduszy
strukturalnych unii europejskiej w rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Charakterystyka
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budownictwa mieszkaniowego w polsce i wybranych krajach unii europejskiej.Prace magisterskie z
turystyki.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa prezydenta ukrainy w swietle znowelizowanej
konstytucji z 2004 roku.praca licencjacka budzet gminy .Problemy zwalczania bezrobocia w powiecie
pabianickim w latach 2000-2004.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sklep
internetowy.Ecr jako strategia tworzenia wartosci dodanej dla klienta.praca licencjacka budzet gminy
.Wspolpraca partnerska miast na przykladzie gminy wieliczka.Zadatek w stosunkach miedzy
przedsiebiorcami.Rola plynnosci w ocenie kondycji finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa x sp. Z
o.o..Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na podstawie agencji reklamowej the funny
house.Instrumenty kreowania lojalnosci klientow na rynku uslug bankowych na przykladzie banku pekao
sa.Czynniki sprzyjajace adaptacji spoleczno- zawodowej wsrod pracownikow pkp polskie koleje panstwowe
s.a. zaklad linii kolejowych w czestochowie.Zadania gmin w zakresie pomocy spolecznej realizowane przy
pomocy osrodkow pomocy spolecznej.Problematyka malzenskich ustrojow majatkowych wspolnikow spolek
jawnych.Przyklady prac licencjackich.Dopuszczalnosc wypowiadania terminowych umow o prace.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena pracownikow casus firmy enion s.a..Zastosowanie instrumentow
marketingu mix na podstawie przedsiebiorstwa.Analiza sytuacji majatkowo - finansowej spolki prochnik
s.a..Dzialalnosc depozytowa bankow komercyjnych i ryzyko z nia zwiazane na przykladzie banku pekao s.a. ii
oddzial w lowiczu.Problematyka zawinionej niepoczytalnosci.Procesowe aspekty instytucji swiadka
koronnego.Analiza finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa techmex s.a..Polska migracja zagraniczna po
wstapieniu do unii europejskiej.Perspektywy rozwoju systemu komercyjnych ubezpieczen zdrowotnych w
polsce.Przyklad pracy magisterskiej.Analiza prawnych form zabezpieczenia kredytu na przykladzie kredyt
banku s.a. w latach 2006-2010..Ocena decyzji inwestycyjnych w rachunkowosci zarzadczej na przykladzie
firmy anwil s.a..Przywodztwo w organizacji na przykladzie organizacji wojskowej.Ocena standingu
finansowego lentex s.a. w latach 2005 -2009.Wplyw dostepnosci transportowej ze szczegolnym
uwzglednieniem transporu lotniczego na rozwoj regionu lodzkiego.Zasada planowego udzielania urlopow
wypoczynkowych.Duszpasterstwo wojskowe w polsce. Status prawny.Projekt i budowa platformy
szkoleniowej dla przedsiebiorstw- z wykorzystaniem technologii internetowych.Dzialanie polskiego rynku
kapitalowego na przykladzie funduszu budownictwa i nieruchomosci w banku ing.Rozwoj zawodowy
pracownikow w zespolach zadaniowych dzialajacych w organizacjach publicznych.Polityka kredytowa na
przykladzie powszechnej kasy oszczednosci bank polski spolka akcyjna.Uslugi detektywistyczne i
ochroniarskie.Dzialania promocyjne firm piwowarskich (na przykladzie grupy zywiec s.a.).Ryzyko operacji
czynnych banku na przykladzie banku pekao s.a..Podstawy przypisania oswiadczenia woli a granice bledu
prawnie donioslego.Zasady wyceny wedlug msr i polskiej ustawy o rachunkowosci.Badanie swiadomosci
ekologicznej polakow na przykladzie tworzyw sztucznych.Prawnorzeczowy status urzadzen przesylowych w
sluzebnosci przesylu.Aspekt kompetencji w kontekscie zmiany.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie stahlschmidt & maiworm sp z o.o..Praca magisterska zarzadzanie.Funcjonowanie agencji
doradztwa personalnego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie
systemu informatycznego sap erp 6.0 w przedsiebiorstwie logistycznym na wybranym przykladzie.Zakres
swobody stron w ksztaltowaniu podstawy odpowiedzialnosci odszkodowawczej dluznika za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowiazania.Posrednik w obrocie nieruchomosciami na rynku na przykladzie biura
nieruchomosci silesia house w dabrowie gorniczej.Byc jak big mac- czyli jak mcdonalds zrewolucjonizowal
spoleczenstwo i stal sie tajna bronia globalizacji.Strategie marketingowe producentow systemow roletowych
na przykladzie rynku wojewodztwa swietokrzyskiego.Odpowiedzialnosc konstytucyjna w wybranych
panstwach europejskich i stanach zjednoczonych ameryki polnocnej..Administracja bezpieczenstwa i
porzadku publicznego na poziomie lokalnym na przykladzie programu bezpieczny krakow.praca licencjacka
budzet gminy .Cele i metody badania sprawozdan finansowych.Przestepstwo korupcji w polskiej pilce
noznej.Przestepczosc zorganizowana- aspekty kryminologiczne i prawnokarne.praca licencjacka budzet
gminy .Elektroniczne uslugi kredytowe w systemie uslug bankowych na przykladzie mbanku.Rola
prokuratora w postepowaniu karnym skarbowym.Segment premium marek wlasnych sieci
handlowych..Realizacja idei spoleczenstwa informacyjnego na przykladzie wybranych witryn internetowych
gmin wojewodztwa malopolskiego..Uprawnienia organu drugiej instancji w postepowaniu
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odwolawczym..Aspekt techniczno-ekolgiczny wytwarzania energii na przykladzie elektrocieplowni ec nowa
spzo.o..Prezydent stanow zjednoczonych jako szef administracji.praca licencjacka budzet gminy
.Ksztaltowanie obrazu kultury polskiej zagranica na podstawie polskiego osrodka spoleczno - kulturalnego w
wielkiej brytanii..Faktoring jako zrodlo krotkoterminowego finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.
Studium przypadku..Piercing the corporate veil.Pisanie prac licencjackich wroclaw.praca licencjacka budzet
gminy .Czyn ciagly i ciag przestepstw - rozwazania na tle doktryny i orzecznictwa sadow
rejonowych.Szkolenia pracownikow w biurze telefonicznej obslugi klientow banku x.Finanse publiczne i
rynek pracy w latach 1995-2004..Pisanie prac licencjackich lublin.Ocena skutkow regulacji jako element
procesu legislacyjnego i narzedzie poprawy systemu prawa w polsce w kontekscie najlepszych praktyk
miedzynarodowych.Sadowa ochrona posiadania..Kryteria i mierniki bankowej oceny zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa x s.a..Dobrowolne poddanie sie karze w polskim postepowaniu karnym
(art.387kpk.).Miejsce otwartych funduszy emerytalnych w zreformowanym systemie emerytalnym w
polsce.Marketing polityczny jako droga do utworzenia wojewodztwa czestochowskiego.Wplyw plynnosci na
kontynuacje dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa x.Ireniczne metody
rozwiazywania sporow zbiorowych pracy.Postepowanie przyspieszone wobec sprawcow wystepku
chuliganskiego.Profesjonalizacja zarzadzania firma rodzinna na poszczegolnych etapach jej rozwoju.Mediacja
jako alternatywna forma rozstrzygnia sporow- ze szczegolnym uwzglednieniem funkcjonowania
sprawiedliwosci naprawczej w odniesieniu do nieletnich sprawcow czynow karalnych.Ocena sytuacji
finansowej gminy paczkow w latach 2005-2007..Europejski kryzys zadluzenia - przyczyny- przebiegrekomendacje.Wplyw roznic pomiedzy ustawa o rachunkowosci a miedzynarodowymi standardami
rachunkowosci na ocene pozycji finansowej przedsiebiorstwa.Pisanie pracy inzynierskiej.Metodologia
sporzadzania rachunku przeplywow pienieznych w dobie wdrazania msr/mssf.Nadzor regionalnych izb
obrachunkowych nad dzialalnoscia samorzadu terytorialnego..Ryzyko inwestowania w nieruchomosci na
przykladzie przedsiebiorstwa deweloperskiego.Ocena jakosci zycia w miejscu pracy..Uwarunkowania
techniczne procesu zarzadzania lancuchem dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa poloplast..Pozycja
ustrojowa prezydenta w v republice francuskiej.Strategie inwestycyjne oparte na wskaznikach gieldowych
oraz efektach sezonowosci na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych.porownanie oferty bankow bz wbk- ing i pko
bp.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa za naruszenie praw czlowieka.Znaczenie systemu ocen i
motywacji pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi panstwowego gospodarstwa lesnego.Polski
trybunal konstytucyjny a sadownictwo konstytucyjne w wybranych panstwach europy srodkowo-wschodniej
- studium porownawcze.Prace magisterskie rachunkowosc.Elastyczne formy zatrudnienia praca
magisterska.Instrumenty promocji w ksztaltowaniu zachowan klientow.Idea decentralizacji a samorzad
terytorialny po reformie administracyjnej z 1998 roku..Bednarczyk- jan l. (1950- ). Red. - polityka wzrostu
gospodarczego w polsce i w unii europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost go.praca licencjacka budzet
gminy .Przypadki ustawowego zaostrzenia wymiaru kary za przestepstwo komunikacyjne.Postepowanie
protestacyjno-odwolawcze w prawie zamowien publicznych.Analiza procesow prywatyzacji i restrukturyzacji
na przykladzie polskich przedsiebiorstw.Zapis windykacyjny..Fundusze strukturalne skierowane do sektora
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj transportu drogowego w
polsce w kontekscie unii europejskiej.System motywacyjny jako kluczowy czynnik ksztaltowania kapitalu
ludzkiego na przykladzie pracownikow szkoly podstawowej nr 1 w kamiencu zabkowickim.Partnerstwo
publiczno -prywatne- jako forma zaangazowania kapitalu prywatnego w realizacje zadan
publicznych.Postulatywny model funkcjonowania przedsiebiorstwa na przykladzie dzialalnosci firmy ppub
janson sp.j. wytwornia konstrukcji stalowych.Formy reklamy w telewizjach regionalnych - analiza i ocena na
przykladzie tvp 3 katowice.Styl kierowania w przedsiebiorstwie a satysfakcja zawodowa i efektywnosc pracy
personelu.Reklama jako najwazniejsze narzedzie koncepcji promocyjnegmix oraz jej wplyw na decyzje
nabywcze konsumentow na przykladzie dzieci w wieku szkolnym nalezacych do organizacji zwiazku
harcerstwa polskiego w czestochowie..Charakterystyka decyzji administracyjnej w swietle orzecznictwa
sadowoadministracyjnego..Gotowe prace zaliczeniowe.Na styku dwoch odpowiedzialnosci. Prawa
gwarantowane lekarzowi w postepowaniu w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej. Zagadnienia
..
