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Prace dyplomowe pisanie.Wykorzystanie franchisingu w procesie rozwoju banku.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie finansami jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy otmuchow..Uslugi
swiadczone przez agencje pracy tymczasowej - charakterystyka prawna.Chroniczny deficyt snu w grupie
mezczyzn pracujacych fizycznie i jego konsekwencje..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw oceny
pracownikow na efektywnosc pracy na przykladzie banku spoldzielczego.Praca licencjacka
fizjoterapia.Spoleczne kampanie reklamowe o charakterze ostrzegawczym.Praca licencjacka pisanie.Pozycja i
znaczenie francji w strukturach zjednoczonej europy.Uniwersalizm praw czlowieka.Ocena zdolnosci
przedsiebiorstwa do kontynuowania dzialalnosci na przykladzie przedsiebiorstwa wielobranzowego elpro w
wygnanowie.Ocena za pomoca ultradzwiekow przyczepnosci powlok polimerowych do podkladu
betonowego praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja stanu wyzszej
koniecznosci w polskim prawie karnym.Wspolny znak towarowy i wspolny znak towarowy gwarancyjny.praca
licencjacka budzet gminy .Zakres wiezi wspolnej miedzy dluznikami solidarnymi.Praca magisterska
cena.Gospodarowanie nieruchomosciami mieszkaniowymi na przykladzie gminy czestochowa.Analiza
budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy polaniec w latach 20022006.Analiza porownawcza sprawozdan finansowych na przykladzie p.f. terpol s.a. w sieradzu oraz p.z.f. polfa
s.a. w pabianicach.praca licencjacka budzet gminy .Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi
autorstwa coopera i sloana - grupa zawodowa pracownicy banku..Jakosc pracy a jakosc zycia.Rekrutacjaselekcja oraz szkolenia pracownicze jako elementy procesu kadrowego na przykladzie firmy rpm s.a. w
lublincu.Rozwiazania ergonomiczne i rodzaje zagrozen w budownictwie.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie wiedza w organizacji..Konsument wobec banku - ochrona praw konsumenta a praktyki
bankowe.Rodzina w prawie unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby ograniczania ryzyka
kredytowego na przykladzie banku spoldzielczego ziemi lowickiej.Stalking. Kryminalizacja zjawiska poprzez
wprowadzenie do kodeksu karnego art. 190 a.Dziela osierocone.Ocena sposobow rozwiazywania sporow
cywilnych w sprawach gospodarczych przez przedsiebiorcow.Zarzadzanie podatkiem dochodowym a wynik
finansowy.Zygmunt balicki jako ideolog polskiej mysli narodowej.Fundusze pomocowe ue w finansowaniu
rozwoju gminy peczniew.Reaktywacja sadownictwa administracyjnego w polsce w 1980 r..Spoleczny aspekt
zmian organizacyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa cermit.Sprawozdania statystyczne jako zrodlo
informacji w zarzadzaniu jednostkami non profit.Wyniki finansowe sektora bankowego w polsce w latach
2000-2005.Konferencja z okazji xxxv-lecia informatyki prawniczej w polsce i xv-lecia systemu informacji pra informacja prawna a prawa obywatela : konferencja z okazji xxxv-lecia informatyki prawniczej w p.Wybor
optymalnego sposobu opodatkowania dochodow z dzialalnosci gospodarczej.Udzial strazy granicznej w
ksztaltowaniu bezpieczenstwa wschodnich obszarow polski .Motywacja pracownikow w jednostkach
organizacyjnych na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w krakowie..Budowa wlasnej sieci
sklepow detalicznych w przedsiebiorstwie produkcyjnym (na podstawie przedsiebiorstw
obuwniczych).Przestepstwo zabojstwa(art 148 kk).Koncesja jako prawna forma reglamentacji dzialalnosci
gospodarczej.Pozyskiwanie i gospodarowanie srodkami unii europejskiej w samorzadach na przykladzie
miasta mszana dolna..Funkcjonowanie gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Zarzadzanie projektami
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..
w gminie sniadowo w latach 2007- 2013.Akredytywa jako forma bankowych rozliczen pienieznych i sposob
zabezpieczenia platnosci.System placowy jako element motywacyjny w przedsiebiorstwie pphu
laminex.Kornat- marek (1971- ). Red. - pius xii : papiez w epoce totalitaryzmow : historiografia i polityka
.Migracja kapitalu ludzkiego do krajow zatoki perskiej.Wplyw marki na wartosc przedsiebiorstwa na
przykladzie wybranych spolek z wgpw.Zarzadzanie procesem dystrybucji w przedsiebiorstwie na przykladzie
firmy linde gaz polska sp. Z o.o..Reaktywacja sadownictwa administracyjnego w polsce w 1980 r..Aktywizacja
zawodowa bezrobotnej mlodziezy poprzez dzialania powiatowego urzedu pracy w zawierciu.Opodatkowanie
umowy leasingu. Wybrane problemy.Niepelnosprawnosc - wplyw mediow na ksztaltowanie postaw i
swiadomosci spolecznej wobec kulrtury osob niepelnosprawnych.Jakosc produktow oferowanych przez
sklepy masowej obslugi na przykladzie hipermarketu real w lodzi.Analiza budzetu gminy zarki w latach 20032006.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie pakietu microsoft visual studio express edition przy
wspomaganiu sprzedazy zintegrowanej w malych i srednich przedsiebiorstwach.Budzetowanie operacyjne w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem produkcyjnym.Realizacja polityki spolecznej na przykladzie gminy x.Zakaz
wstepu na impreze masowa - geneza- orzekanie i wykonywanie.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki elektrownia belchatow s.a. w latach 2001 - 2004.Wartosc dowodu z zeznan swiadka w
polskim postepowaniu karnym.Podatki dochodowe jako zrodlo dochodu budzetu panstwa w latach 20012004.Specjalne strefy ekonomiczne w polsce- aspekty administracyjnoprawne.Instytucja swiadka koronnego
w procesie karnym.Korekta prac magisterskich.Opodatkowanie osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza u progu xxi wieku..praca licencjacka budzet gminy .Porownanie stron www urzedow
powiatowych w wojewodztwie lodzkim pod wzgledem uzytych technologii- funkcjonalnosci i dostepnosci
informacji.Znaczenie dzialan pr dla ksztaltowania wizerunku klubu pilkarskiego na przykladzie bks --stal
bielsko-biala i ts --podbeskidzie bielsko-biala..Marketing spolecznie odpowiedzialny - atrybutem
wspolczesnego biznesu.Kompleksowa ocena sytuacji finansowo - majatkowej przedsiebiorstwa (na
przykladzie spolki pkm duda s.a.).Instytucja skargi indywidualnej do europejskiego trybunalu praw czlowieka
na podstawie orzeczen o poszanowanie zycia rodzinnego.praca licencjacka budzet gminy .Ekonomicznospoleczne aspekty organizacji wielkoformatowych imprez sportowych na przykladzie euro 2012 w
polsce.Kredyty mieszkaniowe jako zrodlo finansowania budownictwa..Segmentacja klientow wybranych
lokali uslugowych i ich wplyw na decyzje marketingowe.praca licencjacka budzet gminy .Sprawiedliwosc
retrybutywna a prawo laski. Proba przedstawienia relacji sprawiedliwosci i milosierdzia w kontekscie
karania..Internet jako narzedzie promujace baze hotelowa w kielcach i okolicach..Praca licencjacka
rachunkowosc.Jaskiernia- jerzy (1950- ). Red. - bezpieczenstwo panstwa a ochrona praw i wolnosci jednostki
we wspolczesnym swiecie .Logistyka przedsiebiorstwa rolno- spozywczego na przykladzie firmy
x..Zarzadzanie personelem w malej firmie na przykladzie p.h.u. dag-dar.Uzasadnienie orzeczen w sprawach
karnych.Slater- robert - dekada wal-marta : jak nastepcy przeksztalcili dziedzictwo sama waltona w
najwieksza firme.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
s.p.h. armagor sp. Z o.o w latach 2004-2006.Praca licencjacka socjologia.praca licencjacka budzet gminy
.Uwarunkowania rozwoju firm odziezowych w kontekscie procesu integracji polski z unia europejska na
przykladzie firmy cornette.Proces komercjalizacji wizerunku jako dobra osobistego na przykladzie osob
powszechnie znanych.Ocena organizacji i zarzadzania w lasach panswowych na przykladzie nadlesnictwa
nowogrod.Wplyw wdrazania systemow informatycznych poprzez projekty na poprawe jakosci zarzadzania
strukturami typu call center.Praktyki w agencji rekrutacyjnej a przygotowanie do zawodu rekrutera.Special
event - kompleksowa organizacja przyjec - procedury- zalozenia- analiza funkcjonowania i
perspektywy.Konflikty w organizacji oraz sposoby ich rozwiazywania na podstawie
przedsiebiorstwa.Logistyka transportu miejskiego (na przykladzie mzk kutno).Budzet jako instrument
efektywnego zarzadzania finansami jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy redziny w
latach 2005-2007.praca licencjacka budzet gminy .Ocena bankowosci spoldzielczej na przykladzie dzialalnosci
banku spoldzielczego w myszkowie o/kozieglowy w latach 2003-2005.Maciejewska- alina. Red. - gospodarka
przestrzenna w swietle wymagan strategii zrownowazonego rozwoju = (spatial manage.Spoleczna
odpowiedzialnosc korporacji - etyka biznesu na przykladzie firmy johnson & johnson..Opodatkowanie
budynkow podatkiem od nieruchomosci.Gangi nieletnich na terenie lodzi w latach 2000 - 2006.Tresc umowy
..

..
rachunku bankowego.Tematy prac magisterskich pedagogika.Podatki i oplaty jako zrodlo finansowania
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poraj.Fundusze venture capital.Systemy
rachunkowosci zakladu budzetowego i przedsiebiorstwa - komparatystyka.praca licencjacka budzet gminy
.Klastry nowym wyzwaniem xxi wieku.Rozwiazanie spolki jawnej.Analiza rentownosci przedsiebiorstwa
grupa kety s.a. w latach 2006-2010.Prezydent a szef rzadu we wspolczesnym panstwie demokratycznym.
(prawno-ustrojowe relacje w swietle rozwiazan francuskich- niemieckich i polskich).Zagrozenie bezrobociem
wsrod mlodych osob wchodzacych na rynek pracy.Zrodla finansowania inwestycji samorzadowych na
przykladzie miasta zory.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie pierwszoinstancyjne w sprawach
wydawania zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych.Dochody i wydatki gminy z uwzglednieniem
srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy krzynowloga mala.Powstanie i rozwoj norymberskiego prawa
karnego w oparciu o dzialalnosc miedzynarodowego trybunalu wojskowego w norymberdze.Proces
dystrybucji paliw alternatywnych na przykladzie firmy unimot express sp. Zo.o..Transport w logistyce
dystrybucji na przykladzie firmy kurierskiej x w polsce.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp s.a. w
latach 2001-2005.Strona postepowania administracyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Wallusch- jacek. patrzac na slonce : nieokreslonosc rownowagi a polska dezinflacja 1994-2011 .praca licencjacka budzet
gminy .Metody wykrywania nieszczerosci.Ocena poziomu bezpieczenstwa informacji w zakladzie
energetycznym lodz-teren s.a..Rola systemu motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
firmy kurierskiej dpd.Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa kredytem bankowym.Analiza porownawcza
struktury kapitalow spolek gieldowych branzy cukierniczej w latach 2004-2006.Spolka europejska.Ochrona
danych osobowych w swietle ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r..Promocja sztuk
plastycznych w polsce - projekt instytucji.Wspieranie przedsiebiorczosci jako metoda walki z bezrobociem w
powiecie poddebickim.Zarzadzanie wybranymi procesami logistycznymi w przedsiebiorstwie.Realizowanie
innowacyjnych projektow typu startup..Wykorzystanie modelu tco do oceny kosztow inwestycji w
technologie informatyczne.E-handel na przykladzie internetowych biur podrozy.Charakterystyka produktow
bankowych i ocena satysfakcji klienta banku..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Efektywnosc funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych na przykladzie ofe ing nationalenederlanden polska..Model rozwoju zawodowego pracownikow na przykladzie toyota motor industries
poland..Sluzby- inspekcje- straze.Kultura organizacyjna wspolczesnych przedsiebiorstw na przykladzie
wybranych firm.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w sferze administracji samorzadowej na przykladzie miasta
lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Mechanizmy kredytowania podmiotow gospodarczych przez banki
komercyjne na przykladzie fortis bank s.a. w krakowie.Rola marketingu terytorialnego w rozwoju miasta (na
przykladzie miasta leczycy).Rozporzadzenie prezydenta z 1928 r. O postepowaniu
administracyjnym.Odpowiedzialnosc nieletnich na podstawie kodeksu karnego i ustawy o postepowaniu w
sprawach nieletnich.Hoff- waldemar. - polish energy regulation : in its european setting .Administracyjnoprawne ujecie zasobu nieruchomosci w swietle ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami.Kryminologiczne i karne aspekty przeciwdzialania praniu pieniedzy..Prezentacja
maturalna.Internacjonalizacja dzialalnosci malej firmy (na przykladzie wpph subfra w jarocinie).Urlop
wypoczynkowy.Dowod z zeznan swiadka w ogolnym postepowaniu administracyjnym.Pisanie prac
informatyka.Zwolnienia i redukcje jako element polityki personalnej organizacji.Analiza inwestycji w gminie
konopiska-inwestycje w nieruchomosci komunalne.Metody wyceny wartosci przedsiebiorstwa na przykladzie
zakladu mienia komunalnego w glogowku..Odroczony podatek dochodowy w regulacjach polskiego i
miedzynarodowego prawa bilansowego.Bezrobocie i ubostwo jako przyczyny marginalizacji
spolecznej..Praca licencjacka badawcza.Skutecznosc wybranych metod ograniczania wplywu halasu i drgan
mechanicznych na srodowisko pracy na przykladzie zakladow branzy obrobki metali..Analiza strategii
marketingowej rozwoju gminy kielczyglow.Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza wegier..Kto pisze
prace licencjackie.Grupa jako dominujacy aspekt sprawnie funkcjonujacego przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy z.t.b. polbau..Znaczenie marketingu dla rozwoju agroturystyki na przykladzie gospodarstwa
agroturystycznego --uroczysko.Znaczenie zasobow niematerialnych w zapewnieniu jakosci uslug w
powiatowym centrum pomocy rodzinie.Strategia miedzynarodowych korporacji z sektora bankowego w
polsce..Pozyskiwanie srodkow w ramach samorzadowego instrumentu wsparcia rozwoju mazowsza 2008 i
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ich wplyw na rozwoj gminy goworowo.praca licencjacka budzet gminy .Prac licencjackich.Specyfika
przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym.Problematyka zatrudniania menedzera w zarzadzie spolki
kapitalowej ze szczegolnym uwzglednieniem pojecia kontraktu menedzerskiego.Potencjal wybranych
bankow na rynku kont osobistych z wykorzystaniem analizy kluczowych czynnikow sukcesu.Rodzaje kontroli
wewnetrznej w polskim systemie prawnym.Zasady wspolpracy polski z miedzynarodowym trybunalem
karnym w swietle kodeksu postepowania karnego.Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa - analiza
porownawcza bankow.Reforma systemu ochrony wierzycieli w europejskim prawie spolek na tle rozwiazan
przyjetych w stanach zjednoczonych.Bezpieczenstwo w bankowosci elektronicznej..Standardy etyczne w
zarzadzaniu jednostkami administracji samorzadowej na przykladzie urzedu starostwa powiatowego w
radomsku.Nowak- bartlomiej. - wewnetrzny rynek energii w unii europejskiej : studium porownawcze na
podstawie sektorow ener.Ekonomiczne aspekty bezpieczenstwa bankowosci internetowej..Wplyw procesu
wytwarzania tektury falistej na jej jakosc..Tworzenie i funkcjonowanie niepublicznych zakladow opieki
zdrowotnej na przykladzie zakladu opiekunczo - leczniczego.Rola podatkow lokalnych w finansowaniu gmin.
Na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej i gminy wiejskiej..Sledzinska-simon- anna. Red. - prawa osob
transseksualnych : rozwiazania modelowe a sytuacja w polsce .Procedury kariery zawodowej na przykladzie
trzech oddzialow przedsiebiorstwa log+.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym jako forma obrony
wspolczesnego banku przed zagrozeniami np. Banku spoldzielczego w belchatowie.Wladze samorzadu
dabrowy gorniczej wobec problemu bezrobocia w latach 2000 - 2003.Podatek liniowy jako element
racjonalnej polityki podatkowej.Prawo do obrony w znaczeniu formalnym w postepowaniu karnym i w
postepowaniu w sprawach o wykroczenia.Analiza i ocena systemu wynagradzania na przykladzie firmy
telekomunikacyjnej.Zaskarzanie uchwal zgromadzen spolek kapitalowych.Nowica - magiczna kraina
lemkow..Analiza poziomu nowoczesnosci parku maszynowego w warunkach przedsiebiorstwa branzy
meblarskiej.Zapis na sad polubowny w swietle nowelizacji kodeksu postepowania cywilnego z dnia 28 lipca
2005 r..Zarzadzanie kosztami w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy klar w latach 20092012.Analiza finansowa w ocenie konkurencyjnosci spolek komunalnych.Uwarunkowania przystapienia
polski do obszaru euro.Ocena ryzyka kredytowego w praktyce mbanku.Rozrachunki w rachunkowosci
prowadzonej technika komputerowa na przykladzie firmy boc gazy sp. Z o.o..Corporate social responsibility a
wynik finansowy banku spoldzielczego.Zwrot nakladow inwestycyjnych dla wybranych systemow grzewczych
w budownictwie jednorodzinnym.Analiza skutecznosci metod walki z bezrobociem w powiecie ostroleckim
w latach 2006-2008.Analiza i ocena funkcjonowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy koniecpol w latach 2000-2004.Analiza finansowa fuzji i przejec na przykladzie fuzji firm jutrzenka s.a. i
goplana s.a. w latach 2002-2008.Profil kultury organizacyjnej zakladow chemicznych police sa.Ustroj gminy
chelmek.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych z ilustracja na
przykladzie.Kowal- edward. - zarzadzanie srodowiskowe .Zmiany w polityce depozytowej ing banku
slaskiego s.a. w latach 2000-2006..Analiza gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy kozieglowy w latach 2007-2011.Podatek dochodowy od osob fizycznych prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza..Zarzadzanie logistyka zwrotna. Badanie na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw.Dobor pracownikow na stanowiska pracy na przykladzie analizy porownawczej urzedu
miasta lodzi i firmy medical magnus sp. Z o.o.Ochrona srodowiska naturalnego na przykladzie projektu
termomodernizacji budynku szkolnego w dabrowie gorniczej.Bukowski- lech (1942- ). Red. - total logistic
management : tlm .Zbieg nadzwyczajnych postepowan kontrolnych.Miedzy skargowym a inkwizycyjnym
modelem postepowania karnego ze szczegolnym uwzglednieniem problemu srodkow dowodowych(xiii-xvii
w.).Promocja jako element dzialalnosci marketingowej na przykladzie koncernu energetycznego energa sa
oddzial w plocku.praca licencjacka budzet gminy .Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie
przedstawicieli handlowych..Franchising jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorstwa.Rola i znaczenie malych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju lokalnym gminy
opoczno.Polityka ochrony praw konsumenta w polsce na przykladzie powiatu kutnowskiego.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Pisanie prac opinie.Dzieci-zolnierze we wspolczesnych
konfliktach zbrojnych w swietle prawa miedzynarodowego.Adaptacja pracownicza jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi- w opiniach osob podejmujacych pierwsza prace zawodowa.Using activity-based costing
..

..
for profitability analysis of distribution channels.Coach jako przewodnik w procesie rozwoju kompetencji
pracowniczych..Ulgi w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce i w wybranych krajach unii
europejskich.Rodzina w prawie unii europejskiej.Praca licencjacka marketing.Pomoc w pisaniu pracy
licencjackiej.Jawnosc dzialania administracji publicznej.Analiza dochodow i wydatkow gminy ladzice w latach
2002-2004.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ceny prac magisterskich.Formy
wsparcia finansowego malych i srednich przedsiebiorstw.Zrownowazony rynek energii..Znaczenie
zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie zespolem szkol finansowanych przez gmine.
Na przykladzie gminy bukowno..Motywowanie pracownikow przez menadzera w zespole zadaniowym na
przykladzie firmy call center inter galactica..Tokarczyk- roman andrzej - medycyna a normy : sztuka leczenia
wsrod innych rodzajow sztuk .Pomoc ue dla polskiego rolnictwa i obszarow wiejskich w ramach programu
sapard na przykladzie wojewodztwa mazowieckiego.praca licencjacka budzet gminy .Zietala- grzegorz. interkulturowa komunikacja ustna w polsko-rosyjskiej firmie = mežkul’turnaâ ustnaâ kommunikac.Pomoc w
pisaniu pracy licencjackiej.Decyzja o wywlaszczeniu nieruchomosci jako szczegolny typ decyzji
administracyjnej.Kultura organizacyjna w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
gidle.Zarzadzanie nieruchomosciami oswiatowymi powiatu klobuckiego.Procesy logistyczne w firmie
kurierskiej na przykladzie dhl express polska sp. Z o.o..System zarzadzania jakoscia jako nowoczesne
narzedzie doskonalenia pracy urzedu marszalkowskiego wojewodztwa malopolskiego..Przedsiebiorca jako
czynnik rozwoju malej firmy na przykladzie firm fero-pol i ankor.Analiza przyczyn wypadkow przy pracy
podczas wydobycia wegla brunatnego w bot kwb belchatow s. A..Prawa pacjenta w swietle polskiego prawa
medycznego.Zarzadzanie przez jakosc wedlug norm serii iso 9000:2000 w aspekcie zasobow ludzkich.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przekladzie kghm polska miedz s.a..Wiata parkingowa praca inzynierska
budownictwo.Wprowadzenie przedsiebiorstwa na gpw- jako sposob na pozyskanie kapitalu- na przykladzie
monnari trade s.a..Wycena malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy dzierzawa sp. Z o.o..Zadania i rola
detektywa w polsce .Obsluga swiadczen krotkoterminowych przez zaklad ubezpieczen spolecznych w
czestochowie w latach 2009-2011..Prawo do zycia prywatnego w polskim prawie cywilnym.Likwidacja i
rozwiazanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Plan pracy magisterskiej.Dzialalnosc wolontariatu w
organizacjach pozarzadowych..Analiza plynnosci finansowej na podstawie przedsiebiorstwa produkcyjnouslugowo-handlowego filplast w latach 2003-2007..Orzecznictwo sadu najwyzszego w sprawach karnych
skarbowych.Kryminologiczne aspekty huliganstwa stadionowego.Obsluga klienta w powiatowym zarzadzie
drog i transportu w lowiczu na przykladzie procesu wydawania decyzji adminiastracyjnej. Stan istniejacy
procesu i jego doskonalenie.Turystyka pielgrzymkowa na przykladzie sanktuarium bozego milosierdzia w
krakowskich lagiewnikach.Status prawnoustrojowy i rola prezesa urzedu zamowien publicznych a prawna
regulacja instytucji zamowien publicznych .Polityka i kultura europy.praca licencjacka budzet gminy .Strategia
marketingowa firmy gillette.Rola kredytu hipotecznego w finansowaniu nieruchomosci.Spontaniczne zycie
spoleczne uczniow jako mozliwe pole dla zarzadzania w szkole..Zarzadzanie jakoscia energii elektrycznej w
polsce w zwiazku z przeksztalceniami transformacyjnymi i uwolnieniem rynku energii.Zmiany w polskim
systemie podatkowym w okresie transformacji..Hájek- ladislav. - ekonomie- daně a ekonomika .Organy w
spolce z o.o. - zagadnienia prawno ustrojowe.Odrebna wlasnosc lokalu - powstanie i wygasniecie prawaprzedmiot wlasnosci i jego zmiany..Tematy licencjackie.Zastosowanie narzedzi jakosci na przykladzie
przedsiebiorstwa fideltronik imel.Zareba- anna. Red. - studia krajobrazowe jako podstawa wlasciwego
gospodarowania przestrzenia = landscape studies.Miejsce programu europejska stolicy kultury w procesie
integracji europejskiej i jego wplyw na ksztaltowanie sie tozsamosci europejskiej.Eurooptymizm i
eurosceptycyzm w polskiej prasie - wizerunki unii europejskiej w przededniu referendum unijnego w 2003
r..Funkcjonowanie nietypowych spolek na przykladzie spolki wodnej w swietle zasady swobody dzialalnosci
gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rzeczowe zabezpieczenia
wierzytelnosci a ogloszenie upadlosci dluznika.Status prawny skazanego.Ksztaltowanie podmiotowej
struktury kosztow w przedsiebiorstwie dla potrzeb zarzadzania.Metody promocji firmy za pomoca wydarzen
marketingowych.Pisanie prac dyplomowych.Przestepstwa nieuczciwej konkurencji wsrod
przedsiebiorcow.Wykorzystywanie kursow i szkolen jako narzedzia zarzadzania rozwojem pracownikow na
przykladzie panstwowej strazy pozarnej.praca licencjacka budzet gminy .Pierwszy filar emerytalny na
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przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych oddzialu w czestochowie.Bartosik- krzysztof. - handel
miedzynarodowy a zatrudnienie i place : te- oria i polskie doswiadczenia .praca licencjacka budzet gminy
.Organizacja transportu miejskiego w lodzi.Leasing w rachunkowosci przedsiebiorstw na przykladzie spolki
akcyjnej emex s.a..Prace licencjackie politologia.Uwarunkowania sprawnego funkcjonowania instytucji w
sektorze mediow publicznych.Zwiazek bialorusi i rosji. Zagadnienia instytucjonalne i
prawnomiedzynarodowe.Rola powiatowego urzedu pracy na rzecz ograniczenia bezrobocia w powiecie
radomszczanskim.Rozne aspekty roznic kursowych w ujeciu podatkowym i bilansowym..Rola szkolen w
rozwoju kompetencji pracowniczych na przykladzie herz armatura i systemy grzewcze sp.z o.o..Rynkowe
determinanty rozwoju przedsiebiorstwa sektora msp na przykladzie firmy silspek sp. Z o. O..Czy korporacja
moze byc odpowiedzialna?.Wynagrodzenia jako miernik motywacji i oceny pracownikow na przykladzie
opolskiego urzedu wojewodzkiego.zrodla finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie.Rola projektow
europejskich w rozwoju regionow w wybranych krajach unii europejskiej.Determinanty rozwoju gminy na
przykladzie gminy mszczonow.Ocena wyniku finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa centrum
meblowe --bartek..Sojda- adam. Red. - prognozowanie i racjonalizacja kosztow w przedsiebiorstwie
.Zarzadzanie programem integracji spolecznej przez gmine secemin..Markovitz- jonathan. - racial spectacles :
explorations in media- race- and justice .Ograniczenia w prawie do odliczania podatku od towarow i
uslug.Stres organizacyjny w krakowskich zakladach eksploatacji kruszywa.Wizerunek pracodawcy w oczach
kandydatow do pracy.Adopcja zagraniczna w prawie polskim.Koszty wynagrodzen i ich wplyw na wynik
finansowy jednostki - ewidencja- prezentacja- analiza kosztow wynagrodzen.Makowicz- bartosz - compliance
w przedsiebiorstwie .Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rosyjskiego kryzysu walutowego z roku 1998
oraz jego nastepstwa.Doskonalenie zawodowe pracownikow istotnym elementem zarzadzania zasobami
ludzkimi na podstawie firmy x.Postepowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.Nowe uslugi
bankowe na tle tradycyjnych uslug bankowych.Analiza lokalnego rynku pracy i metod przeciwdzialania
bezrobociu.praca licencjacka budzet gminy .Borcuch- artur - spolecznosci wirtualne a wirtualny obieg
pieniadza .Rola sprzedazy osobistej w promocji uslug ubezpieczeniowych na polskim rynku.praca licencjacka
budzet gminy .Benchmarking jako narzedzie kreowania rozwiazan komunikacji rowerowej w aglomeracjach
miejskich.Zarzadzanie projektem festiwalowym na przykladzie bielskiej zadymki jazzowej i festiwalu
kompozytorow polskich.Zasady pisania pracy licencjackiej.Srodki dowodowe w postepowaniu
cywilnym.Wykorzystanie funduszy strukturalnych na obszarach wiejskich na podstawie wojewodztwa
podlaskiego..Holding w prawie wspolnotowym.praca licencjacka budzet gminy .Uklad pracy
magisterskiej.Znaczenie kapitalu intelektualnego w budowaniu wartosci rynkowej przedsiebiorstwa.Analiza
funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w zreformowanym systemie ubezpieczen
spolecznych.Promocja dziedzictwa kulturowego – na przykladzie wydarzenia kulturalnego – splaw soli wisla
„sol dla rzeczpospolitej”.Zabezpieczenie majatkowe w procesie karnym i postepowaniu karnym skarbowym
aspekt porownawczy.Motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie organizacji
x.Nadzor nad rynkiem kapitalowym.Zarzadzanie systemem ochrony srodowiska na przykladzie powiatu
czestochowskiego.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie dowodowe w procedurze
administracyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Budzetowanie w systemie rachunku kosztow
standardowych na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Ocena polskiego e-commerce na przykladzie
allegro.pl.Pisanie prac z psychologii.Udzial pokrzywdzonego w postepowaniu przygotowawczym.Rola gminy
w funkcjonowaniu placowek oswiatowych na przykladzie gminy glogow malopolski..praca licencjacka budzet
gminy .Styl kierowania-a wielkosc i branza przedsiebiorstwa.Analiza porownawcza systemow oceniania
pracownikow w organizacji publicznej i rynkowej (na przykladzie zakladu ubezpieczen powszechnych oraz
austrian airlines).Proces urbanizacji wsi na przykladzie gminy grabow nad prosna..Kompetencje parlamentu
europejskiego w tworzeniu prawa unii europejskiej.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwach
deweloperskich notowanych na gpw.Warszawa marka turystyczna.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
otoczenia organizacji na przykladzie kina spolki apollo - film..Stosunki panstwo-kosciol katolicki w austrii i
prusach w ii polowie xix wieku.Strategia zarzadzania kapitalem obrotowym netto na przykladzie orbis
s.a..Dzialalnosc logistyczna i marketingowa w rozwoju przedsiebiorstw uslugowych na przykladzie banku pko
bp.Rynek nieruchomosci w polsce w dobie kryzysu w latach 2007-2009.Ujmowanie ksiegowe dotacji unii
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europejskiej u beneficjenta i instytucji wdrazajacej.Ochrona tajemnicy pracodawcy.Zygadlo- agnieszka. wylaczenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatnosci .Czarzasty- jan. Red. - etyka a biznes : spoleczne
aspekty podnoszenia potencjalu adaptacyjnego przedsiebiorstw oraz.Proces dystrybucji przesylek
adresowych i bezadresowych na podstawie dzialalnosci prywatnego operatora pocztowego i.d. marketing
s.a..Wplyw umiejetnosci menedzerow na motywowanie przez nich pracownikow w przedsiebiorstwie.Analiza
poziomu i struktury bilansu gminy nowa brzeznica w latach 2002-2006..System ubezpieczen spolecznych w
polsce w swietle innych rozwiazan europejskich..Katalog prac magisterskich.Kultura organizacyjna
wspolczesnych przedsiebiorstw na przykladzie wybranych firm.Rekrutacja i selekcja kadr jako element
nowoczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa klimas wkretmet.Przygotowanie zawodowe i staz jako instrument walki z bezrobociem na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w nysie..praca licencjacka budzet gminy .Holdingi i ich skonsolidowane sprawozdania
finansowe sporzadzone wedlug regulacji msr i rachunkowosci polskiej.Analiza ekonomiczno - finansowa w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na wybranym przykladzie.Systemy wynagradzania
pracownikow.Ubezpieczeniowe grupy kapitalowe.System rekrutacji pracownikow i podnoszenia ich
kwalifikacji na przykladzie koncernu energetycznego energa sa oddzial w plocku.Powstanie warszawskie jako
dramatyczny punkt kulminacyjny polskiej epopei wojennej 1939-1945.Wykorzystanie systemu capital w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem budom.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwa
internetowe..Zarzadzanie doskonaleniem produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa metalunion..Amortyzacja i jej wplyw na wynik finansowy przedsiebiorstwa produkcyjno-uslugowego.zrodla
finansowania zakupu nieruchomosci..Tematy prac magisterskich bankowosc.Analiza rozwoju
przedsiebiorstwa na przykladzie comarch s.a..praca licencjacka budzet gminy .Problematyka wdrazania
technologii voip w przedsiebiorstwie wirtualnym.Polityka miasta sieradz w zakresie podatku od
nieruchomosci w latach 2008-2010.Analiza i ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia
wedlug normy iso serii 9000 w urzedzie gminy tomice..Style kierowania i ich wplyw na komunikacje
interpersonalna w przedsiebiorstwie na podstawie miejskiego osrodka pomocy spolecznej i srodowiskowego
domu samopomocy w lublincu..Wierzytelnosc w prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia.Analiza
efektywnosci ekonomicznej dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa marpol.Analiz
finansowa firmy jako glowne narzedzie w tworzeniu strategii finansowej przedsiebiorstwa (na przykladzie
redan s.a.).Legalnosc uzycia sil zbrojnych w rozwiazywaniu sporow miedzynarodowych w oparciu o karte
narodow zjednoczonych oraz statut miedzynarodowego trybunalu sprawiedliwosci.Ocena zarzadzania
nieruchomosciami w czestochowskiej spoldzielni mieszkaniowej nasza praca.Szkolenia pracownikow na
przykladzie firmy motoryzacyjnej.Rola swiadczen rodzinnych w sprawozdaniu rzeczowo - finansowym na
przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w koszecinie.Nowe formy promocji sprzedazy na rynkach
dobr i uslug konsumpcyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystane metody assesment center w
procesie rekrutacji i selekcji pracownikow.Czynniki motywujace studentow kierunkow ekonomicznych do
podjecia pracy na wspolczesnym rynku.Fundusze strukturalne w procesach aktywizacji zawodowej osob
niepelnosprawnych.Analiza dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku spoldzielczego ziemi piotrowskiej w
latach 2006 - 2010.Dzialalnosc kredytowa banku spoldzielczego w bedzinie.Wiedza pracownikow na temat
wypalenia zawodowego i sposobow przeciwdzialania mu w przedsiebiorstwie x.Analiza strategiczna
przedsiebiorstwa z sektora uslug turystycznych na przykladzie orbis s.a..Istota i ewoluacja systemu
emerytalno-rentowego w polsce.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie terapeutycznym na
przykladzie aresztu sledczego krakow-podgorze.Prace dyplomowe bhp.Kredyt hipoteczny w dzialalnosci
bankow komercyjnych..Projekt szkolnej hali sportowej praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka
budzet gminy .Budzet jako podstawowy instrument ksztaltowania i realizacji gospodarki finansowej jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy radomysl wielki.Pozyskanie srodkow unijnych na
finansowanie zadan gminy kozienice.Public relations a wizerunek firmy..Koordynacja praca brygad roboczych
na budowie z wykorzystaniem it praca inzynierska budownictwo.Procedura przetargu ograniczonego na
roboty budowlane na przykladzie…. Praca inzynierska budownictwo.Matusik- grzegorz. - wlasnosc urzadzen
przesylowych a prawa do gruntu .Systemy logistyczne zarzadzania opakowaniami w przedsiebiorstwach
niemieckich.Zarzadzanie jakoscia w firmie inwemer - system sp.z.o.o..Bezrobocie i przeciwdzialanie
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bezrobociu na przykladzie powiatu zawiercianskiego w latach 2003-2005.Bezrobocie w wybranych grupach
sily roboczej w wojewodztwie lodzkim w latach 1999-2003..Samorzad terytorialny w drugiej
rzeczypospolitej.Davies- michael - joint ventures in poland : a legal guide .Gospodarka finansowa jednostki
budzetowej na przykladzie sadu okregowego w sieradzu.Sciagalnosc podatku dochodowego od osob
fizycznych a rachunkowosc urzedu skarbowego..Sposoby motywowania pracownikow na przykladzie
pozyczka banku s.a..Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako zrodlo informacji malego
przedsiebiorstwa.Wielokulturowosc w zarzadzaniu muzeami na przykladzie muzeum etnograficznego im.
