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pracownikow..Wdrazanie i utrzymanie obligatoryjnych systemow zarzadzania jakoscia.Satysfakcja klientow
na rynku uslug bankowych na przykladzie alior banku.Komunikacja miedzykulturowa w przedsiebiorstwie
outsourcingowym na przykladzie firmy capgemini..Badanie poziomu zaangazowania pracownikow na
przykladzie przedsiebiorstwa z branzy facility management.Troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego na
przykladzie wybranych obiektow twierdzy krakow.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka finansowa
powiatu na przykladzie powiatu opolskiego..Oddzialywanie reklamy na klientow sektora telefonii
komorkowej.Elektroniczna wymiana danych w logistycznym lancuchu dostaw.Marketing w rozwoju
spoleczno - gospodarczym miasta rawa mazowiecka.Wspolpraca miasta i gminy pleszew z organizacjami
pozarzadowymi.Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania ze szczegolnym uwzglednieniem
windykacji.Unijny system bezpieczenstwa zywnosci.Dzialalnosc urzedu pracy w powiecie koneckim w
zakresie przeciwdzialania bezrobociu.Reklama telewizyjna jako glowny instrument dzialan marketingowych
firmy uslugowej na przykladzie polkomtel s.a..Bankowosc elektroniczna - forma sprzedazy uslug
bankowych.Konstrukcja podatku dochodowego od osob fizycznych w polsce i jej ewolucja.Pisanie prac
kielce.Nowoczesne metody poszukiwania i rekrutacji pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Budzet
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy i miasta pajeczno w latach 1994 2004.Przygotowanie przestepstwa w polskim prawie karnym.Warunkowe umorzenie postepowania a zasada
domniemania niewinnosci.Wykorzystanie wyobrazni ejdetycznej w zarzadzaniu.Szanse i bariery rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw na podstawie badan empirycznych w gminie glubczyce..Firma jako dobro
prawnie chronione.Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w oparciu na wskaznikach analizy fundamentalnej i
technicznej.Amortyzacja srodkow trwalych w polityce rachunkowosci przedsiebiorstwa na przykladzie
zakladow lentex s.a..Analiza dochodow i wydatkow na przykladzie gminy wlodowice.Systemy innowacyjne
jako zewnetrzne determinanty aktywnosci innowacyjnej przedsiebiorstw przetworstwa
przemyslowego..Wypowiedzenie spolki prawnej.Management challenge: building organization
culture.Analiza jakosci ksztalcenia podstawowego na przykladzie miejskiej szkoly podstawowej nr 8 w
zawierciu.Aktywne i pasywne formy zwalczania bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 20052008.Plynnosc i rentownosc w ocenie zagrozenia upadloscia na przykladzie przedsiebiorstwa x..Nowoczesne
metody finansowania przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Skutki wykonania umownego prawa
odstapienia.Przestepczosc zorganizowana i jej zwalczanie w albanii i w polsce.Krajowy mechanizm prewencji
w polsce.Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Rola uslugodawcow logistycznych w podnoszeniu
konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Krolestwo norwegii - misja nordycka i miejsce w strukturach europejskiego
obszaru gospodarczego (eog).Outsourcing uslug logistycznych na przykladzie firmy handlowo-uslugowej
presto.Personel pokladowy pasazerskich linii lotniczych. Doswiadczenie stewardesy.Amortyzacja srodkow
trwalych. Aspekt podatkowy i bilansowy oraz ich wykorzystanie w praktyce.Bezpieczenstwo aplikacji
sieciowych w oparciu o niestandardowe mechanizmy uwierzytelniania i kryptografii.Narzedzia bazodanowe
do tworzenia aplikacji bazodanowych w praktyce. Porownanie ms access i ms visual foxpro.Barta- janusz
(1947- ). Red. - media a dobra osobiste .Ochrona wierzycieli w kodeksie karnym..Wplyw reklamy
internetowej na nabywcze zachowania studentow.Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich w
przedsiebiorstwem na przykladzie firmy elhand transformatory sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Sprzedam prace magisterska.Pozycja ustrojowa banku centralnego w polsce. Porownanie z pozycja
..

..
ustrojowa bankow centralnych w niemczech- szwecji i wlk. Brytanii..Znaczenie organizacji pozarzadowych w
rozwoju spolecznym i gospodarczym regionu..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa za naruszenie
praw czlowieka.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach na
przykladzie firmy scanmed.Analiza finansowa banku komercyjnego na przykladzie ing bank slaski
s.a..Dochodowosc inwestycji w spolki prywatyzowane kapitalowo.Ocena przeksztalcen gospodarczych w
polsce na tle europy srodkowej i wschodniej.Instytucja tymczasowego aresztowania.Wypalenie zawodowe a
poziom satysfakcji z pracy i przywiazania do organizacji.Analiza i ocena kondycji finansowej fabryki kotlow
sefako s.a. w latach 2001 - 2005.Shockvertising. Przekraczanie granic moralnosci we wspolczesnej
reklamie..Zasady opodatkowania przychodow osob fizycznych z pozarolniczej dzialalnosci
gospodarczej.Analiza finansowa przedsiebiorstwa wlodar w latach 2006 - 2010.The long - term forecast for
the polish gypsum plaster market in the years 2007 - 2012.Granice wolnosci slowa w dziennikarstwie
prasowym w ujeciu praw czlowieka.Sytuacja prawna ludnosci polskiej na terenie generalnego
gubernatorstwa.Ochrona renomy na gruncie skargi passing off oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.Analiza procedur kredytowych dla podmiotow gospodarczych na przykladzie banku
spoldzielczego w lasku.Analiza mobbingu w przedsiebiorstwach ujmowanych w kategoriach wielkosci - male i
srednie jednostki..Rola motywowania w ksztaltowaniu zachowan pracownikow.Wplyw systemu
gospodarczego na ksztaltowanie sie nierownosci dochodowych- analiza porownawcza szwecji i
usa.Funkcjonowanie systemu pomocy spolecznej w polsce na przykladzie miejskiego osrodka pomocy
spolecznej w zdunskiej woli.Ulgi uznaniowe w splacie zobowiazan podatkowych.Pisanie prac
semestralnych.Koncepcja obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotow
prowadzacych recykling samochodow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Statut
gminy jako specyficzny akt prawa miejscowego na przykladzie statutu gminy lisia gora..Rola i miejsce
swiadka w procesie cywilnym. Socjologiczno - prawne aspekty dowodu z zeznan swiadka w postepowaniu
cywilnym sadowym..Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej w zawierciu w latach 2004-2008..Prace dyplomowe informatyka.Alternatywne zrodla
finansowania wydatkow w jednostakach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy maisto
sieradz.Dorosle dzieci - analiza zjawiska.Trybunal stanu i jego miejsce w systemie organow wladzy
sadowniczej.Przychody ze sprzedazy uslug medycznych i koszty ich pozyskiwania na przykladzie spolki
akcyjnej optima medycyna sa..Wizerunek przedsiebiorstwa zarzadzanego spoleczna odpowiedzialnoscia na
przykladzie kompenii piwowarskiej s.a..Ocena dzialalnosci franchisingowej na przykladzie mcdonalds
polska.Aspekty finansowania ryzyka zawodowego na przykladzie katowickiego holdingu weglowego s.a. w
katownicach.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie gmina igolomia-wawrzenczyce w opinii radnych i
mieszkancow.Dzialalnosc kredytowa banku komercyjnego na przykladzie pko bp s.a..Bezrobocie i jego
ograniczanie w powiecie tomaszowskim w latach 2005-2010.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow
jednostkowych dla przemyslu muzycznego.Stefanski- ryszard a.. - pisma procesowe w sprawach karnych z
objasnieniami .Rachunek kosztow we wspolnocie mieszkaniowej.praca licencjacka budzet gminy .Struktura i
funkcjonowanie rynku kapitalowego w polsce.Ocena standingu finansowego lentex s.a. w latach 2005 2009.Programy wspierania innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw na przykladzie solaris bus & coach
s.a..Zintegrowany system zarzadzania w dtk computer polska spolka z o.o..Przejscie zakladu pracy a prawa
pracownika.Rozwoj spoleczno-gospodarczy powiatu radomszczanskiego w latach 2000-2008.Rola internetu
w marketingu politycznym na przykladzie wyborow parlamentarnych w polsce w 2007 roku.zrodla
dofinansowania usuwania skutkow klesk zywiolowych w polsce- w warunkach gospodarki
rynkowej.Funkcjonowanie zarzadu drog powiatowych jako jednostki organizacyjnej starostwa powiatowego
w piotrkowie trybunalskim.Stosunki ukrainy z unia europejska w dobie partnerstwa
wschodniego.Zarzadzanie jakoscia na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Naleznosci w ksiegach
rachunkowych jednostki sektora finansow publicznych na przykladzie sadu rejonowego w
wieluniu..Wspieranie dzialan marketingowych nowymi instrumentami pomocy dla sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Praca licencjacka forum.Dzialalnosc organizacji wirtualnych na rozwinietych rynkach
elektronicznych (na przykladzie sektora bankowego).Prawne problemy podpisu elektronicznego.Bujnyjedrzej. - prawa pacjenta : miedzy autonomia a paternalizmem .Wykorzystanie nowoczesnych technologii w
..