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wybrane..Amortyzacja w procesie finansowania i oceny efektywnosci inwestycji rzeczowych.Analiza kosztow
w przedsiebiorstwie produkcyjnym xxx.Umowy miedzynarodowe zawierane przez wspolnote w prawie unii
europejskiej..Koncesje na wydobywanie kopalin ze zloz..Rynek papierow wartosciowych - jako zrodlo
pozyskiwania kapitalu dla przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw rezerw na wynik
finansowy tu allianz s.a..Gospodarka polski i niemiec (obszar dawnej niemieckiej republiki demokratycznej)
w poczatkowym okresie transformacji.Mediacja i sadownictwo polubowne w sprawach
konsumenckich.System motywacyjny firmy hcl technologies w ocenie pracownikow..Dzialalnosc firmy
lionbridge na rynku uslug translatorskich i lokalizacyjnych.Spoleczne i zdrowotne problemy osob
niepelnosprawnych.Znaczenie zarzadzania jakoscia dla sukcesu projektu.Poziom zaangazowania
pracownikow- a interpretacja kulturowa organizacji na przykladzie firmy kegel - blazusiak.Mozliwosci
wspolfinansowania inwestycji z funduszy sturykturalnych unii europejskiej w latach 2004-2006..Wplyw
systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso serii 9000 na ksztaltowanie kultury organizacyjnej na
przykladzie destylerni polmos w krakowie.Portale internetowe jako wspolczesne narzedzie rekrutacji
pracownikow.Uslugi transportowe w systemach logistycznych.Analiza marketingu mix w malym
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy eurodoor.Restrukturyzacja przedsiebiorstw transportowych na
podstawie wybranych przykladow na terenie wojewodztwa mazowieckiego i malopolskiego w latach 19902007.Rachunkowosc zarzadcza w zarzadzaniu jednostka samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu
gminy bolimow.Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w latach 2006-2011..Recepcja
mediacji w sprawach nieletnich.Lacka- irena. - wspolpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i
badawczych z przedsiebiorstwami jak.Koszty reklamy na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego
mebin.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy panki 2008-2010.Organizacjia dystrybucji i
sprzedazy imprez turystycznych w biurze podrozy (na przykladzie open travel group).Uchylenie lub zmiana
ostatecznej- niewadliwej decyzji administracyjnej.Polityka finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy leka opatowska.Analiza informacji dodatkowej jako element sprawozdania finansowego
na przykladzie banku spoldzielczego w krzepicach w latach 2005-2010.Struktura organizacyjna
przedsiebiorstwa na podstawie firmy polimex mostostal s.a..Zastosowanie prognozowania w dzialalnosci
przedsiebiordtwa na przykladzie agora s.a..Istota i zakres rachunkowosci zarzadczej na podstawie firmy marmed sp. Z o.o. W warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie logistyki w transporcie i
spedycji.Zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku finansowym.Konflikt miedzykulturowy na przykladzie
karykatur mahometa..Wynik ekonomiczny jako kryterium oceny efektywnosci przedsiebiorstwa na podstawie
spolki zywiec s.a.Wplyw kultury organizacyjnej na motywacje do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa pkp
polskie linie kolejowe sa.Koszt obslugi dlugu publicznego w polsce w latach 2000 - 2005..praca licencjacka
budzet gminy .Systemy komunikowania sie jako instrument wplywajacy na precepcje zmian
organizacyjnych..Oplacalnosc inwestowania na rynku finansowym w oparciu o wybrane metody analizy
technicznej na przykladzie spolki optimus s.a..Logistyka dystrybucji a obsluga klienta w tworzeniu przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstwa /na wybranym przykladzie/.Publikacje elektroniczne jako szansa rozwoju
rynku wydawniczego.Analiza finansowa jako narzedzie oceny rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie epc
sp. Z o.o..Dzialalnosc inwestycyjna w gminie pajeczno w latach 2000-2004.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Proces racjonalizacji kosztow transportu na przykladzie miedzynarodowego
producenta napojow bezalkoholowych.Biuletyn informacji publicznej jako realizacja konstytucyjnej zasady
jawnosci.Reguly ne peius w polskiej procedurze karnej..Prace magisterskie zarzadzanie.Wykorzystanie
wspolczynnikow pamco i wspolczynnikow tpm dla optymalizacji wytwarzania wyrobow
hutniczych..Uwarunkowania przedsiebiorczosci w polsce.Wylaczenia i zwolnienia w podatku od
nieruchomosci.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych- jako element rozwoju firmy na przykladzie
przedsiebiorstwa amrest.praca licencjacka budzet gminy .Proces humanitaryzacji prawa karnego od drugiej
polowy xviii wieku do poczatkow wieku xix w swietle dotychczasowych badan historycznoprawnych.Konflikty a zarzadzanie zespolami pracowniczymi.Zarzadzanie produkcja przy wytwarzaniu
osprzetu elektrycznego z wykorzystaniem potencjalu ludzkiego..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
zastosowania zasad wyceny produktow i zapasow na wynik okresu.Opodatkowanie dochodow uzyskiwanych
przez profesjonalnych muzykow.Rola organizacji pozarzadowych na rynku pracy.Ochrona praw wlasnosci
..