Seweryna udzieli oraz muzeum narodowego w krakowie.Prawne regulacje sekurytyzacji aktywow
bankowych.Pranie pieniedzy - wybrane zagadnienia dotyczace przestepstwa okreslonego w art. 299 kodeksu
karnego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w wybranym urzedzie skarbowym..Seminarium ii r.niest. V r- kat.
Publicznego prawa gospodarczego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej ing banu
slaskiego spolka akcyjna 2000-2006.System motywacji i ocen pracowniczych stosowanych w agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w krakowie.Przestepczosc ubezpieczeniowa na polskim rynku
ubezpieczen komunikacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarowanie gminnym zasobem
nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie lodzi.Wdrazanie usprawnien organizacyjnych w urzedzie
miasta krakowa i ich finansowe konsekwencje na przykladzie systemu spedycja.Nieruchomosc jako
przedmiot inwestowania w polsce na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Zarzadzanie zespolem
pracownikow- budowa zespolu i kierowanie procesami grupowymi..Zarzadzanie srodkami funduszy unijnych
w gminie goldap.Organizacja oraz warunki funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Efektywnosc szkolen organizowanych dla bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy w nysie w latach
2005 - 2007..Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow w podatku od wartosci dodanej.Syndyk w
postepowaniu upadlosciowym.Wykorzystanie narzedzi bankowosci elektronicznych w polskich bankach
komercyjnych na przykladzie mbanku.Przeksztalcenie przedsiebiorcy jednoosobowego w spolke
kapitalowa.Badanie satysfakcji klienta z wykorzystaniem metody servqual na przykladzie anwa toyota.praca
licencjacka budzet gminy .Specyfika finansow gminy uzdrowiskowej busko-zdroj.Analiza ekonomicznofinansowa przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a. w czestochowie w latach
2006 - 2009.Rola uzdrowiska w rozwoju lokalnym na przykladzie gminy rabka-zdroj..Zastosowanie internetu
w promocji hotelu na przykladzie hotelu europejskiego w krakowie..Badanie wplywu inwestycji na rozwoj
gminy rzasnia.Adaptacja pracownicza jako element zarzadzania zasobami ludzkimi- w opiniach osob
podejmujacych pierwsza prace zawodowa.Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.Polityka windykacyjna jako
narzedzie zarzadzania plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa..Analiza kondycji finansowej domex sp. Z o.o.
Przy wykorzystaniu analizy wskaznikowej i analizy sprawozdan finansowych.Zmiany w majatku spolek
gieldowych a zmiany cen ich akcji na przykladzie spolek indeksu wig80 w latach 2007-2011.Kredyt i leasing
jako zrodlo finansowania dzialalnosci inwestycyjnych w przedsiebiorstwie..Przestepstwo zgwalcenia na
terenie wojewodztwa opolskiego w latach 2001-2011.praca licencjacka budzet gminy .Strategia
marketingowa firmy wawel ze szczegolnym uwzglednieniem promocji.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
wplywu elementow zintegrowanego systemu zarzadzania na efektywnosc dzialania przedsiebiorstwa..Rola
prokuratora w polskim procesie karnym ze szczegolnym uwzglednieniem uprawnien w postepowaniu w
sprawach nieletnich..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie personelem a stres w sytuacji
audytu.Krytyczne obszary handlu internetowego.Finansowanie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie agencji moto-pol..Przesluchanie maloletniej ofiary przestepstwa w polsce i wybranych krajach
europejskich.Postepowanie odrebne w sprawach o rozwod.Strategie inwestycyjne na rynku
kapitalowym.Wykorzystanie wskaznikow analizy finansowej do oceny sytuacji majatkowo-finansowej
przedsiebiorstwa.Kopycinska- danuta. Red. - wybory podmiotow decyzyjnych w warunkach globalizacji :
praca zbiorowa .Zasady gospodarowania nieruchomosciami skarbu panstwa.Wdrazanie systemu zarzadzania
jakoscia w urzedzie administracyjnym- na przykladzie malopolskiego urzedu wojewodzkiego w
krakowie.Stosowane systemy ocen pracownikow naukowo-dydaktycznych w uczelniach wyzszych na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego w okresie 2000-2005 r..Strategia rozwoju gminy na przykladzie
gminy zawadzkie..Sposoby finansowania innowacyjnych przedsiebiorstw w polsce.Analiza kosztow produkcji
okien na przykladzie firmy rodzinnej glear sp.j. W latach 2006-2010.Pomoc w pisaniu prac.Rola nadzoru
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bankowego w czasie kryzysu na przykladzie banku hiszpanii.Prawo i sprawiedliwosc. Analiza zalozen
programowych oraz dzialalnosci stronnictwa..Wykorzystanie sprawozdan finansowych do oceny zdolnosci
kontynuacji dzialania wybranej spolki gieldowej.Projekt salonu samochodowego z warsztatem na 5
stanowisk praca inzynierska budownictwo.Klamstwo o auschwitz w swietle prawa niemieckiego i prawa
polskiego.Sprawiedliwosc naprawcza.Rola szkolen w podnoszeniu kompetwncji pracownikow na przykladzie
wybranej firmy x.Swoboda przeplywu osob pomiedzy unia europejska a szwajcaria.Stereotyp plci w reklamie
telewizyjnej - analiza porownawcza.Analiza form sterowania ryzykiem kredytow hipotecznych na przykladzie
banku spoldzielczego w popowie z/s w zawadach w latch 2006-2010.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Lean manufacturing droga do poprawy jakosci i do
obnizenia kosztow wytwarzania w przedsiebiorstwie belos - plp s.a..Finansowe determinanty rozwoju gminy.
Studium przypadku gminy gluchow.Wady oswiadczenia woli towarzyszace zawarciu malzenstwa.Ochrona
dobr osobistych pracownikow w kodeksie pracy.Obsluga klienta a rozwiazania logistyczne w
przedsiebiorstwie.Studium porownawcze marketingu tradycyjnego i internetowego w obrocie
nieruchomosciami..Analiza determinantow jakosci w procesie wytwarzania mebli..Rola urzedow pracy w
aktywizacji zawodowej ludnosci na przykladzie powiatowego urzedu pracy w krapkowicach w latach 20022007.praca licencjacka budzet gminy .Zapis na sad polubowny.Dochody i wydatki budzetowe samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy moszczenica.Zarzadzanie marketingowe w przedsiebiorstwach
hotelarskich na przykladzie wielickich hoteli.Kary porzadkowe.Motywacje pracy wolontarystycznej w
organizacjach pozarzadowych na przykladzie wolontariat krakowa.Ocena efektywnosci zabezpieczen przed
ryzykiem kredytowym na przykladzie banku pekao s.a..Status regionow w unii europejskiej.Efekt synergiczny
zintegrowanego zarzadzania jakoscia- srodowiskowego i bhp na przykladzie krk airport services sp. Z
o.o..Promocja zakopanego jako produktu turystycznego..praca licencjacka budzet gminy .Ochrona zabytkow
jako zadanie samorzadu gminnego.Rekrutacja- selekcja kadr i ocena kapitalu ludzkiego w nowoczesnej firmie
x.Instytucjonalne zaplecze ruchu happeningowego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw klastrow
na atrakcyjnosc regionow turystycznych na przykladzie beskidzkiej 5.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i
rolnictwo w procesie zmian : zarzadzanie rozwojem obszarow wiejskich .Status prawny rodzinnych
gospodarstw rolnych..Rachunkowosc jednostek sektora finansow publicznych a prezentacja wykonania
budzetu.Pedagogika praca licencjacka.Bezrobocie praca magisterska.Pomoc w pisaniu prac
magisterskich.Status prawny wojta..Praca licencjacka po angielsku.praca licencjacka budzet gminy
.Dopuszczalnosc wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku czynnosci opercyjno-rozpoznawczych w
procesie karnym.Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania na przykladzie dominet banku
s.a..Zatrudnienie kobiet na lokalnym rynku pracy w czestochowie.Buczna- malgorzata. Red. - podatki 2009 :
ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych- o podatku dochodowym od osob pr.Pisanie prac
inzynierskich.Wartosci niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym.System motywowania
pracownikow w przedsiebiorstwie poczta polska s.a..Srodki prawne nadzoru bankowego.Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy chrzastowice.Kierowanie personelem w instytucji
samorzadowej na przykladzie urzedu gminy poczesna i urzedu gminy starcza.Syntetyczne metody oceny
kondycji finansowej przedsiebiorstw..Marketing w organizacjach non-profit na przykladach wybranych
instytucji.Wykorzystanie systemu informatycznego dla celow rachunkowosci na przykladzie spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia agawa.pl.Zaskarzanie uchwal w procesie laczenia spolek
kapitalowych.Zrodla wzrostu wartosci przedsiebiorstw w transakcjach lbo i mbo w warunkach
polskich.Zarzadzanie logistyczne w przemysle hutniczym na przykladzie huty katowice s.a..Rola i znaczenie
sprawozdania finansowego w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstw.Rentownosc przedsiebiorstwa
branzy budowlanej na przykladzie firmy wlodar..Zarzadzanie srodkami trwalymi na przykladzie zakladu
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w gomunicach.Aktywne formy zwalczania bezrobocia i ich
efektywnosc na przykladzie powiatowego urzedu pracy w strzelcach opolskich..Przestepstwo naduzycia
zaufania (art. 296 k.k.).Praca magisterska z rachunkowosci.Sprawozdawczosc finansowa w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Promocja i reklama jako elementy marketingu-mix na rynku produktow fmcg na
przykladzie pepsi cola americas..Ochrona prawna dzieci oraz dzieci objetych piecza zastepcza.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .System kontroli jakosci przy produkcji regeneracji
..

..
czesci zamiennych w firmie stalserwis w czestochowie..Przeksztalcenia podmiotowe w postepowaniu
cywilnym przed sadem.Reglamentacja w polskim prawie publicznym.Wycena nieruchomosci w praktyce
przedsiebiorstwa dla potrzeb wniesienia aportu do spolki pkp sa.Analiza porownawcza wybranych systemow
emerytalnych w ue.Istota i ewoluacja systemu emerytalno-rentowego w polsce.Wplyw telework na
zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie techtra nederland b.v..Porownanie ustawy o rachunkowosci i
miedzynarodowych standardow rachunkowosci -wplyw na sprawozdania finansowe.Bezrobocie kobiet na
loklanym rynku pracy na przykladzie powiatu kaliskiego.Kanaly dystrybucji uslug ubezpieczeniowych w
turystyce wykorzystywane przez zaklady ubezpieczen na przykladzie pzu s.a..Polskie malzenstwo
konkordatowe..Bezrobocie i jego aktywne formy zwalczania na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu
pracy nr 1 i 2 w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i oceny organizacji stanowiska pracy w
gospodarstwie szkolkarskim wroblewscy..Ankieta do pracy licencjackiej.Efektywnosc funkcjonowania
gminnych osrodkow kultury na przykladzie gminnego osrodka kultury w kamienicy i gminnego osrodka
kultury w lacku..Konstytucyjna pozycja sadu najwyzszego stanow zjednoczonych ameryki polnocnej..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Procesowo-kryminalistyczne badanie miejsca
zdarzenia.Dziedzictwo kulturowe i jego spoleczny odbior na przykladzie gminy michalowice..Innowacyjne
rozwiazania logistyczne w obsludze klienta.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie
sprawozdan finansowych spoldzielni pracy armatura.Przewoz rzeczy niebezpiecznych.Standardy w logistyce
kontraktowej w aspekcie uslug swiadczonych przez firme raben polska sp. Z o.o..Nowicka- urszula. stwierdzenie stanu wolnego wiernych prawoslawnych na forum kosciola katolickiego .praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie naleznosciami na przykladzie przedsiebiorstwa kastor s.a..Zarzadzanie
wydobyciem i jakoscia wegla.Zmiennosc rol kierowniczych we wspolczesnej organizacji.Ochrona
konsumenta.Michalczyk- wawrzyniec. - ewolucja polityki walutowej w polsce po roku 1989 w perspektywie
przystapienia do strefy euro .Analiza prawnych form zabezpieczenia kredytu na przykladzie kredyt banku s.a.
w latach 2006-2010..Legislacja prawa miejscowego w polsce.Agencje pracy tymczasowej.Zasilki dla
bezrobotnych i swiadczenia przedemerytalne jako formy pasywnej polityki panstwa w lagodzeniu bezrobocia
w polsce.Analiza sposobow realizacji statusowych celow miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
czestochowie.Etyczne aspekty i wplyw dopingu na wizerunek sportowca w sporcie zawodowym.Nadzor nad
sektorem bankowym sprawowany przez komisje nadzoru finansowego - analiza regulacji.Weryfikacja
przydatnosci zawodowej nauczycieli szkol gimnazjalnych.Motywacja studentow do dzialania na rzecz uczelni
na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Wykorzystanie srodkow unijnych na
finansowanie zadan gminy nowy sacz.Odpowiedzialnosc karna lekarza w zwiazku z zabiegami pobierania i
przeszczepiania komorek- tkanek i narzadow.Analiza kosztow pracy w przedsiebiorstwie.Budzetowanie jako
narzedzie rachunkowosci zarzadczej w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miejskiej
pabianice.Rola i znaczenie sektora informacyjnego w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w
polsce..Innowacje w instytucjach bankowych na przykladzie narodowego banku polskiego.praca licencjacka
budzet gminy .Marketing w organizacjach non-profit na podstawie dzialalnosci fundacji polsat.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesne koncepcje zarzadzania w
administracji publicznej.Rozwoj i perspektywy outsourcingu strategicznego it na przykladzie firm comarch i
redroot.Rola ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce.Ekonomiczne uwarunkowania
upadlosci przedsiebiorstw na przykladzie krosnienskich hut szkla krosno s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Przebieg postepowania w sprawie o rozwod.Wyjasnienia oskarzonego jako dowod w polskim procesie
karnym.Prace licencjackie.Management challenge: communication and job satisfaction.Dlugookresowa
polityka innowacyjna polski i strategia regionalna wojewodztwa malopolskiego. Rola klastrow biznesowych
w innowacyjnym otoczeniu biznesu.Analiza i ocena systemu wynagrodzen na przykladzie instytucji
bankowej.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie elektrobudowa s.a..Stres i wypalenie
zawodowe wsrod pielegniarek i opiekunow domu pomocy spolecznej w blachowni.Projekt technologii i
organizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykonywanego w technologii zelbetowej monolitycznej.
Praca inzynierska budownictwo.Analiza kultury organizacyjnej instytucji panstwowej na przykladzie urzedu
skarbowego w nowym targu.Znaczenie rozumienia wartosci edukacji przez nauczycieli dla kierowania public
relations w szkole.Organizacja budowy – studium porownawcze przykladowych realizacji praca inzynierska
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budownictwo.Wplyw srodkow finansowych unii europejskiej na poziom konkurencyjnosci przedsiebiorstw
przetworstwa artykulow rolnych.Wspolpraca kulturowa pomiedzy krakowem a miastami europejskimi na
przykladzie norymbergi- mediolanu- edynburga i moskwy.Ciborowski- robert. Red. - rola polski w polityce
unii europejskiej wobec krajow europy srodkowo-wschodniej : praca zbior.Wplyw kosztu wynagrodzen na
ksztaltowanie wyniku finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa sedal spolka z o.o..praca licencjacka
budzet gminy .Ile kosztuje praca licencjacka.Badania kryteriow udzielania pomocy spolecznej na przykladzie
gminy wloszczowa.Kredyty mieszkaniowe w finansowaniu gospodarstw domowych na przykladzie banku pko
bp sa.Kamuflaz sprawcy przestepstwa.Praca licencjacka tematy.Bondyra- krzysztof. Red. - wielopolska
regionalna? : regionalizm w polsce a polityka struturalna unii europejskiej .Podmioty postepowania
egzekucyjnego w administracji..praca licencjacka budzet gminy .Analiza efektywnosci funkcjonowania
instytucji finansowo-kredytowej na przykladzie skok stefczyka.Projektowanie reklamy
internetowej.Podstawy skargi kasacyjnej w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Prawo islamu jako
obiekt kulturowo-spoleczny.Analiza oferty kredytow hipotecznych banku uniwersalnego i
hipotecznego.Porownawcza analiza portfela uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a..Uprawnienia
panstwowej inspekcji pracy w swietle ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. O panstwowej inspekcji pracy.praca
licencjacka budzet gminy .Jednostka samorzadu terytorialnego jako inwestor budowlany.Analiza systemu
konstytucyjnego federacji rosyjskiej.Prace licencjackie z zarzadzania.Oferta ing banku slaskiego s.a. na rynku
kredytow hipotecznych w 2011 roku..Obsluga handlu zagranicznego w banku spoldzielczym w
skierniewicach.Postepowania w sprawach nieletnich w polsce i hiszpanii a miedzynarodowe standardy
postepownaia z nieletnimi.Skutki prawne ubezwlasnowolnienia.Zakaz dyskryminacji w
zatrudnieniu.Mobbing w polskim prawie pracy.Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy
ogrodzieniec.Warunkowe przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie sadu okregowego w
krosnie.Konfliktowosc i nastawienie do innych osob pracownikow zakladow miesnych.Jakosc uslug
hotelarskich.Analiza i ocena czynnikow ksztaltujacych organizacje bezpiecznych stanowisk pracy na
przykladzie malych przedsiebiorstw produkcyjnych..Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu jako element
budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie grupy energa.Ocena funkcjonowania lodzkiego urzedu
pracy.Borys- tadeusz (1945- ). Red. - edukacja dla ladu ekonomicznego .Rekrutacja i selekcja pracownikow na
przykladzie firmy aviva spolka z o. O..Przeslanki i skutki prawne wypowiedzenia umowy kredytu
bankowego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Cywilnoprawna ochrona korespondencji.Logistyka produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa x..praca
licencjacka budzet gminy .Zastosowanie i rozwoj sieci rfid na wybranych przykladach.Marka jako element
produktu na przykladzie marki krajowej wedel i globalnej nestle.Pennington- randy g. - wyniki gora! :
tworzenie kultury pozwalajacej przescignac konkurencje .Analiza kluczowych czynnikow sukcesu na
przykladzie huty szkla jedlice w jedlicach..Strategia rozwoju malej firmy obuwniczej na przykladzie firmy
miko.Prawo glosu na zgromadzeniu wspolnikow i walnym zgromadzeniu spolek kapitalowych..praca
licencjacka budzet gminy .Kultura organizacyjna i jej znaczenie w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy pphu
rafa-ko w gluszycy..Analiza dzialan z zakresu marketingu na przykladzie wybranej szkoly
sredniej.Uwarunkowania sukcesu w rozmowie kwalifikacyjnej (perspektywa aplikanta).praca licencjacka
budzet gminy .Opiniowanie psychiatryczne w procesie karnym.Konkurencyjnosc krakowa na polskim rynku
turystyki biznesowej..Analiza efektywnosci funkcjonowania produktow w bankowosci hipotecznej na
przykladzie banku pko bp s.a..Tematy prac magisterskich administracja.Plan finansowy jako podstawa
gospodarki finansowej jednostki budzetowej na przykladzie zakladu karnego nr 1 w strzelcach
opolskich..Biuletyn informacji publicznej na tle ustawy o dostepie do informacji publicznej..Ochrona
konsumentow w prawie prywatnym miedzynarodowym.Wybrane aspekty zarzadzania powiatowym centrum
pomocy rodzinie w myszkowie.Specyfika ubezpieczen majatkowych dla malych i srednich
przedsiebiorstw.Konstytucyjne i ustawowe zasady wykonywania pracy oraz ich realizacja w praktyce ( na
przykladzie praktyki powiatu zambrow) .Przestepstwo spowodowania wypadku w komunikacji i jego skutek
w swietle zasad opiniowania sadowo - lekarskiego.Aktywnosc marketingowa malego przedsiebiorstwa w
dobie kryzysu na przykladzie ravi sp. Z o.o..Problematyka zarzadzania finasami pochodzacymi z funduszy unii
europejskiej w gminie konopiska.Wplyw zmian cen materialow budowlanych na rentownosc
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przedsiebiorstwa budowlanego --x spolka jawna w latach 2006-2008.Szczepanski- marek stanislaw (1956- ).
Red. - urzad pracy partnerem dla pracodawcow..Praca magisterska ochrona srodowiska.Entin- lev matveevič.