..
postepowaniu cywilnym.Funkcjonowanie systemu hccp w przedsiebiorstwie produkujacym mrozonki..Srodki
ochrony prawnej wykonawcow w zamowieniach publicznych przed i po zmianie dyrektywy odwolawczej
praca inzynierska budownictwo.Rola i znaczenie masowych imprez sportowych organizowanych przez urzad
miasta krakowa.Budzetowanie operacyjne jako narzedzie rachunkowosci zarzadczej na przykladzie zf
nycomed pharma sp. Z o.o..Bercoff- maurice a.. - negocjacje : harwardzki projekt negocjacyjny w 10
pytaniach .Public relations wewnetrzny i jego rola w tworzeniu wizerunku..Wplyw stresu na wypalenie
zawodowe na przykladzie raiffeisen leasing polska sa..Amortyzacja srodkow trwalych w ujeciu bilansowym i
podatkowym na przykladzie skladu budowlanego x.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji dla
menedzera..Podstawy prawne funkcjonowania organow unii europejskiej i ich kompetencje.Procesy o
czary.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci rozwojowe polskiego przewozu kombinowanego na tle
panstw unii europejskiej.Procedura uzyskania obywatelstwa polskiego .Facility management w
nowoczesnym zarzadzaniu nieruchomoscia.Finansowa ocena kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie kwb
adamow s.a..Analiza budzetu na przykladzie gminy zarki w latach 2006-2010..Determinanty zakupu dobr
zywnosciowych (na przykladzie wody butelkowanej) w przekroju grup konsumenckich o zroznicowanym
wyksztalceniu.Kutera- malgorzata. - kryzysy gospodarcze a wiarygodnosc sprawozdan finansowych
.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych w
giebultowie.Problemy prawne i informatyczne podpisu elektronicznego..Sprawozdania zrodlem
optymalizacji zarzadzania srodkami publicznymi na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej we
wreczycy wielkiej.Formy opodatkowania malych przedsiebiorstw podatkiem dochodowym od osob
fizycznych.Pisanie prac dyplomowych cennik.praca licencjacka budzet gminy .Regres w obowiazkowym
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej.Rola rekrutacji pracownikow w rozwoju i racjonalizacji kapitalu
ludzkiego przedsiebiorstw.Wplyw programu rodzina na swoim na rynek kredytow hipotecznych w
wojewodztwie podlaskim.Zasady sadowego wymiaru sprawiedliwosci w aspekcie
porownawczym.Regionalny pasazerski transport drogowy w polsce oraz w wybranych krajach unii
europejskiej.Woznicki- jerzy. Red. - regulacje prawne- dobre wzorce i praktyki dotyczace korzystania przez
podmioty gospodarcze z wyn.Przestepczosc ubezpieczeniowa..Dziedzictwo naturalne i kulturowe kopalni soli
w bochni jako szansa rozwoju lokalnego..Determinanty rozwoju spoleczno-gospodarczego na podstawie
gminy nysa..Praca licencjacka administracja.Strategia rozwoju malej firmy przy pomocy narzedzi
internetu.Analiza rozmiarow bezrobocia oraz metod przeciwdzilania bezrobociu w powiecie opolskim i
miescie opole w latach 2000-2010.Dzialania inwestycyjne w gminie uniejow.Rola negocjacji w procesie
sprzedazy.Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie kredytu i leasingu.Prawo
miedzynarodowe prywatne.Marketing samorzadow terytorialnych na podstawie gminy
mykanow.Prywatyzacja sektora hutniczego. Proba oceny..Rola kultury organizacyjnej w dzialalnosci
korporacji miedzynarodowych.Bankowosc wirtualna jako alternatywa dla bankowosci tradycyjnej.Analiza
polityki cenowej prowadzonej przez przedsiebiorstwo uslug hotelarskich i turystycznych s. A. W polsce w
latach 2008-2010.Zmiany w strukturze polskiego systemu produkcji filmowej w swietle przemian
ustrojowych po 1989 roku..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Reklama wprowadzajaca w blad jako czy nieuczciwej
konkurencji w prawie polskim i unii europejskiej.Procesy zarzadzania zasobami ludzkimi w malych i srednich
przedsiebiorstwach analizowane na przykladzie j.w. nowik spolka jawna.Naprawienie szkody w postaci
utraconych korzysci.Prace magisterskie administracja.Funkcjonowanie systemu zamowien publicznych na
przykladzie miasta piotrkowa trybunalskiego.Hanf- dominik. Red. - langues et construction européenne
.Unia europejska wobec lamania praw czlowieka w chinach w kontekscie organizacji igrzysk olimpijskich w
pekinie w 2008 roku..Polityka pieniezna banku centralnego na przykladzie narodowego banku
polskiego..Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potancjalem ludzkim (na przykladzie
masterlink sp. Z o.o.).Polityka kredytowa wobec sektora msp na przykladzie pko bp s.a..Odpowiedzialnosc
wekslowa.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Buzz marketing w segmencie dobr luksusowych.El comendante che guevara.Styl zycia jako wyznacznik
zachowan konsumenckich emerytow na przykladzie mieszkancow krakowa.Gospodarowanie zasobami pracy
ludzkiej na przykladzie aptek w myszkowie.Zasady i dyrektywy sadowego wymiaru kary.Analiza spoleczno ..

..
ekonomiczna przedsiebiorstwa przemyslu wydobywczego.Razaca niesprawiedliwosc orzeczenia jako
podstawa jego uchylenia albo zmiany.Pisanie prac maturalnych ogloszenia.Koncepcja logistycznej obslugi
klienta w firmie medicor - pol zaklad techniki medycznej sp. Z o.o..Polityka cenowa przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy turystycznej steja-travel.System logistyczny malej firmy na przykladzie przedsiebiorstwa fut
tom - trans w opolu..Uwarunkowania jakosci zycia ludnosci w gminie nysa..Zapasy w ocenie kondycji
finansowej przedsiebiorstwa x..Wereda- wioletta. Red. - competitive and cooperative business strategies for
efficient outcomes in different markets - ex.Analiza finansowa w zakresie zarzadzania
naleznosciami.Kluczowe cechy efektywnego handlowca a problemy rekrutacji do dzialu
handlowego.Marketing dobr przemyslowych a procedury i strategie przetargowe.Konsument na rynku
energii elektrycznej.Immunitet jurysdykcyjny czlonka personelu misji dyplomatycznej.Rozwoj infrastruktury
spolecznej w miescie bialystok na przykladzie regionalnego programu operacyjnego 2007- 2013.Rola
rozwiazan logistycznych w procesie dystrybucji produktow wielkogabarytowych na przykladzie firmy
x.Modyfikacje systemu wynagradzania na przykladzie grodkowskich zakladow wyrobow metalowych s.a. w
grodkowie..Strategie inwestycyjne oparte na wskaznikach gieldowych oraz efektach sezonowosci na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie.Podsluch procesowy i pozakodeksowy.Zasady prezentacji informacji w
sprawozdaniu finansowym na przykladzie grupy tp.Wplyw organizacji pozarzadowych na zarzadzanie
rozwojem lokalnym na przykladzie krakowa.Promocja kultury zydowskiej. Dzialania marketingowe fundacji
judaica - centrum kultury zydowskiej w krakowie..Rozwoj miedzynarodowego sadownictwa
karnego.Asortyment produktow oraz mozliwosci jego racjonalizacji w aspektach marketingowych na
przykladzie szkolki roslin ozdobnych.Reklama uciazliwa- ingerujaca w sfere prywatnosci.Determinanty jakosci
w procesie drukowania..Wplyw infrastruktury sportowej krakowa na rozwoj turystyki.Ocena sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie izns ilawa s.a..Poszanowanie prawa do zycia oraz
zycia prywatnego i rodzinnego osob pozbawionych wolnosci w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu
praw czlowieka.Atrakcyjnosc inwestycji finansowych w dobnie kryzysu gospodarczego.Szkolenia jako forma
doskonalenia kompetencji pracownikow organizacji.Konstrukcja podatku dochodowego od osob fizycznych w
polsce i jej ewolucja.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za naruszenie obowiazkow informacyjnych w
prawie rynku kapitalowego.Rektrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie akademii fryzjerskiej berendowicz&kublin.praca licencjacka budzet gminy
.Dziedziczenie majatkowych praw autorskich.Wypalenie zawodowe nauczycieli praca magisterska.Materialne
i niematrialne instrumenty motywowania pracownikow na przykladzie dzialu obslugi klienta firmy polkomtel
s.a..Spoleczna readaptacja skazanych.Unia europejska- unia gospodarcza i walutowa - konsekwencjewspolny pieniadz..Wsparcie restrukturyzacji gospodarstw rolnych z funduszy strukturalnych unii europejskiej
na przykladach z powiatu czestochowskiego.praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie logistyki w
transporcie i spedycji.Otwarte fundusze emerytalne na rynku kapitalowym.Internetowe biuro podrozy geneza i rozwoj.praca licencjacka budzet gminy .Strategia zarzadzania logistycznego na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego majkon i..Rynek ubezpieczen- a modele likwidacji szkod dla ubezpieczenia
auto casco.Zastosowanie internetu w kreowaniu wizerunku firmy.praca licencjacka budzet gminy .Kopiec
kosciuszki w krakowie i jego funkcjonowanie pod zarzadem komitetu kopca kosciuszki.Pelnomocnik w
postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Kotarba- marcin . Aut. - ochrona wiedzy a kapital
intelektualny organizacji .Dostosowanie bazy danych eksporu w hucie stali czestochowa spolka z o.o. Do
wymogow statystyki unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc wykorzystania funduszy
dla malych i srednich przedsiebiorstw. Analiza firmy rpm s.a. w lublincu.Rola systemu placowego w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w unitube sp. Z o.
O..praca licencjacka budzet gminy .Ochrona praw majatkowych akcjonariuszy mniejszosciowych.Specyfika
towarzystw ubezpieczen wzajemnych w polskim systemie prawnym.praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc hurtownikow w kanalach dystybucji - analiza i ocena na przykladzie hurtowni materialow
budowlanych domex - filia olesno.Evans- adrian. - assessing lawyers’ ethics : a practitioners’ guide .Wplyw
zadluzenia na wartosc rynkowa przedsiebiorstw notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie.Zmiany w strukturze i jakosci portfela kredytowego bankow spoldzielczych na przykladzie banku
spoldzielczego w zawadzkiem..Organizacja przedsiebiorstwa w formie jednoosobowej spolki z ograniczona
..