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intelektualnej w swietle postanowien traktatow inwestycyjnych.System motywacyjny w policji na przykladzie
komendy powiatowej policji w radomsku.Determinanty wyboru formy i medium reklamy w oparciu o
badania rynku kosmetycznego..Analiza procesu dystrybucyjnego w badanej firmie..praca licencjacka budzet
gminy .Analiza porownawcza mozliwosci i ograniczen marketingu szeptanego i reklamy.Analiza poziomu i
struktury dochodow wlasnych gminy wreczyca wielka.Marketing w polityce - na przykladzie wyborow na
prezydenta warszawy w 2002 roku.Kryminalnopolityczne racje ochrony uczuc religijnych w polskim prawie
karnym..praca licencjacka budzet gminy .Warunki eksploatacji maszyn i poziom techniki w przedsiebiorstwie
branzy spozywczej..Ocena plynnosci finansowej banku na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Wspolczesne
formy oszczedzania i inwestowania na przykladzie poludniowo-zachodniej spoldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej..Rusnak- zofia. Red. - jakosc zycia a zrownowazony rozwoj .Problematyka
obrotu wierzytelnosciami na tle podatkow dochodowych.Sposoby restrukturyzacji spolek kapitalowych w
postepowaniu upadlosciowym z mozliwoscia zawarcia ukladu.Dojrzalosc szkolna praca magisterska.Ochrona
wierzycieli spolki z o.o. Na kanwie proponowanych zmian kodeksu spolek handlowych.Postepowanie
nakazowe i upominawcze..Parki technologiczne jako instrument zwiekszania konkurencyjnosci
regionow.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt inwestycyjny jako zrodlo finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstwa.Zakres wykorzystania ulg podatkowych w podatku dochodowym od osob fizycznych (na
przykladzie urzedu skarbowego w zambrowie).Realizacja projektu kulturalnego na przykladzie spektaklu
stara kobieta wysiaduje teatru ludowego w krakowie - nowej hucie..Rola analizy finansowej w procesie
zmiany formy organizacyjno - prawnej przedsiebiorstwa..Gospodarka finansowa powiatowego urzedu pracy
w pabianicach.Ksztaltowanie wizerunku przesiebiorstwa poprzez public relations w firmie atlas spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy wydzialu produkcyjnego wozow
bojowych rosomak oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.Kontrola bankowych
wzorcow umownych.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w orzecznictwie sadu najwyzszego.Trzyczynnikowy
model capm w warunkach polskich.Metodologia oceny przedsiebiorstwa przez bank dla potrzeb udzielania
kredytu inwestycyjnego.Sposob reakcji panstwa wobec popelniania przestepstw zwiazanych z narkomania
.Sprzedaz bezposrednia i marketing sieciowy jako alternatywne metody sprzedazy na przykladzie firmy
oriflame poland.zrodla i przebieg konfliktow spolecznych w organizacjach gospodarczych na przykladzie
przedsiebiorstwa teriel w gostyniu.Terminy w postepowaniu cywilnym.Skutecznosc coachingu prowadzonego
wsrod mlodych menedzerow w firmie lekow cefarm.Srodki unijne wspolfinansujace kapital ludzki na
przykladach malych i srednich firm w ostrolece.praca licencjacka budzet gminy .Analiza pozyskiwania i
selekcji kandydatow do pracy na przykladzie gaspol s.a..Zielone zamowienia publiczne jako instrument
realizacji zasady zrownowazonego rozwoju i integracji w polskim i unijnym prawie ochrony
srodowiska.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiebiorstwa x w latach 20082010..Plany prac magisterskich.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wybor jako
podstawa zatrudnienia wojta .Motywacyjna rola systemu szkolen pracowniczych na przykladzie organizacji
x..Efektywne zarzadzanie projektem i zespolem projektowym na przykladzie agencji reklamowej.Umorzenie
postepowania karnego z powodu niepoczytalnosci sprawcy w chwili czynu zabronionego.Ochrona informacji
niejawnych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa handlowego.Zarzadzanie logistyczno - marketingowe w dzialalnosci apteki
remedium.Praca magisterska chomikuj.Zarzadzanie potencjalem spolecznym organizacji-komunikacja jako
najwazniejsze narzedzie zarzadzania..Odszkodowanie i zadoscuczynienia za niewatpliwie niesluszne
zatrzymanie.Zmiany w ulgach podatku dochodowego od osob fizycznych..Praca licencjacka
pielegniarstwo.Prace mgr.Unikanie podwojnego opodatkowania w stosunkach gospodarczych miedzy polska
a ukraina.Analiza procesu zarzadzania w obiektach bazy noclegowej w powiecie suskim na wybranych
przykladach.Skutecznosc dochodzenia naleznosci zus (na przykladzie wybranego inspektoratu).Faktoring metoda utrzymania plynnosci finansowej firmy..Polityka kulturalna republiki chinskiej..Motywowanie
pracownikow - teoria i praktyka.Polityka wyplat dywidendy w spolkach bankowych notowanych na gpw w
warszawie..praca licencjacka budzet gminy .Handel dziecmi.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przemysle
metalurgicznym na przykladzie huty bankowej sp.zo.o..Przestepstwo falszowania dokumentow
uprawniajacych do przekraczania granicy w prawie polskim.Zdolnosc odrozniajaca znaku towarowego jako
..
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przeslanka rejestracji.Aplikacje wspomagajace zarzadzanie uslugami hotelarskimi.Pisanie prac licencjackich
opinie.Odpowiedzialnosc karna za udzial w grupie lub zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa art. 258 k.k..System motywacji - motywowanie pracownikow w malych i srednich przedsiebiorstwach na
podstawie badan w ppu --energetyk zaklad pracy chronionej.Napisze prace licencjacka.Czy rozroznienie
miedzy wina a strona podmiotowa ma tylko znaczenie dogmatyczne? Analiza praktycznej donioslosci
wybranych aspektow problematyki winy dla stosowania prawa na tle wypadkow komunikcyjnych.Kontrakt
menedzerski.Marketing w internecie - historia- stan obecny- trendy na przyszlosc.Sobczyk- arkadiusz. prawo pracy w swietle konstytucji rp..Uslugi swiadczone przez firme human outsourcing w opinii
klienta.Motywowanie materialne pracownikow w banku spoldzielczym ziemi kaliskiej.Wykorzystanie
funduszy strukturalnych dla animacji rynku pracy w okresach programowania 2004-2006 i 2007-2013 na
przykladzie powiatu szydlowieckiego.Ubezwlasnowolnienie i jego skutki .Dzialalnosc klastrow w polsce na
przykladzie klastra bielizniarskiego w wojewodztwie podlaskim.Identyfikacja ryzyka upadlosci
przedsiebiorstwa.Rynek kart platniczych na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci bank polski
s.a..Swiadomosc mozliwosci partycypacji obywatelskiej na przykladzie krakowa.Zaniechanie legislacyjne jako
zrodlo odpowiedzialnosci odszkodowawczej panstwa.Internet jako jedna z form funkcjonowania biur
podrozy.Specyfika zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w
bielsku– bialej.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa prezydenta w swietle konstytucji z 2
kwietnia 1997 roku.Zastosowanie metody hierarchicznej analizy problemu (ahp) do wyboru opcji
strategicznych w wyzszej szkole menadzerskiej w legnicy.Rozwiazywanie sytuacji kryzysowych przez
administracje panstwowa.Marketing spolecznie odpowiedzialny - atrybutem wspolczesnego
biznesu.Wykorzystanie wybranych technologii informatycznych w dzialalnosci banku..Rola menedzera we
wspolczesnym przedsiebiorstwie.Wplyw kultury narodowej na komunikowanie sie ludzi w
organizacjach.Strategie logistyczne w zakresie obslugi klienta na przykladzie firmy dream polska sp. Z
o.o..Zintegrowana karta wynikow jako narzedzie pomiaru efektywnosci dzialan
personalnych.Przewlaszczenie na zabezpieczenie.Zastosowanie metody porownania parami w wycenie
nieruchomosci na przykladzie wybranej nieruchomosci gruntowej.Opodatkowanie dochodow ze zrodel
nieujawnionych lub nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach przychodow.Misja i wizja firmy jako
droga do rynkowego sukcesu.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w polsce - zwalczanie
bezrobocia na przykladzie gminy kutno w latach 2007-2008.Ocena zdolnosci kredytowej jako sposob
minimalizacji ryzyka kredytowego.Szkolenia- jako element polityki personalnej na przykladzie esbanku banku
spoldzielczego.zrodla motywacji do pracy nauczycieli zatrudnionych w szkolach publicznych.Monitoring
sytuacji ekonomiczno-finansowej zakladu gospodarki mieszkaniowej tbs w czestochowie w oparciu o
systemy wczesnego ostrzegania.Proces podzialu zysku netto w spolkach kapitalowych.Rozliczenia stron przy
odstapieniu od umowy wzajemnej.Patterson- robert. - compendium of banking in polish & english =
kompendium terminow z zakresu bankowosci po polsku.Produkty bankow spoldzielczych w stymulowaniu
przedsiebiorczosci gospodarstw rolnych..Gospodarka finansowa gmin wiejskich.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..praca licencjacka budzet gminy
.Wznowienie postepowania sadowoadministracyjnego.Rozwoj funkcji logistycznych w regionie
lodzkim.Faktoring jako instrument finansowania dzialalnosci msp..Diagnoza kultury organizacyjnej w firmie o
profilu dzialalnosci handlowej..Promocja zatrudnienia jako aktywna forma przeciwdzialania bezrobociu na
podstawie powiatowego urzedu pracy w kedzierzynie - kozlu.Metodologia ocen pracowniczych w
zarzadzaniu krakowska spoldzielcza kasa oszczednosciowo kredytowa.Metody i techniki ochrony ukladu
oddechowego pracownikow przemyslu generujacego zagrozenie pylica..Rekrutacja pracownikow w procesie
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miasta i gminy zarki.Praca magisterska
pomoc.Podmioty postepowania egzekucyjnego w administracji..Analiza finansowa budzetu gminy olsztyn w
latach 2007- 2009.praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania projektow inwestycyjnych w
przedsiebiorstwach przemyslowych w polsce..Analiza budzetu jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy ladzice.Gospodarka kredytowa i badanie zdolnosci kredytowej w spoldzielczych kasach
oszczednosciowo - kredytowych na przykladzie skok im. F. Stefczyka.Zakladowy plan kont jednostek
..