Red. - vzaimodopolnâemost’ es i ego gosudarstv-členov v oblasti vnešnij dejstvij i ovpb i ee vliâni.Procedury
kontroli podatkowej w polskim prawie podatkowym i ich skutecznosc.Wykorzystanie sportu w komunikacji
marketingowej przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Pawlowicz- leszek. Red. - strategia lizbonska
a zarzadzanie wartoscia .praca licencjacka budzet gminy .Zroznicowanie bezrobocia w wybranych grupach
sily roboczej w polsce w latach 1999-2003..Pisanie prac licencjackich cena.Porownanie sytuacji obcych
podmiotow praw pokrewnych na gruncie umow miedzynarodowych obowiazujacych rzeczpospolita polske w
tym zakresie.Zarzadzanie nieruchomosciami wspolnot mieszkaniowych.studium porownawcze sytuacje w
polsce i we francji..Wdrazanie zintegrowanego systemu zarzadzania w urzedzie marszalkowskim na
przykladzie wojewodztwa malopolskiego.Satysfakacja jako czynnik determinujacy lojalnosc klienta
biznesowego w kontekscie funkcjonowania przedsiebiorstwa .Aktualne problemy przyczynienia sie
poszkodowanego do powstania lub zwiekszenia szkody.Kepinski- jakub. Red. - konkurencja a wlasnosc
intelektualna .Srodowiska programistyczne bazodanowe oraz ogolnego przeznaczenia do tworzenia aplikacji
bazodanowych.Wykorzystanie technologii informatycznych oraz gotowych aplikacji wspomagajacych
controlling w msp.Cywilnoprawne aspekty odpowiedzialnosci zakladow opieki medycznej za szkody
medyczne..Analiza systemu logistycznego w malym przedsiebiorstwie produkcyjnym..Kisiel- michal. internet a konkurencyjnosc bankow w polsce .Wykorzystanie srodkow z funduszy unii europejskiej przez
gmine olsztyn..Przywrocenie terminu do wniesienia srodka odwolawczego.Wypelnianie funkcji personalnej
w przedsiebiorstwach typu msp na przykladzie badanej firmy.Analiza czynnikow wplywajacych na wynik
finansowy podmiotu gospodarczego.Inteligencja emocjonalna w pracy menedzera.Strategia produktow na
przykladzie przedsiebiorstwa viperprint sp z o.o..Znaczenie rozwoju zrownowazonego w gospodarce
komunalnej na przykladzie gospodarki wodno- sciekowej..Struktura panstwa konstytucyjnego w europie w
xix wieku.Analiza dzialan rekrutacyjno-selekcyjnych na przykladzie spolki metro group z siedziba w
polsce.System informacji o nieruchomosciach w polsce na tle wybranych krajow europejskich.System
gwarantowania srodkow pienieznych przez bankowy fundusz gwarancyjny.Analiza porownawcza
wykorzystania kredytu i leasingu w finansowaniu dzialalnosci inwestycyjnej.Komunikacja niewerbalna w
negocjacjach i zarzadzaniu.Prezydent a szef rzadu we wspolczesnym panstwie demokratycznym. (prawnoustrojowe relacje w swietle rozwiazan francuskich- niemieckich i polskich).Rola transportu miejskiego w
koncepcji zrownowazonego rozwoju regionu. Badanie na przykladzie lodzi.Uwarunkowania stosowania
pozamaterialnych instrumentow motywowania personelu w firmie handlowej.praca licencjacka budzet
gminy .Cel pracy magisterskiej.System transportu miejskiego w aglomeracji lodzkiej.Fundusze unijne i ich
wplyw na rozwoj powiatu klobuckiego.Postepowanie podatkowe dotyczace opodatkowania przychodow z
nieujawnionych zrodel jako szczegolne postepowanie administracyjne.Ochrona renomy na gruncie skargi
passing off oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Analiza sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa.Efektywnosc zdalnych kanalow dystrybucji uslug bankowych.praca licencjacka budzet
gminy .Kredyt jako produkt bankowy na przykladzie banku zachodniego bz wbk oraz credit agricole bank
polska s.a..Audyt wewnetrzny w jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie urzedu miasta
lodzi.Stadniczenko- stanislaw leszek. Red. - urzeczywistnianie wolnosci przekonan religijnych i praw z niej
wynikajacych .praca licencjacka budzet gminy .Planowanie merketingu wewnetrznego w firmie
maspex..Projekt stolarni o konstrukcji szkieletowej praca inzynierska budownictwo.Kara smierci w
usa.Wplyw funduszy unijnych na gospodarke budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
miasta czestochowy w latach 2002-2006.Ochrona praw podatnika w swietle miedzynarodowych konwencji
dotyczacych ochrony praw czlowieka i obywatela.Identyfikacja kondycji i ryzyka upadlosci przedsiebiorstw na
przykladzie wybranych spolek kapitalowych..Wykorzystanie posrednikow w kanalach dystrybucji na rynku
odziezowym ( na przykladzie firmy lee cooper kamex sp. Z o.o.).Ocena wplwu zmiany kosztow transportu na
wynik finansowy firmy transportowej w latach 2006-2010 na podstawie firmy tornado..Sprawozdania
finansowe jako podstawa oceny kondycji pkm duda s.a. w latach 2006-2009.Reklama praca
magisterska.Porozumienie administracyjne jako forma dzialania administracji publicznej..Czynnosci na
miejscu ujawnionych zwlok w przypadku zgonu samobojczego - powieszenia.Zewnetrzne zrodla
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finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w osrodku narciarskim kotelnica bialczanska.Decyzja
administracyjna jako przedmiot skargi do sadu administracyjnego.Baza prac licencjackich.Ocena
pracownikow jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedach gmin..Wybor wolnej pozycji jako opcja
plasowania widowiska sportowego.Egzekucja z bankowego rachunku wspolnego malzonkow.Zabezpieczenie
dowodow w postepowaniu cywilnym.Przestepczosc cudzoziemcow w polsce.Ekonomiczne aspekty
kredytowania wydatkow gospodarstw domowych.Plan pracy licencjackiej przyklady.Adamek- jacek. mikrofinanse islamskie : zalozenia- produkty- praktyka .Miejsce otwartych funduszy emerytalnych w
zreformowanym systemie emerytalnym w polsce.Analiza funkcjonowania podatku dochodowego od osob
fizycznych na przykladzie urzedu skarbowego x w latach 2001-2005.Zarzadzanie naleznosciami jako element
procesu zarzadzania plynnoscia przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Mobbing praca
licencjacka.Metody ograniczania bezrobocia w powiecie koneckim.Hotel jako podmiot na rynku
turystycznym.Koncepcja i praktyka logistyki i transportu w przedsiebiorstwie produkcyjnym x.Dochody
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy dabrowa.Pisanie pracy maturalnej.Zaopatrzenie
jako zrodlo ryzyka dla ciaglosci procesow w lancuchu dostaw na przykladzie wybranych studiow
przypadkow.Burzynski- jan. - ryzyko w nowoczesnym swiecie : miedzy strukturalna determinacja a
podmiotowa kreatywnosci.praca licencjacka budzet gminy .Bukowski- slawomir. - strefa euro : perspektywy
rozszerzenia o polske i inne kraje europy srodkowo-wschodniej .Bodzce i hamulce przedsiebiorczosci.Wplyw
polityki ekonomicznej na rozwoj malej przedsiebiorczosci. Przypadek polski i bialorusi.Rozwoj warszawskiej
gieldy papierow wartosciowych.Policja panstwowa w ii rzeczypospolitej.Segmentacja w polskich bankach wybor czy koniecznosc.praca licencjacka budzet gminy .Analiza produkcji karpia w gospodarstwie rybackim wola wydrzyna.Poprawa atrakcyjnosci turystycznej miasta klobuck.Stanisz- piotr (1966- ). Red. - ukladowe
formy regulacji stosunkow miedzy panstwem a zwiazkami wyznaniowymi : (art. 25 ust..Praca magisterska
zarzadzanie.Skutki prawne podzialu spolek.Model odpowiedzialnosci administracyjno-karnej w polsce a jego
konstytucyjne i prawnomiedzynarodowe standardy.Ocena zamowien publicznych udzielanych przez gmine
pajeczno..Wplyw polityki lokalnej i przemian przestrzeni publicznej na poziom bezpieczenstwa w gminie
gogolin..Logistyka produkcji i dystrybucji biopaliw na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy
spirytusowej..Organizacja odzysku odpadow na przykladzie firmy remondis..praca licencjacka budzet gminy
.Koncesja jako forma reglamentacji dzialalnosci gospodarczej.Wybrane aspekty przestepstwa oszustwa w
polskim prawie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Zagospodarowanie turystyczne wokol jezior
turawskich..Bankowosc hipoteczna w polsce. Charakterystyka tworzenia i dzialania banku hipotecznego oraz
wplyw rynku nieruchomosci na jego kondycje..praca licencjacka budzet gminy .Wilks- colin. - the governing
imperative : a no-nonsense perspective for boardroom directors and executives .praca licencjacka budzet
gminy .Mozliwosci podjecia pracy w krajach unii europejskiej na przykladzie wielkiej brytanii.Analiza systemu
public relations w rosji na przykladzie farmaceutycznej spolki svetocz.Podstep w toku postepowania
dowodowego a zasada rzetelnosci procesu karnego.Narzedzia motywowania w roznych szczeblach
zarzadzania w przedsiebiorstwie.Oddzialywanie glownych czynnikow na organizacje oswiaty na przykladzie
gminy klobuck.Program segregacji odpadow w lodzi po 1 stycznia 2007 roku.Finanse w samorzadzie
gminnym na przykladzie gminy kleszczow.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza emitentow z tytulu
naruszenia obowiazkow informacyjnych a zagadnienie odpowiedzialnosci odszkodowawczej podmiotow
prywatnych w prawie wspolnotowym.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci bankow..Kredytowanie podmiotow
gospodarczych w polityce banku spoldzielczego w wodzislawiu slaskim..Relacje miedzy przedsiebiorstwami a
bankami w transakcjach na rynku opcji w polsce.Analiza finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji
finansowej na przykladzie spolki eko holding s.a..Kasy rejestrujace.Badanie przyczyn i skutkow wypadkow
przy pracy na podstawie wybranego przedsiebiorstwa przemyslu lekkiego..Bankowosc
elektroniczna.Propaganda trzeciej rzeszy - proba charakterystyki i podstawowych metod i
srodkow.Zarzadzanie wybranymi procesami logistycznymi w aspekcie funkcjonowania przedsiebiorstwa na
rynkach miedzynarodowych..Poziom swiadomosci i oczekiwania pracownikow wzgledem wdrozenia systemu
iso 9001:2008 na podstawie gornoslaskiego centrum medycznego..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Kobiety znane i nieznane w przekazie reklamowym a postrzeganie reklamy przez
potencjalnych nabywcow.Management challenge: implementation of disruptive innovation.Internet jako
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instrument promocji na przykladzie telefonii komorkowej heyah.Podzial do korzystania nieruchomosci
wspolnej.Umorzenie zobowiazan podatkowych.Motywacyjne aspekty wynagrodzenia pracownikow w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu gminy w wartkowicach.praca licencjacka
budzet gminy .Plan pracy licencjackiej.Pomiar i zarzadzanie kapitalem intelektualnym.Plan pracy
magisterskiej wzor.Promocja kultury i dziedzictwa narodowego w internecie a polska polityka kulturalna.
Przypadek malopolski..Praca tymczasowa jako elastyczna forma zatrudniania pracownikow.Strategie
marketingowe w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa (na przykladzie huty szkla
gospodarczego i artystycznego finezja w wolborzu).Skarga konstytucyjna w republice federalnej niemiec i w
polsce.Kredyty inwestycyjne w cyklu koniunkturalnym.Kredyt bankowy jako zewnetrzne zrodlo finansowania
samorzadu powiatowego.Czynniki wplywajace na wielkosc sprzedazy dobr i uslug na przykladzie firmy xxx w
latach 2006-2008..Nadzor w prawie bankowym.Controlling - jako system zarzadzania na przykladzie firmy
produkcyjnej jurajska sp w myszkowie.Charakter gwarancyjny zasady nullum crimen sine lege certa w
polskim prawie karnym- a proces stanowienia i stosowania prawa.Kreowanie wizerunku operatorow telefonii
komorkowej w internecie.Techniki telemarketingowe.Zaradca jako uczestnik rynku
nieruchomosci.Obowiazek szkolny i obowiazek nauki we wspolczesnym ustawodawstwie polskim.Ocena
zdolnosci do kontynuowania dzialania spolki gieldowej zaklady chemiczne police sa.praca licencjacka budzet
gminy .Uzupelnienie oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w orzecznictwie krajowej
izby odwolawczej w okresie styczen 2009 - marzec 2010..Zarzadzanie projektem eksploracji
danych.Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowych - analiza i ocena na przykladzie konkretnego
przedsiebiorstwa.Swiadczenia pracownicze w prawie bilansowym i raportach biznesowych.Korekta prac
magisterskich.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem
plynnosci w banku spoldzielczym w myszkowie w latach 2005- 2009.Kultura organizacyjna - jako element
zarzadzania przedsiebiorstwem.Zasady postepowania podatkowego.Uwarunkowania rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw branzy hotelarskiej w wojewodztwie lodzkim.Konsumencka ocena jakosci produktu
spozywczego na przykladzie jadalnego oleju rzepakowego.Zakaz dyskryminacji ze wzgledu na plec w zakresie
wynagrodzenia.Organizacja pracy w gospodarstwie rolnym na przykladzie gospodarstwa nasienno-rolnego
sp. Z o.o..Nowoczesne metody marketingu politycznego.Wartosc zamowienia publicznego – zasady ustalania
i jego znaczenie..Monitoring sieci internetowej jako system informatyczny wspomagajacy dzialanie i rozwoj
firmy oferujacej uslugi internetowe.Wyjawienie majatku w postepowaniu egzekucyjnym.Analiza finansowa
mikroprzedsiebiorstwa o profilu handlowym.Wynik finansowy przedsiebiorstwa w ujeciu bilansowympodatkowym na przykladzie firmy xyz s.a..praca licencjacka budzet gminy .Spoleczne i marketingowe efekty
kontrowersyjnych kampanii reklamowych..Istota oraz wplyw sponsoringu sportowego na rozpoznawalnosc
marki sponsora.Budzet jako instrument zarzadzania finansami jednostek samorzadu terytorialnego (na
przykladzie gminy kolno w latach 2008- 2012).Analiza efektywnosci funkcjonowania systemu podatku
dochodowego od osob fizycznych na przykladzie urzedu skarbowego x w czestochowie.Kompetencyjne opisy
stanowisk na przykladzie firmy capgemini.Swiadek koronny w aspekcie materialnym i procesowym na tle
porownawczym.Pozycja ustrojowa senatu na tle konstytucji polskich w xx w..Proces rekrutacji i szkolenia
pracownicze jako istotne elementy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie sadu rejonowego w
czestochowie.Rola wspolczesnych systemow rachunku kosztow w strategicznej rachunkowosci
zarzadczej.Finansowe narzedzia motywacji pracownikow na przykladzie zespolu szkol ogolnoksztalcacych w
strzelcach opolskich.Prawo do integranosci utworu audiowizualnego w aspekcie nowych
technologii..Manipulacja w oddzialywaniu na klienta w sprzedazy bezposredniej na przykladzie firmy avon w
polsce.Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w bielsku - bialej i okolicach.praca licencjacka budzet
gminy .Przeslanka braku indywidualnego uzgodnienia klauzuli jako ograniczenie kontroli tresci stosunku
prawnego- przeprowadzonej z punktu widzenia abuzywnego charakteru postanowien umownych.Marketing
w uslugach gastronomiczno-turystycznych na przykladzie wybranej placowki gastronomicznej.Wizerunek
polskiego menedzera w swietle badan opinii spolecznej.Podstawy normatywne aktow prawa miejscowego
samorzadu terytorialnego i ich realizacja.Benchmarking w zarzadzaniu przedsiebiorstwem .Koncepcja
obliczenia przecietnego dalszego trwania zycia dla osob niepelnosprawnych..Motywowanie placowe i
pozaplacowe.Zadatek w stosunkach miedzy przedsiebiorcami.zrodla i kierunki finansowania dzialalnosci
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gminy rudniki w latach 2004-2008.Rola posrednika na rynku nieruchomosci w czestochowie.Prawo do dobrej
administracji a instytucje demokracji bezposredniej..praca licencjacka budzet gminy .Sluzby- inspekcjestraze.Administracja publiczna w ii rzeczpospolitej 1918-1939. Aspekty prawno-ustrojowe..Analiza
informacyjnych aspektow procesow upadlosciowych przedsiebiorstw.Kierunki zmian w podatku od spadkow
i darowizn.Analiza metod i technik oceny efektywnosci szkolen.Kredytowanie dzialalnosci eksploatacyjnej
przedsiebiorstw na przykladzie banku spoldzielczego w andrespolu.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
podmiotach nalezacych do sektora msp na przykladzie odlewni mjm.praca licencjacka budzet gminy
.Sponsoring kultury w krakowie..Nadzor judykacyjny w sadownictwie administracyjnym.Zarzadzanie
nieruchomosciami lesnymi.Wykorzystanie funduszy unijnych na infrastrukture drogowa w powiecie
piotrkowskim.Diagnoza poziomu rozwoju instytucjonalnego urzedu gminy w obszarze zarzadzania
kadrami..Wykorzystanie analizy finansowej do oceny plynnosci przedsiebiorstwa lpp s.a..Jak napisac prace
licencjacka.Bozyk- pawel (1939- ). Red. - polska - rosja : stosunki gospodarcze 2000-2020 .Zubrzycki- janusz. pkwiu a stawki vat 2010 .Kierunki prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie czasem w logistyce.Zarzadzanie lancuchem dostaw w aspekcie logistycznej obslugi
klienta na przykladach firm garmond press s.a. oraz opek sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Emisja obligacji zamiennych i umowy zawierane w zwiazku z emisja.Wybrane
problemy zabezpieczenia spolecznego w polsce.Kontrola jako funkcja zarzadzania na przykladzie kontroli
zasilkow w ii oddziale zus w lodzi z siedziba w zdunskiej woli.Przestepstwo znecania sie.Rozwiazanie umowy
o prace przez pracownika z powodu ciezkiego naruszenia przez pracodawce podstawowych
obowiazkow.Zarzadzanie dzialalnoscia badawczo- rozwojowa na przykladzie przedsiebiorstwa
kanita..Uwarunkowania i metody zarzadzania skuteczna sprzedaza uslug ubezpieczen majatkowych (analiza
przypadku firmy tuw).Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy sanitec kolo sp. Z o.o..Regionalny
program operacyjny wojewodztwa lodzkiego szansa rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
(przyklad projektu inwestycyjnego).praca licencjacka budzet gminy .Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych
z udzialem funduszu sekurytyzacyjnego..Konstrukcja prawna spolki cywilnej..Projekt kratowej wiezy
przekaznikowej w konstrukcji stalowej praca inzynierska budownictwo.Gotowe prace.Udzial polskich
przedsiebiorstw w rynku instrumentow finansowych.Wykorzystanie zarzadzania logistycznego na przykladzie
firmy makro cash&carry s.a. polska.Wykorzystanie sprawozdan finansowych do oceny funkcjonowania
przedsiebiorstwa (na przykladzie wawels.a.).Budynek jednorodzinny o konstrukcji szkieletowej praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie marka produktu przedsiebiorstwa z
branzy meblarskiej na przykladzie firmy „bodzio” sp.j..Audit jako narzedzie doskonalenia systemu
zarzadzania jakoscia w firmie cablex-p.Mamet- piotr (1956- ). Red. - business english readings : handbook
.Aborcja w polskim i swiatowym ustawodawstwie karnym..praca licencjacka budzet gminy .Miedzynarodowy
fundusz walutowy-jego programy ich wplyw na panstwa-beneficjentow.Regulacje sprawozdawczosci
finansowej w jednostkach sfery budzetowej na przykladzie zakladu poprawczego w studziencu.Miejsce
malych i srednich przedsiebiorstw w strategii rozwoju wojewodztwa podlaskiego.Analiza efektow
restrukturyzacji przedsiebiorstwa osa ukrtelekom.Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki
kapitalowej.Zasady obowiazujace przy wywozie towarow z terytorium kraju po nowelizacji ustawy o podatku
od towaru i uslug.Powiat i gmina piekary slaskie jako beneficjenci projektow funduszy unijnych.Europejski
fundusz spoleczny i jego rola w zwalczaniu bezrobocia w warunkach polskich.Pozycjonowanie stron jako
element reklamy internetowej.Style kierowania zespolem i ich odniesienie do ksztaltowania relacji
pracowniczych na przykladzie firmy x.Prawo do ochrony czci a wolnosc wypowiedzi w swietle art. 212
k.k..Rekrutacja i selekcja kandydatow jako metody pozyskiwania pracownikow na podstawie rejonowego
banku spoldzielczego w lututowie.Przejawy ksztaltowania strategii wprowadzenia nowego produktu na
rynek..Leasing jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw na rynku polskim.Rozwoj reklamy na przestrzeni lat
od 1989 roku. Reklamujacy sie krakow.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej spolki
orbis s. A..Mechanizmy prowokacji w reklamie spolecznej..Toth- a. G. - the oxford encyclopaedia of european
community law..Pozyczki spolecznosciowe jako nowe zrodlo finansowania wydatkow gospodarstw
domowych.Kierowanie personelem w domu pomocy spolecznej..Coach jako przewodnik w procesie rozwoju
kompetencji pracowniczych..Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku uslug bankowych na przykladzie
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banku bph s.a..Ocena funkcjonowania magazynu dystrybucyjnego na przykladzie firmy fagormastercook
s.a..Pisanie prac licencjackich lodz.Gotowe prace dyplomowe.Efektywnosc sluzby przygotowawczej na
podstawie slaskiego urzedu wojewodzkiego.Prawo lekarza do odmowy udzielenia swiadczen
zdrowotnych.Analiza ryzyka plynnosci bankow komercyjnych w latach 1997 - 2009..praca licencjacka budzet
gminy .Analiza sprawozdan finansowych na przykladzie f.h. ba&c w lodzi.Uplyw terminu jako zdarzenie
prawne w postepowaniu przed organami i sadami administracyjnymi..Sposoby rozwiazywania sporow na
rynku nieruchomosci.Analiza procesu wytwarzania cementu w oparciu o zasady czystszej produkcji.Wplyw
internetu na konkurencyjnosc bankow w polsce.Analiza przyczyn i skutkow zjawiska alkoholizmu w
rodzinie.Budzet jako podstawowy instrument ksztaltowania i realizacji gospodarki finansowej jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy radomysl wielki.Miejsce prewencji i profilaktyki spolecznej w
roli zawodowej nauczyciela a zaangazowanie nauczycieli w realizacje zadan z tego zakresu..Teledetekcja
satelitarna ziemi w swietle prawa miedzynarodowego publicznego.Zarzadzanie produkcja elementow
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo eksploatacji samochodu..Pisanie prac magisterskich.Proces
produkcyjny zunifikowanego kraznika nosnego weryfikacja i regeneracja czesci.Wybrane wspolczesne
tendencje w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Ubezpieczenia kredytu bankowego na przykladzie kredytu
hipotecznego lukas bank s.a..Bezposrednie inwestycje zagraniczne w malopolsce w latach 2004-2008..Ocena
dzialalnosci kredytowej banku x w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy
strukturalnych unii europejskiej w dziedzinie ochrony srodowiska i infrastruktury gospodarczej na przykladzie
gminy babiak.Zasady rachunku kosztow dzialalnosci uslugowej na przykladzie wojewodzkiego osrodka ruchu
drogowego w czestochowie..Singapur: geneza i zrodla sukcesu gospodarczo-spolecznego azjatyckiego
panstwa-miasta.Szkolenia personelu jako czynnik sukcesu firmy na przykladzie spolki shell..Szkolenie jako
element wprowadzenia do pracy agentow ubezpieczeniowych.Naprawienie szkody poniesionej w cudzym
lub we wspolnym interesie w polskim porzadku prawnym. Studium teoretyczne z dziedziny rozgraniczenia
sfer zastosowania prawa cywilnego i administracyjnego.Ksztaltowanie sie systemu ustrojowego
kanady.Wykorzystanie reklamy w dzialaniach promocyjnych marki przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy vip
hairdressing).Analiza systemu public relations w rosji na przykladzie farmaceutycznej spolki
svetocz.Ekologiczne zrodla przychodow i wplywow finansowych na cele zwiazane z ochrona srodowiska na
przykladzie miejskiej gminy lowicz.Rola i znaczenie wydatkow oswiatowych na tle budzetu starostwa
powiatowego w kluczborku..Ograniczenia swobody kontraktowej w umowach licencji patentowych w
swietle wspolnotowego i polskiego prawa konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania
rozwoju firm odziezowych w kontekscie procesu integracji polski z unia europejska na przykladzie firmy
cornette.Zarzadzanie systemem edukacji w gminie starcza..Finansowe aspekty oddzialywania szarej strefy na
dzialalnosc malych i srednich przedsiebiorstw.Rola uslugodawcow logistycznych w podnoszeniu
konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Rozwoj konkurencji na polskim rynku gazu..Rynek uslug agroturystycznych
w wojewodztwie opolskim - tendencje rozwojowe..Analiza finansowa w ocenie konkurencyjnosci spolek
komunalnych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej zakladu energetycznego
czestochowa s.a. i porownanie jej ze spolkami grupy konsolidacyjnej k - 5.Motywowanie pracownikow w
polskich korporacjach.Polski rynek uslug ubezpieczeniowych na zycie na przykladzie pzu zycie
s.a..Zarzadzanie jakoscia w szpitalu specjalistycznym imienia swietego lukasza w konskich.Organizacyjne i
spoleczne uwarunkowania wprowadzenia tqm w przedsiebiorstwie.Stryjakiewicz- tadeusz (1954- ). Red. - o
nowy ksztalt badan regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej = (for a new shape of.Ankieta do
pracy licencjackiej.System szkolenia pracownikow pkp cargo a wspolczesne trendy w
zarzadzaniu.Pozyskiwanie srodkow unijnych na dzialalnosc inwestycyjna przez jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy boronow.Promocja oraz strategia rozwoju gmin na przykladzie gminy
solec nad wisla.praca licencjacka budzet gminy .Procedury zawierania umow miedzynarodowych w prawie
konstytucyjnym stanow zjednoczonych. Rozwazania na przykladzie traktatu o utworzeniu nafta..Gospodarka
finansowa w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kadzidlo.Sklep
internetowy.Kontrola materialow i surowcow przy mechanicznej przerobce wegla..Wplyw rozwiazan
logistycznych dotyczacych zapasow na sytuacje finansowa przedsiebiorstwa x.Preferencje malych
przedsiebiorstw w zakresie wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym..Budzetowanie jako
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narzedzie wspomagajace procesy decyzyjne na przykladzie gminy rzasnia.Ochrona wierzycieli w procesie
podzialu spolki kapitalowej.Organizacyjne aspekty zarzadzania projektami europejskiego funduszu
spolecznego na przykladzie projektu bielsko-biala laczy ludzi.Nowoczesne rozwiazania w transporcie
wewnetrznym przedsiebiorstwa na przykladzie automatycznych suwnic szynowych.Prace magisterskie
socjologia.Spolka komandytowa jako podmiot gospodarczy.Marketing polityczny w polsce.Identyfikacja
osoby na podstawie mowy i pisma.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie budzetami gmin na
przykladzie gmin wielun i lask w latach 2006-2009.Parki naukowo-technologiczne jako zrodlo wspierania
innowacyjnosci gospodarki.Strategia promocji regionu na przykladzie gminy glowno.Firma vos logistics
polska na rynku przewozow samochodowych.Funkcjonowanie samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy rzekun.Gdzie jest ukryty klucz do sukcesu super- i hipermarketow?.Bariery w rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw.Uwarunkowania logistyki dystrybucji oraz logistycznej obslugi klienta na przykladzie
pkn orlen .Marketing na rynku nieruchomosci na przykladzie biur nieruchomosci polonia oraz home
broker.Temat pracy .Realne i regulacyjne czynniki konkurencyjnosci (na przykladzie sektora
technologicznego).Praca licencjacka o policji.Partnerstwo publiczno - prywatne jako jeden z nowoczesnych
sposobow realizacji inwestycji w jednostkach samorzadu terytorialnego.Uwarunkowania pracy
zespolowej.Krzyminiewska- grazyna. Red. - economic crisis in a social perspective .Determinanty jakosci
pracy w urzedzie marszalkowskim wojewodztwa malopolskiego w krakowie..Analiza kondycji finansowej
miasta i gminy czestochowa.Outsourcing uslug logistycznych (na przykladzie firm robo-trans oraz globo
polska).Regulacje wspolnotowe dotyczace ochrony interesow finansowych unii europejskiej i ich
implementacja do polskiego porzadku prawnego.Konkurencyjnosc przemyslu tekstylnego na zintegrowanym
rynku europejskim.Wplyw ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych na dochody gromadzone przez ii
urzad skarbowy lodz-gorna.Kapital intelektualny w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy adampol.Edukacja
zawodowa a rynek pracy. Studium przypadku wojewodztwa lodzkiego.Spoleczna odpowiedzialnosc
przedsiebiorstw - koncepcja i jej propagowanie.Pisanie pracy licencjackiej.Identyfikacja zagrozen i ocena
ryzyka zawodowego w przedsiebiorstwie odziezowym..Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace
magisterskie.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode wyrzadzona pracodawcy w mieniu
niepowierzonym.Pozasadowe mechanizmy ochrony praw wynikajace z instytucji obywatelstwa unii
europejskiej.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci na przykladzie gorniczej spoldzielni mieszkaniowej w
jastrzebiu zdroju.Zarzadzanie przez jakosc wedlug norm serii iso 9000:2000 w aspekcie zasobow
ludzkich.Zarzadzanie zasobami ludzkimi i motywacja do pracy w trzecim sektorze - na podstawie frdl
malopolskiego instytutu samorzadu terytorialnego i administracji w krakowie.Oddzialywanie srodkow
unijnych na rowoj gminy radomsko.Instytucja ubezwlasnowolnienia w prawie cywilnym.Analiza wskaznikowa
i jej ograniczenia na przykladzie przedsiebiorstwa jutrzenka s.a. w latach 2005-2007.Prace licencjackie z
rachunkowosci.zrodla informacji o nieruchomosciach w wycenie.Izdebski- hubert - ustawa o stopniach
naukowych i tytule naukowym : komentarz .Ocena wykorzystywania rozwiazan informacyjnych w szkolach
podstawowych gminy opatow.Marketing uslug turystycznych na przykladzie biura turystyczno - handlowego
trybunalskie w radomsku.Skutecznosc rozwiazan prawnych i metod pozaprawnych w przeciwdzialaniu
przemocy w rodzinie.Skutecznosc polityki pienieznej w warunkach realizacji strategii bezposredniego celu
inflacyjnego - analiza na przykladzie polskiej gospodarki w latach 1998-2008.Analiza dystrybucji i jej kanalow
na przykladzie huty szkla..Miedzynarodowy trybunal karny dla bylej jugoslawii jako srodek utrzymania
miedzynarodowego pokoju i bezpieczenstwa na podstawie rozdzialu vii karty narodow
zjednoczonych.Procedura wywlaszczenia nieruchomosci.Zakrzewska- agnieszka - relacje miedzy strategia a
struktura organizacyjna w przedsiebiorstwach sektora wysokich te.Znaczenie logistyki dystrybucji i obslugi
klienta w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy x.Latuszynska- malgorzata. Red. - modern
enterprise problems .Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiebiorstw ze szczegolnym
uwzglednieniem leasingu..praca licencjacka budzet gminy .Dziecko w pieczy zastepczej.Wplyw szkolen
pracowniczych w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie oddzialu telekomunikacji
polskiej.Systemy informatyczne marketingu w gospodarce elektronicznej.Transgraniczna wspolpraca policji
polskiej z policja litewska .Przeszukanie jako czynnosc procesowa i kryminalistyczna.Pisanie prac
magisterskich krakow.Motywacyjne znaczenie systemu wynagrodzen pracownikow na przykladzie badania
..
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wlasnego.Organizacja i zarzadzanie przedsiebiorstwem agroturystycznym szansa rozwoju polskiej
wsi..Zasoby ludzkie jako czynnik konkurencyjnosci na przykladzie banku spoldzielczego pa-co-bank w
pabianicach.Prace magisterskie prawo.Ocena uslug transportowych oferowanych przez pbp
sindbad..Windykacja naleznosci z ubezpieczen komunikacyjnych na przykladzie oddzialu pzu sa w lodzi.praca
licencjacka budzet gminy .Egzekucja z innych wierzytelnosci.Janowski- jacek. - informatyka prawa : zadania i
znaczenie w zwiazku z ksztaltowaniem sie elektronicznego obrotu.Nadzor i kontrola nad gospodarka
finansowa gminy..Weryfikacja stresu zawodowego wystepujacego u nauczycieli z terenow
zywiecczyzny.Godlewska- hanna (1960- ). Red. - atrakcyjnosc inwestycyjna regionow polski na tle unii
europejskiej .Rola operatora logistycznego w outsourcingu uslug logistycznych na przykladzie firmy
spedimex.Marketing terytorialny praca magisterska.Analiza kondycji finansowej spolki akcyjnej na
przykladzie wolczanki s.a..Inwestycje z wykorzystaniem srodkow unijnych a system zamowien publicznych na
przykladzie gminy miasta belchatow.zrodla i kierunki finansowania dzialalnosci gminy rudniki w latach 20042008.Strona internetowa - jako wspolczesne narzedzie marketingowe - na przykladzie reklamy szkoly
jezykowej..Dochody uzyskane za granica przez osoby prawne a problem miedzynarodowego podwojnego
opodatkowania..Udzial podatkow i oplat lokalnych w finansowaniu zadan samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy miasta czestochowy.Rozwoj turystyki w estonii po transformacji ustrojowej
panstwa..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w swietle zasady indywidualizacji.Markowski- tadeusz
(1949- ). Red. - marketing technologiczny i marketing terytorialny = (technological and territorial marketing)
.Systemy motywacyjne w osrodku wypoczynkowo - szkoleniowym morsko..Dwa nurty kodyfikacyjne prawa
polskiego w xvi i xviii wieku.Partnerstwo publiczno-prawne w realizacji zadan publicznych na przykladzie
budowy podziemnego parkingu na groblach w krakowie.Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Kultura
organizacyjna w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy gidle.Podstawy prawne dzialalnosci
urzedu ochrony panstwa w ujeciu historycznym.Analiza rozwoju kart platniczych w polsce ze szczegolnym
uwzglednieniem kart kredytowych.Kredyty hipoteczne w dzialalnosci bankow.Technologia produkcji i
badania jakosci wyrobow sanitarnych i wyposazenia lazienek..Pisanie prac na zamowienie.Baza prac
magisterskich.Organizacja i funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych..praca licencjacka budzet
gminy .Szczepanska-woszczyna- katarzyna. Red. - doradztwo zawodowe i zarzadzanie kompetencjami :
wybory edukacyjno-zawodowe a problemy rynku pr.Umorzenie postepowania przygotowawczego z powodu
niepoczytalnosci sprawcy i zastosowanie srodkow zabezpieczajacych.Zroznicowanie cen podobnych
produktow i uslug w polsce i na swiecie.praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo
panstwa.Golebiowski- janusz w. (1928- ). Red. - integracja a granice suwerennosci .Jurydyczna konstrukcja
sprzedazy z prawem odkupu.Marketing terytorialny i jego zastosowanie w promocji miast.Zarzadzanie
jakoscia zywnosci przez system haccp na podstawie firmy grot.Kultura organizacyjna i zasoby ludzkie w
przedsiebiorstwach japonskich oraz poludioniowokoreanskich.Ambroziak- lukasz. - the eu - taiwan fta - what
does it mean for poland? .Kompleksowe zarzadzanie jakoscia w firmie produkcyjnej.Odpowiedzialnosc
pracodawcy za wypadki przy pracy.praca licencjacka budzet gminy .Determinanty efektywnego kierownika cechy osobowosciowe- kompetencje oraz style kierowania.Satysfakcja klientow banku internetowego (na
przykladzie mbanku).Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow budzetu miasta i gminy kalety w
latach 2006-2010.Analiza finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa ruch s.a..Kobiety na kierowniczych
stanowiskach - droga na szczyt- czynniki powodzenia i cena sukcesu..Kultura organizacyjna jako strategiczny
zasob warunkujacy dzialanosc przedsiebiorstwa (nsa przykladzie firmy komtel sp. Z .o.o).Przepisywanie
prac.Odpowiedzialnosc karna za dzialanie na szkode spolki handlowej z art. 585 kodeksu spolek handlowych
w swietle badan aktowych.Dochody wlasne w gospodarce finansowej gminy..Regula rozsadku w prawie
konkurencji stanow zjednoczonych- unii europejskiej i polski.Rola analizy finansowej w zarzadzaniu finansami
przedsiebiorstwa na przykladzie sieci sklepow alma w latach 2010-2012.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna za
tzw. Zle urodzenie.Akademickie biura karier - bariery i szanse rozwoju.Dlugookresowe zmiany struktury
wydatkow gospodarstw domowych w polsce jako przejaw zmian modelu konsumpcji..praca licencjacka
budzet gminy .Kredytowanie przedsiebiorstw w praktyce banku pko bp s.a..Mukherjee- a. S. - the spider’s
strategy : creating networks to avert crisis- create change- and really get ahead .System zarzadzania
dystrybucji produktow na przykladzie miedzynarodowej firmy x.Kierunki strategii rozwoju salonu urody styl
..