..
odpowiedzialnoscia.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju firmy multimetal..Wykorzystanie
internetu w dzialalnosci marketingowej firmy cinema city.Efekty dostosowania polskiego rolnictwa do
standardow unii europejskiej na przykladzie gospodarstw szkolkarskich wojewodztwa lodzkiego..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dobor kadr w przedsiebiorstwie na przykladzie
agencji konsultingowych w kazachstanie..Analiza i ocena reklamy w srodkach transportu w slowacji.Ocena
wykorzystania srodkow finansowych europejskiego funduszu spolecznego w realizacji projektu systemowego
w mops w czestochowie.Narkobiznes.Obrot nieruchomosciami na przykladzie gminy opoczno w latach 20072011.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa - analiza na przykladzie przedsiebiorstwa polsad w latach
2008-2010.Ocena poziomu zroznicowania rozwoju spoleczno-gospodarczego polskich regionow.praca
licencjacka budzet gminy .Ceny na polskim rynku nieruchomosci mieszkaniowych.Widowisko sportowe
siatkowki jako produkt marketingowy na przykladzie meczy druzyny pamapol domex azs
czestochowa.Polityka regionalna we wspolnotach europejskich. Polska wobec programow przedakcesyjnychfunduszy strukturalnych oraz nowej polityki spojnosci..Analiza systemu konstytucyjnego federacji
rosyjskiej.Analiza procesu zarzadzania i kierowania organizacja non-profit na przykladzie stowarzyszenia
emigrant.Rola subwencji ogolnej i dotacji celowych w gospodarce finansowej powiatu.Pozycja ustrojowa
prezydenta rzeczypospolitej i federacji rosyjskiej.Marketing uslug turystycznych na podstawie biura
turystycznego lena w lowiczu.Organizacja rachunkowosci w jednostce samorzadu terytorialnego na
podstawie miasta i gminy dzialoszyn.Rozwoj strategiczny firmy transportowej (na wybranych
przykladach).Efektywny system zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie banku bp s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Zmiana osoby wierzyciela lub dluznika a zabezpieczenie wierzytelnosci.Gospodarka finansowa
gminy na przykladzie gminy koluszki 2000-2006.Praca magisterska outsourcing.Wplyw zarzadzania systemem
magazynowo-transportowym na rozwoj firmy prime logistics.Status administracyjno-prawny cudzoziemca w
polsce..Wplyw scalania i podzialu nieruchomosci na jej wartosc.Prawo autorskie w internecie - wybrane
zagadnienia karnoprawne.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow jednostkowych dla przemyslu
muzycznego.praca licencjacka budzet gminy .Ograniczenia dziennikarskiej wolnosci slowa obowiazkiem
autoryzacji.Sposoby redukcji kosztow logistyki w wyniku testowania transportu
intermodalnego.Problematyka samobojstwa w kontekscie uregulowan polskiego kodeksu karnego.Wplyw
merchandisingu na konsumenta..Przychody ze sprzedazy uslug medycznych i koszty ich pozyskiwania na
przykladzie spolki akcyjnej optima medycyna sa..Mobbing praca licencjacka.Implementacja spolecznej
odpowiedzialnosci przedsiebiorstwa na przykladzie pge elektrownia opole s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Motywowanie pracownikow w malej firmie.Controlling jako skuteczne rozwiazanie dla strategicznego
zarzadzania przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola skarbowa jako forma weryfikacji i
sciagalnosci zobowiazan podatkowych.Reklama farmaceutyczna.Wybrane aspekty tworzenia i zarzadzania
organizacja wirtualna.Uwarunkowania lokalizacji centrow logistycznych w polsce.Kupie prace
licencjacka.Uwarunkowania wdrozenia partnerstwa publiczno - prywatnego w gospodarce polskiej ( na
przykladzie budowy autostrady a2).Wplyw zastosowania msr/mssf w bankach na ksztaltowanie sie rezerw
zwiazanych z ryzykiem kredytowym na przykladzie bos s.a..Aktywne metody przeciwdzialania bezrobociu.
Analiza na przykladzie powiatu ostroleckiego..Kompletacja w procesach magazynowych.Analiza rentownosci
przedsiebiorstwa grupa kety s.a. w latach 2006-2010.Finansowanie rozwoju przedsiebiorstwa z
wykorzystaniem funduszy venture capital/private equity.System ustrojowy finlandii.Zarzadzanie produkcja i
montazem wozkow dzieciecych.Rady pracownikow jako element partycypacji pracowniczej w
polsce..Preferencje malych przedsiebiorstw w zakresie wyboru formy opodatkowania podatkiem
dochodowym..Realizacja zasad dobrych praktyk rynkowych w umowach kredytow mieszkaniowych na
przykladzie banku pko bp s.a..Przestepstwo korupcji w polskiej pilce noznej.Zarzadzanie zmiana i innowacja a
poprawa jakosci uslug na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej primus.Kary za przestepstwa
skarbowe.Proces obslugi klienta w spolce pkp intercity.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja czynnego
zalu w prawie karnym i prawie wykroczen z uwzglednieniem regulacji karnej skarbowej.Informatyczne
podstawy bezpieczenstwa informacji w sieciach bankowych na przykladzie ing banku.Tematy
magisterskie.Determinanty jakosci wyrobow mleczarskich.Tajemnica bankowa a postepowanie podatkowe
.Pisanie prac magisterskich bialystok.Prace dyplomowe przyklady.Eutanazja a granice dopuszczalnej
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interwencji lekarskiej.Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z prefabrykatow
wielkoblokowych w podluznym ukladzie konstrukcyjnym. Praca inzynierska budownictwo.Wstep praca
licencjacka.Charakterystyka organizacji polityczno-militarnej na przykladzie sojuszu
polnocnoatlantyckiego.Nowak- edward (1951- ). Red. - rachunkowosc zarzadcza a ryzyko dzialalnosci
gospodarczej .Wykorzystanie internetu w zarzadzaniu na przykladzie wybranej jednostki.Analiza
skutecznosci metod walki z bezrobociem w powiecie ostroleckim w latach 2006-2008.Przeciwdzialanie
bezrobociu wsrod absolwentow w powiecie proszowickim..Ekspatriacja w przedsiebiorstwach
miedzynarodowych oraz globalnych..Warunkowe zawieszenie wykonania kary w prawie polskim-istota-cel i
efektywnosc instytucji..Znaczenie promocji w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa podczas
wprowadzania na rynek nowego produktu na przykladzie firmy linda.Ocena dzialalnosci funduszy
inwestycyjnych na przykladzie union investment towarzystwo funduszy inwestycyjnych s.a..Procesy
dostosowawcze sektora malych i srednich przedsiebiorstw do wymogow unii europejskiej.Podejscie do
pracownika do koncepcji lean manufacturing w procesie produkcyjnym.Analiza bilansu platniczego ukrainy
za lata 2005 - 2010..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w zakladach pracy chronionej wedlug norm unii
europejskiej.Pisanie prac magisterskich bialystok.Determinanty funckcjonowania dystrybucji firmy
transportowo- spedycyjnej w aspekcie miedzynarodowym.Czynniki wplywajace na wynik finansowy firmy na
przykladzie zbs konsbud.Wykorzystywanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w powiecie tureckim w
perspektywie finansowej 2007-2013.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce w latach 2004-2008.praca
licencjacka budzet gminy .Turystyka praca licencjacka.Popularyzacja cywilizacji staroztnego swiata przez
muzeum archeologiczne w krakowie- jako przyklad dzialalnosci instytucji kultury..praca licencjacka budzet
gminy .Efektywnosc polskiego rynku kapitalowego w swietle wybranych anomalii kalendarzowych.Swiderskiandrzej. Red. - problematyka normalizacji- jakosci i kodyfikacji w aspekcie integracji z nato i ue : jakosc .Stosunki unii europejskiej z indiami w xxi wieku.System zarzadzania kryzysowego w polsce.Projekt stalowej
estakady pod urzadzenia transportowe baterii silosow na zboze praca inzynierska
budownictwo.Prawnomaterialne aspekty prawa do renty rodzinnej z funduszu ubezpieczen
spolecznych.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany systemu ubezpieczen spolecznych w latach 1998-2005
na przykladzie roznych form prawnych dzialalnosci gospodarczej.Art. 59 kodeksu cywilnego..Rzekomy
pelnomocnik jako instytucja prawa cywilnego.Wstep pracy licencjackiej.Kluczowe czynniki sukcesu w pracy
dyrektora personalnego..Wplyw inwestycji na rozwoj gminy na przykladzie gminy szczawin
koscielny.Watykan - sede vacante.Szczegolne uprawnienia skarbu panstwa w spolkach kapitalowych w
prawie wspolnotowym i polskim.Balicki- janusz - imigranci i uchodzcy w unii europejskiej : humanizacja
polityki imigracyjnej i azylowej .Ocena funduszy strukturalnych jako zrodla finansowania dzialalnosci malych
i srednich przedsiebiorstw na podstawie firmy x..Transport i spedycja- jako element procesu logistycznego na
podstawie firmy db schenker.Zarzadzanie rozwojem produktow na przykladzie przedsiebiorstwa branzy
piekarniczej..Rekrutacja i selekcja w wybranej organizacji..Uprawnienie do udzialu w spolce z o.o. A
malzenska wspolnosc majatkowa.Wplyw otoczenia na rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie hotelu
wodnik.Status prawny podmiotow w zatrudnieniu tymczasowym.praca licencjacka budzet gminy .Srodek
zabezpieczajacy okreslony w art. 95a k.k. A prawa czlowieka.Odpowiedzialnosc sprzedawcy z tytulu
nienalezytego wykonania umowy sprzedazy.Wplyw roznorodnych narzedzi wykorzystywanych w
organizacjach w celu zwiekszania poziomu motywacji pracownikow w opinii osob zatrudnionych w
przedsiebiorstwie branzy budowlanej..Formy wspierania kultury przez korporacje w polsce. Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu - filantropia czy kreowanie wizerunku?.Wplyw wspolnej polityki rolnej na
restrukturyzacje polskiego rolnictwa.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w
finasnowaniu ochrony srodowiska na przykladzie miasta kalisza.Obowiazek naprawienia szkody i
zadoscuczynienia krzywdzie- wybrane problemy wynikajace z dzialania teoretycznej konstrukcji art. 46 par. 1
w praktyce.System oceniania pracownikow na przykladzie domu pomocy spolecznej „kalina” w
suwalkach.Certyfikacja jakosci ksztalcenia ponadgimnazjalnego w powiecie klobuckim.Zarzadzanie
logistyczne w sytuacjach kryzysowych.Praca magisterska pedagogika.Postepowanie w sprawach z zakresu
prawa spadkowego.Laskowska- iwona. - zdrowie i nierownosci w zdrowiu - determinanty i implikacje
ekonomiczno spoleczne .Budzet jako instrument efektywnego zarzadzania finansami jednostki samorzadu
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terytorialnego na przykladzie gminy redziny w latach 2005-2007.Istotnosc wyboru formy opodatkowania
podatkiem dochodowym na przykladzie osoby fizycznej prowadzacej dzialalnosc gospodarcza.Proba oceny
sytuacji finansowej miasta tarnow..Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa klimas wkret-met.Praca licencjacka forum.Zasada