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organizacyjnych samorzadu terytorialnego a potrzeby informacyjne uzytkownikow.Odpowiedzialnosc za
szkody powstale w wyniku ruchu zakladu gorniczego.Profesjonalne pisanie prac.Wynagrodzenia i ich rola w
procesie motywowania pracownika.Motywacyjna rola systemu zolnierzy zawodowych w jednosce wojskowej
w chelmie.Wiazace interpretacje prawa podatkowego.Metody przeciwdzialania bezrobociu w powiecie
wloszczowskim.Samonek- aleksandra. Red. - teoria prawa : miedzy nowoczesnoscia a ponowoczesnoscia
.System zarzadzania jakoscia w oparciu o norme iso 9001 : 2000 na przykladzie kwk marcel w
radlinie..Prawne formy windykacji naleznosci.Podatek katastralny jako glowny element reformy systemu
opodatkowania nieruchomosci w polsce.Praca licencjacka politologia.Rozwoj spoleczno-gospodarczy
powiatu radomszczanskiego w latach 2000-2008.Glapinski- adam. - meandry historii ekonomii : miedzy
matematyka a poezja .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja i jakoscia w branzy
spozywczej.Analiza dochodow i wydatkow na inwestycje drogowe na przykladzie miasta jaworzno..Analiza
finansowa jako zrodla informacji o kondycji podmiotu na przykladzie oceny finansowej przedsiebiorstwa
zlomrex s.a. w latach 2001-2004.Rachunek kosztow jako instrument controllingu w niemieckich
przedsiebiorstwach na przykladzie spolki cordes.Polityka personalna w strategii rozwoju firmy olmar s.a..Plan
pracy licencjackiej.Rola i zastosowanie arkusza ms excel w systemach business intelligence.Szkolenie i rozwoj
pracownikow firmy boc - gazy.Proces legislacyjny w polskim parlamencie..Fundusze unijne a rozwoj gminy
boronow.Wsparcie aktywnosci gospodarczej potencjalnych i realnych przedsiebiorcow.Wsparcie finansowe
instytucji kultury ze srodkow budzetowych miasta na przykladzie gminy miasta czestochowa.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Praca w godzinach nadliczbowych..Zasady pisania prac
dyplomowych.Male i srednie przedsiebiorstwa w procesie integracji polski z unia
europejska.Konstytucjonalizm napoleonski.Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy jako formy
zabezpieczenia wykonania zobowiazan podatkowych.Innowacyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw jako
zrodlo przewagi konkurencyjnej.Instrumenty konkurowania malego przedsiebiorstwa na prykladzie firmy
janex spolka jawna w opolu..Wplyw przystapienia polski do strefy euro na sytuacje gospodarcza
kraju.Badanie sprawozdan finansowych a realizacja zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu..Augustyn- anna
(nauki ekonomiczne). Red. - fundusze europejskie w polityce spojnosci .Praca licencjacka pomoc.Kodyfikacje
etyki w administracji publicznej. Wzorce postepowania i odpowiedzialnosci pracownikow administracji
publicznej.Rekrutacja i selekcja pracownikow w firmie philip morris.Herman- r. Paul. - inwestowanie dla
zysku i korzysci spolecznych .Fundusze strukturalne w samorzadach gminnych.Czy umowy o unikaniu
podwojnego opodatkowania sa dzis wystarczajacym srodkiem eliminujacym miedzynarodowe podwojne
opodatkowanie.Formy wsparcia finansowego inwestycji w jednostkach samorzadu terytorialnego przy
wykorzystaniu srodkow z unii europejskiej na podstawie gminy mykanow.Specyfika marketingu uslug
pocztowych na przykladzie dzialan prowadzonych przez poczte polska s.a..Jurysdykcja krajowa w
rozporzadzeniu rady (we) nr 44/2001 bruksela i.Znaczenie nowoczesnych metod handlu miedzynarodowego
we wzroscie gospodarczym.Uwarunkowania zachowan konsumenckich na przykladzie huty szkla
gospodarczego.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj miasta belchatow.Opcje walutowe i strategie opcyjne
jako instrumenty zabezpieczajace przed ryzykiem walutowym.Stres w srodowisku pracy i jego
konsekwencje.Rynek magazynow w polsce oraz warunki zamieszczania w nich reklam.Rola funduszy
strukturalnych unii europejskiej w finansowaniu innowacyjnosci malych i srednich
przedsiebiorstw.Negocjacje miedzykulturowe - kluczowe problemy.Podmiotowosc miedzynarodowoprawna
sahary zachodniej.Formy wspierania rozwoju zawodowego w zespolach w administracji
publicznej..Planowanie i realizacja badan marketingowych w duzym przedsiebiorstwie na przykladzie
stolbud wloszczowa s.a..Armstrong- michael (1928- ) - wartosciowanie stanowisk pracy : przestrzeganie
zasady rownej placy w praktyce .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj i znaczenie instytucji arbitrazu
miedzynarodowego jako pokojowej metody rozstrzygania sporow..Uslugi detektywistyczne i
ochroniarskie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing narzedziem
optymalizacji czynnika czasu w dystrybucji.Organizacja pracy w gospodarstwie rolnym na przykladzie
gospodarstwa nasienno-rolnego sp. Z o.o..Immisje posrednie i bezposrednie jako podstawa roszczenia
negatoryjnego.Transgraniczny obrot produktami leczniczymi-dopuszczenie produktow leczniczych do obrotu
w swietle prawa ue i ustawy prawo farmaceutyczne.Public relations w administracji publicznej na przykladzie
..