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studio.Pozyskiwanie i wykorzystywanie srodkow unijnych na przykladzie gminy panki.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza fundamentalna jako narzedzie wspomagajace podejmowanie decyzji inwestycyjnych
na rynku kapitalowym na przykladzie spolki pgnig s.a.Atrakcyjnosc turystyczna- a zarzadzanie
regionem.Przemoc w rodzinie a przestepstwo znecania sie..Chuliganstwo stadionowe w aspekcie
prawnokarnym.Analiza finansowa kuzni-zawadzkie sp. Z o.o. na podstawie sprawozdan
finansowych..Marketing i dystrybucja w internecie na przykladzie sklepu komputerowego
komputronik.pl.Panstwowa straz pozarna podstawowym elementem ratownictwa technicznego.Ryzyko w
ocenie oplacalnosci inwestycji w akcje i obligacje na gieldzie papierow wartosciowych.Telepraca jako forma
nietypowego zatrudnienia .Wspoldzialanie panstwa i kosciola katolickiego w zakresie przysposobienia.Oferta
produktowa banku dla klientow indywidualnych na przykladzie banku spoldzielczego w
zawadzkiem..Upolitycznienie sadownictwa miedzynarodowego. Relacje pomiedzy pokojem a
sprawiedliwoscia na podstawie funkcjonowania miedzynarodowego trybunalu karnego.Odpowiedzialnosc
cywilna za naruszenie obowiazkow informacyjnych spolek publicznych.Motywowanie pracownikow w
nowoczesnej organizacji.Rozwoj dzialalnosci mikrofirm na przykladzie wojewodztwa lodzkiego..Swiadczenia
pracownicze w prawie bilansowym i raportach biznesowych.Analiza dochodow i wydatkow gminy lubliniec w
latach 2007 - 2010.Zarzadzanie organizacja jako proces decyzyjny na przykladzie spoldzielni x.Tucholskaanna. - powiat : miedzy zbiorowoscia a wspolnota .Prawnokarna ochrona dziecka poczetego.praca
licencjacka budzet gminy .Biobudynki z surowcow miejscowych praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Produktywnosc linii walcowniczej na podstawie ksztaltowania lebkowego w
przedsiebiorstwie huta bankowa..Rada unii europejskiej.Anomalie kalendarzowe na rynku kapitalowym na
przykladzie gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Swoboda swiadczenia uslug medycznych na rynku
wewnetrznym unii europejskiej.Efektywnosc aktywizacji zawodowej osob bezrobotnych na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w grajewie.Spoleczne i zdrowotne problemy osob niepelnosprawnych.Prace
inzynierskie.Charakterystyka budzetu gminy zabkowice slaskie w latach 2009-2011.Bezrobocie mlodych ludzi
w powiecie wieruszowskim.Wykladnia celowosciowa wybranych ulg i zwolnien podatkowych.Polityka
finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy myslenice w latach 2002-2006.praca
licencjacka budzet gminy .Polityka powiatu wadowickiego ukierunkowana na stymulowanie rozwoju
lokalnego rynku pracy.Molestowanie seksualne w miejscu pracy.Rola posrednika w sprzedazy nieruchomosci
mieszkaniowych na przykladzie biura nieruchomosci viktoria w czestochowie..Oceny pracownicze jako
element motywowania pracownikow.Analiza efektywnosci zrodel finansowania inwestycji w
przedsiebiorstwie budownictwa elektroenergetycznego elbud katowice sp. Z o.o..praca licencjacka budzet
gminy .Destruktywne oddzialywanie pracy na sfere zycia prywatnego (na przykladzie firmy uslug
finansowych x).Warszawa marka turystyczna.Chmielinski- pawel. Red. - knowledge as a factor of rural
development [ed. Pawel chmielinski- agnieszka baer-nawrocka]..Podstawy teoretyczne funkcji personalnej i
specyfika jej realizacji w malych i srednich firmach.Kredyty mieszkaniowe w banku uniwersalnym i
hipotecznym..Rola systemow informatycznych wykorzystywanych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Proces
rekrutacji i selekcji na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy fmcg.Reklama w bankowosci.Rola public
relations w tworzeniu wizerunku muzeum archeologicznego w krakowie..Ochrona uprawnien rodzicielskich
w polskim prawie pracy.Wykorzystanie sprawozdan finansowych w ocenie funkcjonowania jednostek
budzetowych.Szkolenia pracownicze narzedziem pobudzania motywacji.Wplyw reklamy piwa na decyzje
nabywcze konsumentow.Doskonalenie zarzadzania przez projekty w warunkach przedsiebiorstwa
budowlanego x..Marketing w promocji zdrowia i jego wplyw na ksztaltowanie swiadomosci
konsumentow..Opakowanie czekolad jako sposob roznicowania pozornego.Znaczenie funduszy unijnych w
strategiach rozwoju lokalnego na przykladzie wybranych gmin.Promocja walorow turystycznych wybranych
gmin jurajskich.Rola dyrektora w zarzadzaniu palcowka oswiatowa.Analiza stanu gospodarek wodnosciekowej i odpadami w gminie mszana dolna..Jak pisac prace magisterska.Wplyw programow
lojalnosciowych na decyzje rynkowe konsumenta.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Zakres zadan samorzadu gminnego a zrodla ich finansowania na przykladzie gminy zaluski.Czynniki
rozwoju rynku sprzetu komputerowego w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac doktorskich
cena.Pisanie prac magisterskich warszawa.Praca licencjacka dziennikarstwo.Projektowanie skutecznych
..

..
kampanii reklamowych..Wplyw rachunku kosztow na wynik operacyjny przedsiebiorstwa..Male i srednie
przedsiebiorstwa po wejsciu polski do uni europejskiej.Konsolidacja zakladow ubezpieczen.Propozycja drogi
rozwoju dla gminy cisek do roku 2020..Tworzenie europejskiej spolki akcyjnej ( societas europaea ) w drodze
fuzji transgranicznej.Metodologia oceny przedsiebiorstwa przez bank dla potrzeb udzielania kredytu
inwestycyjnego.Promocja krakowa w unii europejskiej..Administracyjno-prawne ujecie zasobu
nieruchomosci w swietle ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami.Pisma
procesowe.System zarzadzania zakladem ubezpieczen spolecznych na przykladzie programu
platnik..Inwestycje a zamowienia publiczne w jednostkach administarcji samorzadowej na przykladzie miasta
radomska.Kazmierski- jan - logistyka a rozwoj regionu .Partycypacja spoleczna w procesie planowania
strategicznego w samorzadzie gminnym.Uprawnienia zakladowej organizacji zwiazkowej..Europejska
polityka sasiedztwa na przykladzie panstw maghrebu.System motywacyjny w policji na przykladzie komendy
powiatowej policji w radomsku.Kontrola podatkowa - jako sposob przeciwdzialania ucieczkom przed
podatkami na przykladzie pit.Praca magisterska administracja.Znaczenie systemu motywacyjnego i systemu
ocen w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu skarbowego w prudniku..Karta platnicza jako
element krajowego systemu platniczego..Rola plynnosci finansowej dla kondycji przedsiebiorstwa na
przykladzie przedsiebiorstwa famur sa.Organizacja czasu mieszkancom przez jednostki kultury na wybranych
przykladach.Porownawcza analiza finansowa spolek branzy cukierniczej ( na przykladzie wawel s.a. i mieszko
s.a. ).Projekt budowlany modernizacji budynku zrealizowanego w technologii tzw. „cegly zeranskiej”. Praca
inzynierska budownictwo.Prace naukowe.Rozwoj samodzierzawia w rosji jako modelu wladzy panstwowej
miedzy upadkiem bizancjum w 1453 r. A pierwsza konstytucja rosyjska z 1906..Outsourcing- jako metoda
nowego zarzadzania publicznego na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego im. L. Rydygiera w
krakowie.Strategie marketingowe przedsiebiorstwa na przykladzie firmy drog - bud sp. Z o. O..Dzielo sztuki status prawny i obrot w unii europejskiej.Marketing personalny.Wplyw reklamy na ksztaltowanie wizerunku
przedsiebiorstwa.Sandorski- jan. - opieka dyplomatyczna a miedzynarodowa ochrona praw czlowieka :
zagadnienia wybrane .Wykonywanie orzeczen o warunkowym zawieszeniu wykonania kary.Zamowienia
publiczne w swietle nowej regulacji prawnej ze szczegolnym uwzglednieniem procedury przetargu
nieograniczonego.Minimalizacja ryzyka kredytowego w praktyce bankowej.Agresja i przemoc w
szkolach.praca licencjacka budzet gminy .Strategie marketingowe wykorzystywane przy sprzedazy dobr
przemyslowych na przykladzie firmy wickman coventry ltd w anglii.Analiza kosztow eksploatacji zasobow
spoldzielni mieszkaniowej i wspolnot mieszkaniowych.Marketing terytorialny i partnerski. Analiza
wybranych instytucji kultury.Praca licencjacka z administracji.Tematy prac magisterskich z
rachunkowosci.Ekonomiczno - spoleczne uwarunkowania rent z tytulu niezdolnosci do pracy.praca
licencjacka budzet gminy .Rodzaje zabezpieczen kredytow dla osob fizycznych i podmiotow gospodarczych w
banku komercyjnym.zrodla finansowania malych- srednich przedsiebiorstw w ujeciu
teoretycznym.Zarzadzanie kosztami i wydatkami jednostek budzetowych na przykladzie powiatowych
zarzadow drog w pajecznie i w wieluniu.Analiza inwestycji w gminie konopiska-inwestycje w nieruchomosci
komunalne.Budowanie marki pracodawcy - teoria i praktyka.Zlece napisanie pracy.Buzz marketing w
segmencie dobr luksusowych.Rynek zywnosciowych produktow ekologicznych w polsce w procesie integracji
z unia europejska.Materialny nadzor budowlany nad samowola budowlana.Dostosowanie polityki rolnej
polski do wymogow ue.praca licencjacka budzet gminy .Budzetowanie kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa
na przykladzie niemieckiego podmiotu gospodarczego lange - maschinen und stahlbau z lunen.Czynniki
majace wplyw na satysfakcje klientow agencji ochrony osob i mienia.praca licencjacka budzet gminy
.Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa na podstawie spolki z o.o. Pgkim w antoniowie.Kodeksy nadzoru
korporacyjnego (corporate governance).Globalizacja a bezposrednie inwestycje zagraniczne..Mozliwosci
doskonalenia struktury organizacyjnej ( na przykladzie badan w powiatowym urzedzie pracy w
nysie)..Prawnokarna ochrona informacji w sferze elektronicznych sposobow ich przesylania- przetwarzania i
gromadzenia.Projekt nowelizacji kodeksu karnego komisji spolecznej centrum obywatelskich inicjatyw
ustawodawczych solidarnosci z 1981 r. Oraz jego wplyw na dzialalnosc komisji kodyfikacyjnej w latach 19871995 i kodeks karny z 6 czerwca 1997 r..Ocena wykorzystania srodkow europejskiego funduszu
spolecznego.Malopolska siec koordynatorow ds. Funduszy strukturalnych- a zdolnosc absorbcyjna gmin z
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..
obszaru wojewodztwa malopolskiego do pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania srodkow z
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach wdrazania zporr 2004-2006.Analiza systemu
dystrybucji towarow na podstwie centrum dystrybucji jysk..Analiza produktow bankowych na przykladzie
trzech bankow komercyjnych eurobanku lukas banku oraz polbanku..Zlota akcja w swietle orzecznictwa
europejskiego trybunalu sprawiedliwosci oraz prawa polskiego - ze szczegolnym uwzglednieniem ustawy z
dnia 3 czerwca 2005.Finansowanie dzialalnosci jednostki samorzadu terytorialnego. Analiza na przykladzie
gminy witonia w latach 2006-2009.Symptomy kryzysu w malych i srednich przedsiebiorstwach.Alternatywne
zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa miroslaw wrobel sp. Z
o.o..Reklama praca magisterska.Problem bezrobocia na tle wejscia polski do unii europejskiej.Amortyzacja
podatkowa i bilansowa srodkow trwalych na przykladzie wybranej jednostki.Zarzadzanie wplywami i
wydatkami w gminie szczekociny na przestrzeni lat 2007 - 2009.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja- jakoscia i
bezpieczenstwem pracy w zakladzie remontowo - uslugowym..Projekt organizajci wirtualnej w sektorze
motoryzacyjnym.Kurator w postepowaniu cywilnym.Przesluchanie osob nieletnich w procesie
karnym.Frejtag-mika- eliza. Red. Nauk. - teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjnosc gospodarowania
.Wplyw kierowania na relacje interpersonalne w organizacji na przykladzie urzedu gminy x i urzedu gminy y analiza porownawcza.Motywacja finansowa na przykladzie koniecpolskich zakladow plyt
pilsniowych.Strategia dzialania i rozwoju na przykladzie rozlewni wod mineralnych jurajska w
myszkowie.Koncepcja wdrozenia iso-9000 w przedsiebiorstwie na podstawie firmy ferax-iril sp. Z
o.o..Zarzadzanie zespolem szkol finansowanych przez gmine. Na przykladzie gminy bukowno..Pracoholizm
jako uzaleznienie xxi wieku.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zespolem przedstawicieli
handlowych.Praca magisterska prawo.Placowe i pozaplacowe motywowanie pracownikow na przykladzie
firmy nutricia - wydzial bobovita..Elastyczny czas pracy jako tendencja rozwojowa prawa pracy.Rola unijnych
funduszy strukturalnych w modernizacji polskiej gospodarki.Polityka sprzedazy uslug ubezpieczeniowych w
multiagencjach..Komunikacja interpersonalna w organizacji na przykladzie przychodni specjalistycznej
optica.Udzial prokuratora w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym..Ocena
skutecznosci form i metod zabezpieczania przed ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykladzie
banku pko bp s.a. w latach 2001-2004.Rola gminy w funkcjonowaniu placowek oswiatowych na przykladzie
gminy glogow malopolski..System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w polsce w latach 19992005.Zarzadzanie budzetem miasta i gminy koluszki w latach 2003 - 2005.Formy opodatkowania a
konkurencyjnosc mikropodmiotow gospodarczych.Jak pisac prace dyplomowa.Czas popelnienia czynu w
ramach konstrukcji delictum continuatum.Popyt na uslugi handlu detalicznego swiadczonego za
posrednictwem internetu.Atrakcyjnosc turystyczna podstawa kreowania turystyki w gminie
kleszczow.Ekshumacja.problematyka medyczno-sadowa i kryminalistyczna.Swiatkowski- andrzej marian praktyczne problemy prawa pracy w orzecznictwie : glosy prof. A. M. Swiatkowskiego .Specjalne strefy
ekonomiczne w polsce- aspekty administracyjnoprawne.Rola gminy w aspekcie wspierania rozwoju lokalnej
przedsiebiorczosci (na przykladzie gminy grajewo).Szablewski- andrzej t. - capital flows in the global
economy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw stylow komunikowania sie na klimat pracy zespolu.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza rynkow pracy w krajach unii europejskiej w perspektywie
strategii lizbonskiej w latach 2004-2008.Dzierzawa nieruchomosci rolnych..Strategia wprowadzania nowego
produktu na rynek na przykladzie telefonow firmy nokia.Kredyty i pozyczki w finansowaniu inwestycji
gminych.Prace naukowe.Kontrakty menedzerskie w prawie polskim.Ocena funkcjonowania handlu
elektronicznego w sektorze b2b.Ocena zdolnosci podwyzszenia kapitalu zakladowego na przykladzie sp. Z o.
O..Strategie rozwojowe podejmowane przez firmy sektora farmaceutycznego.Opinia bieglego w procesie
cywilnym.Motywacja jako element psychologii organizacji i pracy na przykladzie sieci sklepow
biedronka.Dzialalnosc inwestycyjna gminy i zewnetrzne zrodla jej finansowania na przykladzie gminy
kalwaria zebrzydowska.Pozycja ustrojowa prezydenta republiki czeskiej.Rozwoj handlu internetowego w
polsce na tle zmian tendencji swiatowych.Logistyczna obsluga klienta zrodlem przewagi konkurencyjnej w
segmencie b2c. Badanie na przykladzie sklepu internetowego.Borowska- grazyna - inwentaryzacja :
podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista- technik rachunkowosci : kwalif.praca licencjacka budzet
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gminy .praca licencjacka budzet gminy .Strategie promocji bankow na przykladzie multibanku.Systemy
wymiany danych jako czynnik optymalizujacy procesy logistyczne w przedsiebiorstwie
transportowym.Upolitycznienie sadownictwa miedzynarodowego. Relacje pomiedzy pokojem a
sprawiedliwoscia na podstawie funkcjonowania miedzynarodowego trybunalu karnego.Rola biznesplanu w
procesie uruchomienia dzialalnosci gospodarczej.Wplyw reklamy prasowej na zachowania konsumentow na
rynku..Wykorzystanie internetu w dzialalnosci marketingowej firm.Procedura zamowien publicznych w
zakresie gospodarownia majatkiem publicznym na przykladzie domu pomocy spolecznej w
wojszycach.Ocena jakosci uslug swiadczonych przez zaklad ubezpieczen spolecznych..Rozwiazania
systemowe na rzecz ograniczenia plynnosci pracowniczej w centrach outsourcingowych w polsce na
podstawie firmy x.Kierowanie szkola podstawowa w opatowie.Wplyw otoczenia na funkcjonowanie malych i
srednich przedsiebiorstw branzy poligraficznej.Total quality management jako nowoczesna koncepcja
zarzadzania przedsiebiorstwem..praca licencjacka budzet gminy .Geneza i rozwoj bilateralnych stosunkow
polityczno - gospodarczych stanow zjednoczonych i europy do momentu jej integracji.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Systemy rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich w
xix wieku.Miejsce singapuru w handlu swiatowym i polskich obrotach miedzynarodowych.Wplyw
kapitalizacji spolki na oczekiwana stope zwrotu inwestorow - efekt wielkosci. Analiza efektu malych spolek na
gpw w warszawie.Planowanie strategiczne w powiecie pajeczanskim..Komunikacja - elementem dzialan
promocyjnych (na przykladzie spolki dom-bud s.j. m.t. polgrabia).Sad najwyzszy i jego rola w zniesieniu
segregacji rasowej w stanach zjednoczonych..Zarzadzanie projektami realizowanymi w organizacjach
pozarzadowych finansowanych ze srodkow unii europejskiej.Cesja globalna w prawie polskim.Analiza
procedury kredytowej malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie pko bp.Przestepstwo handlu ludzmi
w kontekscie zasady nullum crimen sine lege.Malarewicz- agnieszka. - konsument a reklama : studium
cywilnoprawne .Wspolpraca jednostek samorzadu terytorialnego z organizacjami pozarzadowymi. Na
przykladzie urzedu miasta oswiecim.Centralne biuro sledcze jako jednostka do zwalczania przestepczosci
zorganizowanej.Dostosowania polskich przedsiebiorstw do wymogow ue w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci na przykladzie oferty getin
banku.Motywacja i elementy jej stymulacji w zarzadzaniu na przykladzie przedsiebiorstwa x.Analiza i ocena
gospodarki budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przyrow w latach 20062011.Korzysci z uzyskania certyfikatu iso 9001 : 2000 na przykladzie samodzielnego zespolu publicznych
zakladow lecznictwa otwartego warszawa - wola..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku spoldzielczym
w zytnie w latach 2005-2009.System motywacyjny pracownikow mpk - lodz sp. Z o.o..Podatki i oplaty w
obrocie nieruchomosciami na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej metalurg w czestochowie.Systemy
logistyczno- informatyczne wykorzystywane przy budowie serwisu spolecznosciowego budownictwo
polskie.pl.Kubuj- katarzyna. Red. - europeizacja konstytucji panstw unii europejskiej .Obywatelskie
nieposluszenstwo jako forma walki o wolnosc jednostki.Dzieciobojstwo.Plynnosc finansowa jako wyznacznik
kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie b+k polska sp. Z o.o. W latach 2007-2009.Prace
licencjackie filologia angielska.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Stosunek
wiezniow- studentow prawa oraz osob losowo wybranych co do sposobu karania za najczesciej popelniane
przestepstwa.Metody i techniki manipulacji ksiegowych wplywajace na ocene kondycji finansowej i wycene
spolek..Jakosc w obszarze przyjec surowcow na podstawie przedsiebiorstwa x.Analiza zarzadzania
bezpieczenstwem ochrony informacji niejawnych.Ocena jakosci uslug przez klientow zakladu ubezpieczen
majatkowych.Zagrozenia w procesach pracy w przemysle miesnym ze szczegolnym uwzglednieniem zagrozen
biologicznych na przykladzie zakladow miesnych jandar.Reklama sprzedazy w przedsiebiorstwie
produkcyjnym branzy gorniczej na przykladzie fabryki maszyn famur w katowicach.Przeksztalcenie
spoldzielni pracy w spolke prawa handlowego.Wykorzystanie cyklu konwersji gotowki w efektywnym
zarzadzaniu plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy roan..Znaczenie obslugi klienta dla
funkcjonowania dostawcow uslug logistycznych - przyklad firmy schenker.Zarzadzanie budzetem szkoly
ponadgimnazjalnej na przykladzie powiatowego zespolu edukacyjnego w konstantynowie lodzkim.praca
licencjacka budzet gminy .Bon oswiatowy – korzysc- koniecznosc czy zagrozenie dla polskiej
oswiaty.Reprezentacja spolki akcyjnej.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie koncernu
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lotos.York- melinda r. - gender attitudes and violence against women .Finansowanie zadan jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rozprza.Przestepstwo w szkole.Praca licencjacka spis
tresci.Logistyka w zarzadzaniu jednostkami samorzadu terytorialnego (na przykladzie miasta
leczyca).Zjawisko bezrobocia w polsce - sposoby przeciwdzialania..Szanse i bariery rozwoju rolniczych
spoldzielni produkcyjnych na przykladzie rsp w wierzbnie..Zarzadzanie zespolem pracownikow- budowa
zespolu i kierowanie procesami grupowymi..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena procesu
rekrutacji i selekcji na przykladzie badanej organizacji.System wynagrodzen wyzszej kadry kierowniczej w
sektorze bankowym..praca licencjacka budzet gminy .Wewnetrzna struktura organizacyjna sadow
powszechnych..Rola wladz lokalnych w zwalczniu bezrobocia na przykladzie powiatu
zdunskowolskiego..Prace licencjackie rachunkowosc.Eksploatacja utworu muzycznego w
internecie.Dzialalnosc prasowa w internecie.Konkurencyjnosc transportu samochodowego po przystapieniu
polski do unii europejskiej.Skup- magdalena. Red. - zrownowazony rozwoj : aspekty rozwoju spolecznosci
lokalnych .Charakter prawny regulaminu strony internetowej jako regulacji dotyczacej prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej w internecie.Wplyw dzialalnosci kredytowej banku na wielkosc jego wyniku
finansowego- na przykladzie banku pko bp s.a..Przeksztalcanie spolki komandytowo-akcyjnej w spolke
akcyjna.Zarzadzanie logistyka dystrybucji w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Podatkowa ksiega
przychodow i rozchodow a podatek od towarow i uslug.Wplyw kultury organizacyjnej na motywacje do pracy
na przykladzie przedsiebiorstwa pkp polskie linie kolejowe sa.Cultural diversity in jerusalem as a tourist
product.Zarzadzanie zapasami na przykladzie tme sp. Z o.o..Zarzadzanie marketingiem w sporcie na
przykladzie klubu sportowego wisla krakow s.a..Efektywnosc systemu motywowania pracownikow.Instytucja
nadplaty podatku w ordynacji podatkowej.Prawo handlowe.Kursy walut w polsce w latach 20062010.Tematy na prace licencjacka.Umowa o dozywocie.Wdrozenie normy iso 9001-2008 w zakladach sprzetu
precyzyjnego niewiadow s.a..Rola menedzera na przykladzie restauracji wierzynek w krakowie.Pisanie prac
angielski.Zapewnienie jakosci w procesie produkcji wyrobow metalowych..Sprawozdawczosc finansowa
organizacji pozytku publicznego.Koszty pracy w polsce w latach 2008-2012.Specyfika restrukturyzacji
przedsiebiorstw w srodowisku globalnej gospodarki.Analiza funkcjonowania wybranych produktow
bankowych w banku pko bp w latach 2005- 2009.Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan
gminy.Podzial gospodarstwa rolnego - przeslanki- dopuszczalnosc i zasady.praca licencjacka budzet gminy
.Czynnosci konwencjonalne w prawie cywilnym.Marketing jako czynnik rozwoju turystyki biznesowej na
przykladzie wybranych miast polski.Mozliwosci i ograniczenia w zakresie standaryzacji dzialan zwiazanych z
obsluga klienta (na przykladzie tp sa oddzial w krakowie)..Powstanie i rozwoj lewicy w czechoslowacji i
czechach (1918 - 2010).Analiza finansowa banku komercyjnego na przykladzie ing bank slaski
s.a..Wspolpraca nauki i biznesu w polsce - studium przypadku cittru na uniwersytecie jagiellonskim w
krakowie.Zarys ksztaltowania sie ustroju samorzadu terytorialnego w polsce.Postepowanie w sprawach o
rozwod.Decentralizacja jako instytucja prawa administracyjnego..Klauzule abuzywne w umowach
deweloperskich.Zarzadzanie podatkami na przykladzie miasta - gminy strykow.Warunkowe umorzenie w
postepowania karnego..Minimalizacja konfliktow w negocjacjach na przykladzie firmy jaworowy zdroj.praca
licencjacka budzet gminy .E-marketing - opportunities and threats for small and medium-size business on
example of julart company.Gospodarka magazynowania jako podsystem logistyczny w przedsiebiorstwie
przemyslowym..Ochrona ofiar przestepstw w polsce.Fundusz socjalny na przykladzie firmy xxx.Transport
autokarowy w obsludze ruchu turystycznego w ujeciu ekonomicznym..Wybrane aspekty ekonomii wlasnosci
intelektualnej - transfer technologii.Umacnianie pozycji rynkowej malej firmy na rynku stolarki budowlanej
na przykladzie firmy domilas.Ugoda administracyjna w nauce polskiego prawa administracyjnego.Metody
wzmacniania gruntow slabonosnych. Praca inzynierska budownictwo.Wplyw kosztow jakosci na wynik
finansowy firmy fideltronik.Uchylenie lub zmiana ostatecznej- niewadliwej decyzji
administracyjnej.Wdrozenie i funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia wg norm iso na przykladzie
zakladu ceramiki budowlanej w tubadzinie.Ryzyko kredytowe a zdolnosc kredytowa i jej analiza.Zarzadzanie
nieruchomosciami mieszkaniowymi w gminie poczesna przez wspolnote mieszkaniowa m1.Zastosowanie
logistycznych systemow informatycznych na przykladzie centrum logistycznego xyz.Rola uzdrowiska w
rozwoju lokalnym na przykladzie gminy rabka-zdroj..Rada unii europejskiej.Logistyczna obsluga klienta jako
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determinanta przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Partnerstwo publiczno-prywatne szanse i bariery
zastosowania formuly ppp w gminach.Podstawy ogloszenia upadlosci - konsekwencje wadliwej
regulacji.Segmentacja rynku jubilerskiego w polsce na przykladzie firm: w. Kruk- apart i yes
bizuteria..Funkcjonowanie rynku private equity / venture capital w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Procesy rozwojowe przedsiebiorstwa a jego sytuacja ekonomicznofinansowa.Podstawy przekazania sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia brakow postepowania
przygotowawczego na zasadzie art. 345 k.p.k..Partnerstwo publiczno - prywatne jako sposob realizacji
dzialan w sferze uzytecznosci publicznej w polsce i w europie.Procesy dostosowawcze w polskim rolnictwie
w obliczu czlonkostwa z ue. Analiza empiryczna na wybranym przykladzie.praca licencjacka budzet gminy
.Fundusze hedgingowe jako alternatywna metoda inwestowania na globalnym rynku
finansowym.Rekrutacja- selekcja oraz szkolenia pracownikow jako elementy procesu kadrowego na
przykladzie firmy x.Ocena wdrozenia systemu jakosci w dzialalnosci kontrolnej panstwowej inspekcji
sanitarnej wojewodztwa lodzkiego.Pisanie prac na zamowienie.Etyka urzednicza w kontekscie teorii
biurokracji w odniesieniu do praktyki urzedu panstwowego.Zarzadzanie przedsiebiorstwem a jego polityka
amortyzacyjna.Procedury egzekucyjne w praktyce fiskalnej /na podstawie podatku vat/.Oddzialywanie
narodowego banku polskiego na gospodarke finansowa panstwa..Problem ucieczki od podatku (na
przykladzie podatkow dochodowych).Analiza fundamentalna jako narzedzie podejmowania decyzji
inwestycyjnych na rynku papierow wartosciowych.Ocena okresowa pracownikow jako element motywacyjny
w zarzadzaniu zasobami ludzkimi. Projekt systemu ocen okresowych pracownikow agencji rezerw
materialowych.Dostep do informacji publicznej w urzedzie miejskim w dobrodzieniu..praca licencjacka
budzet gminy .Analiza porownawcza wydatkow budzetowych powiatow: piotrkowskiego z
opoczynskim.Polsko-czeskie seminarium prawnicze - konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po
uchwaleniu konstytucji obu panstw : i polsko-c.Narzedzia motywowania pracownikow w
przedsiebiorstwie.System motywacyjny w spoldzielczej kasie oszczednosciowo – kredytowej „wesola” analiza- ocena i propozycje modernizacji.Przykladowe prace licencjackie z administracji.Ochrona czci i
dobrego imienia realizowana przez norme zawarta w art. 212 kk- a granice wolnosci slowa - problem kolizji
praw podstawowych.Przekrycie strukturalne pasazu w szkole wyzszej. Praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena podatku vat na podstawie oknopol sp. Z o.o. w latach 2005-2009.Analiza
ekonomiczna jako narzedzie oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie ostroleckiego
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji sp. Z o. O..Wplyw struktury finansowania na wartosc
przedsiebiorstw w polsce..Prawo europejskie.Analiza i ocena zagrozen oraz ryzyka zawodowego na
przykladzie przedsiebiorstwa przerobki drewna.Prace dyplomowe przyklady.Wdrazanie systemu
bezpieczenstwa zdrowotnego zywnosci haccp z mozliwoscia wdrozenia systemu iso 22000 na przykladzie
badanego zakladu produkcyjnego.Podzial nieruchomosci w swietle z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomosciami.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o kondycji ekonomicznofinansowej przedsiebiorstwa w dobie kryzysu finansowego na przykladzie grupy lotos s.a..Dzialalnosc