koncentracji materialu procesowego w polskim procesie cywilnym.Motywowanie pracownika jako element
zarzadzania w grupie zawodowej przedstawicieli handlowych.Zarzadzanie przez jakosc wedlug norm serii iso
9000:2000 w aspekcie zasobow ludzkich.Unikanie i uchylanie sie od opodatkowania na podstawie wybranych
regulacji normatywnych.Podopieczni i ich opiekunowie - malopolski rynek uslug opiekunczych dla osob
starszych..Szczegolne strony postepowania w sprawach o przestepstwa i wykroczenia skarbowe..Budzet jako
instrument efektywnego zarzadzania finansami jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
redziny w latach 2005-2007.Komplementarnosc zadan jednostek samorzadu terytorialnego w przedmiocie
wychowania w trzezwosci i przeciwdzialania alkohalizmowi..Rozwoj przedsiebiorczosci wiejskiej w oparciu o
unijne srodki pomocowe - przyklad gminy daszyna.Kompetencje agentow sportowych.System motywowania
pracownikow w malej firmie.Zjawiska patologii spolecznej na przykladzie gminy pajeczno.Wizerunek marki
handlowej produktu na przykladzie lekow otc..praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju miasta
gliwice..Kulturowe profile organizacji w swiadomosci studentow wloskich i polskich.Wykonanie zobowiazan z
umow wzajemnych.Charakterystyka inwestycji przedsiebiorstw na przykladzie sektora
budowlanego.Planowanie i realizacja inwestycji na przykladzie budowy stadionu miejskiego w gminie
brzeg..Style kierowania jako element ksztaltowania motywacji pracownikow na przykladzie klubu
osiedlowego przewoz..Praca magisterska psychologia.Lad korporacyjny w spolkach gieldowych.praca
licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o. Na gruncie art. 299
k.s.h..Internetowe biuro podrozy - geneza i rozwoj.Transport kolejowy towarow niebezpiecznych na
przykladzie przedsiebiorstwa pkp cargo s.a..Wplyw znakow ekologicznych umieszczonych na opakowaniach
jednostkowych na decyzje nabywcze konsumentow indywidualnych (na przykladzie jogurtow).Pisanie prac
zaliczeniowych tanio.Uwarunkowania innowacyjnosci i konkurencyjnosci malych i srednich
przedsiebiorstw.Przykladowa praca magisterska.Ocena logistycznej obslugi klienta w firmie tesco.praca
licencjacka budzet gminy .Pozew w postepowaniu odrebnym w sprawach gospodarczych.Slater- robert dekada wal-marta : jak nastepcy przeksztalcili dziedzictwo sama waltona w najwieksza firme.Wyrok w
postepowaniu apelacyjnym.Znaczenie motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie kghm
polska miedz s. A. W lubinie..Pisanie prac magisterskich bialystok.Prostytucja kobieca w polsce.Powody
wydziedziczenia w prawie rzymskim i w prawach panstw zachowku w europie.Status polsko-radzieckich
umow repatriacyjnych z 1944 roku w systemie prawa polskiego.Zarzadzanie dystrybucja wyrobow na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Analiza procesu zarzadzania i kierowania organizacja non-profit na przykladzie
stowarzyszenia emigrant.Wplyw zmiany wysokosci udzialow w pit oraz w cit na realizacje dochodow
powiatu.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza problemu bezrobocia w wojewodztwie
lodzkim w kujawsko-pomorskim w latach 2006-2010.Tematy prac magisterskich pedagogika.Strategia
rozwoju firmy branzy metalowej na przykladzie przedsiebiorstwa daw-met..Postepowanie o uzanie za
zmarlego.Wspolnota mieszkaniowa jako podmiot postepowania cywilnego.Budzet gminy na przykladzie
gminy bielsk w latach 2007 - 2011.Analiza funkcjonowania instytucji generalnego inspektora ochrony danych
osobowych.Etyka urzednicza w kontekscie teorii biurokracji w odniesieniu do praktyki urzedu
panstwowego.Szkolenie i doskonalenie zawodowe w ocenie pracownikow.Podstawy odpowiedzialnosci
karnej za tzw. Niewlasciwe podzeganie i pomocnictwo do przestepstw nieumyslnych.Uwarunkowania i
metody zarzadzania skuteczna sprzedaza uslug ubezpieczen majatkowych (analiza przypadku firmy
tuw).praca licencjacka budzet gminy .Swiderski- andrzej. Red. - problematyka normalizacji- jakosci i
kodyfikacji w aspekcie integracji z nato i ue : jakosc -.Funkcja kontrolna sejmu rzeczpospolitej polskiej ze
szczegolnym uwzglednieniem jej realizacji przez sejmowe komisje sledcze.Efektywnosc szkolen w firmach xy- z. Analiza porownawcza..Prawo do dobrej administarcji.Miedzynarodowe systemu logistyczne na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Korekta deklaracji na gruncie ordynacji podatkowej jako przeslanka
unikniecia odpowiedzialnosci karnoskarbowej.Zarzadzanie pomoca spoleczna na podstawie gminnego
osrodka pomocy spolecznej w ladzicach w latach 2006-2009.Prawne aspekty ochrony srodkow pienieznych
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powierzonych bankom.Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie odlewnictwo- export - import w.
Kulej.Infrastruktura transportowa w polsce w swietle przygotowan do wydarzenia euro 2012.Wplyw
gospodarki magazynowej na logistyke dystrybucji na przykladzie hurtowni elektrotechnicznych.Status
prawny pracownika samorzadowego.Gadzety reklamowe - analiza porownawcza ofert wybranych
dystrybutorow.Ocenianie i wynagradzanie na przykladzie firmy xyz.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
wladzy publicznej za bezprawie legislacyjne.Wplyw kultury organizacji na motywacje pracownikow
krakowskiego biura festiwalowego.Pisanie prac maturalnych.Szkolenia elementem polityki
personalnej.Wplyw kultury organizacyjnej na zarzadznie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie x.praca
licencjacka budzet gminy .Wprowadzenie innowacji i zmian w sredniej firmie.Metoda servqual jako
instrument oceny swiadczonych uslug edukacyjnych.Problematyka opodatkowania podatkiem akcyzowym
paliw silnikowych.Kierunki wydatkow gminy na podstawie gminy zdzieszowice..Analiza rynku turystycznego
w powiecie limanowskim z uwzglednieniem zarzadzania zasobami turystycznymi..Wplyw liberalizacji
podrozowania w unii europejskiej na natezenie ruchu turystyki biznesowej w malopolsce.praca licencjacka
budzet gminy .Wspolnotowa polityka regionalna.polska w jej realiach.Podstep i manipulacja w przesluchaniu
podejrzanego.Prawo ekskluzywne panstw do wykorzystania szelfu kontynentalnego.praca licencjacka budzet
gminy .Prowadzenie spraw spolki komandytowo-akcyjnej.Zarzadzanie kosztami wynagrodzen w jednostkach
sektora finansow publicznych na podstawie zespolu gimnazjalno-szkolno-przedszkolnego w lasowicach
wielkich.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona znakow towarowych przed naruszeniami w domenach
internetowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Instytucja wylaczeniaodwolania i ustapienia arbitra w prawie polskim..Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej we francuskim
postepowaniu cywilnym.Zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie hotelu.Motywowanie pracownikow
jako podstawowy element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy handlowej.Zadania polityki
spolecznej panstwa w walce z bezrobociem i jego skutkami.praca licencjacka budzet gminy .Przywrocenie do
pracy..Bezdomnosc a przestepczosc.praca licencjacka budzet gminy .Rola samorzadu terytorialnego oraz
organizacji pozarzadowych w zarzadzaniu rozwojem regionalnym. Na przykladzie powiatu suskiego..Izdebskihubert (1947- ). Red. - finanse komunalne a konstytucja .Zarzadzanie zintegrowanymi lancuchami dostaw na
przykladzie zakladu stolarskiego wlodzimierz kazmierczak.Bezrobocie i aktywne metody jego zwalczania w
powiecie kutnowskim w latach 2007-2010.Reilly- peter a. - strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi :
rozwijanie potencjalu organizacji dzieki funkcji.Cywilne wladze rp na uchodzstwie 1939-1945.Wplyw
integracji z ue na rozwoj srednich i malych przedsiebiorstw w polsce.Sekurytyzacja wierzytelnosci w prawie
francuskim i polskim.Reklama spoleczna i jej ocena w swietle badan.Cywilnoprawna ochrona wizerunku
osob powszechnie znanych.Ryzyko w dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie banku zachodniego wbk
s.a..Wspolczesne kierunki rozwoju systemu dystrybucji uslug turystycznych.Wykorzystanie sprawozdan
finansowych w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego silikaty.Posrednictwo w
obrocie nieruchomosci jako dzialalnosc zawodowa w dziedzinie gospodarowania
nieruchomosciami.Praktyczne aspekty inwentaryzacji w oparciu o jednostke budzetowa i przedsiebiorstwo
uslugowe..Szczegolna ochrona pracownika w swietle przepisow dotyczacych zwolnien
grupowych.Przygotowanie przestepstwa w polskim prawie karnym.Wplyw polityki dochodowej jednostki
samorzadu terytorialnego na ksztaltowanie wizerunku gminy.Marka w ksztaltowaniu lojalnosci nabywcow na
przykladzie reserved.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie oprogramowania typu open source w
jednostkach administracji publicznej..Wykorzystanie oprogramowania pern source w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Zarzadzanie strategiczne wspolczesnym przedsiebiorstwem - na przykladzie firmy
materbud.Rola marketingu w dzialalnosci teatru na przykladzie teatru ludowego w krakowie.Pomiar
wartosci polskich spolek z wykorzystaniem metody ekonomicznej wartosci dodanej..praca licencjacka budzet
gminy .Wybrane aspekty jakosci uslugi medycznej w stacjonarnej opiece zdrowotnej na przykladzie tytulu
szpital przyjazny dziecku wdrozonego w spzoz nr 2 im. Dr. K. Zahorskiego w sosnowcu.Hipoteczny kredyt
mieszkaniowy w polsce na przykladzie pko banku polskiego..Dystrybucja produktow przedsiebiorstwa
barlinek s.a..Partycypacja obywateli w procesach zarzadzania gmina.Wspoldzialanie jednostek samorzadu
terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie a efektywnosc
pracownikow w przedsiebiorstwie handlowym..Tematy prac licencjackich z rachunkowosci.Rola sprawozdan
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finansowych w ocenie dzialalnosci gminy na przykladzie gminy miejskiej krakow.Bezwzgledne przyczyny
odwolawcze w polskim procesie karnym.Opodatkowanie sektora malych i srednich przedsiebiorstw..Tematy
prac magisterskich pedagogika.Ekonomiczne i spoleczne efekty rozwoju transportu samochodowego w unii
europejskiej.Planowanie finansowe a rachunkowosc w gminie.Seminarium ii r.niest. V r- kat. Publicznego
prawa gospodarczego.Wykorzystywanie wspolczynnikow tpm i pamco do oceny efektywnosci wybranych
maszyn i urzadzen w systemie produkcyjnym frytek..Ewolucja modelu dziedziczenia gospodarstw rolnych w
polsce.Instrumenty finansowe polityki regionalnej ue a finansowanie rozwoju obszarow wiejskich w woj.