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urzedu miasta lodzi.Srodki ochrony prawenj w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.Marketinga polityka. Wspolczesne metody ksztaltowania wizarunku partii politycznej..Employer
branding w dhl express poland sp. Z o.o..Odpowiedzialnosc za szkode wyrzadzona przez pracownika osobie
trzeciej.Determinanty jakosci w procesie wytwarzania czesci samochodowych z tworzyw sztucznych..Analiza
zakresu i kierunkow uslug rozliczeniowych ing banku slaskiego s.a..Metody kontroli i oceny kondycji
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki zugil s.a..Funkcjonowanie przedsiebiorstw spedycyjnotransportowych i znaczenie systemow zarzadzania transportem w ich dzialalnosci..Zarzadzanie projektem
eksploracji danych.Uslugi logistyczne w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy dhl i gillette.Parinelloanthony. - klucz do vito : dotrzec do waznego klienta: 10 krokow do biura vip-a .Smigielska- maria. Red. ekonomiczne drogowskazy wspolpracy miedzy polska a rosja : (stymulatory i determinanty) .Terroryzmwybrane aspekty kryminologiczne i prawnokarne.Gierszewska- grazyna. Red. - zarzadzanie miedzynarodowe
: konkurencyjnosc polskich przedsiebiorstw .Zwierze jako ofiara i sprawca przestepstwa..Prawne aspekty
debiutu spolki akcyjnej poprzez emisje akcji na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie - wybrane
zagadnienia.Podstawy stosowania srodkow zapobiegawczych.Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ryzyko
zawodowe na wybranych stanowiskach pracy w otua w parzymiechach.Wybor prezydenta przez narod a
system rzadow.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w procesie restrukturyzacji banku.Rozwoj miedzynarodowego
sadownictwa karnego.Zarzadzanie i gospodarowanie funduszem ubezpieczen spolecznych..Internet jako
narzedzie promocji w przedsiebiorstwie.Skoczny- tadeusz. Red. - orzecznictwo sadow wspolnotowych w
sprawach konkurencji w latach 1964-2004 .Nadzor nad warunkami pracy w duzym przedsiebiorstwie..Kiczkakarol. - krajowy organ administracji publicznej w prawie unijnym .Rola oraz znaczenie centrow logistycznych
na rynku miedzynarodowym..praca licencjacka budzet gminy .Promocja wybranych aspektow kultury
afrykanskiej na terenie krakowa i powiatu olkuskiego w latach 2006-2007.Merchandising.Ocena zrodel
finansowania inwestycji w gminie rzasnia w latach 2006 -2010.praca licencjacka budzet gminy .Forma
pisemna z data pewna.Wplyw systemu zarzadzania jakoscia na konkurencyjnosc przedsiebiorstwa.Bankowosc
elektroniczna jako nowoczesna forma sprzedazy uslug bankowych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi integralna
czescia strategii organizacji.Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych kredytem hipotecznym..Analiza
ekonomiczna przedsiebiorstw przemyslu cukierniczego wawel s.a i mieszko s.a.Popularyzacja cywilizacji
staroztnego swiata przez muzeum archeologiczne w krakowie- jako przyklad dzialalnosci instytucji
kultury..Budzet jako instrument analizy i kontroli kosztow na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy
drzewnej..Logistyka miejska jako koncepcja rozwiazywania problemow transportowych miast na przykladzie
nysy.Ocena budzetu gminy przystajn w latach 2008-2010..Zasady i formy opodatkowania podatkiem
dochodowym malych i srednich przedsiebiorstw.Stan wyzszej koniecznosci (art.26 kodeksu karnego).Warunki
podjecia aktywnosci handlowej na rynku federacji rosyjskiej na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Logistyka sytuacji kryzysowych - analiza na wybranych przykladach przedsiebiorstw branzy
tsl.Praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Prawo do informacji - wybrane zagadnienia.praca
licencjacka budzet gminy .Materialy i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
praca inzynierska budownictwo.Implementacja systemu zarzadzania baza danych w firmie kuna.System ocen
pracowniczych jako element wspomagania rozwoju zasobow ludzkich w firmie abc.Odpowiedzialnosc spolki i
partnerow za zobowiazania spolki ze szczegolnym uwzglednieniem zawodu lekarza i pielegniarki.Znaczenie
funduszy strukturalnych dla rozwoju powiatow grodzkich wojewodztwa podkarpackiego ( z wylaczeniem
miasta rzeszow ).Rola bankow w absorpcji srodkow unijnych dla malych i srednich przedsiebiorstw.Egzekucja
sadowa z nieruchomosci.Manipulacja w oddzialywaniu na klienta w sprzedazy bezposredniej na przykladzie
firmy avon w polsce.Analiza stanu i struktury bezrobocia w powiecie koneckim w latach 2004 - 2006 oraz
sposoby jego ograniczania.Innowacyjnosc organizatorow turystyki biznesowej w krakowie..Zadania i funkcje
pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w proszkowie w latach 20062007..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie placowka oswiatowa na przykladzie przedszkola w
tykocinie w latach 2009- 2013.Informatyczne podstawy bezpieczenstwa informacji w sieciach bankowych na
przykladzie ing banku.Kary za przestepstwa skarbowe.Problem bezrobocia wsrod osob do 25 roku zycia i
formy aktywizacji zawodowej w powiecie tureckim w latach 2007-2011.Proces rekrutacji i selekcji na
przykladzie wybranej firmy.Zwykly obowiazek alimentacyjny miedzy rozwiedzionymi malzonkami ( art. 60 § 1
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i 3 kro ).System ocen pracowniczych w firmie pamapol s.a..Google adwords jako nowoczesne narzedzie
promocji firmy.Wplyw polityki monetarnej nbp na procesy wzrostu gospodarczego w polsce w latach 20002010.Rola i znaczenie gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie.Rola komunikacji w rozwiazywaniu
konfliktow w miejscu pracy.praca licencjacka budzet gminy .Czubak- wawrzyniec. - wspolna polityka rolna a
rozwoj rolnictwa w polsce .Efektywny system ocen pracowniczych na przykladzie urzedu miasta
krakowa..Zakaz tortur jako paradygmat wspolczesnych panstw demokratycznych a alternatywne metody
przesluchan w praktyce spolecznej.Pietrzak- michal (1929- ). Red. - francuska ustawa z 9 grudnia 1905 rolku o
rozdziale kosciolow i panstwa z perspektywy stu la.Zatrudnienie kobiet w sluzbach mundurowych w opinii
spoleczenstwa. Charakterystyka pracy kobiet na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w
krakowie.Zbrojny atak jako odpowiedz na cyberterroryzm..Szkolenia jako narzedzie zarzadzania wiedza w
spolkach skarbu panstwa..Ochrona informacji niejawnych w polsce na tle europejskim.Walencik- dariusz
(1974- ). Red. - prawo wyznaniowe w polsce (1989-2009) : analizy- dyskusje- postulaty : praca zbiorowa
.Smolinski- tadeusz. Red. - modele integracji miedzynarodowej : uniwersalny- kontynentalny- sektorowy a
idee- panstwo- praw.Rygory procesowe stosowane w razie niespelnienia wymagan co do formy czynnosci
wszczynajacej proces cywilny.Analiza struktury i poziomu podatkow w gminie mniszkow w latch 20062009.Odpowiedzialnosc cywilna przewoznika lotniczego za bagaz pasazera.Analiza finansowa jako podstawa
oceny kondycji przedsiebiorstwa.Rachunkowosc podatku vat w firmie handlowo-uslugowej (na
przykladzie).Laczenie sie bankow w formie spolek akcyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Rachunek
kosztow jako zrodlo informacji w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Stres organizacyjny w grupie pracownikow
administracyjnych i grupie kadry kierowniczej w oddziale kwk. Halemba.Rola rzecznika praw obywatelskich
w polskim systemie prawnym.Kreowanie wizerunku publicznej instytucji kultury na przykladzie opery
krakowskiej.Reklama zewnetrzna na ul. Piotrkowskiej i jej wplyw na wizerunek miasta lodzi.Koszty i zrodla
finansowania opieki zdrowotnej na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej profilaktyka
medyczna w kutnie.Proces doboru kadr.Bezrobocie i sposoby lagodzenia jego skutkow.Wykorzystanie
funduszy strukturalnych na obszarach wiejskich na podstawie wojewodztwa podlaskiego..Zatrudnianie
mlodocianych.Perspektywy rozwoju podrozy motywujacych.Odpowiedzialnosc wspolmnika za zobowiazania
spolki jawnej.System motywacji na przykladzie firmy pts betrans sp. Z o.o..Gotowe prace
zaliczeniowe.Finansowa ocena kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie kwb adamow s.a..Zgwalcenie
sprowokowane przez ofiare.zrodla finansowania przedsiewziec inwestycyjnych w przedsiebiorstwie
uzytecznosci publicznej na przykladzie glubczyckich wodociagow i kanalizacji spolki z o.o..Egzekucja
naleznosci podatkowych na przykladzie procedur stosowanych w drugim us warszawa-srodmiescie..Proces
dystrybucji w przedsiebiorstwie odlewniczym na przykladzie firmy kulej..Praca magisterska
prawo.Sprawozdanie z dzialalnosci jako element rocznego raportu finansowego spolki gieldowej.Mandat
parlamentarny.Plan audytu wewnetrznego i kontroli finansowej w urzedzie miasta w kutnie.Wplyw kultury
organizacyjnej na zachowania pracownikow w przedsiebiorstwie x.Ocena mozliwosci budzetu gminy
baranow w realizacji projektow unijnych w latach 2004 - 2006..Praca inzynierska.Sadownictwo w generalnym
gubernatorstwie..Romowie jako sprawcy i ofiary przestepstw.Decentralizacja zadan gmin a ich dochody