inwestycyjna w rachunkowosci jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
moszczenica.Europejskie prawo administracyjne.Historia administracji.Fenomen panstwa upadlego- jako
zagrozenie i wyzwanie dla spolecznosci miedzynarodowej. Kazus bosni i hercegowiny.Przychody ze sprzedazy
uslug medycznych i koszty ich pozyskiwania na przykladzie spolki akcyjnej optima medycyna sa..Tematy prac
licencjackich rachunkowosc.Sledzinska-simon- anna. Red. - prawa osob transseksualnych : rozwiazania
modelowe a sytuacja w polsce .Status prawny i zawodowy zarzadcy nieruchomosci na przykladzie
nieruchomosci mieszkaniowych..Czynnosci prokuratora w ogledzinach.Rola doradcy do spraw
bezpieczenstwa przewozu towarow niebezpiecznych w zapewnianiu bezpieczenstwa przewozu materialow
niebezpiecznych.Ocena pozornosci czynnosci cywilnoprawnych przez organy podatkowe.Problematyka
terroryzmu w ujeciu kryminologicznym.Grochowski- robert - granice prawne i etyczne reklamy w
ustawodawstwie krajowym i europejskim .Warunki implementacji systemu zarzadzania jakoscia na
przykladzie firmy tvab sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Konsumpcja surowcow nieodnawialnych
przez gospodarstwa domowe a zrownowazony rozwoj w polsce w latach 2000-2007..Skuteczne metody
pozyskiwania zasobow ludzkich w organizacji.Analiza sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa jako
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podstawa oceny jego kondycji finansowej.Rola i znaczenie systemu informacyjnego warset na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie.Analiza sprawozdawczosci finansowej w przedsiebiorstwie x.Walory
turystyczne krymu - analiza mozliwosci ich wykorzystania dla lepszej organizacji ruchu
turystycznego..Mediacja - alternatywne rozwiazywanie sporow na gruncie polskiego postepowania
cywilnego.Wspieranie rozwoju zasobow ludzkich ze srodkow zporr na przykladzie wojewodztwa
malopolskiego..Pozytywne aspekty konfliktow interpersonalnych w organizacji.Rola unii europejskiej na
rzecz rozwoju.Prace licencjackie z administracji.Strategia promocji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
konfekcyjnej x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich
ogloszenia.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac praca.Venture capital w stanach zjednoczonych
ameryki polnocnej.praca licencjacka budzet gminy .Adaptacja nowych pracownikow a typ osobowosci.Wplyw
szkolen na rozwoj kompetencji pracownikow.Ochrona praw dziecka w polsce.Zarzadzanie relacjami z
klientem na przykladzie przedsiebiorstwa new generation gsm..Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko
s.a. w zakresie kredytow konsumpcyjnych dla klientow indywidualnych udzielonych w latach 2000 2004.Organizacja pracy lotniska na przykladzie portu lotniczego im. Wladyslawa reymonta w lodzi.Srodki
ochrony prawnej we wspolnotowym prawie zamowien publicznych.Rajdy samochodowe jako element
promocji turystycznej regionu.Seminarium ii r.niest. V r- kat. Publicznego prawa gospodarczego.praca
licencjacka budzet gminy .Prac licencjackich.Systemy komunikowania sie jako instrument wplywajacy na
precepcje zmian organizacyjnych..System przeciwdzialania terroryzmowi w polsce.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta w szydlowcu.praca licencjacka budzet
gminy .Projekt tiob kompleksu rekreacyjno-sportowego praca inzynierska budownictwo.Tozsamosc miasta
czestochowy w aspekcie marketingu terytorialnego.Sprawozdania finansowe jako podstawa do ograniczenia
ryzyka finansowego i operacyjnego.Prace licencjackie ceny.Gospodarka przestrzenna samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy klobuck.Prace dyplomowe z bhp.Krytyka systemow ubezpieczen
spolecznych..Zwolnienia grupowe w prawie polskim.Logistyka dystrybucji w aspekcie strategii obslugi klienta
- na przykladzie firmy astra mg.Polityka kredytowa a stabilnosc sektora bankowego w polsce.Rekrutacja i
selekcja w organizacjach pozarzadowych.Sklep internetowy - podejmowanie dzialalnosci.Ocena paserstwa na
przykladzie miasta czestochowy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola emocji
w reklamie - analiza wizualnych przekazow reklamowych na przykladzie branzy motoryzacyjnej.Wplyw
innowacji na konkurencyjnosc przedsiebiorstwa.Rynek kolejowy w polsce w kontekscie tworzenia jednolitego
obszaru kolejowego unii europejskiej.Deliktowa i kontraktowa podstawa odpowiedzialnosci podmiotow
prowadzacych negocjacje.Proces dyfuzji innowacji technologicznych w logistyce.Decyzja administracyjna
wydana na podstawie falszywego dowodu lub w wyniku przestepstwa.Analiza efektywnosci umow leasingu
w kodan sp. Z o.o..Wycena nieruchomosci inwestycyjnych.Postepowanie z nieletnimi w polsce.Port lotniczy
w systemie transportu intermodalnego.Nieruchomosci a podatki dochodowe i obrotowe. Wybrane
zagadnienia.Zwolnienie z podatku dochodowego od osob prawnych dla podmiotow dzialajacych w
specjalnych strefach ekonomicznych w kontekscie zasady sprawiedliwosci podatkowej.praca licencjacka
budzet gminy .Nabor pracownikow do organizacji. Studium przypadku pko bp s.a. oddzial w piotrkowie
trybunalskim.Kultura organizacyjna w korporacji miedzynarodowej.Ceny na polskim rynku nieruchomosci
mieszkaniowych.Wplyw reklamy kosmetykow na decyzje zakupowe kobiet.praca licencjacka budzet gminy
.Granice skargi kasacyjnej w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Zarzadzanie nieruchomosciami
lesnymi.Alternatywny rynek inwestycji.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj spoleczno - gospodarczy gmin
powiatu strzeleckiego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Reaktywacja sadownictwa administracyjnego w polsce w 1980 r..Dzialalnosc kredytowa banku
spoldzielczego we wloszczowie w latach 2004 - 2006.Zazalenie w procesie cywilnym.Marketing terytorialny
miasta lodzi w latach 2000-2005.Koszty swiadczen medycznych w przychodni lekarskiej.Wstep do pracy
magisterskiej.Administracyjnoprawny status cudzoziemcow w polsce..Analiza procesu prania pieniedzy oraz
systemu przeciwdzialaniatemu procederowi..Andrzejewski- grzegorz (1970- ). Red. - edukacja techniczna dla
rynku pracy .Przeksztalcenie stosunku pracy..Procesy fuzji i przejec w gospodarce polskiej na wybranym
przykladzie.List zastawny.Ocena funkcjonowania produkcji kosmetykow wedlug zasad toyoty..Dzialalnosc
ngos w sferze kultury jako element rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego.Wilks- colin. - the governing
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imperative : a no-nonsense perspective for boardroom directors and executives .Zarzadzanie strategiczne w
organizacjach pozarzadowych na podstawie stowarzyszenia willa decjusza.Oszustwo w polskim prawie
karnym.Interaktywne i tradycyjne sposoby badania satysfakcji pracownikow.Bartkowiak- piotr. Red. dillemas of business management in times of crisis .Funkcjonowanie audytu wewnetrznego na przykladzie
przedsiebiorstwa xxx.praca licencjacka budzet gminy .Proces kontroli jakosci w procesie produkcji silownika
hydraulicznego..praca licencjacka budzet gminy .Stosowane systemy ocen pracownikow naukowodydaktycznych w uczelniach wyzszych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego w okresie 2000-2005
r..Regulacje sprawozdawczosci finansowej spolek kapitalowych w polsce a iv dyrektywa unii
europejskiej.Ocena dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa zlomrex s. A. W latach 2004-2006.Promocja
uslug na przykladzie firmy zarowka pr i marketing.Oddzialywanie produktem przez lodzkie zaklady metalowe
lozamet.Zasady i dyrektywy sadowego wymiaru kary ( ze szczegolnym uwzglednieniem art53 kk ).Ocena
skutecznosci zarzadzania personelem w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy stegu sp. Z o.o..Turystyka
industrialna jako regionalny produkt turystyczny wojewodztwa slaskiego..Wydatki na pomoc spoleczna na
przykladzie gminy pajeczno i gminy dzialoszyn.Praca magisterska z administracji.Rozwiazanie umowy o prace
przez pracownika z powodu ciezkiego naruszenia przez pracodawce podstawowych obowiazkow.Proces
zarzadzania ochrona srodowiska na przykladzie gminy miejskiej kutno.Analiza i ocena zintegrowanego
systemu zarzadzania hotelem hogatex starlight - front office..Korupcja w sektorze farmaceutycznym.praca
licencjacka budzet gminy .Organizacja i funkcjonowanie urzedu gminy..System ocen pracownikow w
przedsiebiorstwach handlowych..Wynik finansowy banku komercyjnego.Populizm penalny.Wybrane
elementy procesu decyzyjnego prowadzace do likwidacji przedsiebiorstwa.Hipoteka i inne zabezpieczenia
kredytu na finansowanie inwestycji w nieruchomosci na przykladzie oddzialu operacyjnego banku ochrony
srodowiska w klobucku..Ocena systemu motywacyjnego przedsiebiorstwa na przykladzie renault zodiac
witold gut..Proces otwierania systemow prawnych jako przejaw odchodzenia od pozytywistycznej wizji
prawa.Rachunkowosc budzetowa na przykladzie urzedu kontroli skarbowej..Realizacja polityki regionalnej
unii europejskiej na przykladzie miasta lodzi.Fundusz pracy w walce z bezrobociem na przykladzie powiatu
ostroleckiego w latach 1990-2005.Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej przedsiebiorcow
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w zakresie lowiectwa.Strategia rozwoju firmy fameg w
radomsku..Ocena dzialalnosci i funcjonowania domow pomocy spolecznej na przykladzie domu pomocy
spolecznej ul. Ciolkowskiego 2 w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Pisze prace
licencjackie.Charakterystyka podatkow posrednich i ich dostosowanie do wymogow unii
europejskiej.Wybrane aspekty kryminalistyczne srodkow dzialajacych podobnie do alkoholu.Wplyw turystyki
uzdrowiskowej na kondycje psychofizyczna czlowieka na przykladzie hoteltu spa fero lux w krakowie.Analiza
budzetu gminy starcza w latach 2003 - 2006.Misala- jozef. Red. - polska w unii europejskiej : wstepny bilans
czlonkostwa : praca zbiorowa .Conformidad - konsensualna forma zakonczenia procesu karnego w
hiszpanskiej procedurze karnej.Jakosc uslug telekomunikacyjnych..Rolnictwo w polsce po przystapieniu do
unii europejskiej.Analiza systemu motywowania w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy
spozywczej z sierpca.Pisanie prac.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie nieruchomosci
mieszkaniowych na przykladzie kredytow hipotecznych banku ochrony srodowiska s.a. w latach 20082011.Analiza efektywnosci ekonomicznej przedsiebiorstwa handlowego na podstawie powszechnej
spoldzielni spozywcow zorza w radomsku.Tematy na prace licencjacka.Prac licencjackich.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw dzialan marketingowych na rozwoj miasta na przykladzie sieradza.Wzrost zamoznosci
spoleczenstwaa rozwoj private banking w polsce..Wstep pracy licencjackiej.Realizacja prawa wspolnoty
lokalnej do kreowania ustroju wewnetrznego w gminie myslenice.Analiza dochodow budzetowych w gminie
zgierz w latach 2004-2007.Przedstawicielstwo ustawowe rodzicow oraz zarzad majatkiem
dziecka.Elastycznosc pracy tymczasowej.Plan pracy magisterskiej wzor.Polityka pieniezna narodowego banku
polskiego a inflacja w latach 2000-2007.Rola normalizacji jakosciowej i prawnej w ekologistyce.praca
licencjacka budzet gminy .Uzytecznosc kredytow konsumpcyjnych - analiza porownawcza bankow w
polsce.Witosz- antoni. - wierzyciel a procesy restrukturyzacyjne spolek handlowych .Wypadki drogowe w
ujeciu prawa karnego i kryminalistyki.Agresja w srodowisku pracy jako element ryzyka zawodowego
wystepujacego w urzedzie skarbowym.praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie sprawozdan
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finansowych w ocenie finansowej przedsiebiorstwa na podstawie brenntag w latach 20052007..Mielczarczyk- zofia. - podstawy finansow publicznych : podrecznik do nauki zawodu technik
administracji : kwalifikacj.Licencjat prace.Prace magisterskie licencjackie.praca licencjacka budzet gminy
.Dane osobowe w sektorze bankowym ich ochrona- poprawnosc i integralnosc.Istota i znaczenie analizy
finansowej w warunkach gospodarki rynkowej.Wyrzykowski- miroslaw (1950- ). Red. - prawa staja sie
prawem : status jednostki a tendencje rozwojowe prawa : konferencja wydzialu.Odszkodowanie za
niesluszne skazanie w polskim procesie karnym.Leasing - zrodlo finansowania firmy quriers przesylki &
cargo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc reklamowa w polskiej telewizji publicznej w swietle przepisow prawa.Badanie zadowolenia
studentow z uslug edukacyjnych wydzialu zarzadzania politechniki czestochowskiej - analiza i ocena na
wybranej grupie studentow..Przychody i koszty w --energy investors spolce z o.o.- a ich wplyw na wynik
finansowy w latach 2006-2008.Zastosowanie planowania finansowego do formulowania strategii na
przykladzie zakladu --lentex s.a..System motywowania pracownikow jako element wizerunku firmy (na
przykladzie leroy merlin polska- sp. Z o.o.).Dyzur medyczny w kontekscie czasu pracy..Kryteria oceny
finansowej dzialalnosci otwartych funduszy emerytalnych..Kredyty mieszkaniowe w banku uniwersalnym i
hipotecznym..Wady i zalety finansowania publicznej sluzbu zdrowia w polsce..Sprzeciw w systemie srodkow
zaskarzenia w polskim procesie karnym.Bezpieczenstwo publiczne – rola i zadania policji w jego zapewnieniu
w ii rzeczpospolitej oraz w obliczu wspolczesnych zagrozen .Polityka promocji realizowana przez male
przedsiebiorstwo na przykladzie orto plus lifts.praca licencjacka budzet gminy .Refundacja lekow i jej
znaczenie dla apteki na przykladzie apteki x.Przestepstwo korupcji w polskiej pilce noznej.Ryzyko czyste w
centrum logistycznym.Controlling w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Efektywnosc procesow logistycznych w
przedsiebiorstwie hz transport..Ocena okresowa pracownikow nizszego szczebla na przykladzie firmy
budowlanej budimex dromex s.a..Promocja produktu turystycznego na przykladzie biura podrozy
triada.Wykorzystanie koncepcji crm do budowy trwalych relacji z klientami.Analiza bezpieczenstwa
energetycznego polski w kontekscie dostaw glownych surowcow energetycznych z federacji
rosyjskiej.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej we francuskim postepowaniu cywilnym.Outsorcing jako
narzedzie globalizacji (na przykladzie stanow zjednoczonych i indii)..Analiza rentownosci przedsiebiorstwa x
w latach 2001-2004 na podstawie sprawozdan finansowych.Prace dyplomowe pedagogika.Elastyczne formy
zatrudnienia- jako czynnik aktywizujacy zawodowo.Szanse i trudnosci w rozwoju gminy przyrow.Strategia
rynkowa firmy stomil sanok s.a..Rola parlamentow narodowych w procesie legislacyjnym w unii
europejskiej.zrodla i przebieg konfliktow spolecznych w organizacjach gospodarczych na przykladzie
przedsiebiorstwa teriel w gostyniu.Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie esbanku banku
spoldzielczego w latach 2007-2011..Zarzadzanie produkcja i jakoscia sprzetu wentylacyjnego..Teoria i
praktyka autorytaryzmu w polsce miedzywojennej.praca licencjacka budzet gminy .Zasadnosc kodeksowej
regulacji umowy franchisingu.Gospodarka finansowa gmin wiejskich.Dzialalnosc w zakresie finansowania
nieruchomosci mieszkaniowych przez bank spoldzielczy w jastrzebiu zdroju.Praktyczne aspekty bankructwa
wielkich korporacji..Przedsiebiorczosc jednostki zalozycielskiej recepta na sukces przedsiebiorstwa na
przykladzie grupy polbau.Ocena strategii rozwoju miasta i gminy lipsko przy zastosowaniu kryterium
ekologicznego..Polityka rowerowa krakowa na tle innych miast polski i europy.Planowanie jako funkcja
zarzadzania na przykladzie spolki x.Koncesja w prawie energetycznym.Minister sprawiedliwosci.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci szkolen na podstawie firmy
era.Logistyczna obsluga klienta.Skica- tomasz. - samorzady a rozwoj przedsiebiorczosci : instrumenty
wspierania przedsiebiorczosci przez sa.Maszyny oraz urzadzenia do skladowania i transportu wewnetrznego
wykorzystywane w magazynach skladujacych towary na paletach eur.Specyfika bankowych papierow
wartosciowych.Kolor w reklamie.Podstawowe czynniki skutecznego kierowania praca
zespolowa.Wspolczesne formy oszczedzania i inwestowania na przykladzie poludniowo-zachodniej
spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie strategiczne na przykladzie przedsiebiorstwa boryszew s.a. oddz. Maflow.Polityka unii
europejskiej wobec uchodzcow.Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego ziemi wielunskiej w
latach 2006 - 2010.Wykorzystanie metod derekrutacji i outplacement’u w zarzadzaniu personelem.praca
..

..
licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania i konsekwencje wypalenia zawodowego na przykladzie firmy
delphi - oddzial zabierzow.Wybrane przestepstwa rozdzialu xix kodeksu karnego popelniane przez
lekarzy.Podstawy apelacji i kasacji studium porownawcze.System okresowej oceny pracownikow na
przykladzie banku pekao s.a..Wycena zuzycia srodkow trwalych w aspekcie rachunkowym i podatkowym.Dwa
nurty kodyfikacyjne prawa polskiego w xvi i xviii wieku.Problematyka pozwolen w teorii prawa z
perspektywy logiczno - jezykowej.Analiza budzetu gminy slupia jedrzejowska w latach 2003-2005.Szkolenie
jako element systemu motywacyjnego w zarzadzaniu..Wznowienie postepowania z urzedu w polskiej
procedurze karnej.Regulacje prawne i wzorcowe sprawozdawczosci finansowej w polsce i na swiecie.Praca
licencjacka badawcza.Fundusze hedgingowe jako alternatywna forma inwestycji.Rosner- andrzej. Red. zroznicowanie poziomu rozwoju spoleczno-gospodarczego obszarow wiejskich a zroznicowanie d.Praktyka
uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy w panstwach czlonkowskich unii europejskiej- na podstawie
dyrektywy 2005/36 oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy zmian w kapitale wlasnym dla celow zarzadzania
przedsiebiorstwem.Analiza procedury kredytowania osob fizycznych na przykladzie millenium bank
s.a..Analiza fundamentalna i jej wykorzystanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku
kapitalowym..Rola sieci kooperacji w rozwoju przedsiebiorstwa rodzinnego funkcjonujacego w sektorze
dystrybucji paliw.Zarzadzanie przez jakosc na przykladzi firm wojewodztwa lodzkiego i mazowieckiego..Rada
ministrow rzeczypospolitej polskiej..Sidor-rzadkowska- malgorzata. - zwolnienia pracownikow a polityka
personalna firmy .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac cennik.Zarzadzanie relacjami z
klientem.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Planowanie przestrzenne jako
proces tworzenia sie miast w aspekcie historycznym i wspolczesnym.Call center jako nowoczesna forma
sprzedazy na przykladzie multimedia polska s.a..Zastosowanie internetu w promocji biura podrozy na
przykladzie travel-planet.pl.Postepowanie przed prezesem urzedu ochrony konkurencji i
konsumentow.Europejska sluzba dzialan zewnetrznych na tle wspolnej polityki zagranicznej i
bezpieczenstwa.Wplyw sugestii na zeznania naocznego swiadka - aspekty procesowe- psychologiczne i
kryminalistyczne.Rola bieglych rewidentow w ograniczaniu naduzyc gospodarczych.Instrumenty pochodne
na rynku kapitalowym w polsce na przykladzie kontraktow terminowych i opcji.Powrot do umorzonego
postepowania przygotowawczego.Problematyka nabywania akcji wlasnych w spolce akcyjnej.Poczta polska w
okresie 1990 – 2013 – przeksztalcenia w systemie zarzadzania oraz ksztaltowanie nowego wizerunku poczty
polskiej na przykladzie placowek pocztowych w krakowie..Zastosowanie marketingu w uslugach
budowlanych na przykladzie firmy polspaw sawiccy spolka jawna w krzepicach.Bariery prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej na jednolitym rynku unii europejskiej.Status prawny drog publicznych w swietle
ustawy o drogach publicznych.Postawy pracownikow wobec pracy w plaszczyznie ich sprawnosci na
przykladzie firmy x.Wartosc godziwa w wycenie majatku przedsiebiorstwa.Wdrazanie i efekty systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu niasta i gminy niepolomice.Ksztaltowanie sie bezrobocia w
miescie dzialoszyn i prob jego przezwyciezenia.Miarkowanie kary umownej.Projekt stalowej estakady pod
urzadzenia transportowe baterii silosow na zboze praca inzynierska budownictwo.Uslugi szkoly nauki jazdyjako osrodka szkolenia na przykladzie osrodka szkolenia kierowcow w nysie stowarzyszenia ligi obrony
kraju.Kulturowa misja telewizji polskiej s.a. w kontekscie dzialalnosci wybranych nadawcow publicznych w
krajach unii europejskiej..Brytyjski imperializm kolonialny do konca xix wieku.Analiza finansowa mleczarni
jogser.Polityka rachunkowosci w zakresie ewidencji dochodow i wydatkow gminy bedzin w latach 20082010..Czynniki wplywajace na jakosc uslug w dzialalnosci biura podrozy..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
ramach koncepcji tqm na przykladzie firmy time trend sp. Z o.o..Problematyka zasiedzenia udzialu we
wspolwlasnosci na tle instytucji zasiedzenia.Urlop wypoczynkowy..Status prawny podejrzanego.Obligacje
skarbowe zrodlem finansowania deficytu budzetowego.praca licencjacka budzet gminy .Rola inkubatora
przedsiebiorczosci w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie fundacji inkubator w
lodzi.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie miedzynarodowym dzialajacym w polsce jako
uczenie sie globalnych standardow.Tymczasowa ochrona prawna w postepowaniu przed trybunalem
sprawiedliwosci i sadem pierwszej instancji wspolnot europejskich.Porozumienie jako forma dzialania
administracji publicznej..Dlugoterminowe umowy o uslugi budowlano - montazowe w prawie
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bilansowym.Kurator w postepowaniu cywilnym.Srodki prawne sluzace ofiarom mobbingu.praca licencjacka
budzet gminy .Znaczenie systemu motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie komendy
wojewodzkiej policji w opolu.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane administracyjnoprawne zagadnienia
rozwoju miast.Katolicka nauka spoleczna w doktrynie papiezy leona xiii i piusa xi.Zarzadzanie dzialalnoscia
inwestycyjna w gminie lipie w latach 2002-2006.Cesja fiducjarna jako prawna forma zabezpieczenia splaty
kredytu.Stosunki gospodarcze rosja - ue w latach 2004-2012 .Zarzadzanie usluga zbiorowego zaopatrzenia w
wode i zbiorowego odprowadzania sciekow na przykladzie gminy popow.praca licencjacka budzet gminy
.Bezrobocie wsrod kobiet na przykladzie powiatu gostyninskiego w latach 2005-2007.praca licencjacka
budzet gminy .Ochrona dobr osobistych na gruncie kodeksu cywilnego.Problemy zwiazane z
odpowiedzialnoscia skarbu panstwa z tytulu nieslusznego skazania- tymczasowego aresztowania i
zatrzymania.Pragmatyka sluzbowa funkcjonariusza policji.Analiza i ocena procesu transportowego w badanej
firmie x.Uwarunkowania rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie prima s.a..Witkowski- zbigniew (1953). Red. - gwarancje konstytucyjne i srodki kontroli w panstwie demokratycznym : porownanie wloch i
pol.Utwory pracownicze.praca licencjacka budzet gminy .Inwestycje bezposrednie i posrednie oraz ich wplyw
na rozwoj gminy wozniki w latach 2000-2004.Ocena efektywnosci wykorzystania leasingu wobec innych form
finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa transportowego.Ile kosztuje praca
magisterska.Wykorzystanie srodkow unijnych na rozwoj turystyki w powiecie kolobrzeskim.Psychologiczne i
spoleczne aspekty kierowania zespolem pracowniczym.Fundusz przedakcesyjny sapard jako instrument
polityki regionalnej i stopien jego wykorzystania w wojewodztwie slaskim.Status prawny wojta..Aspekty
prawne reklamy w prasie drukowanej.Dzialalnosc kredytowa banku na przykladzie banku spoldzielczego w
myszyncu.Seminarium ii r.st. V r- katedra teorii prawa.Minimalizacja kosztow magazynowania w dystrybucji
wlasnej grupy zywiec.Znaczenie bankow hipotecznych w finansowaniu rynku niruchomosci w polsce.Social
networking as a source of family business internationalization.Wynagrodzenie adwokata- radcy prawnegodoradcy podatkowego- rzecznika patentowego w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Dzialalnosc
notarialnej spolki partnerskiej.Wdrazanie i eksploatacja systemu symfonia® na przykladzie firmy
x.Problematyka ubezpieczen turystycznych w turystyce gorskiej ze szczegolnym uwzglednieniem
ubezpieczenia akcji ratowniczej i poszukiwawczej.Wody geotermalne jako czynnik rozwoju turystyki na
podhalu..Procesy dostosowawcze w polskich przedsiebiorstwach do standardow europejskich- analiza na
przykladzie przedsiebiorstwa zaklady azotowe pulawy s.a..praca licencjacka budzet gminy .Dobor i adaptacja
pracownikow w pierwszym urzedzie skarbowym lodz-baluty.Analiza organizacji procesu produkcyjnego w
przedsiebiorstwie materialow budowlanych (na przykladzie firmy atlas s.a.).Wspieranie przedsiebiorczosci na
przykladzie tomaszowa mazowieckiego.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych - zarzadzanie ryzykiem
kredytowym.Internetowe biura podrozy. Perspektywy rozwoju polskiego rynku turystycznego..Odwolywanie
czlonkow zarzadow i rad nadzorczych w spolkach kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .System
okresowych ocen pracowniczych na przykladzie altadis polska s.a..Foresight regionalny jako narzedzie
budowy strategii rozwoju regionu wojewodztwa lodzkiego.Ujecie leasingu w sprawozdaniach finansowych
wedlug prawa bilansowego i standardow rachunkowosci.Jakosc w logistycznej obsludze klienta..Czy
rzeczypospolita trojga narodow? Idea ksiestwa ruskiego jako trzeciego czlonu rzeczypospolitej.Rozwoj
bankowosci internetowej w polsce na tle krajow unii europejskiej.Wykorzystanie srodkow unijnych w
polsce.Kontrola podmiotow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej
przedsiebiorstwa - studium przypadku.Analiza ryzyka kredytowego podmiotow gospodarczych banku pekao
s. A..Audyt energetycny i analiza zalecen termomodernizacyjnych dla przykladowego domu jednorodzinnego
praca inzynierska budownictwo.Gospodarka finansowa na przykladzie firmy handlowej xx za lata 20042006.Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich wojewodztwa podlaskiego w latach
2007-2013.Podatkowoprawne aspekty podzialu spolek kapitalowych..Regulacja podstawowych zasad ustroju
panstwowego w konstytucji rzeczypospolitej polskiej .Dochody i wydatki budzetowe samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy moszczenica.Pozycja prawna gmin zydowskich w galicji doby
autonomii.Panstwo i prawo w pogladach platona.Geneza unii gospodarczej i walutowej. Konsekwencje
przystapienia do strefy euro na podstawie wloch. Implikacje dla polski.Amortyzacja srodkow trwalych jako
element strategii kreowania wyniku finansowego na przykladzie pks czestochowa s.a. w
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czestochowie.Logistyka e-sprzedazy jako forma tworzenia dlugookresowych relacji z klientem.Internet jako
nowoczesny kanal dystrybucji na rynku..Analiza i ocena form ewidencji podatkowej osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Ocena procesu szkolen przez uczestnikow na przykladzie organizacji
sektora bankowego..Projekt orzekrycia placu targowego. Praca inzynierska budownictwo.Raje podatkowe
jako narzedzie prania brudnych pieniedzy.Aktywne formy przeciwdzialaniu bezrobociu na lokalnym rynku
pracy w powiecie radomszczanskim.Prace licencjackie tematy.Przestepczosc zorganizowana..Rola motywacji
w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy agro-targ s.a..Nadzor nad
sektorem bankowym sprawowany przez komisje nadzoru finansowego - analiza regulacji.Uzycie nazwiska
osoby fizycznej w firmie przedsiebiorcy bedacego osoba prawna.Polityka zewnetrzna i wewnetrzna
nazistowskich niemiec w latach 1933-1939.Tematy prac magisterskich ekonomia.Problemy restrukturyzacji
jednostek badawczo-rozwojowych.Funkcja planowania w zintegrowanej komunikacji marketingowej na
przykladzie wydawnictwa zamkor p.saganowski i wspolnicy sp.j..Finansowanie inwestycji rzeczowych w
przedsiebiorstwach miedzynarodowych.praca licencjacka budzet gminy .Zasada koncentracji w polskim
postepowaniu karnym.Promocja uslug bankowych jako element marketingu bankowego.Znaczenie fiskalne
podatku od towarow i uslug w dochodach budzetu panstwa w latach 2002-2006.Bezrobocie w poludniowo zachodnich powiatach wojewodztwa lodzkiego w latach 2002 - 2006.Zagadnienia rekrutacji i selekcji w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Ewolucja dobrej wiary w art. 231 par. 1 kodeksu