Malopolskim..Teoretyczne i praktyczne aspekty prywatyzacji gieldy papierow wartosciowych w warszawie
s.a..Instrumenty prawa miedzynarodowego wobec problemu bezpanstwowosci.Powolanie jako podstawa
nawiazania stosunku pracy w dobie wspolczesnej.Pomoc spoleczna praca magisterska.Motywowanie
pracownikow- a wplyw na jakosc wykonywanej pracy na przykladzie przedsiebiorstwa z.Opodatkowanie
naleznosci licencyjnych w prawie europejskim i miedzynarodowym.Szanse i bariery rozwoju malych
isrednich przedsiebiorstw na obszarach wiejskich na podstawie badan przeprowadzonych w gminie
lubsza..Kisielnicki- jerzy (1939- ). Red. - project management w czasach kryzysu .praca licencjacka budzet
gminy .Ulgi i zwolnienia w podatku pit w latach 2004-2006.System motywacyjny w firmie na przykladzie
przedsiebiorstwa timken polska sp.zo.o..Zmiany w ulgach podatku dochodowego od osob
fizycznych..Kreowanie wizerunku w firmie kghm polska miedz spolka akcyjna..Wybrane elementy zarzadzania
zasobami ludzkimi (na przykladzie pwst w krakowie).Stosowanie umow cywilno-prawnych w miejsce
zatrudnienia pracowniczego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kultura
organizacyjna - zrodlo konfliktu czy dazenie do kompromisu.Budzetowanie metoda zarzadzania
wspolczesnym przedsiebiorstwem na przykladzie sp. Z o.o. Vesuvius poland..praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc karna nieletnich na gruncie polskiej ustawy karnej z 1997 r. Oraz ustawy o postepowaniu
w sprawach nieletnich z 1982 r..Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie infrastruktury w gminie (na
przykladzie gminy czarnozyly).Dziecko jako swiadek w polskim procesie karnym.Zarzadzanie ryzykiem
kredytowym w banku pko bp.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka przyklad.Rola i znaczenie
pracy menedzera w organizacji wirtualnej.Rozwod w prawie prywatnym miedzynarodowym de lege lata i de
lege ferenda..Oswiadczenia woli skladane w sposob zautomatyzowany.Praca zawodowa w oczach
przedstawicieli pokolenia x i y.Przestepstwa przeciwko bezpieczenstwu i pewnosci obrotu
elektronicznego.Status administracyjno-prawny osob niepelnosprawnych w polsce..zrodla dochodow i ich
windykacja w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie zakladu gospodarki mieszkaniowej w
pabianicach.Ocena plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie elektrometal s.a..Lokalizacja jako czynnik
wplywajacy na wartosc nieruchomosci na przykladzie wybranych gmin.Budzet jako narzedzie realizacji zadan
lasnych na przykladzie gminy czarnozyly w latach 2008-2010..Darowizna na wypadek smierci.Zasady
monitorowania warunkow pracy w malych i srednich wielkosci firmach na przykladzie sredniego
przedsiebiorstwa branzy metalowej..Amortyzacja srodkow trwalych w regulacjach msr/mssf- ustawy o
rachunkowosci i prawa podatkowego.Leasing jako zrodla finansowania aktywow trwalych na przykladzie
salonu samochodowego citroen.Amortyzacja srodkow trwalych w polityce rachunkowosci przedsiebiorstwa
chemet s.a. w latach 2006 - 2008.Rachunkowosc kredytow w banku komercyjnym.Roszczenie
odszkodowawcze akcjonariusza spolki publicznej za spadek wartosci akcji na rynku
regulowanym.Ergonomiczna analiza wydzialu mechanicznego zakladow odlewniczych w zawierciu.Znaczenie
reklamy na rynku dobr konsumpcyjnych i jej wplyw na zachowanie konsumentow.Pisanie pracy licencjackiej
cena.Podatek od nieruchomosci a podatek katastralny - wybrane przyklady i symulacje.Ocena nowoczesnych
metod rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie firmy orbis..Akcje afirmatywne a zasada rownosci w
prawie.Wplyw zastosowania chwytow erystycznych na wizerunek negocjatora..Charakter prawny umow
swapowych.Gospodarowanie zasobem nieruchomosci w spoldzielni mieszkaniowej.Proces pozyskania
kapitalu poprzez publiczna emisje akcji na przykladzie spolki grupa kolastyna s.a..Zarzadzanie i administracja
granicami panstwowymi po przystapieniu polski do wspolnot europejskich.System dystrybucji
przedsiebiorstwa produkcyjnego na podstawie firmy womar..Podejmowanie etycznych decyzji w
biznesie..Praca licencjacka z administracji.praca licencjacka budzet gminy .Strategia integracji wertykalnej
jako sposob uzyskania przewagi konkurencyjnej.Przydatnosc informacyjna rachunku przeplywow pienieznych
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w ocenie sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Budzetowanie zadaniowe w gminach ze szczegolnym
uwzglednieniem przedsiewziec inwestycyjnych (na przykladzie gminy zelechlinek).praca licencjacka budzet
gminy .Ocena plynnosci finansowej na podstawie przedsiebiorstwa pamapol s.a..Mienie gminy jako zrodlo
dochodow budzetu gminy ostrzeszow w latach 2003-2005.Uprawnienia autokontrolne organu administracji
publicznej w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Zarzadzanie bezpieczenstwem w
procesach transportu na przykladzie firmy autotrans nina.Kredyt hipoteczny jako jedna z form finansowania
zakupu nieruchomosci mieszkaniowych przez osoby fizyczne na przykladzie krakowskiego banku
spoldzielczego.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka praca magisterska.Przejscie zakladu pracy na
innego pracodawce w swietle regulacji prawa pracy.Rola budzetu w gospodarce finansowej gminy na
przykladzie gminy dzialoszyn.Finansowanie msp za pomoca barteru wielostronnego.Dzialania marketingowe
polskich firm w aspekcie spolecznej odpowiedzialnosci biznesu.Pisanie pracy mgr.praca licencjacka budzet
gminy .Habzda-siwek- ewa. Red. - psychologia i prawo : miedzy teoria a praktyka .Pisanie pracy
inzynierskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wykonywanie kar i srodkow pozbawienia wolnosci wobec
cudzodziemcow w polsce..Pozycja banku pekao s.a. na rynku kredytow hipotecznych w polsce.Odnawialne
zrodla energii elektrycznej jako przedmiot inwestycji proekologicznych na przykladzie electrabel polaniec
s.a..Legalnosc aktow prawnych nacjonalizacji w polsce w latach 1944-1947. Ujecie historycznoprawne.Publicznoprawna reglamentacja reklamy.Bilski- janusz (1949- ). Red. - wplyw kursu walutowego na
handel zagraniczny .Wrogie przejecia spolek publicznych.Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w
gminie biala w latach 2005-2010..Wykorzystanie zasad modelu toyoty przy produkcji plytek
ceramicznych..Trzyekranowy system inwestycji w oparciu o wybrane elementy analizy technicznej na gpw w
warszawie.Gatnar- eugeniusz. Red. - internacjonalizacja procesu ksztalcenia na kierunkach studiow
ekonomicznych : materialy iii w.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona prawa wlasnosci w unii
europejskiej a polityka zwalczania terroryzmu.Adamus- rafal - upadlosc a potracenie : komentarz .Naczelny
sad administracyjny - geneza i ewolucja ustrojowa.Odpowiedzialnosc karna nieletnich w polsce.Rola kadry
kierowniczej w efektywnym funkcjonowaniu firmy transportowej.Cel pracy licencjackiej.Prognoza osiadan
obiektu budowlanego posadowionego na plycie fundamentowej. Praca inzynierska budownictwo.Prace
licencjackie tematy.Logistyczne zarzadzanie magazynem dystrybucyjnym na przykladzie firmy ikea.Mandat
przedstawicielski w polsce.Analiza zakresu i struktury uslug bankowych na przykladzie bgz s.a..Fenomen
panstwa upadlego- jako zagrozenie i wyzwanie dla spolecznosci miedzynarodowej. Kazus bosni i
hercegowiny.Leasing i kredyt bankowy jako zewnetrzne zrodla finansowania dzialalnosci inwestycyjnej
malych i srednich przedsiebiorstw..Bezrobocie mlodziezy na lokalnym rynku pracy na przykladzie powiatu
kutnowskiego.Znaczenie marketingu wewnetrznego dla firmy uslugowej w swietle badan bezposrednich w
pzu zycie s.a..Ryzyko odpowiedzialnosci cywilnej zarzadcy drog na przykladzie powiatu
wloclawskiego.Metody analizy ekonomicznej w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa.Wdrazanie
informatycznych systemow zarzadzania na przykladzie systemu qrezus.Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. modelowanie preferencji a ryzyko ’14 .Pozycja ustrojowa prezydenta stanow zjednoczonych
ameryki.Znaczenie rachunku kosztow w controllingu przedsiebiorstwa produkcyjnego huty stali
czestochowa.Dlugoterminowe zmiany struktury bezrobocia w wojewodztwie opolskim..Percepcja marek
krajowych i zagranicznych przez polakow - analiza i ocena na przykladzie wybranej grupy
respondentow..Rekrutacja i selekcja na stanowisko handlowca do firmy maritex sp. Z o.o..Ubezpieczenie
przedmiotu leasingu jako forma zabezpieczenia umowy leasingowej na przykladzie samochodow osobowych
w latach 2001-2004.Polityka ochrony praw konsumenta w polsce na przykladzie powiatu
kutnowskiego.Ksztaltowanie karier pracowniczych na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa uslugowohandlowego.Wykorzystanie funduszy unijnych na lata 2007-2013 przez jednostki samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy zelow.Odpowiedzialnosc cywilna w prawie grup spolek.Instytucja zgloszenia robot
budowlanych w ustawie – prawo budowlane.Relacje miedzy przedsiebiorstwami a bankami w transakcjach