wlasne.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie auditami wewnetrznymi isd huta czestochowa..Wplyw
otoczenia na funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw (na podstawie badan w branzy budownictwo
- stolarka budowlana - produkcja okien i drzwi)..Badanie poziomu zadowolenia klienta wsperajace marketing
produktow stmoatologicznych na przykladzie firmy roko.Ekonomiczne modele osiagania ugody w sporach
cywilnych.Znaczenie podatkow dochodowych w polityce fiskalnej.Obowiazki franchisingodawcy w umowie
franchisingu.Strategie dzialania firmy big stone-jeans na konkurencyjnym rynku.Promocja i reklama jako
elementy marketingu-mix na rynku produktow fmcg na przykladzie pepsi cola americas..Analiza procesu
rekrutacji i selekcji pracowniko na przykladzie firmy tesco w krakowie..Weresa- marzenna. Red. - polska :
raport o konkurencyjnosci 2007 : rola zagranicznych inwestycji bezposrednich w kszta.Inwestycja celu
publicznego w polskiej regulacji planowania i zagospodarowania przestrzennego.Fundusze inwestycyjne typu
venture capital w polsce.Franchising - szansa tworzenia i rozwoju przedsiebiorstwa..Formy opodatkowania
sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza poziomu i struktury dochodow i wydatkow starostwa
powiatowego w radomsku w latach 2002-2006.Sily zbrojne w polskim porzadku ustrojowym.Kreowanie
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marki gminy czestochowa z perspektywy turystyki pielgrzymkowej.Analiza i ocena rentownosci
przedsiebiorstwa branzy chemicznej.System mrp i jego wykorzystanie w logistyce.Kosciol w polsce w okresie
komunizmu..praca licencjacka budzet gminy .Hipoteza badawcza w pracy magisterskiej.Prac
licencjackich.Rola motywacji w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy kosmetycznej
abc..Hipoteza badawcza w pracy magisterskiej.Mobbing jako przyklad patologicznego zachowania w
organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa x.Wspolnotowe procedury apriorycznej i aposteriorycznej
kontroli pomocy publicznej.Pozycja prawna kosciola rzymskokatolickiego w iii rp .Efektywnosc dzialan
dystrybucyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa eko mak.Czynniki determinujace jakosc pracy na
przykladzie placowki zamiejscowej w bielsku-bialej slaskiego urzedu wojewodzkiego w
katowicach.Wprowadzenie nowego produktu na rynek w ocenie klientow w swietle badan wlasnych.Koszty
jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem produkcyjnym branzy agd..Dzierzawa nieruchomosci
rolnych.Zarzadzanie rozwojem lokalnym w gminie kozuchow w latach 2007-2011.Postepowanie
sprawdzajace w polskim procesie karnym.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie przerobki drewna..Praca magisterska z rachunkowosci.Fransching
(franczyza)- jako forma dzialalnosci polskich przedsiebiorstw na przykladzie kolporter s.a..Procesy
dostosowawcze w polskim systemie podatkowym do wymogow unii europejskiej..praca licencjacka budzet
gminy .Schemat pracy licencjackiej.Tematy prac magisterskich z rachunkowosci.Zadoscuczynie pieniezne
naruszenie dobra osobistego w przypadku niewykonania lub niewlasciwego wykonania zobowiazania.Lipiecwarzecha- ludmila. - ustawa o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych : komentarz
.Podstawy konsumentow wobec produktow zachownio-i wschodnioeuropejskich. Wplyw wizerunku kraju na
wizerunek produktu wytworzonego w tym kraju.Determinanty sukcesu przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy ospel s.a..Czynniki okreslajace mozliwosci rozwoju rolnictwa ekologicznego w polsce.Transport miejski
a niepelnosprawnosc. Analiza problemu wystepowania i przezwyciezania barier technicznych i
architektonicznych w srodkach transportu zbiorowego i infrastrukturze na przykladzie lodzi.Strategia i
taktyka zarzadzania przedsiebiorstwem w sytuacjach kryzysowych- wybrane aspekty.praca licencjacka budzet
gminy .Funkcjonowanie otwartych funduszy inwestycyjnych zrownowazonych na przykladzie bz wbk fio
arka.Realizacja zalozen marketingu partnerskiego w x.Nieruchomosc jako przedmiot inwestowania w polsce
na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Alkoholizm jako problem jednostki i spoleczenstwa.Praca licencjacka
forum.Faktoring jako forma niekonwencjonalnego finansowania rozwoju firmy.Oskarzyciel publiczny w
procesie karnym.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie kredyt banku s.a..Prace
licencjackie filologia angielska.Analiza produkcji karpia w gospodarstwie rybackim - wola
wydrzyna.Motywacja jako skuteczne narzedzie zarzadzania na przykladzie serwis blachownia sp. Z o.
O..Przepisywanie prac magisterskich.Znaczenie kwalifikacji zawodowych w procesie rekrutacyjnym na
przykladzie wybranych firm regionu radomszczanskiego..Podatek akcyzowy w procesie harmonizacji z unia
europejska..Reklama wprowadzajaca klienta w blad.Konkordat miedzy ii rzeczypospolita a stolica apostolska
z 1925 r. Na tle dziejow wczesniejszych umow konkordatowych..Praca licencjacka badawcza.Weryfikacja
nowej metody oceniania pracownikow na przykladzie hotelu novotel krakow centrum..Budowanie
zaagazowania jako kluczowa rola zarzadzania zasobami ludzkimi w doskonaleniu jakosci uslug na przykladzie
firmy focus sp. Z o. O..Wybrane problemy opodatkowania akcyza wegla i koksu w polsce.Badanie jakosci
uslug handlowych na podstawie firmy uslugowej avon cosmetics..praca licencjacka budzet gminy .Warunki
legalnosci strajku.Odpowiedzialnosc za czyn popelniony w stanie odurzenia.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie programu rozwoju regionalnego dla rozwoju przedsiebiorczosci w wojewodztwie
opolskim..Wplyw dochodow wlasnych i zrodel obcych na gospodarke finansowa jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy opatow w latach 2006-2009.praca licencjacka budzet gminy .Historia
samorzadu terytorialnego w polsce.Pozyskiwanie pracownikow jako obszar gospodarowania kapitalem
ludzkim na przykladzie firmy koja.Ocena funkcjonowania lodzkiego urzedu pracy.praca licencjacka budzet
gminy .Refundacja lekow i jej znaczenie dla apteki na przykladzie sieci aptek x.Ocena wykorzystania
europejskich programow pomocy dla polskiego rolnictwa w ramach prow 2007 - 2013 w wojewodztwie
opolskim..Rozwoj tanca wspolczesnego na przykladzie wybranych teatrow tanca w polsce.Podatek
dochodowy biezacy w ksiegach rachunkowych osob prawnych.praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako
..
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alternatywne zrodlo finansowania inwestycji rzeczowych.Public relations jako narzedzie komunikowania z
konsumentem i element zarzadzania przedsiebiorstwem.Nowoczesne rozwiazania w transporcie
wewnetrznym przedsiebiorstwa na przykladzie automatycznych suwnic szynowych.Analiza i ocena dzialan
marketingowych hotelu radisson sas w krakowie.Bezrobocie i formy jego zwalczania na przykladzie miasta
kalisza i powiatu kaliskiego w latach 2004-2006.Wypoczynek podmiejski jako forma spedzania czasu przez
mieszkancow mielca ze szczegolnym uwzglednieniem potrzeb mlodziezy.Funkcje zalozone i rzeczywiste
domu kultury realizujacego model centrum aktywnosci lokalnej..Wybrane zagadnienia odpowiedzialnosci
majatkowej czlonkow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Bezrobocie mlodych ludzi w powiecie
wieruszowskim.System marketingu wewnetrznego na przykladzie firmy phup kampt.praca licencjacka
budzet gminy .Motywowanie przez rozwoj pracownikow w pge gornictwo i energetyka konwencjonalna s.a.
oddzial elektrownia belchatow.Zarzadzanie projektami kultury (na przykladzie projektu lodz europejska
stolica kultury 2016).Analiza struktury portfela kredytowego nadwarcianskiego banku spoldzielczego w
dzialoszynie w latach 2006-2010..Podatki i oplaty lokalne jako element dochodow budzetu gminy patnow w
latach 2003-2005.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w prawie wykroczen.Ocena funkcjonowania
bankowosci elektronicznej w banku pekao s. A. W latach 2006-2010..Dyskryminacja ze wzgledu na plec
kobiet w policji.Kryzys gospodarczy w xxi wieku a polityka finansowa panstwa.Organizacje iii sektora
dzialajace w ochronie zdrowia (na przykladzie organizacji majacych siedzibe w tarnowie).Miejsce- rola i
znaczenie sil zbrojnych w systemie bezpieczenstwa narodowego rp.Metody ograniczania bezrobocia w
wojewodztwie slaskim.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw inwestycji na rozwoj gminy na przykladzie
gminy szczawin koscielny.Analiza jakosci uslug bankowych w okresie transformacji systemu bankowego w
polsce po 1989 roku- na przykladzie banku pekao s.a..Opodatkowanie osob fizycznych prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .Amortyzacja i jej wplyw na wynik finansowy
przedsiebiorstwa produkcyjno-uslugowego.Marketing uslug ubezpieczeniowych na przykladzie pzu s.a. i pzu
zycie s.a..Zubrzycki- janusz. - pkwiu a nowe stawki vat : 2011 .praca licencjacka budzet gminy .Instytucja
trwalego zarzadu nieruchomosciami .Obowiazki przedsiebiorstwa na gruncie dyrektywy mifid.Pozycja
prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego zamknietego..Logistyczna obsluga klienta na przykladzie aptek.