cywilnego jako przyklad kreatywnej wykladni sadowej.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie fagormastercook s.a. w latach 2003-2007.Analiza mozliwosci realizacji inwestycji zagranicznych
na ukrainie (na przykladzie wspolnego przedsiewziecia u-page).Odpowiedzialnosc karna w sporcie.Zadania
policji zwiazane z przetwarzaniem informacji.praca licencjacka budzet gminy .Sadownictwo administracyjne
w polsce.Budzet zadaniowy jako metoda racjonalizacji wydatkow publicznych.Prawo do swiadczen
zdrowotnych jako publiczne prawo podmiotowe.Wplyw polityki dochodowej jednostki samorzadu
terytorialnego na ksztaltowanie wizerunku gminy.Wplyw stylu kierowania na motywacje pracownikow do
pracy.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie i magisterskie.Wplyw bezposrednich inwestycji
zagranicznych na rozwoj spoleczno-gospodarczy miasta opola..Analiza ulg i zwolnien w podatku
dochodowym od osob fizycznych za lata 2004-2007 na przykladzie urzedu skarbowego..Stosowanie
przepisow o pelnomocnictwie do organow menedzerskich spolek handlowych z uwzglednieniem
prokury.Dowod z dokumentu w swietle uregulowan kodeksu postepowania
cywilnego..Administracyjnoprawna analiza regulacji alternatywnych zrodel energii.Wplyw polityki
podatkowej panstwa na sytuacje podatkowa przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i
selekcja pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowo-uslugowego.Dziedzictwo
naturalne i kulturowe kopalni soli w bochni jako szansa rozwoju lokalnego..Wprowadzenie portalu
handlowego na polski rynek.Gospodarka finansowa gminy wiejskiej na przykladzie gminy wierzchlas.Budzet
zadaniowy jako narzedzie realizacji polityki rozwoju gminy.Dochody i wydatki gminy na przykladzie gminy
gogolin..Marketing uslug turystycznych na przykladzie osrodka wypoczynkowo - szkoleniowego
morsko.Promocja kultury polskiej na przykladzie zespolu piesni i tanca resovia saltans.Dabrowski- pawel. Tl. a guide to the project management body of knowledge : (pmbok guide) .Analiza i wplyw promocji na
sprzedaz polis ubezpieczeniowych w pzu s.a..praca licencjacka budzet gminy .Mobbing na tle innych
niedozwolonych zachowan w miejscu pracy.Rachunkowosc a potrzeby naliczania podatku vat przy
wewnatrzwspolnotowym nabyciu i dostawie towarow.praca licencjacka budzet gminy .Bezskutecznosc
zgromadzenia wspolnikow w sp. Z o.o.- a waznosc uchwal.Starosc i starzenie sie jako miernik spolecznej i
cywilizacyjnej dojrzalosci. Wspomaganie adaptacji do starosci w teorii i praktyce.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w recznej myjni samochodowej.Doskonalenie procesu wytwarzania energii cieplnej w kierunku
minimalizacji zanieczyszczen powietrza.praca licencjacka budzet gminy .Analiza przebiegu osiadan w
warunkach odwodnienia na przykladzie danych z wybranego rejonu terenu gorniczego kwb „belchatow”
praca inzynierska budownictwo.Przestepstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem
srodka odurzajacego.Zagadnienie dyskrecjonalnosci w stosowaniu prawa.Przedmiot i podstawa
opodatkowania w podatkach obciazajacych posiadanie nieruchomosci - znormatywizowane metody
ustalania podstawy opodatkowania.Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majatkowych .Prawne i
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instytucjonalne ramy wspolpracy miedzy unia europejska a ukraina w obszarze energetyki.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena sytualcji fiansowej przedsiebiorstwa gieldowego.Dwuinstancyjnosc postepowania
administracyjnego w swietle konstytucji rzeczpospolitej polskiej z 1997 roku oraz innych ustaw.Wykorzystanie
srodkow z europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
radomsku.Specjalna strefa ekonomiczna euro- park mielec jako narzedzie aktywizacji gospodarczej
regionu.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci rozwoju turysyki na terenie gminy slomniki.Problemy
zarzadzania logistycznego w jednostkach samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy
sedziejowice).praca licencjacka budzet gminy .Przedsiebiorczosc jednostki zalozycielskiej recepta na sukces
przedsiebiorstwa na przykladzie grupy polbau.Aspekt kulturowy inicjatyw prospolecznych..Tworzenie sieci
wspolpracy organizacji publicznych na potrzeby rynku pracy na przykladzie wybranych instytucji powiatu
limanowskiego..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania rynku mieszkaniowego.Paluszkiewiczmagdalena. - zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy : konstrukcja i charakter prawny .Strategie
budowania marek przez korporacje miedzynarodowe.Sector analysis of the mazico company
environment.Biznesplan w roznorodnych przedsiewzieciach rozwojowych.Udzial podatkow i oplat lokalnych
w finansowaniu zadan samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miasta czestochowy.Stan i mozliwosci
rozwoju turyki rowerowej w wojewodztwie opolskim..Rachunkowosc zarzadcza w zarzadzaniu jednostka
samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu gminy bolimow.Zarzadzanie srodkami finansowymi
pochodzacymi z funduszy unijnych na przykladzie przedsiebiorstwa p.p.u.h. trak sp.j..Projekt technologicznoorganizacyjny wytworni bloczkow gazobetonowych praca inzynierska budownictwo.Mozliwosci systemu
bezpieczenstwa narodowego w realizacji zapisu 5 art. Konstytucji rp.Prace magisterskie z
pielegniarstwa.Pracy licencjackiej.Zakazenie hiv a prawo karne-zagadnienia wybrane.Rola placowych i
pozaplacowych narzedzi motywacji w przedsiebiorstwie na przykladzie stowarzyszenia osob
niepelnosprawnych w lublincu.Postrzeganie jakosci dzialan firmy spolem wss w lodzi przez jej klientow
wewnetrznych i zewnetrznych.Gestykulacja dloni oraz rak jako element modyfikujacy przebieg wywiadu
selekcyjnego..Europejski nakaz aresztowania w zestawieniu z umowa o ekstradycji.Szanse i bariery rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw na podstawie badan empirycznych w gminie glubczyce..Populizm penalnypopulizm a demokracja..Wykorzystanie metod analizy finansowej w ocenie funkcjonowania przedsiebiorstwa
t.c. Debica s.a w latach 2010-2012.Opodatkowanie wkladow niepienieznych do spolek kapitalowych w
polsce.Instytucja rzecznika praw obywatelskich w polsce.Finansowanie sektora msp w polsce w pierwszej
dekadzie xxi wieku.Male przedsiebiorstwa jako podstawa gospodarki rynkowej.Europejskie prawo
administracyjne.Miejsce chin w globalnej gospodarce.Wypadek przy pracy w systemie ustawodawstwa
polskiego..Systemy wynagrodzen w gospodarce polskiej i unii europejskiej.Analiza finansowa firmy grupa
zywiec s.a. w latach 2009-2011.Ocena elementow zarzadzania marketingowego w biurze podrozy rainbow
tours.Zarzadzanie personelem w przedsiebiorstwie na przykladzie lukas bank s.a..Hala koszykarska przy
szkole sredniej praca inzynierska budownictwo.Systemy erp jako narzedzia wspomagania decyzji w
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Polozenie prawne karaimskiego zwiazku religijnego w
polsce.Strategia rozwoju gminy na przykladzie gminy popielow..Wplyw programow pomocowych unii
europejskiej na rozwoj gminy zelow w latach 2002-2007.Borowski- jakub. - kapitalowy filar emerytalny a
wzrost gospodarki .Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy czarna.Odpowiedzialnosc
kontraktowa w systemie generalnego wykonawstwa.Analiza porownawcza hipoteki i záložného práva jako
instytucji sluzacych zabezpieczeniu wierzytelnosci.Systemy zarzadzania jakoscia w aspekcie rynkow
miedzynarodowych- na podstawie firmy trw.Przestepstwo znecania sie z art. 207 § 1 kk.Zarzadzanie
placowka uslugowa na przykladzie policealnej szkoly administarcji publicznej.Wplyw zmian w podatku od
towarow i uslug na dochody budzetu panstwa.Srodki ochrony prawnej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego.Zarzadzanie personelem a poziom relaksu na przykladzie pracownikow zakladu
ubezpieczen.Szkolenia- jako element polityki personalnej na przykladzie esbanku banku
spoldzielczego.Pozyskiwanie unijnych funduszy strukturalnych na projekty inwestycyjne w gminie
proszkow..Zastosowanie systemu operacyjnego gnu/linux w malej firmie.Srodki zwalczania przestepczosci
zorganizowanej.Ewolucja struktury administracji na przykladzie wojnicza..Zasada legalnosci a zwiazanie
organow administracji wyrokami sadow administracyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
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efektywnosci inwestycji rzeczowych w przedsiebiorstwie na przykladzie ppup poczta polska.Pozycja
ustrojowa senatu na tle konstytucji polskich w xx w..Miejsce reklamy na przykladzie firmy fiat.Zastosowanie
kodeksu cywilnego w prawie pracy.Komputerowe wspomaganie procesow ksiegowo-finansowych w malym
przedsiebiorstwie na przykladzie programu fakt.Perspektywy rozwoju rynku kart platniczych w
polsce..Metody scoringowe w ocenie wiarygodnosci kredytowej osob fizycznych.Seminarium ii
r.sum.zak.prawa finansowego.Sprawiedliwy handel znany na calym swiecie jako fair trade.Wplyw grup na
decyzje zakupowe nabywcow - analiza i ocena na przykladzie konkretnej grupy respondentow.Ocena
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2005-2009.Studenci i ich swiadomoscna temat
zintegrowanych produktow bankowo-ubezpieczeniowych. Porownanie wiedzy studentow polski i
niemiec.praca licencjacka budzet gminy .Ankieta do pracy magisterskiej wzor.Klauzula konkurencyjna w
kodeksie pracy.Wypalenie zawodowe pracownikow sektora bankowego.Wspieranie przedsiebiorczosci na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Wybory parlamentarne panstw demokratycznych ze
szczegolnym uwzglednieniem wyborow w republice czeskiej..Wybrane aspekty funkcjonowania spoldzielni
mleczarskich na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Praca licencjacka spis
tresci.praca licencjacka budzet gminy .Czy praca w instytucji publicznej przynosi satysfakcje? O zrodlach
zadowolenia lub niezadowolenia z wykonywanego zawodu.Wplyw prawnych regulacji dotyczacych
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz polityki gospodarczej panstwa na funkcjonowanie malych i
srednich przedsiebiotrstw eksportowych na przykladzie zakladu elektromechaniki chlodniczej
igloo.Motywacja w przedsiebiorstwie. Teoria- a poglad pracownikow na faktyczne bodzce
motywujace.Prezydent stanow zjednoczonych jako szef administracji.Zastosowanie wybranych terorii
motywacji w zarzadzaniu na przykladzie firmy x.Budzetowanie kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie niemieckiego podmiotu gospodarczego lange - maschinen und stahlbau z lunen.praca licencjacka
budzet gminy .Komunikacja urzedu miasta i gminy w lazach z mieszkancacmi- jako element polityki
zarzadzania terytorialnego.Bilans jako podstawowe zrodlo informacji finansowej na podstawie analizy spolki
petrolinvest s.a. z punktu widzenia inwestora gieldowego.Realizacja zasady zanieczyszczajacy placi w prawie
unii europejskiej.Grupa jako dominujacy aspekt sprawnie funkcjonujacego przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy z.t.b. polbau..Zarzadzanie kapitalem intelektualnym jako metoda konkurowania firm na rynku polskim
oraz sposob przyciagania inwestorow.Informacyjne aspekty kosztow uslug instytucji kultury na przykladzie
domu kultury w blachowni.Zarzadzanie jakoscia w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie badan
empirycznych w firmie rekmed sp.z o.o..Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa w oparciu o
analize danych finansowych przedsiebiorstwa brenntag polska sp. Z o.o..Europejski fundusz rozwoju
regionalnego jako zrodlo wsparcia turystyki w polsce na przykladzie powiatu elckiego .Miejsce i rola
wzornictwa przemyslowego w polsce..Obligacje komunalne jako dodatkowe zrodlo pozyskania srodkow dla
jednostki samorzadu terytorialnego.Wykorzystanie fotografii przez sluzby bezpieczenstwa w latach19501970.Ubezpieczenia flotowe pojazdow samochodowych w polsce w latach 2008-2011.Sprzedam prace
licencjacka.Organizacja produkcji zarzadzania jakoscia jednostkowych wyrobow stalowych..Katyn. Dzieje
zbrodni popelnionej wiosna 1940 roku przez wladze sowieckie..praca licencjacka budzet gminy .Szczegolne
uprawnienia skarbu panstwa w strategicznym sektorze energetycznym na przykladzie koncernu naftowego
orlen s.a.Ocena dzialalnosci marketingowej banku komercyjnego na przykladzie banku millenium s.a. w
latach 2005 - 2009.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Voss- matthieu. - die
effektivität der europäischen nachbarschaftspolitik : eine analyse am beispiel tunesien .Organizacja jako
zrodlo stresu pracowniczego na przykladzie szkoly sredniej.Zarzadzanie podatkami na przykladzie gminy
skierniewice.Powodztwo o zaprzeczenie macierzynstwa.praca licencjacka budzet gminy .Rewitalizacja
zdegradowanych odszarow miejskich jako skladnik programow rozwoju miast i regionow na przykladzie
malopolski oraz wybranych regionow hiszpanii..Cyman- damian. - elektroniczne instrumenty platnicze a
bezpieczenstwo uczestnikow rynku finansowego .Kierunki postepu technologicznego w logistyce.Wplyw
systemu zarzadzania jakoscia zgodnym z norma pn-en iso 9001:2009 na jakosc obslugi klienta w firmie
szkoleniowej..praca licencjacka budzet gminy .Pomoc humanitarna we wsolczesnym prawie
miedzynarodowym.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze jako podstawa kasacji i wznowienia postepowania
karnego.Etapy realizacji oraz finansowanie projektow csr na przykladzie konkursu grasz o staz.Wplyw kryzysu
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finansowego na dzialalnosc deweloperska.Przeslanki porzadku- bezpieczenstwa i zdrowia publicznego w
przepisach dotyczacych swobodnego przeplywu towarow- osob- uslug i kapitalu.Funkcjonowanie kredytow
konsumpcyjnych w dzialalnosci banku na przykladzie lukas banku sa.Polityka budzetowa unii
europejskiej.Klauzula del credere w umowach posrednictwa handlowego.Technologie dostepu do pamieci
masowych w organizacjach na przykladzie sieci san.Wladztwo daninowe w polskim systemie
konstytucyjnym.Polityka personalna firmy a wspieranie kobiet w rozwoju ich aktywnosci zawodowej.Analiza
procedury i skutecznosci egzekucji naleznosci podatkowych na przykladzie urzedu skarbowego w opolu w
latach 2000-2004.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie urzedu gminy i miasta dobczyce.Ocena
efektywnosci form i metod obnizania ryzyka kredytowego w ing banku slaskim w latach 20042007..Rekrutacja- selekcja i adaptacja personelu na przykladzie firmy ge power controls s.a. w
lodzi.Znaczenie marki w ksztaltowaniu lojalnosci nabywcow.Kredyty w dzialalnosci gospodarczej na
przykladzie banku pko bp.Wykorzystanie analizy finansowej do oceny plynnosci przedsiebiorstwa lpp
s.a..Rozwoj franchisingu w sektorze gastronomicznym na przykladzie sieci restauracji sphinx.praca
licencjacka budzet gminy .Administracja publiczna praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy
.Logistyka procesow magazynowych na przykladzie hurtowni artykulow mleczarskich.Ocena kondycji
finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy janow w latach 20052009.Przestepstwo rozboju /art.280 k.k/.Stres- wypalenie zawodowe- zaangazowanie- pracoholizm w
badaniach na grupie doradcow finansowych domu kredytowego notus s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Rola funduszy strukturalnych w niwelowaniu dysproporcji spolecznych.Wplyw kryzysu finansowego na
koniunkture gospodarcza irlandii..Szkoda niemajatkowa a obowiazek odszkodowawczy dluznika
kontraktowego w procesie europeizacji zasad odpowiedzialnosci cywilnoprawnej.Proces rekrutacji i selekcji
w przedsiebiorstwach typu msp na przykladzie szkol nauki jazdy w lodzi.Gospodarka materialowa i
zarzadzanie zapasami w przedsiebiorstwie produkcyjnym z branzy drzewnej na przykladzie firmy
kabex..Wybrane bankructwa w historii gospodarczej swiata..Prowokacja policyjna jako prosta czynnosc
operacyjno-rozpoznawcza .Prawo ochrony zdrowia w unii europejskiej.Dzialalnosc powiatowego urzedu
pracy w czestochowie w zwalczaniu bezrobocia.Alexis de tocqueville - samorzadnosc gwarancja wolnosci w
demokracji.Outsourcing jako metoda obnizania kosztow logistycznych przedsiebiorstwa.Europejskie
postepowanie w sprawach transgranicznych.Ksztaltowanie karier pracowniczych na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego.Wplyw konfliktu na realizacje celow organizacji.Misja jako element
zarzadzania strategicznego na przykladzie fundacji sw. Wlodzimierza chrzciciela rusi kijowskiej w
krakowie.Metody zarzadzania poprzez sieci telekomunikacyjne na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa..Logistyka praca magisterska.Metody minimalizacji obciazen podatkowych w
przedsiebiorstwie.Motywowanie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Nowe uzaleznienia w polskim internecie. Internet jako zrodlo informacji i pomocy.Rola
bankow w pozyskaniu srodkow unijnych dla finansowania projektow samorzadow lokalnych w polsce.Srodki
trwale w rachunkowosci przedsiebiorstwa lentex w latach 2007-2010.zrodla finansowania przedsiebiorstwa
ze szczegolnym uwzglednieniem leasingu.Analiza i ocena podatkowych zrodel dochodow budzetu panstwa w
polsce w latach 2004-2007.Wplyw funduszy pomocowych na rozwoj gminy lopuszno.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza nowoczesnych narzedzi reklamowych i ich zastosowanie w kampaniach
marketingowych..System prezydencjalny stanow zjednoczonych. Przeszlosc i terazniejszosc..Rola kredytow
dla rolnictwa w dzialalnosci banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego ziemii
lowickiej.Zarzadzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w gminie miejskiej brzeziny.Nauczyciele szkol
podstawowych wojewodztwa lodzkiego jako kredytobiorcy instytucji finansowych.Wplyw srodkow unii
europejskiej na rozwoj infrastruktury drogowej miasta na przykladzie opola..Analiza zarzadzania zasobami
ludzkimi (na przykladzie domu pomocy spolecznej --pod klonami w dzbancach.Poznan.Obsluga klienta na
podstawie przedsiebiorstwa swiadczacego uslugi internetowe.Doskonalenie zawodowe pracownikow w
aspekcie przygotowania do zmian w organizacji na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
wieluniu.Zbiorowa reprezentacja zbiorowych interesow pracownikow.Praca licencjacka
rachunkowosc.Podstawowe instytucje ratownictwa morskiego w swietle aktow prawa
miedzynarodowego.Efektywnosc rynku kapitalowego na przykladzie gield czech-polski- slowacji i
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wegier.Tajemnice prawnie chronione w przeczypospolitej polskiej..Komercyjne i niekomercyjne bazy danych
na przykladzie oracle 10g i postgresql.Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy.Reklamacje jako
zrodlo informacji na przykladzie rynku uslug transportowych.Problematyka zbiegu postepowania
egzekucyjnego w sprawach cywilnych z postepowaniem egzekucyjnym w administracji.Telepraca.Koszty
rodzajowe jako przedmiot badan analitycznych na przykladzie zakladu komunalnego.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku pko bp s.a. w latach 2004-2007.Administracja publiczna praca licencjacka.Ocena sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie nadlesnictwa w ostrolece w latach 2003-2006.Postep w reklamie
zewnetrznej - nowe srodki i formy przekazu.Rozwoj agroturystyki jako metoda wsparcia powiatu
myszkowskiego..Marketing partnerski w uslugach sportowych na przykladzie proactiv w
czestochowie.Szkoda niemajatkowa a obowiazek odszkodowawczy dluznika kontraktowego w procesie
europeizacji zasad odpowiedzialnosci cywilnoprawnej.Ocena procesu kadrowego w szpitalu ( na przykladzie
szpitala x w czestochowie).System ksztalcenia artystow baletu w polsce.Prawa kobiet w krajach arabskich analiza teoretyczna i wnioski praktyczne..Outsourcing jako metoda zarzadzania przedsiebiorstwem
hotelarskim na podstawie hotelu wielopole..Analiza i ocena procesu komunikowania w urzedzie miejskim w
leczycy.Przestepstwo znieslawienia i zniewagi w polskim prawie karnym..Prawno -organizacyjne
uwarunkowania rekrutacji w urzedzie gminy wlodowice.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw regulacji w
podatku vat w obrocie miedzynarodowym na konkurencyjnosc przedsiebiorstw handlowych..Zintegrowany
system logistyczny a kompleksowa obsluga klientow na przykladzie cementowni warta s.a..Realizacja i
finansowanie zadan oswiatowych w gminie blachownia.Uwarunkowania przestepczosci nieletnich.Szkolenia
pracownicze jedna z funkcji zarzadzania zasobami ludzkimi.E-commerce jako nowa forma prowadzenia
biznesu na przykladzie platformy aukcyjnej allegro.pl.Promocja mix uslug turystycznych na przykladzie firmy
travelplanet.pl s.a.Analiza dochodow i wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
klomnice..Badanie satysfakcji i zadowolenia klientow w uslugach.Mlodziez- kobiety- niepelnosprawni na
rynku pracy w polsce w latach 2000-2004.Marketingowe aspekty etykietowania produktu.Budowanie
lojalnosci poprzez podwyzszanie jakosci obslugi klienta- w swietle badan wlasnych.Wplyw stresu na proces
komunikacji wsrod pracownikow telemarketingu w przedsiebiorstwie x.Analiza ekonomiczna
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy wawel w latach 2008-2012.System szkolen wewnetrznych
pracownikow produkcyjnych w wybranej firmie miedzynarodowej.Leasing jako alternatywne zrodlo
finansowania - aspekty prawno-podatkowe i ksiegowe.Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie ing
banku slaskiego w starachowicach w latach 2002-2005.Negocjacje w procesie rozwiazywania
konfliktow.Polaczenie odwrotne spolek kapitalowych w polskim prawie handlowym.Inwestycje jednostek
samorzadu terytorialnego a system zamowien publicznych na przykladzie oczyszczalni sciekow w gminie
druzbice.Rola umowy najmu w zarzadzaniu nieruchomosciami komercyjnymi.Analiza dzialalnosci
inwestycyjnej gminy janow w latach 2002 - 2006.Polityka rachunkowosci w zakresie ewidencji dochodow i
wydatkow gminy..Zjawisko szarej strefy na rynku pracy w polskiej gospodarce.Pisanie prac z
psychologii.Systemy innowacyjne jako zewnetrzne determinanty aktywnosci innowacyjnej przedsiebiorstw
przetworstwa przemyslowego..Przemiany zatrudnienia w szkolnictwie wyzszym po 1989 roku na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego.Wplyw sugestii na zeznania naocznego swiadka - aspekty procesowepsychologiczne i kryminalistyczne.Procesy wspoldecydowania i wspolrzadzenia w unii europejskiej: komisja
europejska- parlament europejski- rada unii europejskiej.Tematy prac magisterskich z rachunkowosci.praca
licencjacka budzet gminy .Marka i jej znaczenie w kreowaniu wizerunku firmy na przykladzie orbis
s.a..Wyglad pracy magisterskiej.Analiza sytuacji finansowej jednostki budzetowej na przykladzie zespolu
szkol 1 w klobucku w latach 2007-2011..Kreatywnosc w procesie tworzenia kampanii reklamowej.Ocena
kondycji finansowej spolki x w latach 2002-2006.Polityka wspierania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce i unii europejskiej.Dochody miasta na prawach powiatu na przykladzie piotrkowa
trybunalskiego.Systemy erp jako narzedzia wspomagania decyzji w przedsiebiorstwie.praca licencjacka
budzet gminy .Prawne problemy ochrony praw dziecka..Znaczenie i mozliwosci rozbudowy lotniska im.
Wladyslawa reymonta w lodzi.Zarzadzanie szkola integracyjna w procesie uspolecznienia..Leasing jako forma
pozyskiwania kapitalu przedsiebiorstw w polsce w latach 2004-2010.The role of outsourcing services in the
optimalisation of international business value chain. Infosys – the case study.Prawo miedzynarodowe
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prywatne.Ekonomiczne efekty gospodarki turystycznej w polsce w latach 2000-2008.praca licencjacka budzet
gminy .Nieruchomosci jako zrodlo dochodow gminy na przykladzie gminy bukowno w latach 20082010.praca licencjacka budzet gminy .Powodztwo przeciwegzekucyjne z art. 840 i 841 kpc.Bankowosc
internetowa - istota i strategie rozwoju na podstawie elektronicznej bankowosci pko bp s.a..Eko-innowacje
jako czynnik warunkujacy zwiekszanie efektywnosci zarzadzania procesami logistycznymi w
przedsiebiorstwie.Oddzialywanie produktem przez lodzkie zaklady metalowe lozamet.Prace
zaliczeniowe.Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw jako sposob minimalizacji ryzyka kredytowego na
przykladzie multibanku oddzialu bankowosci detalicznej bre banku s.a..praca licencjacka budzet gminy .Fuzje
i przejecia w polsce na przykladzie sektora bankowego.Rola kierownika w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
przemyslowym..Bankowosc islamska jako alternatywny model w odniesieniu do bankowosci
tradycyjnej..Prace magisterskie rachunkowosc.Technologia produkcji opakowan tekturowych i badanie ich
jakosci..Doskonalenie struktury organizacyjnej na przykladzie hotelu 500 w strykowie.Rola podatkow
posrednich (vat i akcyzy) w ksztaltowaniu dochodow budzetu panstwa w krajach unii europejskiej.Reklama
oraz jej wplyw na sprzedaz przy zastosowaniu coachingu.Posiedzenie sadu i instancji w procesie.zrodla
finansowania inwestycji gminnych na przykladzie gminy wozniki.Funkcjonowanie bankowosci hipotecznej w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kosztow wynagrodzen w przedsiebiorstwie uslugowym na
przykladzie firmy transportowej h.z. transport poland sp. Z o.o..Wplyw cen transferowych na ryzyko
podatkowe w przedsiebiorstwach powiazanych na podstawie grupy kapitalowej pamapol.Stosowane w
polsce i na swiecie materialy i metody ocieplania scian za pomoca izolacji transparentnej praca inzynierska
budownictwo.Greenwashing as a symptom of csr pathology.Gospodarka nieruchomosciami komunalnymi na
przykladzie gminy klobuck.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wozkow dzieciecych..praca licencjacka budzet
gminy .System zarzadzania jakoscia w sluzbie zdrowia na przykladzie centralnego szpitala klinicznego
uniwersytetu medycznego w lodzi.Analiza rynku motocyklowego w polsce.Proces zarzadzania rozwojem w
samorzadzie gminnym na przykladzie gminy zgierz.Przydatnosc modeli predykacji bankructwa do oceny
kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Wykorzystanie narzedzi marketingu-mix w branzy gastronomicznej na
przykladzie kfc w polsce.Analiza porownawcza skutecznosci starego i nowego systemu emerytalnego w
polsce..praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie rozwoju gminy. Studium przypadku gminy
sulejow.Bankowy tytul egzekucyjny.Karkowski- tomasz. - restrukturyzacja szpitali .Ocena skutecznosci
pozyskiwania zewnetrznych srodkow na finansowanie zadan w gminie rusiec.Znaczenie umow o unikaniu
podwojnego opodatkowania.Najwieksze polskie serwisy aukcyjne z sektora b2c/c2c i ich miejsce na polskim
rynku e-commerce.Realizacjia zadan z zakresu pomocy spolecznej przez jednostki samorzadu powiatowegona przykladzie powiatowego centrum pomocy rodzinie w czestochowie..Aktywne formy lagodzenia skutkow
bezrobocia w powiecie klobuckim.Syndrom wypalenia zawodowego a postawy do pracy na przykladzie
nauczycieli.Motywacyjna rola systemu zolnierzy zawodowych w jednosce wojskowej w chelmie.Status
prawny gminy uzdrowiskowej..Rola funduszy europejskich we wspieraniu rozwoju polskich malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie salonu kosmetycznego oaza urody.Mocne i slabe strony praktyki
pozyskiwania kadr na przykladzie uniwersytetu lodzkiego.Prawo miedzynarodowe publiczne.Wiedza
nabywcow- a zachowania finansowe w swietle badan empirycznych.Charakterystyka i funkcjonowanie
jednostek pomocniczych gminy na przykladzie solectw w gminie brzeznica.Posiadanie narkotykow w
nieznacznych ilosciach - perspektywa prawnoporownawcza..Wsparcie msp ze srodkow unijnych.Zarzadzanie
budzetem na przykladzie gmin belchatow i pabianice - analiza porownawcza.Kulturowe uwarunkowania
motywacji pracownikow.System okresowych ocen pracowniczych i ich wplyw na motywacje do pracy na
przykladzie funkcjonowania starostwa powiatowego w czestochowie.Slady biologiczne- ich udzial w procesie
wykrywczym.Wspolczesne problemy miedzynarodowej harmonizacji rachunkowosci i ich wplyw na regulacje
polskie.Proniewski- marek (1958- ). Red. - the european integration and the european east .praca
licencjacka budzet gminy .Kompetencje prezydenta rzeczypospolitej polskiej.Analiza finansowa zrodlem
oceny kondycji przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac inzynierskich.Srodki trwale
oraz wartosci niematerialne i prawne.Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa
pemug s.a. w latach 2002-2006..zrodla finansowania inwestycji w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Zgoda pacjenta na zabieg lekarski.Polityka a moralnosc w pogladach niccolo
..