na rynku opcji w polsce.Wplyw zastosowania metody szesc sigma na funkcjonowanie grupy can-pack
s.a..Analiza dochodow miasta radomska w latach 2002-2004.Wplyw kultury organizacyjnej na relacje
pracownicze na przykladzie organizacji x i y.Strategie firm motoryzacyjnych w dobie kryzysu gospodarczego
na podstawie koncernu toyota motor corporation.Zastosowania baz danych w firmie rekrutacyjnej.Kultura
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organizacyjna w przedsiebiorstwie na podstawie enion s.a. oddzial w czestochowie zaklad energetyczny
czestochowa.Ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001:2000 w
malej firmie na podstawie przedsiebiorstwa x.Wplyw naturalnych klesk zywiolowych oraz terroryzmu na
miedzynarodowy ruch turystyczny..Darowizna - konstrukcja prawna.Logistyczne aspekty funkcjonowania
rynku turystycznego.Polak- ewa. - globalizacja a zroznicowanie spoleczno-ekonomiczne .Szwajdler- wojciech
- zniesienie instytucji pozwolenia na budowe a prawo zabudowy nieruchomosci gruntowych .Zastosowanie
analizy ekonomiczno-finansowej banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w
poddebicach.Kobieta na rynku pracy. Wybrane przejawy nierownego traktowania kobiet i mezczyzn na
polskim rynku pracy. Gwarancje rownosci w swietle przepisow prawa konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Oraz ustawy prawo pracy z dnia 26 czerwca 1974r.- a rzeczywiscie odczuwany przez kobiety stan
faktyczny.Zwiazek wypalenia zawodowego z umiejscowieniem poczucia kontroli..Analiza strategiczna
dzialalnosci firmy na przykladzie lds s.a..Geneza-reformy i przebieg wielkiego kryzysu gospodarczego na
ziemiach polskich w latach 1929 - 1935.Magazyn skladowania nawozow sztucznych. Praca inzynierska
budownictwo.Tanie pisanie prac.Ocena poziomu jakosci i jej doskonalenie w odniesieniu do odlewow ze
stopow aisi..praca licencjacka budzet gminy .Kosztorysowanie robot budowlanych – porownanie wariantow
rozwiazan wybranych elementow budowlanych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet
gminy .Sejm polskiej rzeczypospolitej ludowej.Wybrane determinanty rozwoju przedsiebiorstwa
komunalnego w gospodarce rynkowej na przykladzie zakladu komunikacji miejskiej w zawierciu.Krajowe i
zagraniczne operacje platnicze.Koncepcja i uwarunkowania funkcjonowania strategii przedsiebiorstwa - na
przykladzie polifarb-lodz sp. Z o.o. W lodzi.Infrastruktura drogowo-komunikacyjna a rozwoj centrow i
osrodkow logistycznych w regionie lodzkim.Dzialalnosc otwartych funduszy emerytalnych na przykladzie ofe
pzu zlota jesien.Przeglad i analiza centralnych systemow rezerwacji turystycznej.Mala szkola - geneza
powstania i problemy w zarzadzaniu.Agresywne praktyki rynkowe na tle dyrektywy 2005/29/we i ustawy o
przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie kredytu i leasingu.Internet. Spoleczenstwo. Prawo.Status prawno-administracyjny
watykanu.Hotel jako podmiot gospodarczy na tle systemu podatkowego w polsce 2010/2011.Umowa
sponsoringu.Podatki praca magisterska.Poziom zadowolenia spoleczenstwa ze wzrastajacych uslug
bankowosci elektronicznej na przykladzie banku pko bank polski s.a..Marek- andrzej - kodeks karny
.Motywacyjny system plac w strategii rozwoju przedsiebiorstwa uslug transportowych no-limite s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Badanie mozliwosci realizacji inwestycji w gminie wielgomlyny.praca licencjacka
budzet gminy .Lancuch wartosci: analiza dzialan i procesow w przedsiebiorstwie zpe zapel s.a..Zwierze jako
ofiara i sprawca przestepstwa..Controlling projektow na przykladzie firmy budowlanej hochtief polska
oddzial fpis-cracovia.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczno - finansowa na przykladzie poczty
polskiej.Procesowa problematyka przesluchania swiadka.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie zakladu rozbioru drobiu abm-drob w ostrolece.Zarzadzanie i wspomagajace systemy sterowania
we logistyce. Analiza na przykladzie firmy rohling suus logistics s.a..praca licencjacka budzet gminy .Cykl zycia
organizacji na przykladzie funadacji studentow i absolwentow bratniak..Wspieranie zakladania dzialalnosci
gospodarczej jako forma przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie dzialan powiatowego urzedu pracy we
wloszczowie w latach 2007-2011.Ocena mozliwosci budzetu gminy baranow w realizacji projektow unijnych
w latach 2004 - 2006..Wykorzystanie intranetu w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza ekonomiczna i finansowa na podstawie przedsiebiorstwa mark-bud sp. Z o. O. W latach 20092011.Zakaz dyskryminacji w prawie wspolnotowym ze wzgledu na pochodzenie rasowe i etniczne.Rynek
nieruchomosci a koniunktura gospodarcza. Analiza na przykladzie gospodarki usa w latach 2000 2009.Doskonalenie systemow organizacyjnych i informacyjnych dzialan jednostek policyjnych w zakresie
zarzadzania sytuacji kryzysowych.Efektywnosc rynku kapitalowego na przykladzie gieldy papierow
wartosciowych w warszawie.Udzielanie kredytow jako jedna z czynnosci bankowych sensu stricto - wybrane
zagadnienia.Zarzadzanie stowarzyszeniami na podstawie towarzystwa krzewienia kultury i tradycji romskiej
kale jakha.Skutecznosc opakowania w wyborze produktu na podstawie opakowan soczkow --kubus.Modele
przymusowego wykupu akcji na przykladzie prawa holenderskiego- polskiego i europejskiego.Placowy i
pozaplacowy system motywowania jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedzie gminy
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x.Ewolucja przedmiotu i podstawy opodatkowania a charakter ekonomiczny podatku od
nieruchomosci.Sektor badawczo-rozwojowy jako czynnik rozwoju klastra (na przykladzie regionu
lodzkiego).Przebieg postepowania zazaleniowego w postepowaniu cywilnym.Czynniki determinujace kariery
zawodowe.praca licencjacka budzet gminy .Prawo do wizerunku i sposoby jego naruszenia w portalach
spolecznosciowych na przykladzie serwisow nk.pl i facebook.com-.Realizacja dzialania modernizacja
gospodarstw rolnych” w latach 2007 – 2013 na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Motywowanie
pracownikow w spoldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej im. Franciszka stefczyka.Zarzadzanie
projektami rozwojowymi finansowanymi z funduszy europejskich na przykladzie wybranej
gminy..Funkcjonowanie mediacji karnych w polsce.Prawne instytucje elektronicznej administracji w
jurysdykcyjnym postepowaniu administracyjnym.Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy jako istota pojecia
czasu pracy.Stanowisko syndyka w procesie dotyczacym masy upadlosci.Zarzadzanie plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa..Analiza otoczenia organizacji na przykladzie kina spolki apollo - film..Pisanie prac
doktorskich cena.Rozwoj obszarow wiejskich oraz rynkow rolnych w polsce w ramach wspolnej polityki rolnej
unii europejskiej.Wplyw rozrachunkow z odbiorcami i dostawcami na plynnosc finansowa na przykladzie
firmy handlowo-uslugowej z branzy informatycznej.Korupcja jako przyczyna uzasadniajaca rozwiazanie
stosunku pracy bez wypowiedzenia.System motywacji w polityce kadrowej pko bp s.a..Alternatywne metody
rozstrzygania sporow.Rekrutacja i dobor pracownikow na podstawie firmy xxx.Pozycja ustrojowa prezydenta
rzeczypospolitej polskiej.Polska kinematografia w polsce..Wplyw instytucji otoczenia biznesu na rozwoj
przedsiebiorczosci w powiecie stalowowolskim.Przestepstwo przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci
popelniane za posrednictwem internetu.Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko
’10 : praca zbiorowa .Konwergencja w telekomunikacji i dywergancja w prawie regulujacym porzadek
lacznosci elektronicznej w polsce.Analiza porownawcza finansowania przedsiebiorstw kredytem bankowym
a leasingiem.Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach unii europejskiej.Praca
licencjacka cena.Lee- maria. - eu regulation of gmos : law and decision making for a new technology
.Problem bezrobocia oraz sposoby jego przeciwdzialania w wymiarze lokalnym na przykladzie dzialan
powiatowego urzedu pracy w belchatowie w latachb 2004- 2010.Funkcjonowanie organizacji dzialajacych na
rzecz praw czlowieka.Wspolpraca i zaangazowanie nauczycieli w prace zespolowa..Ocena uslug
generowanych przez hotel linder..Urlop wypoczynkowy jako prawo pracownika..Historia sil
zbrojnych.Wolnosc sumienia i religii osob skazanych i tymczasowo aresztowanych w jednostkach systemu
penitencjarnego w polsce.Dzialanie na szkode spolki w swietle przestepstwa naduzycia zaufania.Analiza i
ocena podatkowych zrodel dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2004-2007.Realizacja dochodow i
wydatkow budzetowych jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca
wielka.Odpowiedzialnosc podatkowa czlonkow zarzadu spolek kapitalowych jako osob trzecich.Dozor
elektroniczny w systemie sankcji karnych.Sytuacja spoleczno-ekonomiczna na obszarach wiejskich w polsce
po 2004 roku.Problemy motywowania pracownikow dzialu operacyjnego w firmie coca-cola..Golen- jan.