Program lojalnosciowy dbam o zdrowie.Doskonalenie zawodowe pracownikow instytucji edukacji na
przykladzie poszczegolnych jednostek edukacyjnych.Ocena wykonania budzetu gminy przystajn.praca
licencjacka budzet gminy .Seminarium ii r.st. V r- zak.prawa koscielnego i wyznaniowego.Bezrobocie praca
magisterska.Audyt wewnetrzny w jednostce administracji publicznej na przykladzie izby celnej w
lodzi.Wplyw funduszy europejskich na rozwoj innowacyjnosci sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
malopolsce.Wiezi rozwojowe miedzy dawnym angielskim oraz staropolskim modelem procesu karnego a xx
wiecznym wzorcem procesu mieszanego..Oczekiwania klientow- a jakosc obslugi w aptece aspirynka w
krakowie..Bentkowska-senator- krystyna. - transport w turystyce..Wypalenie zawodowe a ocena szesciu
obszarow relacji z praca.Pomoc publiczna w ramach de minimis.Charakterystyka dzialalnosci deweloperskiej
na rynku mieszkaniowym na przykladzie firmy deweloper lux.Zarzuty w polskiej apelacji cywilnej.praca
licencjacka budzet gminy .Marketing internetowy- narzedzia i metody.Czynniki motywujace do pracy w
firmie farmaceutycznej. Z doswiadczen firm novartis poland sp. Z o.o. I sca hygiene products sp. Z
o.o..Coaching - integralna czesc zarzadzania organizacji uczacej sie.Rola kalkulacji kosztu jednostkowego w
przedsiebiorstwie produkcyjnym w procesach decyzyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa.Zagrozenie
upadloscia w swietle wynikow analizy finansowej.praca licencjacka budzet gminy .Kompetencje
komunikacyjne prawnikow w procesie argumentacji prawniczej.Podatek vat w handlu
wewnatrzwspolnotowym..Dzialalnosc niesieciowych agencji reklamowych w polsce - analiza i ocena na
przykladzie firmy business consulting sp. Z o.o..Motywacyjne aspekty zachowan interpersonalnych.Strategia
dywersyfikacji w praktyce wybranych firm.Organizacja transportu wewnetrznego w firmie produkcyjnej na
przykladzie firmy x.Przedsiebiorczosc i innowacyjnosc polskiego programu aktywizacji zawodowej osob
niepelnosprawnych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci inwestycyjnej przedsiebiorstwa na
przykladzie enion s.a. zaklad energetyczny w czestochowie w latach 2003 - 2005.praca licencjacka budzet
gminy .Zadania powiatu.Ewidencja kosztow reklamacji w predsiebiorstwie na przykladzie firmy produkcyjnohandlowej.Przywileje kosciola i duchownych co do danin publicznych w prawie rzymskim.Wykorzystanie
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marketingu relacji na rynku posrednikow ubezpieczeniowych- na przykladzie brokerskiego domu
ubezpieczeniowego merydian s.a..Rola szkolen w rozwoju pracownikow zatrudnionych w instytuacjach
edukacyjnych na podstawie lodzkiego gimnazjum.Polski system podatkowy i jego harmonizacja z prawem
wspolnot europejskich.Analiza sytuscji placowej spoleczenstwa na opolszczyznie..Praca licencjacka
wstep.Wdrazanie informatycznych systemow zarzadzania na przykladzie systemu qrezus.Wplyw polityki
pienieznej banku centralnego na funkcjonowanie bankow komercyjnych.Rola turystyki w strategii rozwoju
gospodarczego miasta i gminy busko-zdroj.Wplyw relacji urzednik - klient na ksztaltowanie wizerunku
administracji samorzadowej.Arway- arthur g. - supply chain security : a comprehensive approach .Zasilki dla
bezrobotnych w polsce i wybranych krajach unii europejskiej - analiza porownawcza.Dochody podatkowe
jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie analizy porownawczej gminy lutomiersk i gminy
wodzierady..Planowanie zatrudnienia w organizacji. Studium przypadku bot elekktrownia belchatow
s.a..Rola otwartych funkuszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczen w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Znaczenie wynagrodzen w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie okregowej
spoldzielni mleczarskiej w glubczycach..praca licencjacka budzet gminy .Usilowanie
nieudolne..Wprowadzenie portalu handlowego na polski rynek.Badanie narzedzi podstawowych marketingu
na przykladzie reklamy radiowej w radiu zlote przeboje plus.Dozor elektroniczny w systemie prawa
karnego.Dzialalnosc i funkcjonowanie miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w zarkach.Monitoring
elektroniczny.Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa bot kwb
belchatow s.a. w latach 2004-2006.Milo- wladyslaw. - stabilnosc rynkow kapitalow a wzrost gospodarczy
.Budzet gminy i jego wplyw na uwarunkowania rozwojowe regionu. Analiza na przykladzie gminy
rzekun.Szczegolne srodki zaskarzenia w postepowaniu nakazowym i upominawczym.Restrukturyzacja sluzby
zdrowia i jej spoleczno-ekonomiczne skutki.Wspolpraca organizacji pozarzadowych z jednostkami
penitencjarnymi w polsce na przykladzie aresztu sledczego krakow podgorze..Promocja jako instrument
zarzadzania w oswiacie.Swierszcz- katarzyna. Red. - innowacje przedsiebiorstw a satysfakcja klientow w
teorii i w praktyce .Rozstrzyganie sporow miedzynarodowych przez panele przy swiatowej organizacji
handlu.Niemierzalne cechy charakterow kierownikow.Zarzadzanie logistyka dystrybucji na przykladzie
przedsiebiorstwa fasing..Praca licencjacka wzory.Prace licencjackie bankowosc.Funkcjonowanie systemu
motywacyjnego w gospodarce polskiej.Ocena efektywnosci dzialan logistycznych na przykladzie firmy
polger.Znaczenie kapitalu obrotowego w zarzadzaniu plynnoscia finansowa spolki branzy
metalurgicznej.Upadlosc w sektorze bankowym. Przyczyny i zapobieganie.Analiza kosztow rodzajowych na
przykladzie zlom - walc sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Zastosowanie systemow automatycznej identyfikacji na podstawie firmy dystrybucyjnej transfer multisort
elektronik sp. Z o.o..Strategia konkurencji na przykladzie studia urody shanti.Rygor natychmiastowej
wykonalnosci.Jak wyglada praca licencjacka.Praca dzielnicowego w zakresie przeciwdzialania przemocy w
rodzinie na przykladzie iv komisariatu policji w czestochowie.Misja i wizja firmy jako droga do rynkowego
sukcesu.Ocena efektywnosci funkcjonowania gminy mykanow na tle gmin powiatu
czestochowskiego.Logistyczna obsluga klienta jako determinanta przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstwa.Polski model partnerstwa publiczno-prywatnego w swietle regulacji ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. O partnerstwie publiczno-prywatnym..Panstwowa inspekcja pracy jako organ kontrolujacy podmioty
zatrudniajace..Rola controllingu w zarzadzaniu poczta polska s.a..Unikanie podatku od osob fizycznych jako
forma ucieczki przed obowiazkiem podatkowym na przykladzie polskiego systemu podatkowego w latach
2002-2006..Wynagrodzenie za prace na tle zasady godziwosci i ekwiwalentnosci.Ustroj austrii miedzy
dyplomem pazdziernikowym a i wojna swiatowa..Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.Pozew jako pismo
procesowe.Wybrane aspekty gospodarowania nieruchomosciami jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy rzasnia w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy .Przychody i koszty w
rachunkowosci organizacji pozytku publicznego.Bukowski- andrzej - region tradycyjny w unitarnym panstwie
w dobie globalizacji : przypadek wojewodztwa malopolsk.Cechy rynkowe i ich wplyw na wartosc
nieruchomosci lokalowych na przykladzie miasta jastrzebie- zdroj.Temat pracy licencjackiej.Heusingerruprecht von. - risk management implications of a portfolio of central european banks .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie kultury organizacyjnej na przykladzie badan
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empirycznych miejskiej biblioteki publicznej w opolu.Zarzadzanie nieruchomoscia mieszkaniowa.studium
przypadku wspolnoty mieszkaniowej ul. Piaskowa 3 w warszawie.Centralny okreg przemyslowy. Podstawy
prawne (1928-1939).Rekrutacja i selekcja jako podstawowy element zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie kredyt banku oddzial w warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Profesjonalne pisanie
prac.Prawne regulacje sekurytyzacji aktywow bankowych.Stres organizacyjny u pracownikow duzych firmweryfikacja jego modeli opierajaca sie na interakcji wymagan- kontroli oraz wsparcia
spolecznego.Reglamentacja dzialalnosci gospodarczej w obrocie napojami alkoholowymi na terenie
rzeczypospolitej polskiej.Restrukturyzacja zatrudnienia i jej spoleczny wymiar w mittal steel poland s.a.