..
machiaveliego.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Srodki ochrony prawnej przy
zamowieniach publicznych.Przedkontraktowe zawieranie umow .Zalozenia polityki regionalnej ue i jej
znaczenie dla rozwoju procesow integracyjnych.Plan pracy licencjackiej przyklady.System ksztalcenia
artystow baletu w polsce.Zakaz manipulacji instrumentami finansowymi.Rola komunikacji w ksztaltowaniu
relacji wewnatrzorganizacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Implementacja x dyrektywy ue do
polskiego porzadku prawnego na tle porzadkow prawnych niemiec- wloch oraz wielkiej brytanii.Przeslanki
szczegolne tymczasowego aresztowania.Operacje pokojowe onz.Jakubiak-mironczuk- aneta. - alternatywne
a sadowe rozstrzyganie sporow sadowych .praca licencjacka budzet gminy .Analiza gospodarki finansowej
powiatu leczyckiego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .System marketingu
wewnetrznego na przykladzie firmy phup kampt.Naruszenie i ochrona dobr osobistych w swietle
orzecznictwa.Wznowienie postepowania z urzedu w polskiej procedurze karnej.Znieslawienie przed
funkcjonariuszem publicznym.Rola funduszy strukturalnych we wspieraniu malej i sredniej
przedsiebiorczosci.Geneza i rozwoj europejskiej unii walutowej.Informacja pozyskiwana przez internet i
mozliwosc ekspansji przedsiebiorstwa na rynki zagraniczne..Analiza techniczna jako instrument wspierajacy
decyzje inwestycyjne.Handel internetowy (na przykladzie k&k mobile).Psychologiczne i spoleczne skutki
bezrobocia wsrod absolwentow w dabrowie gorniczej.Ocena funkcjonowania controllingu centrum
produkcyjnego w f.m.g pioma s.a na przykladzie wydzialu spawalniczo montazowego.Narzedzia
rachunkowosci zorientowane na wzrost wartosci przedsiebiorstwa.Sytuacja finansowa gminy klomnice w
latach 2005-2007.Wanat- tomasz mieszko. - atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywcow
.Spoleczne bariery wdrazania i funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia iso 9001:2000 w urzedzie gminy
i miasta dobczyce.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow warunkiem skutecznego
funkcjonowania nowoczesnej firmy na przykladzie firmy mebel rust.praca licencjacka budzet gminy .Koszt
kapitalu w rachunku oplacalnosci decyzji inwestycyjnych.Przykladowa praca licencjacka.Analiza i ocena
systemu bezpieczenstwa haccp w soldzielni mleczarskiej zorina..Ocena organizacji sluzb pracowniczych w
agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Przestepstwo zgwalcenia w polskim kodeksie karnym
(art.197 k.k).Budzet gminy.Geodecki- tomasz. - towards a competitive poland : how can poland climb the
world economic league table? .Borkiewicz-liszka- malgorzata. - poradnik ryczaltowca : przyklady- stawkiwzory- formularze : nowe limity w 2011 r.- sprawdz-.Malys- lukasz. - sila powiazan sieciowych w procesie
internacjonalizacji a wyniki przedsiebiorstwa .Wartosc nieruchomosci w cyklu koniunkturalnym.Struktura
organizacyjna i proces podejmowania decyzji w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
mykanow.Stosowanie zasady jawnosci administracyjnej na przykladzie gmin powiatu bielskiego..Prace
magisterskie pisanie.praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdanie finansowe – efekt kreatywnej czy
agresywnej polityki rachunkowosci.Miedzy skargowym a inkwizycyjnym modelem postepowania karnego ze
szczegolnym uwzglednieniem problemu srodkow dowodowych(xiii-xvii w.).Prawo niejednolite terytorialnie a
prawo prywatne miedzynarodowe.Pozyskiwanie srodkow unijnych na przykladzie wybranych gmin powiatu
czestochowskiego.praca licencjacka budzet gminy .Dystrybucja w firmach kurierskich na przykladzie
siodemka sa.Skutecznosc polityki pienieznej narodowego banku polskiego w aspekcie wejscia polski do
strefy euro.System dystrybucji informacji umozliwiajacy bezprzewodowy dostep klientom
mobilnym.Interwencja uboczna w polskim i niemieckim procesie cywilnym.Kreowanie wizerunku firmy
poprzez dzialania public relations na przykladzie eurobanku.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka
budzetowa powiatu.Promocja marki polska.Wspolpraca partnerska miast na przykladzie gminy
wieliczka.Narzedzia motywowania w roznych szczeblach zarzadzania w przedsiebiorstwie.Formy
opodatkowania podatkiem dochodowym osob fizycznym prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Status
prawny radnego a posla..Diagnoza kultury organizacyjnej spoldzielni x.Badania marketingowa na przykladzie
firmy markat.Prawo konstytucyjne.Koncepcja pracy licencjackiej.Organizowanie i zarzadzanie produkcja
wyrobow z drewna..Wlodzimierz czerkawski (1868-1913). Przedstawiciel szkoly psychologicznej w
ekonomii..Dzialalnosc polkowickiego centrum animacji (pca)- jako znaczacego miejsca w krajobrazie
kulturalnym dolnego slaska. Marketing w dzialalnosci pca..praca licencjacka budzet gminy .Proces podrozy
sluzbowej i mozliwosci jego optymalizacji przy pomocy sap travel management..Implementacja x dyrektywy
ue do polskiego porzadku prawnego na tle porzadkow prawnych niemiec- wloch oraz wielkiej
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brytanii.Zarzadzanie studencka instytucja kultury na przykladzie centrum kultury rotunda..Bezrobocie wsrod
mlodziezy na lokalnym rynku pracy powiatu nowosadeckiego w latach 2008-2011.Wplyw restrukturyzacji
przedsiebiorstwa na efektywnosc realizacji zadan i kondycje finansowa ( na przykladzie mazowieckiego
centrum hodowli i rozrodu zwierzat sp.z.o.o. W lowiczu).Conditionalities for accustoming integrated system
of quality management in the dairy industry..Srodki odwolawcze od orzeczen wojewodzkich sadow
administracyjnych.Dobor pracownikow na przykladzie restauracji.Oszustwo gospodarcze na tle
przestepczosci gospodarczej.Obciazenie fiskalne przedsiebiorstwa.Instrumenty finansowania przedsiewziec
innowacyjnych w polsce.Osrodki innowacyjne jako formula wspierania rozwoju przedsiebiorstw..Swoboda
przeplywu pracownikow w unii europejskiej.Prace dyplomowe architektura.Mechanizmy powolywania do
zycia nowego przedsiebiorstwa i czynniki wplywajace na jego sukces.Uslugi transportowe w systemach
logistycznych.praca licencjacka budzet gminy .Standardy obslugi klienta bankowego na przykladzie invest
banku..Organizacja produkcji zarzadzania jakoscia jednostkowych wyrobow stalowych..Proces integracji
polski z unia europejska: koszty i korzysci..Pisanie prac magisterskich krakow.Strategie dystrybucji na
przykladzie firmy z.p.h.u delic-pol sp.zo.o.Opodatkowanie malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Strategie firm motoryzacyjnych w dobie kryzysu gospodarczego na podstawie koncernu toyota motor
corporation.System ocen okresowych jako narzedzie sluzace identyfikowaniu potrzeb
szkoleniowych.Okresowa ocena pracownikow na podstawie lukas banku s.a..Grupy szczegolnie zagozone
bezrobociem w wojewodztwie lodzkim (1999-2005).Organy kadlubowe w spolkach kapitalowych.Przemoc
wobec kobiet w polsce.Strategie rozwoju firm doradczych..Kapital zapasowy w spolce akcyjnej.Negocjacje
jako metoda rozwiazywania konfliktu interesow.Przesluchanie swiadka w procesie karnym..Administracja w
autonomii galicyjskiej.Polska jako beneficjent wspolnotowej polityki regionalnej..Polityka panstwa wobec
mniejszosci etnicznej romow na przykladzie programow i inicjatyw powiatu nowosadeckiego.Ocena
plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie drukarni
czestochowskie zaklady graficzne sp. Z o.o..Zarzadzanie potencjalem ludzkim w instytucji samorzadu
terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie..Czynniki powstawania i rozwoju
centrow logistycznych w powiecie piotrkowskim.Rynek instrumentow pochodnych w polsce..Srodki trwale
jako istotny skladnik majatku podmiotu gospodarczego.praca licencjacka budzet gminy .Gieldy uniwersalne i
specjalistyczne na globalnym rynku finansowym.Marketing internetowy- narzedzia i metody.Srodki trwale w
swietle miedzynarodowych standardow rachunkowosci.Zachowanie sie sprawcy przestepstwa po
popelnieniu przestepstwa.Doskonalenie zarzadzania produkcja w firmie wytwarzajacej beton
towarowy.praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca miedzynarodowa j.s.t. Na przykladzie gminy
krakow..Ocena dzialalnosci marketingowej hotelu centuria w ogrodziencu..Elektroniczna forma czynnosci
prawnych..praca licencjacka budzet gminy .Komisje parlamentarne i ich rola w wybranych panstwach
europejskich.Warunki eksploatacji maszyn w hucie szkla..Jednostka samorzadu terytorialnego- czy jej organy
jako strona postepowania administracyjnego i sadowoadministracyjnego.Âckevič- sârgej anatol’evič. Red. kwestie spisowe a tozsamosc etniczno-kulturowa autochtonicznych mniejszosci na pograniczach.System
podatkowy a rozwoj przedsiebiorczosci w polsce.Zarzadzanie logistyczne w sferze zaopatrzenia jako
koncepcja ksztaltowania konkurencyjnosci przeedsiebiorstw..Kulturowa misja telewizji polskiej s.a. w
kontekscie dzialalnosci wybranych nadawcow publicznych w krajach unii europejskiej..praca licencjacka
budzet gminy .Finanse behawioralne- a decyzje inwestorow indywidualnych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie (gpw).Wycena rzeczowych aktywow trwalych wedlug polskiego prawa
bilansowego i miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej.Wynik finansowy w ujeciu
bilansowo-podatkowym - analiza porownawcza w dlugim okresie.Ocena dzialalnosci kredytowej banku
spoldzielczego w gidlach w latach 2002-2006.Realizacja budzetu w gminie herby w latach 20042005.Adamiec- jolanta. Red. - wprowadzenie euro w polsce - za i przeciw .Tuzimek- rafal. - decyzje
finansowe w spolkach gieldowych a wartosc akcji .Gospodarka odpadami komunalnymi - aspekty
publicznoprawne w kontekscie obecnych i proponowanych przepisow.Zabezpieczenia kredytow na
przykladzie malych i srednich przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie informacja za
pomoca platformy e-learningowej.Banaszczak-soroka- urszula. - firmy inwestycyjne a bezpieczenstwo
inwestora na rynku papierow wartosciowych w polsce .International conference on human rights ..
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proceedings of the 8th international conference on human rights : the rights to knowledga and
in.Determinanty zmiany poziomu i struktury budzetu polski w latach 2000-2010.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym na przykladzie opactwa benedyktynow w tyncu.Analiza i
ocena procesow logistycznych w firmie cx dywizja beton.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze
strukturalne w jednostkach samorzadu terytorialnego na podstawie gminy miasto sieradz.Analiza i ocena
form ewidencji podatkowej osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Tematy prac
magisterskich ekonomia.Instytucja urzedowych intepretacji przepisow prawa podatkowego.Reforma
systemu zabezpieczenia zdrowotnego.Przeslanki rozwiazania przysposobienia w prawie polskim i
francuskim.Rola awansu zawodowego nauczycieli oraz dyrektorow szkol podstawowych i przedszkoli w kregu
zmian polityczno - spolecznych w polsce.Zarzadzanie kosztami wynagrodzen w jednostkach sektora finansow
publicznych na podstawie zespolu gimnazjalno-szkolno-przedszkolnego w lasowicach wielkich.Zgoda
pacjenta na zabieg medyczny.Zjawisko narkomanii w szkolach.Krotka sprzedaz akcji na przykladzie gieldy
papierow wartosciowych w warszawie s.a.Ocena kondycji finansowej firmy wawel service sp. Zo.o. Na tle
krakowskiego rynku mieszkaniowego.Postanowienia sadu administracyjnego.Uwarunkowania jakosci zycia
ludnosci w gminie nysa..Organizacja sieci sprzedazy na przykladzie zagranicznej firmy w polsce.Samorzad
terytorialny jako beneficjent srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy skierniewice.Ii filar systemu
emerytalnego w porownaniu z rozwiazaniami w chile..Analiza zakresu i struktury wybranych uslug
bankowych dla malych przedsiebiorstw na przykladzie bos s.a..praca licencjacka budzet gminy .Skutki
starzenia sie ludnosci dla systemu emerytalnego w polsce.Pozycja ustrojowa polskiego trybunalu
konstytucyjnego w swietle wybranych zasad ustrojowych.Motywowanie pracownikow jako element strategii
firmy.Procedura ocen pracowniczych na przykladzie firmy bahpol.Charakterystyka dzialalnosci
deweloperskiej na rynku mieszkaniowym na przykladzie firmy deweloper lux.Perspektywy rozwoju podrozy
motywujacych.Pisanie prac licencjackich forum.Wspolpraca obywatela z policja w ramach czynnosci
operacyjno-rozpoznawczych.Ostaszewski- janusz (1956- ). Red. - polska w strefie euro : szanse i zagrozenia :
wnioski z konferencji .Utrzymanie jakosci przy produkcji przelacznika typu 5149..Roszczenia
materialnoprawne w prawie pracy.Przyczyny i skutki zmian dlugu publicznego polski w latach 20022011..Rynek innowacyjnych technologii newconnect jako alternatywa rynku regulowanego..praca licencjacka
budzet gminy .Lipinska]- malgorzata. [oprac. - senat a samorzady terytorialne : materialy z konferencji
zorganizowanej przez wicemarszalka s.Koncesja na roboty budowlane lub uslugi w unii europejskiej w teorii i
praktyce.System ekozarzadzania i audytu emas jako instrument zintegrowanej ochrony
srodowiska.Marketing w dzialalnosci producenta plytek ceramicznych polcolorit s.a..Wplyw organizacji
wielkich imprez sportowych na funkcjonowanie i rozwoj gospodarczy panstw organizatorow- na przykladzie
mistrzostw europy w pilce noznej.Aspekty logistyczne i marketingowe w dzialalnosci klubu sportowego na
przykladzie pge skra belchatow.Spoleczno - gospodarcze efekty przynaleznosci gminy nysa do euroregionu
pradziad..praca licencjacka budzet gminy .Marketingowe zarzadzanie w przedsiebiorstwie produkcyjnym na
rynku dobr przemyslowych.Aktywne formy zwalczania bezrobocia i ich efektywnosc na przykladzie
dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w nysie.Analiza dzialalnosci depozytowej bgz w latach 20062010.Prezydentura georgea w.busha- apozycja stanow zjednoczonych w swiecie..Koncesje na wydobywanie
kopalin ze zloz..Umiejetnosci prawnicze nabywane przez studentow prawa poprzez udzial w spolecznym
poradnictwie prawnym.Regulacja prawna zakupu kontrolowanego stosowanego przez centralne biuro
antykorupcyjne .praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska przyklad.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena mozliwosci wdrozenia rachunku kosztow jakosci w badanym przedsiebiorstwie.Wykorzystanie
funduszy unijnych w gminie baranow sandomierski.Zarzadzanie nieruchomoscia zabytkowa na przykladzie
palacu w walewicach.Zasadnosc wypowiedzenia umowy o prace zawartej na czas nieokreslony- jako element
ochrony trwalosci zatrudnienia.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Warunki
eksploatacji maszyn i poziom techniki w przedsiebiorstwie branzy spozywczej..Turystyka i rekreacja jako
czynniki rozwoju miasta-ogrodu sokolniki.praca licencjacka budzet gminy .Dyskryminacja przedsiebiorcow na
tle narodowosciowym w prawie wspolnotowym. Dzialania dyskryminujace ze strony panstw czlonkowskich i
srodki obrony przed dyskryminujaca praktyka.Jagas- jozef. - drogi a bezdroza polskiej transformacji : kryzys
edukacji i kultury .Wlasciwosci sadu w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
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budzet gminy .Sytuacja osob niepelnosprawnych na rynku pracy w polsce..Warunki prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej na bialorusi w swietle analizy dokumentow prawnych i rzadowych.Funkcje systemu ocen
pracowniczych na przykladzie firmy novartis.Zarzad we wspolnocie mieszkaniowej.Przewlaszczenie
nieruchomosci na zabezpieczenie w polskim systemie prawnym.Konflikt irlandzki. Podloze- przyczynyperspektywy.Praca licencjacka marketing.Reklama w biurach podrozy dzialajacych na polskim rynku
turystycznym.Praca magisterska zarzadzanie.Wizerunek prasowy finalandii i finow w swietle publikacji
polityki- wprost- newsweeka w latach 1995-2007.Przedmieszczanie tarnowscy jurysdykcji zamkowej w xvii i
xviii wieku. Szkice do historii stosunkow prawnych i gospodarczych.Gotowe prace zaliczeniowe.Pomoc w
pisaniu pracy licencjackiej.Temat pracy magisterskiej.Doskonalenie zawodowe pracownikow instytucji
edukacji na przykladzie poszczegolnych jednostek edukacyjnych.Ubezpieczenia od skutkow awarii
przemyslowych w polsce.Rekrutacja i selekcja w organizacji..Majatkowe skutki rozwodu i separacji w prawie
prywatnym miedzynarodowym.Pozyskiwanie pracownikow przez urzad gminy krupski mlyn.Dochodowosc a
ryzyko otwartych funduszy emerytalnych dzialajacych na polskim rynku ubezpieczen spolecznych..Projekt
domu pasywnego praca inzynierska budownictwo.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Sytuacja mlodych
kobiet na rynku pracy w opinii studentek uczelni wyzszych.Stelmach- jerzy (1954- ). Red. - analiza
ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych .Zastosowanie metod zdyskontowanych przeplywow
pienieznych i ekonomicznej wartosci dodanej do wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu urzadzen
naftowych naftomet sp. Z o.o.Wplyw komunikowania sie na sprawne swiadczenie uslug w domu
wczasowym.Praca licencjacka cena.Tytuly prac magisterskich.Male przedsiebiorstwo w obliczu zmian
zwiazanych z wejsciem polski do unii europejskiej.Walencik- dariusz (1974- ). Red. - prawo wyznaniowe w
polsce (1989-2009) : analizy- dyskusje- postulaty : praca zbiorowa .praca licencjacka budzet gminy .Metody
budowania przewagi konkurencyjnej firm.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Gianelli- andrea. - papieze a wojna : od pierwszego swiatowego konfliktu do ataku na irak .Zwolnienia
grupowe w prawie polskim oraz w prawie niemieckim.Pozwolenie na budowe na przykladzie starostwa
powiatowego w klobucku w latach 2006 -2009.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Wykorzystywanie instrumentow marketingu-mix na rynku ponczoszniczym ( na przykladzie firmy
modello.praca licencjacka budzet gminy .Rola motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy agro-targ s.a..Heffner- krystian (1951- ). Red. - osrodki lokalne w
strefie oddzialywania wielkich miast = (local centers within the sphere of i.Problem zwalczania bezrobocia.
Analiza skutkow podejmowanych dzialan zmierzajacych do ograniczania bezrobocia na podstawie badania
pup-u w makowie mazowieckim.Pedagogika prace magisterskie.Prounijna wykladnia w dzialaniu organow
administracji publicznej..Rozstrzygniecie nadzorcze jako akt nadzoru wojewody nad dzialalnoscia organow
jednostek samorzadu terytorialnego.Opodatkowanie dochodow osob fizycznych z tytulu zbycia i realizacji
praw z maklerskich instrumentow finansowych..Wplyw globalizacji na zarzadzanie malymi i srednimi
przedsiebiorstwami.praca licencjacka budzet gminy .Wybor formy opodatkowania podatkiem dochodowym
od osob fizycznych a obciazenia fiskalne malych przedsieborstw na przykladzie przedsiebiorstwa kominki
deluxe.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na podstawie spoldzielni mieszkaniowej w
blachowni.Funkcjonowanie bankowych kart platniczych i kredytowych- analiza na przykladzie banku bgz
s.a..Zasady ewidencji a opodatkowanie jednostek gospodarczych sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Konkurencja podatkowa i perspektywa harmonizacji podatku dochodowego od
przedsiebiorstw w unii europejskiej.Odpowiedzialnosc podatnika- platnika i inkasenta w prawie
podatkowym.Zarzadzanie malym przedsiebiorstwem - a jakosc obslugi klienta na przykladzie marketu
budowlanego format..Pisanie prac inzynierskich informatyka.Przemiany polityczne we francji w latach 18141848.Dudek- dariusz - autorytet prezydenta a konstytucja rzeczypospolitej polskiej .praca licencjacka budzet
gminy .Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy.Ochrona praw dziecka w prawie
miedzynarodowym.Finansowanie dzialalnosci deweloperskiej w aspekcie ryzyka bankowego.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw sponsoringu na wizerunek klubu sportowego.Zarzadzanie kosztami
wynagrodzen na przykladzie spolki g.b. garaze.Stosunek wiezniow- studentow prawa oraz osob losowo
wybranych co do sposobu karania za najczesciej popelniane przestepstwa.Ocena procedury udzielania
mieszkaniowych kredytow hipotecznych klientom indywidualnym na przykladzie banku pko s.a..Instytucja
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franchisingu w polsce i na swiecie.Przestepstwo rozboju- zagadnienia wybrane.Godlewska-majkowskahanna. Red. Nauk. - edukacja jako czynnik rozwoju regionow rewitalizowanych .Reklamy telewizyjne
towarzyszace programom sportowym.Pisanie prac szczecin.Ocena poziomu jakosci i jej doskonalenie w
odniesieniu do odlewow ze stopow aisi..Odrebnosci handlu i marketingu w internecie.Zasady
opodatkowania sprzedazy nieruchomosci podatkiem od towarow i uslug i podatkiem od czynnosci
cywilnoprawnych.Prablematyka turystyki osob niepelnosprawnych na terenie zakopanego i
okolic..Zakladowe uklady zbiorowe pracy w ujeciu empirycznym..Szkolenie i doskonalenie pracownikow na
podstawie firmy kopalnie i hurtownie granitow skalimex-grantin sp. Z o. O..Przestepczosc zorganizowana wybrane aspekty .Minimalizacja ryzyka kredytowego (na przykladzie kredytu preferencyjnego banku
spoldzielczego w opocznie).Prezes nbp- pozycja i ustrojowe kompetencje.Bezposrednie sprawowanie wladzy
przez narod - obywatelska inicjatywa ustawodawcza.Charakterystyka dzialalnosci deweloperskiej na rynku
mieszkaniowym na przykladzie firmy deweloper lux.Kamba-kibatshi- marcel. - proces reformowania i
dostosowywania polskiego sektora finansow publicznych do standardow unii.Inwestowanie na rynku
finansowym. Derywaty.praca licencjacka budzet gminy .Program komputerowy jako przedmiot umowy
licencyjnej.Porownanie stron www urzedow powiatowych w wojewodztwie lodzkim pod wzgledem uzytych
technologii- funkcjonalnosci i dostepnosci informacji.Podjecie i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w
zakresie telekomunikacji we wspolnocie europejskiej.zrodla finansowania rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie wybranych..Mobbing jako przyklad patologii organizacyjnej.Zalozenia
systemu opodatowania osob prawnych w federacji rosyjskiej w latach 2000-2004.Nowy produkt bankowy karta platnicza.Ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji..Prounijna wykladnia w dzialaniu organow administracji publicznej..Zastosowanie internetu w
promocji biura podrozy na przykladzie travel-planet.pl.Niezgodnosc towaru konsumpcyjnego z umowa
sprzedazy konsumenckiej.Zabezpieczenie wykonania zobowiazan podatkowych w swietle przepisow
ordynacji podatkowej.praca licencjacka budzet gminy .Teoria prawa i systemow politycznych.Reformy
systemow podatkowych.analiza porownawcza polskiego systemu podatkowego na tle wybranych
krajow.Ocena procesu rekrutacji i selekcji pracownikow na podstawie szkoly podstawowej nr 4 w
sieradzu.Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Postepowanie w sprawach o zlozenie przedmiotu
swiadczenia do depozytu sadowego.Czynniki decydujace o konkurencyjnosci regionu lodzkiego - aspekty
logistyczne.Kaszuba- krzysztof. Red. - handel miedzynarodowy a rozwoj gospodarczy : materialy xii
ogolnopolskiej konferencji naukow.Tresc umowy franczyzy.Uwarunkowania zmaian poziomu i struktury
bezrobocia na przykladzie powiatu oleskiego..Instytucja racji stanu jako podstawowa zasada priorytetu
panstwa w realizacji polityki zagranicznej.Analiza rentownosci na przykladzie produktow kredytowych w
banku spoldzielczym.Pisanie prac krakow.Lagoda- krzysztof. - vademecum interwencji policyjnych :
interwencje od a do z : podrecznik dla policjantow .Koncepcja logistyki w przedsiebiorstwie uslugowym na
przykladzie firmy p.u.h. uni max (mhotel).Techniki i narzedzia motywacji w funkcjonowaniu wspolczesnej
firmy..Analiza czynnikow jakosciowo - tworczych w drukarni..Wplyw inwestycji finansowanych z budzetu na
rozwoj gminy tarnowskie gory.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w procesach
restrukturyzacji na przykladzie sektora energetycznego.Analiza wybranych mozliwosci finansowania
projektow innowacyjnych.Warunek istnienia mienia jako przeslanka ochrony wlasnosci na gruncie art.1
protokolu pierwszego do europejskiej konwencji praw czlowieka i podstawowych wolnosci.Centrum
handlowe - nowe centrum kultury popularnej..Odroczony podatek dochodowy w ksiegach rachunkowych i
sprawozdaniach finansowych.E-commerce (na przykladzie sieci sklepow komfort).Rola funduszy
strukturalnych w rozwoju przedsiebiorczosci na przykladzie wojewodztwa podlaskiego w latach 200072013.Rola i znaczenie komunikacji interpersonalnej w ujeciu sprzedawca - kupujacy na przykladzie firmy
altadis polska s.a..Struktura i poziom uzdolnien w planowaniu kariery zawodowej studentow.Analia
mozliwosci rozwoju i oraganizacji turystyki biznesowej w krakowie.Unikanie podwojnego opodatkowania
dochodow z pracy uzyskiwanych za granica.praca licencjacka budzet gminy .Postrzeganie jakosci obslugi
przez klientow apteki prywatnej x spolka jawna w zychlinie.Skutecznosc i efektywnosc systemu zarzadzania
jakoscia wedlug normy iso 9001 na przykladzie huty szkla s. A. W jaroslawiu.Kupie prace
magisterska.Trucizna jako narzedzie zbrodni.Hotele opolszczyzny - uwarunkowania i stan rozwoju..Osobowe
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srodki dowodowe w polskim procesie cywilnym..Konkurencja w sektorze energetycznym.Kartele - rak
ekonomii wolnorynkowej.Rola gminy w systemie zarzadzania kryzysowego na przykladzie gminy
brzeznio.Systemy zarzadzania wiedza i personelem.Marki produktow odziezowych i ich postrzeganie przez
studentow.Zakaz reformationis in peius w postepowaniu cywilnym- administracyjnym i
sadowoadministracyjnym.Katalog kar za przestepstwa skarbowe.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
podatkiem od towrow i uslug na przykladzie przedsiebiorstwa branzy budowlano - uslugowej.Rola i funkcje
menadzera w przedsiebiorstwie rodzinnym.Umowy leasingu w prawie bilansowym i
podatkowym.Problematyka zawinionej niepoczytalnosci.praca licencjacka budzet gminy .Niedozwolone
postanowienia umowne w umowach z deweloperem.Pisanie prac magisterskich ogloszenia.Wplyw szkolen
na prace banku spoldzielczego w pajecznie.Wplyw deficytu snu na efektywnosc pracy urzednika.Wybrane
problemy terapii sprawcow pedofilnych.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie wiedza jako
niematerialnym zasobem organizacji.Znaczenie kapitalu intelektualnego w budowaniu wartosci rynkowej
przedsiebiorstwa.Kryminologiczne aspekty handlu kobietami.Analiza gospodarki finansowej powiatu
leczyckiego.Polityka regionalna unii europejskiej na przykladzie gminy baranowo.Maloletni w spolce
jawnej.Instytucja odpowiedzialnosci wladzy panstwowej na podstawie art. 77 ust. 1 konstytucji
rzeczypospolitej polskiej z 1997 roku.Infrastruktura drogowo-komunikacyjna a rozwoj centrow i osrodkow
logistycznych w regionie lodzkim.Badania odpornosci betonow cementowych i betonow zywicznych na
dzialanie srodowisk agresywnych. Praca inzynierska budownictwo.Spoleczna odpowiedzialnosc korporacji etyka biznesu na przykladzie firmy johnson & johnson..Prace licencjackie politologia.Efektywnosc
instrumentow motywacji pracownikow w turystycznej grupie kapitalowej.Amortyzacja srodkow trwalych aspekt podatkowy i bilansowy.Wykorzystanie systemow cms do tworzenia i zarzadzania stronami www na
przykladzie wybranych typow stron.Miejsce szkolen w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie firmy
dms sprzedajacej i przeprowadzajacej szkolenia pracownicze.Rola bieglego psychiatry w postepowaniu
karnym.Reengineering systemu logistyki w firmie abg spin s.a..Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na
przykladzie przedsiebiorstwa transportowo-handlowego eksport-import- alfred morawiec w
machnicy.Analiza ryzyka kredytowego osob fizycznych na przykladzie esbanku banku spoldzielczego w
radomsku..Praca licencjacka cennik.Stosunek do czasu jako bariera komunikacyjna w organizacjach
wielokulturowych.Wdrozenie budzetu zadaniowego.Kredyt bankowy jako podstawowe zrodlo finansowania
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..Solidarna odpowiedzialnosc inwestora i wykonawcy za
zaplate wynagrodzenia podwykonawcom w swietle przepisow kodeksu cywilnego o umowie o roboty
budowlane..Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’11 .Technologie obnizania
natezenia halasu w rejonie drogowych przejsc dla zwierzat praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka
budzet gminy .Wyglad pracy magisterskiej.Uprawnienia syndyka z art. 98 prawa upadlosciowego i
naprawczego.Wybrane aspekty uczestnictwa polski w unii gospodarczej i walutowej.Open texture. Zarys
zagadnienia..praca licencjacka budzet gminy .Przyjecie i odrzucenie spadku.Restrukturyzacja zakladow opieki
zdrowotnej na przykladzie szpitala w ostrolece.Formy oraz rozpowszechnianie outdooru w usa - analiza i
ocena na przykladzie konkretnego regionu..Wplyw inspekcji transportu drogowego na poprawe
bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw.Motywacja pracownikow w multikulturowym
przedsiebiorstwie turystycznym (na przykladzie szwajcarskiego biura podrozy holidaycheck).praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska ochrona srodowiska.Prywatyzacja
przedsiebiorstw panstwowych w polsce.Rola zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na
przykladzie energetyki cieplnej opolszczyzny s.a..Analiza procesu finansowania nieruchomosci
mieszkaniowych w polsce przez wybrane banki uniwersalne w latach 2004 - 2008.Ocena dzialalnosci firmy
wdrazajacej systemy zarzadzania jakoscia..Infrastruktura na euro 2012.Droga do pozyskiwania funduszy z unii
europejskiej na lata 2004-2006 przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
gostynin.Seminarium ii r.niest. V r- zak.prawa finansowego.Praktyczne aspekty wspolpracy handlowej
miedzy polska a grecja po poszerzeniu ue.Zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku
finansowym.Spoleczna reakcja na przestepstwo.Analiza poziomu i struktury bezrobocia w powiecie
starachowickim na tle bezrobocia w polsce w latach 2006-2010.Formy organizacji turystyki i ich wplyw na
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walory krajobrazowe ze szczegolnym uwzglednieniem doliny ropy.Dzieciobojstwo. Aspekty prawne i
kryminologiczne.Przypadek przedmiotow z art 44 §1 i korzysci majatkowych z art 45 kodeksu karnego w
polskim prawie karnym.Programy lojalnosciowe jako jedna z form wspolczesnego marketingu.Dzialalnosc
inwestycyjna samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy jednorozec.Wykorzystanie sprawozdania
finansowego w analizie finansowej przedsiebiorstwa.Normy kolizyjne w polskim prawie lotniczym..Ochrona
wynagrodzenia za prace.Stan i mozliwosci rozwoju oraz promocji turystyki religijno-pielgrzymkowej na slasku
opolskim..Nita- barbara. - europeizacja prawa karnego a standardy konstytucyjne panstw czlonkowskich unii
europejskiej = .Postepowanie apelacyjne w polskim procesie cywilnym.Bilans jako podstawowe zrodlo
informacji finansowej na podstawie analizy spolki petrolinvest s.a. z punktu widzenia inwestora
gieldowego.Postepowanie administracyjne w systemie pieczy zastepczej.Prawo cywilne.Plany budowy
lodzkiej kolei aglomeracyjnej.Podatek od towarow i uslug vat w swietle polskiego systemu
podatkowego.Rola turystyki w aktywizacji spoleczno-gospodarczej obszarow wiejskich na przykladzie gminy
rudziniec.Znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy menedzera.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki
ksztaltujace rozwoj rynku bankowosci elektronicznej w polsce.Polityka pieniezna w polsce w latach 19892009.Prace licencjackie po angielsku.Kredyty mieszkaniowe jako zrodlo finansowania
budownictwa..Zarzadzanie innowacjami na przykladzie przedsiebiorstwa amcor.Metodologia pracy
magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Zakres i specyfika dzialalnosci bankow komercyjnych na
przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a. i bos s.a..Wydanie wyroku w procesie cywilnym na
posiedzeniu niejawnym.Istota i specyfika dzialalnosci aptek.Rola plynnosci finansowej w funkcjonowaniu
przedsiebiorstwa..Promocja gminy na przykladzie gminy pajeczno..Pracujacy w polsce (badania aktywnosci
ekonomicznej ludnosci 1992-2004).praca licencjacka budzet gminy .Wykluczenie spoleczne na polskim rynku
pracy.Ochrona artystycznych wykonan w swietle prawa autorskiego.Postepowanie przyspieszone w
postepowaniu karnym i w postepowaniu w sprawach o wykroczenia.Odpowiedzialnosc cywilna za szkody
komunikacyjne..Zwiazek miedzy jakoscia zarzadzania a satysfakcja pacjentow w niepublicznych zakladach
opieki zdrowotnej.Swiatowe dni mlodziezy - jako marka turystyki pielgrzymkowej.Pozycja oskarzonego w
polskim i niemieckim procesie karnym.Upadlosc przedsiebiorcy osoby fizycznej.Polskie organizacje street
artu jako przyklad organizacji pozytku publicznego.Rola programow lojalnosciowych w ksztaltowaniu relacji
organizacji z klientem.Zarzadzanie nieruchomosciami na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej zaklad budzetowy w lomzy.Wolnosci zwiazkowe i ich gwarancje.Wplyw polityki
panstwa polskiego w dziedzinie mediow elektronicznych po roku 1989 na obecnosc kultury w programach
telewizyjnych nadawcow o zasiegu ogolnokrajowym i ponadregionalnym..Przeciwdzialanie bezrobociu na
rynku pracy w powiecie sieradzkim w latach 2005-2009.Analiza porownawcza struktury funduszy i ich
wykorzystania na przykladzie towarzystwa funduszy inwestycyjnych aviva investors i millenium.Identyfikacja
determinant rozwoju i zmian w logistyce w polsce na tle tendencji i doswiadczen swiatowych..Absorpcja
srodkow unijnych w polsce w latach 2004-2014.Dzialalnosc miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
czestochowie w zakresie przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu w latach 2005-2010.Organizacja i
funkcjonowanie hurtowni danych..Bankowosc inwestycyjna w polsce. Proba diagnozy zjawiska..Rola i
organizacja stowarzyszen samorzadowych w prawie polskim na przykladzie slaskiego zwiazku gmin i
powiatow.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow dzieciecych..Analiza dochodow i wydatkow budzetu
gminy miasto kutno w latach 2003-2006..Cloud computing w kontekscie zarzadzania rozwojem uslug
internetowych.Opodatkowanie handlu elektronicznego..Prawne aspekty ochrony srodkow pienieznych
powierzonych bankom.praca licencjacka budzet gminy .Zasady oceniania pracownikow administracji i obslugi
w placowkach oswiatowych na przykladzie gimnazjow.Znaczenie bankowosci elektronicznej w badanych
bankach - aspekty marketingowe.Wykorzystanie funduszy unijnych na przykladzie gminy leczyca w latach
2004-2010.Exchange of information and tax procedures- including legal protection of taxpayers.Swobodny
przeplyw uslug wobec sytuacji pracownikow delegowanych jako przyklad konfliktu praw podstawowych i
swobod gospodarczych w unii europejskiej.Koszty w ukladzie rodzajowym i ich przydatnosc w procesie
zarzadzania na przykladzie firmy w-irex.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie komendy
powiatowej policji w augustowie .Rekrutacja i selekcja pracownikow jako elementy zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie dzialalnosci banku slaskiego.Polityka kulturalna unii europejskiej a zarzadzanie
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instytucjami kultury w krajach czlonkowskich na przykladzie wielkiej brytanii..Odpowiedzialnosc solidarna
wspolnikow na przykladzie spolki cywilnej i jawnej.Ksztaltowanie systemu zarzadzania metropoliami w
polsce na przykladzie krakowskiego obszaru metropolitalnego.Instytucja mediacji w polskim procesie
karnym.Kontrola podatkowa jako narzedzie skutecznej polityki fiskalnej.Przeslanki i warunki wykorzystania
outsourcingu w procesie pozyskiwania pracownikow (na przykladzie zakladow przetworstwa miesnego
henryk kania s. A. W pszczynie).Instrumenty zabezpieczania ryzyka eksportowego.Zarzadzanie innowacjami
jako element strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie bel polska sp. Z o. O..Spolecznoorganizacyjne uwarunkowania kierowania organizacja sluzby zdrowia na przykladzie instytutu czmp w
lodzi.Koordynacja polityk gospodarczych w unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
spojnosci rozumienia misji dla zarzadzania organizacja na przykladzie instytucji kultury.Rola audytow
wewnetrznych i zewnetrznych w doskonaleniu systemow zarzadzania jakoscia.Ocena zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa na przykladzie procedur stosowanych przez bank millennium s. A..Zarzadzanie kapitalem
ludzkim..praca licencjacka budzet gminy .Miejsce dotacji i subwencji w budzetach jednostek samorzadu
terytorialnego.Rola panstwa w rownowazeniu rynku pracy - ocena aktywnych programow
przeciwdzialajacych bezrobociu w powiecie opoczanskim w latach 2006 -2010.Polska kinematografia w
polsce..Analiza form zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym na przykladzie banku spoldzielczego w
poczesnej..Prace magisterskie pedagogika.Wizerunek marki na przykladzie szkoly jezykowej mobile
english.Kobiety na rynku pracy. Analiza przypadkow malej firmy i korporacji.Logistyka procesow
magazynowania i sprzedazy na przykladzie przedsiebiorstwa altia sp. Z o.o. W radomiu.Uslugi transportowe
w systemach logistycznych.Emisja akcji jako jedno ze zrodel finansowania przedsiebiorstwa..Wplyw otoczenia
marketingowego na dzialalnosc malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.Stefanski- ryszard andrzej. prawo o ruchu drogowym .Nesterowicz- miroslaw (1942- ). Red. - odpowiedzialnosc biur podrozy a ochrona
klientow w prawie polskim i unii europejskiej .Obrot powszechny nieruchomosciami rolnymi.Oddzialywanie
na zmysly i emocje w reklamie.Zwalczanie i zapobieganie przestepczosci zorganizowanej w prawie unii
europejskiej.Wplyw reasekuracji na sytuacje finansowa zakladu ubezpieczen i reasekuracji warta s.a..Kultura
organizacyjna a zarzadzanie publiczna instytucja kultury na przykladzie nowohuckiego centrum kultury i
osrodka kultury im c. K. Norwida.Analiza kryzysow gospodarczych na podstawie wielkiego kryzysu (19291933) oraz kryzysu finansowego lat 2008-2009.Zwiazki- porozumienia i stowarzyszenia jako forma
wspolpracy miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego - ocena dzialan i perspektywy rozwoju- przyklad
wojewodztwa lodzkiego.Ocena wykorzystania srodkow fianansowania unii europejskiej przez uczelnie
wyzsza na przykladzie politechniki czestochowskiej.Projekt drewnianej wiaty na polu golfowym. Praca
inzynierska budownictwo.Finansowanie zadan oswiatowych starostwa powiatowego w lublincu w latach
2002-2004.Zarzadzanie strategiczne w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie czestochowskiego
uniwersytetu powszechnego towarzystwa wiedzy powszechnej.Leasing jako forma finansowania inwestycji w
dzialalnosci gospodarczej.Przemoc wobec dziecka w rodzinie - od przyczyn do zapobiegania.Rozwoj turystyki
na jurze krakowsko - czestochowskiej w latach 1990 - 2006.Prace licencjackie rachunkowosc.Funkcjonowanie
e-administracji na przykladzie urzedu miasta lodzi.Plan pracy magisterskiej prawo.Rzadowy program
aktywizacji zawodowej absolwentow pierwsza praca jako jeden ze sposobow zwaalczania bezrobocia w
polsce - zalozenia efekty i skutki..Podatek dochodowy jako przedmiot ujawnien w sprawozdaniu finansowym
- regulacje prawa bilansowego a praktyka spolek gieldowych w polsce.Specjalne strefy ekonomiczne w
polsce.Dochody wlasne w gospodarce finansowej gminy..Czynnosci kierownika budowy – studium przypadku
praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Nadzor inwestorski na budowie – przepisy i
praktyka praca inzynierska budownictwo.Ksztaltowanie sie lojalnosci nabywcow na przykladzie wybranych
dobr i uslug.Wykorzystanie funduszy europejskich w rozwoju gminy krosniewice w latach 2007-2013.praca
licencjacka budzet gminy .Zbilansowana karta wynikow jako system pomiaru i doskonalenia kapitalu
intelektualnego w szpitalu.Segmentacja rynku uslug hotelarskich w powiecie zawiercianskim.Ocena
finansowa efektywnosci uslug bankowosci elektronicznej ing banku slaskiego 2002-2006.Analiza procesu
realizacji projektow w zakresie odnawialnych zrodel energii finansowanych ze srodkow ue.Wykonywanie
dlugoterminowych kar pozbawienia wolnosci.Kornas- jerzy. Red. - idea ustrojowa a rzeczywistosc iv
rzeczypospolitej .Organy wewnetrzne sejmu iii rp.Prace licencjackie tanio.Prawne i ekonomiczne aspekty
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funkcjonowania rajow podatkowych.Prace magisterskie przyklady.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na
przykladzie wybranej spoldzielni mieszkaniowej.Tematy prace licencjackie.Realizacja zadan publicznych z
zakresu turystyki na terenie powiatu limanowskiego.Analiza poziomu i struktury dochodow wlasnych gminy
gidle w latach 2008-2010.Klasik- andrzej. Red. - przedsiebiorczosc i konkurencyjnosc a rozwoj regionalny :
praca zbiorowa .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie systemem
podatkow i oplat lokalnych w gminie olsztyn w latach 2008-2009.Leasing jako forma finansowania inwestycji
w polsce.Ocena jakosci produkcji wentylatorow fabryki wentylatorow ownet w olkuszu.Finansowanie malych
i srednich przedsiebiorstw na rynku kapitalowym.Naruszenie i ochrona dobr osobistych w swietle
orzecznictwa.Finansowanie kredytem bankowym sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Marketing
wewnetrzny w budowaniu relacji w przedsiebiorstwie na przykladzie ikea retail sp. Z o.o..Leasing w
finansach i rachunkowosci przedsiebiorstwa.Ewidencja ksiegowa funduszy pomocowych z unii europejskiej
na przykladzie malych i srednich przedsiebiorstw..Prawo do zycia w systemie prawa europejskiego na
przykladach klonowania- aborcji i eutanazji.Analiza zdolnosci organizacyjnych powiatowego urzedu pracy w
radomsku w kontekscie wykorzystania srodkow z efs w okresie 2007-2013.praca licencjacka budzet gminy
.Prohibicja narkotykowa - nieudany eksperyment.praca licencjacka budzet gminy .Kapusta- piotr. - polskoangielsko-rosyjski slownik handlu zagranicznego .Wplyw ogloszenia upadlosci pracodawcy na stosunki
pracy.Zasady rachunkowosci budzetowej na przykladzie gminy popielow..praca licencjacka budzet gminy
.Substancje odurzajace i psychotropowe wystepujace w nielegalnym obrocie.Determinanty rozwoju gminy
na przykladzie gminy mszczonow.Dzialalnosc gospodarcza apteki.Sprawozdawczosc i kontrola budzetu gminy
jako jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy i miasta pajeczno.Wykorzystanie marketingu
mix w dzialalnosci firmy w okresie wejscia polski do unii europejskiej na przykladzie firmy budvar centru w
zdunskiej woli.Systemy realizacji przedsiewziec budowlanych na wybranych przykladach praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie personelem na przykladzie hj heinz polska s.a..Finansowanie nieruchomosci
przeznaczonych na cele mieszkaniowe przez banki w polsce.Zaklad pracy chronionej szansa poprawy sytuacji
osob niepelnosprawnych na rynku pracy..Sprawnosc systemu organizacyjnego policji (na przykladzie
komendy miejskiej policji w lodzi).Prace licencjackie rachunkowosc.Prawne aspekty gospodarowania
odpadami komunalnymi (na przykladzie prawa polskiego i niemieckiego.Pozwolenie na budowe..Dzialalnosc
promocyjna przedsiebiorstw na podstawie oceny wybranych kampanii reklamowych w polsce.Leasing jako
forma finansowania przedsiebiorstwa.Organizacja i marketing firm uslugowych na rynku
hotelarskim.Ekonomiczno - spoleczne uwarunkowania rent z tytulu niezdolnosci do pracy.Analiza systemu
rezerwacji komputerowej galileo.praca licencjacka budzet gminy .Biznesplan na przykladzie firmy career &
image consulting.Statut spolki akcyjnej zarzadzanej metoda projektowa.Jakosc uslug turystycznych
oferowanych przez schroniska gorskie..Wplyw kosztow na wynik finansowy na przykladzie bot elektrowni
belchatow s.a..Polityka wewnetrzna jozefa stalina.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie
pielegniarstwo.Prognozowanie zapotrzebowania na energie elektryczna w polsce.Kredyty mieszkaniowe dla
ludnosci w latach 2000-2005.Terroryzm islamski jako zjawisko we wspolczesnym swiecie..Tusinski- piotr a. postepowanie ustawodawcze w sejmie i w senacie ii rzeczypospolitej 1919-1939 : prawo- zwyczaje.Bankowosc elektroniczna jako kanal dystrybucji uslug bankowych.Zarzadzanie relacjami z klientem na
przykladzie hotelu.Rola aktywnych form w ograniczaniu bezrobocia na lokalnym rynku pracy (na przykladzie
powiatu makowskiego).praca licencjacka budzet gminy .Klauzule nieuzgodnione indywidualnie w umowie
deweloperskiej.Pozyskiwanie i szkolenia personelu w banku polskiej spoldzielczosci s.a..Rachunkowosc
budzetowa na przykladzie urzedu kontroli skarbowej..Funkcjonowanie malego przedsiebiorstwa uslugowego
na przykladzie interkom system.Wycena przedsiebiorstwa na przykladzie spolek gieldowych.Analiza
dzialalnosci marketingowej w banku w oparciu o bank zachodni wbk s.a..Powszechna ochrona trwalosci
stosunku pracy w przypadku zwolnien grupowych.Analiza fundamentalna przedsiebiorstwa na przykladzie
spolki akcyjnej talex w latach 2004-2006.Specyfika produktu na przykladzie firmy mokate.Wplyw bodzcow
wzmacniajacych sugestie na zapamietywanie reklamowanych produktow.Ksztaltowanie oferty uslug
bankowych dla mlodych konsumentow..Instrumenty zarzadzania ryzykiem kursu walutowego w
przedsiebiorstwie..Rola analizy fundamentalnej i technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na
przykladzie stalprodukt s.a..Czynniki warunkujace wykorzystanie srodkow pomocowych przez gminy w
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polsce..Uwarunkowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Strategia marketingowa malej firmy.Wykorzystanie narzedzi marketingu-mix w branzy
gastronomicznej na przykladzie kfc w polsce.Rekrutacja i selekcja jako podstawa gospodarowania
potencjalem ludzkim na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona
konsumenta uslug turystycznych w unii europejskiej.Ocena ryzyka zawodowego pracownikow pkn orlen s.a.
na przykladzie stacji paliw bliska.Wykorzystanie narzedzi marketingu na rynku uslug informatycznych (na
przykladzie c.k. Zeto s.a. w lodzi).Proces rekrutacji i selekcji na przykladzie wybranej firmy.Analiza systemu
kontroli podatkowej e-dzialalnosci na przykladzie urzedu skarbowego x w latach 2006-2010..Bezpieczenstwo
w szkole.Znaczenie zasad budzetowych w budzecie ogolnym unii europejskiej.Prace magisterskie net.praca
licencjacka budzet gminy .Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji.Temat pracy magisterskiej.Zakres
kognicji sadu polubownego (zdatnosc arbitrazowa) w prawie polskim na tle innych systemow prawnych.The
part and consumers spokespersons tasks in the system of consumers protection rights.Mozliwosci
wykorzystywania uchybien prawnych w podatku vat - karuzela podatkowa.Naruszenie praw autorskich w
internecie oraz ich cywilnoprawna ochrona.Odpowiedzialnosc karna pomimo niepoczytalnosci.praca
licencjacka budzet gminy .Rowne traktowanie kobiet i mezczyzn w dostepie do i zaopatrzeniu w towary i
uslugi.Praca licencjacka z administracji.Analiza taksonomiczna zroznicowana poziomu rozwoju spolecznogospodarczego gmin w wojewodztwie malopolskim w latach 2002-2009..Tematy prac licencjackich
rachunkowosc.Analiza zatrudnienia i bezrobocia osob niepelnosprawnych na lokalnym rynku pracy na
przykladzie powiatu opoczynskiego.The criteria for locating production processes. A case of landis+gyr sp. Z
o.o..Instrumenty rozwoju kooprodukcji filmowych na przykladzie dzialalnosci funduszu rady europy
eurimages.Ekonomiczne i informatyczne podstawy dzialalnosci handlowej w inetrnecie.Zadania gminy w
utrzymaniu i rozwoju infrastruktury komunalnej na przykladzie gminy gorzkowice.Odpowiedzialnosc
dyscyplinarna pracownikow administracji publicznej.Wielofunkcyjnosc szansa rozwoju obszarow wiejskich w
polsce i unii europejskiej..Systemy planowania potrzeb materialowych w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Transformacja ustrojowa a bezrobocie w polsce..Nieruchomosci jako specyficzny przedmiot
ubezpieczen majatkowych na przykladzie euro-finanz-service w lublincu.Zmiany struktury towarowej i
geograficznej polskiego handlu zagranicznego w latach 2000-2007.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci
w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka.Analiza sprawozdania finansowego jako
zrodlo informacji o sytuacji majatkowej na przykladzie spolki mieszko..Wspolpraca miedzysektorowa jako
czynnik poprawy funkcjonowania administracji publicznej (na przykladzie urzedu miasta oswiecim).Rozwoj
spoleczno - gospodarczy miast wojwodztwa lodzkiego na przestrzeni lat 1999-2004 w swietle badan
taksonomicznych..Rola menedzerow w realizacji koncepcji zarzadzania logistycznego na przykladzie
firmy.Polityka podatkowa gminy klomnice i mstow w zakresie podatkow lokalnych.Kredyt hipoteczny dla
osob fizycznych na przykladzie banku ochrony srodowiska s.a.Ziomek- andrzej. - wybrane problemy rynku
pracy w polsce w okresie transformacji .Podatek katastralny jako glowny element reformy systemu
opodatkowania nieruchomosci w polsce.Zasada zakazu dyskryminacji w podatku posrednim na przykladzie
akcyzy.Prawne aspekty instytucji urlopu na zadanie.Lapownictwo w polskim prawie karnym.Sytuacja
posrednika na rynku nieruchomosci na przykladzie miasta zawiercie.Ocena systemu motywowania
pracownikow w urzedzie gminy wreczyca wielka.Analiza podatkow i oplat lokalnych na przykladzie gminy
rabka-zdroj.Promocja produktu terytorialnego na przykladzie miasta opola..Wypadki drogowe w ujeciu
prawa karnego i kryminalistyki.Rownowazny czas pracy .Zarzadzanie logistyczne w firmie
transportowej.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie przychodow z dzialalnosci gospodarczej
osiaganych przez osoby fizyczne w formie ryczaltu ewidencjonowanego i karty podatkowej.Cywilnoprawna
odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o. Wobec spolki.Przykladowe prace magisterskie z
pedagogiki.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w procesie wytwarzania ozdob choinkowych..Krause- ewa. planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentow : miedzy wyobrazeniami a strategiami .Ogolne
zasady ponoszenia odpowiedzialnosci przez jednostkiw prawie karnym miedzynarodowym widziane w
swietle postanowien statutu miedzynarodowego trybunalu karnego.Policja w ii rp.Ocena oplacalnosci
projektu na przykladzie inwestycji realizowanej przez cukrownie glinojeck s.a.Logistyczna obsluga klienta na
przykladzie firmy kramel..Sciagalnosc podatkow lokalnych na przykladzie gminy nowa brzeznica.Dzialania
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marketingowe banku na przykladzie banku spoldzielczego w krasnosielcu.Instytucja scalania gruntow w
prawie polskim.Rola depozytow w pasywach polskich bankow komercyjnych.Wydatki gmin a zamowienia
publiczne na przykladzie gminy maslowice.Ceny transferowe w sterowaniu wynikiem finansowym
powiazanych jednostek. Aspekty ksiegowe i podatkowe.Prawa obywatela unii europejskiej na podstawie
karty praw podstawowych.Dowod z opinii bieglych psychiatrow w procesie karnym.Prace licencjackie.Ocena
efektywnosci zabezpieczen kredytowych na przykladzie wybranego banku.System szkolen pracowniczych na
przykladzie urzedu skarbowego w pabianicach..Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw a ich
system finansowo-ksiegowy.Zastosowanie miernikow nie-finansowych w analizie przedsiebiorstwa na
podstawie balanced scorecard.Sprostowanie- uzupelnienie i wykladnia orzeczen o charakterze
merytorycznym..Konstruowanie efektywnego portfela papierow wartosciowych notowanych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych powiatu myszkowskiego
w latach 2005-2009.Ocena rentownosci przedsiebiorstwa tvn s.a. w latach 2008-2010.Procesy zwalniania
pracownikow.Sprzedam prace licencjacka.Rola motywacji materialnej i niematerialnej w ksztaltowaniu
postaw pracownikow wobec pracy i zakladu pracy (na przykladzie aresztu sledczego w piotrkowie
trybunalskim).Bariery ograniczajace- a mozliwosci rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na rynku unii
europejskiej.Marketingowe strategie zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa zugil s.a.Zeznania swiadka
jako dowod w procesie karnym.Wycena uslug zdrowotnych w rachunkowowsci samodzielnych publicznych
zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie spzoz we wloszczowie.Dochody w powiatach i gminach a poziom
zycia ludnosci na terenie wojewodztwa opolskiego..Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy
koluszki 2000-2006.Barcz- jan (1953- ). - prawne aspekty czlonkostwa polski w unii europejskiej .Mozliwosc
wykorzystania benchmarkingu dla promocji miasta na przykladzie zakopanego.Polityka wewnetrzna i
zewnetrzna adolfa hitlera w latach 1933-1945.praca licencjacka budzet gminy .Minimalizacja ryzyka
kredytowego w praktyce bankowej (na przykladzie pko bank polski s.a.).Zarzadzanie i ocena jakosci uslug
przedsiebiorstwa transportowego.Zarzadzanie programami profilaktycznymi w szkolach..Zarzadzanie
nieruchomosciami mieszkaniowymi w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
pajeczno.Wykorzystanie technologii informacyjnej w banku na przykladzie banku spoldzielczego w busku
zdroju.Podatek akcyzowy w obrocie paliw w polsce.System zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy agros
nova sp. Z o. O..Droit de suite: modele samodzielnego prawa do wynagrodzenia tworcy utworu
plastycznego.praca licencjacka budzet gminy .Alternatywne zrodla pozyskania kapitalu przez
przedsiebiorstwo - emisja akcji na rynku newconnect na przykladzie spolki liberty group s. A..Specyfika
reklamy w branzy kosmetycznej.Droga republiki turcji do unii europejskiej.Organizacyjno - marketingowe
aspekty funkcjonowania grupy wydawniczej polskapresse.Konferencja sedziow izby karnej i izby wojskowej
sadu najwyzszego - interpretacja prawa miedzynarodowego i unijnego w sprawach karnych : konferencja
sedziow izby.Realizacja polityki kadrowej firmy poprzez szkolenia pracownikow na przykladzie conoco
phillips..Elastyczne systemy i rozklady czasu pracy.Systemy planowania potrzeb materialowych w
przedsiebiorstwie produkcyjnym..Strategia promocji grupy polskie sklady budowlane s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Zasady postepowania administracyjnego a dobra administracja..Rola podatkow dochodowych
w budzecie panstwa.Wzory prac licencjackich.Zakaz uszczuplania pokrycia kapitalu zakladowego na rzecz
wspolnikow spolki z o.o. - analiza regulacji art. 189 § 2 k.s.h..Nabycie wlasnosci rzeczy ruchomej od
nieuprawnionego.Wybrane kryminalistyczne aspekty przestepstwa zgwalcenia.Finansowanie inwestycji w
nieruchomosciach w gminie kroczyce w latach 2005-2009.Wzorzec kariery zawodowej kobiet a satysfakcja z
pracy i zycia osobistego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych na podstawie zakladu
ubezpieczen spolecznych w myszkowie.Ocena mozliwosci rozwojowych gminy czastary metoda analizy
swot.Ubostwo- sposob pomiaru- skala zjawiska- przyczyny- dzialania i przyklad osrodka pomocy spolecznej
w krapkowicach.Trockizm-konsekwentny marksizm czy fanatyczny dogmatyzm? Idea permanentnej rewolucji
kontra stalinowska biurokracja..Znaczenie transferu informacji dla rozwoju obszarow wiejskich.Wynik
finansowy w ujeciu podatkowym i bilansowym- w swietle regulacji prawnych.Szajt- marek. - aktywnosc
innowacyjna a wzrost gospodarczy polski : analiza statystyczno-ekonometryczna .Europejskie prawo
administracyjne.Charakterystyka porownawcza czynnikow ksztaltujacych cykl zycia produktu na rynku na
podstawie sp. Z o.o. -- systema polska oraz sp. Z o.o. -- ferax-iril.Aplikacja baz danych wspierajaca
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zarzadzanie gabinetem stomatologicznym.Zarzadzanie gospodarka magazynowa na podstawie firmy amcor
flexibles.Jakosc produktow i uslug oferowanych przez spoldzielcza kase oszczednosciowo - kredytowa im.
Franciszka stefczyka.praca licencjacka budzet gminy .Formy finansowania inwestycji gospodarstw domowych
wojewodztwa opolskiego..Prawo nanotechnologii ze szczegolnym uwzglednieniem aspektow
prawnopatentowych na tle prawa biotechnologii.Motywacyjne aspekty zarzadzania zasobami
ludzkimi.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na podstawie starostwa powiatowego w czestochowie.Znaczenie
cloud computingu dla polskich przedsiebiorstw.Globalna konkurencyjnosc na przykladzie firmy produkcyjno handlowej siemens.Rola szkolen w procesie rozwoju pracownikow na przykladzie urzedu miejskiegow
byczynie..Marketing tools in a b2b market - a case study of revitalizing business brand.Lemkowska- malwina.
- fuzje i przejecia a wartosc zakladu ubezpieczen ...
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