Oprac. - kielce : plan miasta .Prace licencjackie z socjologii.Stec- piotr. Red. - wlasnosc intelektualna w
przedsiebiorstwie : wybrane problemy prawne i ekonomiczne .Ocena wplywu technologii informacyjnej na
funkcjonowanie banku na przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie..praca licencjacka budzet gminy
.Proces komercjalizacji wizerunku jako dobra osobistego na przykladzie osob powszechnie znanych.Nadzor
komisji nadzoru finansowego nad bankami.Zarzadzanie finansami firmy oparte na doktrynie jakosci..Rola i
zadania pracownika socjalnego w instytucjonalnej pomocy spolecznej na przykladzie miejsko gminnego
osrodka pomocy spolecznej w wieliczce.Wplyw organizacji otoczenia biznesu na wzrost aktywnosci
innowacyjnej przedsiebiorstw malopolski (na przykladzie beutsche bank pbc a.a.).Przebieg i przyczyny inflacji
w polsce po 1990 roku..praca licencjacka budzet gminy .Telepraca jako nowa forma zatrudnienia w
stosunkach indywidualnych.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi na przykladzie wspolnot
mieszkaniowych.Analiza budzetu samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy lyse w latach
2003-2007.Powstanie stanow generalnych jest naturalna ewolucja spoleczenstwa- zmierzajaca do
tradycyjnej- unitarnej koncepcji chrzescijanstwa - slowa marsyliusza z padwy podstawa do analizy rozwoju
stanow generalnych we francji w latach 1302-1614 i w roku 1789.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja
celow spolecznych przez organizacje pozytku publicznego na przykladzie stowarzyszenia dzieci- mlodziezy i
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osob niepelnosprawnych gminy tarnow opolski..Templariusze. Wybrane aspekty historii i idei
zakonu..Gospodarczy wymiar wspolpracy unii europejskiej z krajami maghrebu w latach 20072010.Czynnosci niecierpiace zwloki (dochodzenie w niezbednym zakresie).Bak- henryk. Red. - gospodarka
polski w unii europejskiej w latach 2004-2006 : wybrane zagadnienia .Ciezkie naruszenie podstawowych
obowiazkow pracowniczych jako przeslanka rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia.Handel ludzkimi
organami.Podatkowe zrodla dochodow budzetu gminy i ich ksztaltowanie sie w latach 2003-2007 na
przykladzie wybranych gmin powiatu radomszczanskiego.Organizacja- kompetencje i tryb pracy rady
ministrow.Podatek od nieruchomosci.Egzekucja z nieruchomosci w administracyjnym postepowaniu
egzekucyjnym.Analiza dzialalnosci depozytowo-kredytowej ing banku slaskiego s.a. w latach 20072011.Podatkowe zrodla finansowania inwestycji na przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 20082010.Analiza porownawcza wynikow finansowych sp zoz w myszkowie i sp zoz w zawierciu w latach 20062008.Gospodarka finansowa jednostki budzetowej na przykladzie sadu okregowego w sieradzu.Wolnosc
slowa w polskiej rzeczypospolitej ludowej oraz rzeczypospolitej polskiej.Centra logistyczne w logistycznej
obsludze klienta na przykladzie centrum logistycznego „biedronka”.Dostepnosc produktow
farmaceutycznych dla panstw rozwijajacych sie w swietle postanowien porozumienia trips.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie msr i mssf po raz pierwszy jako podstawy
sprawozdawczosci finansowej na przykladzie grupy kapitalowej computerland s.a..Pomoc w pisaniu
prac.Miejsce indii w gospodarce swiatowej.Oskarzenie wzajemne.System ksztalcenia akademickiego elastycznosc programu studiow polskich szkol wyzszych.Zakaz wstepu na impreze masowa jako srodek
karny.Rozwoj sektora hodowli ogierow sportowych - zaprzegowych. Stado ogierow w boguslawicach.Krolhenryk (zarzadzanie). Red. - zarzadzanie kapitalem ludzkim a konkurencyjnosc malych i srednich
przedsiebiorstw .Analiza finansowa hurtowni farmaceutycznej cefarm - czestochowa s.a..Strefa euro:
podstawy- ksztalt obecny i perspektywy przystapienia polski..praca licencjacka budzet gminy .Strategie
marketingowe firm dzialajacych na rynku dobr luksusowych (na przykladzie firmy „imexus jachty”).Ocena
poziomu i struktury zrodel finansowania dzialalnosci gminy poraj.Kurator sadowy jako organ postepowania
karnego wykonawczego.Ocena wskaznikowa kondycji finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy osjakow w latach 2005-2009.Kobiety na polskim rynku pracy..Ocena oplacalnosci projektu
inwestycyjnego.Publicznoprawna reglamentacja reklamy.Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia na
gruncie polskiego i europejskiego prawa pracy.Swiderska- gertruda krystyna (1942- ). Red. - controlling
kosztow i rachunkowosc zarzadcza : praca zbiorowa .Budzet zadaniowy - innowacyjne narzedzie zarzadzania
w samorzadach..Skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez gmine..Status prawny cudzoziemca
w rzeczpospolitej polskiej.Zarzadzanie rozliczeniem podatkow stanowiacym dochody samorzadu
terytorialnego na przykladzie miasta i gminy dzialoszyn w latach 2005-2007.Rola wolontariatu w rozwoju
organizacji pozarzadowych na przykladzie regionu czestochowskiego.Ocena kompetencji zawodowych
pracownikow kasy spoldzielczej.Indywidualne konta emerytalne (ike) jako element trzeciego filara w
zreformowanym systemie emerytalnym..Pytania prawne w rozwoju polskiego prawa
konstytucyjnego.Efektywnosc funduszy inwestycyjnych w polsce.Jedrzejewska- sidonia (1975- ). Red. budzet ue 2014-2020 dla polski : jak efektywnie wykorzystac fundusze unijne? : materialy
poko.Zabezpieczenia rozliczen w bankowosci elektronicznej.Konkurencyjnosc okregowej spoldzielni
mleczarskiej w radomsku oraz jej produktow na rynku krajowym.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku
pko bp.Znaczenie podatku od nieruchomosci dla dochodow gminy lodz..Badania jakosci uslug w jednostce
sektora ochrony zdrowia (na przykladzie szpitala specjalistycznego im. S. Zeromskiego sp zoz w
krakowie).praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na
przykladzie kredyt banku s.a..Kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych na przykladzie banku
spoldzielczego towarzystwa oszednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank oddzialu w pabianicach..Ocena
procesu zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie energa operator s.a. odzial
plock.Handel ludzmi w aspekcie prawnym i spolecznym.Skazanie bez rozprawy lub bez postepowania
dowodowego na rozprawie w prawie wykroczen.praca licencjacka budzet gminy .Zrodla finansowania
inwestycji w malych i srednich przedsiebiorstwach w polsce.Tajemnica adwokacka w procesie
karnym.Ustalanie i ewidencja wynagrodzen na przykladzie urzedu gminy w osieku malym.Pisanie prac za
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pieniadze.Laskowska- iwona. - zdrowie i nierownosci w zdrowiu - determinanty i implikacje ekonomiczno
spoleczne .Poreczenie majatkowe jako srodek zapobiegawczy w polskim postepowaniu karnym.Internetjako narzedziowe wsparcie procesu rozwoju produktow mikrofirm piekarniczych..Umowne prawo
pierwokupu - zarys instytucji na gruncie kodeksu cywilnego.Ankieta wzor praca magisterska.Legalnosc
informacji zdobytych podczas czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.Charakterystyka walorow turystycznych
gminy bialy dunajec i ocena mozliwosci ich wykorzystania..Analiza bezrobocia w myszkowie i powiecie
myszkowskim w latach 2008-2010.Daktyloskopia - jako metoda identyfikacji czlowieka.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie centrami logistycznymi na wybranych przykladach.Analiza cen nieruchomosci
gruntowych na terenie miasta czestochowy.Zasady oceniania pracownikow administracji i obslugi w
placowkach oswiatowych na przykladzie gimnazjow.Systemy zarzadzania jakoscia- srodowiskiem oraz
bezpieczenstwem i higiena pracy jako czynnik rozwoju firmy handlowej na przykladzie dystrybutorow stali w
polsce..Prawo miedzynarodowe publiczne.Motywacja a efektywnosc pracy na przykladzie firmy handlowej
mak..Rola podatku dochodowego w budzecie panstwa.Rekrutacja- selekcja- adaptacja pracownikow
tymczasowych a etatowych - porownanie zatrudnienia w przedstawionych procesach.Funkcjonowanie
podatku dochopdowego od osob fizycznych na zasadach ogolnych w latach 2003-2005..Wplyw zarzadzania
wiedza na rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie polskiego zwiazku motorowego ozdg spolka z o.o. W
opolu.Rola marketingu -mix w ksztaltowaniu wizerunku hotelu europejskiego w krakowie.Znaczenie
motywacji w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.Prawo do prywatnosci osob powszechnie znanych a
wolnosc prasy.praca licencjacka budzet gminy .Miejskie public relations - promocja miasta przy uzyciu