oddzial w krakowie.Podatek dochodowy jako zrodlo wplywow budzetowych w latach 20082010..Prywatyzacja banku pko bp sa i jego znaczenie w gospodarce rynkowej.Prace magisterskie
chomikuj.Czy nalezy regulowac faktoring jako typ umowy nazwanej w prawie polskim?.Sprzedam prace
licencjacka.Zieba- stanislaw (agrotechnika). Red. - polityka gospodarcza polski po akcesji do unii europejskiej
.Rekrutacja i selekcja pracownikow w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Marketingowe
zarzadzanie przedsiebiorstwem na podstawie wybranych aspektow dzialalnosci miedzynarodowej firmy
polimex-mostostal s.a..Wykorzystanie budzetowania w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Znaczenie systemow
motywacyjnych w zarzadzaniu instytucjami publicznymi na przykladzie urzedu miasta i gminy
skala.Wykorzystanie activity based costing i activity based management dla potrzeb analizy rentownosci i
zarzadzania klientami.Motywacja w swietle zmiany ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych.zrodla
stresu organizacyjnego wystepujace w sluzbie wieziennej..Wplyw podatku dochodowego od osob prawnych
na wynik finansowy przedsiebiorstw w latach 2003-2012.Doskonalenie produkcji systemow obuwniczych w
ramach normy iso 9001:2000 - na przykladzie spolki szewos s.a..Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych
kredytow konsumenckich.Atrakcyjnosc i skutecznosc reklamy w turystyce na przykladzie krakowskich biur
turystyki przyjazdowej..Ocena funkcjonowania zintegrowanych systemow zarzadzania w przemysle
metalurgicznym.Programy lojalnosciowe jako narzedzie budowania trwalej wiezi z klientem.praca licencjacka
budzet gminy .Efektywnosc tradycyjnych i systemowych robot wykonczeniowych praca inzynierska
budownictwo.Zjawisko ubostwa i bezrobocia w polsce..Przeobrazenia obszarow wiejskich na przykladzie wsi
rozmierka..Zarzadzanie zasobami elementu modelu jakosci w odniesieniu do przedsiebiorstwa
produkujacego szyby..Ocena kondycji finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa agora s.a.Innowacyjne
procesy magazynowania w systemie logistycznym.Leasing jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej
w polsce - aspekty ksiegowe i podatkowe.Nacjonalizacja i zwrot nieruchomosci.Wydatki budzetu panstwa i
kierunki ich racjonalizacji.Konwalidacja czynnosci prawnych zarzadu spolki kapitalowej.Mozliwosci
finansowania inwestycji w jednostkach samorzadu terytorialnego z funduszy unii europejskiej na przykladzie
rzeszowa.praca licencjacka budzet gminy .Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania zakladow pracy
chronionej.Analiza finansowa firmy inter groclin auto s.a. z wykorzystaniem elementow programu
excel..Turystyczno - rekreacyjne aspekty :ogolnej strategii zrownowazonego rozwoju dabrowy gorniczej do
roku 2006.Finansowe formy wspierania malych i srednich przedsiebiorstw przez panstwo.Bariery we
wdrazaniu zarzadzaniu wiedza w organizacji..Postepowanie administracyjne w procesie inwestycyjnobudowlanym.Dostosowywanie polskiej bankowosci do standardow unii europejskiej.Dzialalnosc kredytowa
bankow na przykladzie banku przemyslowego s.a. w lodzi..Znaczenie systemu motywacyjnego w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi ( na przykladzie komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej w
brzegu)..Motywowanie i rola kierownika w mikroprzedsiebiorstwie..Manipulacja - wplyw przekazu
reklamowego na podswiadomosc czlowieka..Fundusze unii europejskiej jako zrodla rozwoju jednostek
samorzadow terytorialnych na przykladzie miasta bytom..Prace magisterskie wzory.Dobor pracownikow w
procesie selekcji i rekrutacji a prawidlowe funkcjonowanie zespolow..Wybrane aspekty zewnetrznego
finansowania przedsiewziec gospodarczych jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
klomnice.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Specjalizacja technologiczna malej
firmy budowlanej z przykladem dzialalnosci zakladu budowlanego praca inzynierska budownictwo.Granice
korzystania przez organy administracji publicznej z uznania administracyjnego.Faszyzm wloski.Rozwoj
transportu drogowego w polsce w kontekscie unii europejskiej.Fundusze strukturalne instrumentem polityki
regionalnej unii europejskiej.Zaskarzanie uchwal organow spolek kapitalowych.Swoboda nawiazywania
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stosunku pracy i jej ograniczenia.Zarzadzanie kryzysowe- zapobieganie i reakcja na powodz jako zagrozenie
dla zycia i mienia mieszkancow raclawic slaskich.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci marketingowej
firm.Eurojust jako instytucja wspolpracy miedzynarodowej w sprawach karnych.Instrumenty tworzenia
przewagi konkurencyjnej na rynku mediow lokalnych- na przykladzie radia eska.Prounijna wykladnia w
dzialaniu organow administracji publicznej..Dowod z przesluchania stron w postepowaniu cywilnym.Jak
napisac prace magisterska.Instrumenty promocji ksztaltujace postepowanie klienta na rynku..Podatek
dochodowy od osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza..Audyt energetyczny dla budynku
wielorodzinnego. Praca inzynierska budownictwo.Ocena funkcjonowania zintegrowanych systemow
zarzadzania w przemysle metalurgicznym.Mobbing praca licencjacka.Postepowanie egzekucyjne jako efekt
sytuacji przedsiebiorstwa na rynku.Rola i perspektywy wykorzystania internetu w administracji publicznej na
przykladzie miasta chorzow..Rachunek kosztow rodzajowych na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca
licencjacka budzet gminy .Przestepstwa seksualne przeciwko osobom maloletnim.Wynagrodzenia i
zatrudnienie w polskiej gospodarce w latach 2000-2004.Czym kieruja sie konsumenci robiac zakupy dobr
szybkozbywalnych?.Rola inwestycji infastrukturalnych we wspieraniu rozwoju regionalnego.Szalbierzzdzislaw (1947- ). Red. - teoria i praktyka regulacji gospodarczych..Procedura zakladania indywidualnej
dzialalnosci gospodarczej na przykladzie firmy anmar.Zmiany polityczne w polsce po 1989 r..praca licencjacka
budzet gminy .Wloskie prawo karne z perspektywy czesci ogolnej wloskiego kodeksu karnego.Przestepstwo
przemytu celnego w polskim prawie karnym skarbowym.Walne zgromadzenie akcjonariuszy spolki akcyjnej organizacja i wiazace sie z nim prawa akcjonariuszy w swietle dyrektywy 2007/36/we w sprawie
wykonywania niektorych praw akcjonariuszy spolek notowanych na rynku regulowanym.Wybrane
publicznoprawne aspekty turystyki.Kociszewski- karol. - ekologizacja polskiego rolnictwa a jego
zrownowazony rozwoj w warunkach czlonkostwa w unii e.Wina i okolicznosci ja wylaczajace w unormowaniu
polskich kodeksow karnych xx w. Na tle wczesniejszych wybranych unormowan kodyfikacyjnych..Instrumenty
dluzne w finansowaniu inwestycji przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Konflikty i ich rozwiazywanie w organizacji.Analiza dochodow i wydatkow gminy niegowa w latach
2003-2007.Funkcjonowanie podatku od towarow i uslug na przykladzie przedsiebiorstwa dekor-studio.praca
licencjacka budzet gminy .Prawa i obowiazki oddajacego na sklad w umowie skladu.Rady narodowe w polsce
ludowej w latach 1944-1989.Efektywnosc wykonywania wybranych robot budowlanych praca inzynierska
budownictwo.Ochrona wierzycieli w kodeksie karnym...
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