narzedzi public relations na przykladzie krakowa.Praca magisterska z administracji.Pozycja prawna kosciola
starokatolickiego mariawitow w polsce.Rola banku w wykorzystaniu srodkow unijnych na przykladzie banku
spoldzielczego w plonsku.praca licencjacka budzet gminy .Wykonywanie kary dozywotniego pozbawienia
wolnosci.Mediacja w wybranych panstwach europejskich - analiza prawnoporownawcza.Wplyw wspolnej
polityki rolnej na polskie rolnictwo.Funkcjonowanie gminnej strazy miejskiej a bezpieczenstwo miasta
prudnik.Wplyw prawa unii europejskiej na ochrone konsumenta z tytulu niezgodnosci towaru z umowa w
prawie polskim.Urbanek- piotr. Red. - nadzor korporacyjny a stabilnosc sektora finansowego .Rola
organizacji pozarzadowych w ksztaltowaniu spoleczenstwa obywatelskiego w iii rzeczypospolitej.Reforma
sluzby zdrowia na opolszczyznie proba oceny..Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji
(na przykladzie ppo przedsiebiorstwo panstwowe w strzelcach opolskich).Ksztaltowanie komunikacji z
otoczeniem blizszym na przykladzie kancelarii komornika x przy sadzie rejonowym w klodzku..Wybrane
problemy logistyki kolejowego transportu towarowego(na przykladzie pkp cargo).Marki polskich i
zagranicznych produktow w percepcji mlodych klientow.Orzewski- wojciech. - fotograf- fotografia- prawo
.Zasilek chorobowy .praca licencjacka budzet gminy .Puncewicz- patrycja. Red. - torun : plan miasta : 1:20
000 .Karty platnicze jako produkt bankowy.Analiza efektywnosci systemu logistycznego przedsiebiorstwa na
podstawie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Mosliwosci finansowania sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Zachowanie i wzmocnienie tozsamosci kulturowej oraz promocja regionu w
programach przeksztalcen miasta na terenie dzielnicy viii krakowa i osiedla tyniec.Spoleczna misja
przedsiebiorstw na przykladzie sektora firm farmaceutycznych..Komunikowanie sie w organizacji.Dzialalnosc
inwestycyjna w rachunkowosci jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
moszczenica.Ochrona wierzycieli przed czynnosciami fraudacyjnymi dluznika w upadlosci - regulacja polska
na tle prawa hiszpanskiego.Obrona konieczna jako kontratyp w kodeksie karnym z 1997 r. .Mazur- damian. europejski bank centralny a rozszerzenie unii europejskiej .Apelacja w postepowaniu cywilnym.Kaszubakrzysztof. Red. - analiza porownawcza bezposrednich inwestycji zagranicznych na podkarpaciu i w kraju
preszowski.Europejski fundusz spoleczny i jego znaczenie w podnoszeniu jakosci i konkurencyjnosci kapitalu
ludzkiego na przykladzie polski.Doskonalenie zawodowe pracownikow oswiaty na przykladzie
gimnazjum.Wirtualny wymiar logistyki w dzialalnosci platform internetowych.Kontraktowanie swiadczen
zdrowotnych na przykladzie malopolskiego oddzialu wojewodzkiego narodowego funduszu zdrowa..Praca
licencjat.Pierwsza strona pracy licencjackiej.Zasada bilateralnosci w stosunkach panstwo-kosciol w
konstytucji rzeczpospolitej polskiej z 1997 roku.praca licencjacka budzet gminy .Ocena szans rozwojowych
wybranych przedsiebiorstw branzy cukierniczej.praca licencjacka budzet gminy .Identyfikacja czynnikow
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generujacych niezgodnosci wyrobow szklanych..Zawieszenie postepowania administracyjnego..Kryteria
oceny finansowej dzialalnosci otwartych funduszy emerytalnych..Polscy emigranci w irlandii: analiza
procesow adaptacji kulturowej na podstawie ukazujacych sie w irlandii publikacji prasowych.Mediacja w
polskim postepowaniu karnym.Odpowiedzialnosc karna za przestepstwa skierowane przeciwko wolnosci
seksualnej zwiazane z przemoca w rodzinie (na przykladzie przestepstwa zgwalcenia).Falszerstwo
testamentu recznego.Analiza gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
budzetu gminy popow w latach 2006-2008.Rzecznik praw obywatelskich jako konstytucyjny i niezalezny
organ kontroli panstwa i ochrony prawa.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.praca licencjacka budzet
gminy .Kopiec kosciuszki w krakowie i jego funkcjonowanie pod zarzadem komitetu kopca
kosciuszki.Unikanie opodatkowania jako zagadnienie etyczne w nauczaniu spolecznym kosciola
katolickiego.Work - life - balance jako koncepcja zarzadzania zasobami ludzkimi..Ksztaltowanie komunikacji z
otoczeniem blizszym na przykladzie kancelarii komornika x przy sadzie rejonowym w klodzku..Podstawowe
problemy etyczno-prawne zwiazane z transplantacja organow.Zatrudnienie w sluzbach porzadku
publicznego.Zarzadzanie zespolem projektowym na przykladzie publicznych i pozarzadowych organizacji
powiatu bialobrzeskiego..Temat pracy magisterskiej.Nielegalne laboratoria narkotykowe.Ksztaltowanie uslug
na przykladzie dzialan firmy holiday autos.Regulacje prawne- przeksztalcenia wlasnosciowe oraz planowane
zmiany w rolnictwie na przykladzie sektora cukrowniczego w polsce w latach 1989-2005.praca licencjacka
budzet gminy .Kompetencje miedzykulturowe pracownikow urzedow administracji publicznej na szczeblu
gminnym. Przyklad miasta i gminy myslenice.Wycena majatku firmy przeznaczonego do aportu na
przykladzie zakladu budowy drog drogpol w dzialoszynie.Sposoby pozyskiwania
wykonawcow/podwykonawcow robot budowlanych na przykladzie….. Praca inzynierska
budownictwo.Analiza sposobow i metod promocji nowej huty w oparciu o jej dobra turystyczne.praca
licencjacka budzet gminy .Rola analizy fundamentalnej i technicznej w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych..Matodologia prezentacji operacyjnych przeplywow pienieznych-konsekwencje
wyboru.Innowacyjne zmiany w administracji publicznej w dobie spoleczenstwa informacyjnego.Seminarium
i r.niest. - kat.hist.dok. Politycznych i prawnych.Organizacja przeplywow materialowych i informacyjnych w
logistycznym procesie produkcji zakladu uslugowego farbolux.Rekrutacja- selekcja i szkolenia pracownikow
jako czynnik tworzenia sukcesu organizacji.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji np. Philips lighting
pabianice s.a. jako element nowoczesnego zarzadzania na przykladzie philips lighting pabianice s.a..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena systemu zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie --eksport-import sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Agencje ratingowe – ich
pozycja i znaczenie w stosunkach miedzynarodowych.Unijna polityka ochrony srodowiska jako przejaw
wspolpracy transgranicznej.Pisanie prac magisterskich szczecin.Motywowanie kadry kierowniczej na
przykladzie tesco polska sp. Z o.o..Przedsiebiorstwo uslugowe na rynku zamowien publicznych na przykladzie
eco-abc sp. Z o.o..Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w procesie bez nieuzasadnionej
zwloki.Ocena efektywnosci dzialan promocyjnych ( na przykladzie tetley polska sp. Z o. O. ).Styl kierowania-a
wielkosc i branza przedsiebiorstwa.Ocena oplacalnosci inwestowania na rynku nieruchomosci na przykladzie
nieruchomosci komercyjnej.Ochrona prawna domen internetowych w prawie polskim i stanow
zjednoczonych.Zarzadzanie relacjami z dostawcami a efektywnosc lancucha
logistycznego.Wewnatrzwspolnotowa dostawa oraz wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow jako czynnosci
podlegajace opodatkowania podatkiem od towarow i uslug.Praca licencjacka cena.Kierowanie konfliktami w
organizacji.Aukcja elektroniczna.Wplyw imprez sportowych na rozwoj zakopanego.Jezyk reklamy.
Promowanie marek ogolnoswiatowych na przykladzie kampanii im lovin it firmy mcdonalds.praca licencjacka
budzet gminy .Reklama spoleczna jako instrument przeciwdzialania dyskryminacji w zyciu
zawodowym.Fundusze unijne jako zrodlo dochodow gminy na przykladzie miasta lodz.Wyglad pracy
magisterskiej.Sztuka zatrudniania najlepszych pracownikow.Praca magisterska cena.Wykorzystanie metod
dyskontowych w ocenie inwestycji.Wykorzystanie funduszow europejskich dla finansowania projektow
realizowanych w ramach euroregionow..Opodatkowanie dywidend otrzymywanych przez osoby prawne w
rzeczypospolitej polskiej oraz republice federalnej niemiec.Wznowienie postepowania
administracyjnego..Zintegrowane systemy zarzadzania w aluminium konin- imprexmetal s.a..Samoocena
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urzedu miasta kozienice za pomoca metody caf.Bazowe systemy emerytalne w krajach unii europejskiej-na
przykladzie niemiec-szwecji i wloch.Opracowanie strategii dzialania dla nowo powstajacej firmy biocukierni.Marka jako element produktu na przykladzie marki krajowej wedel i globalnej nestle.Gielda
papierow wartosciowych w warszawie funkcjonowanie i perspektywy rozwoju.Rozstrzygniecia sadu
odwolawczego w postepowaniu sadowoadministracyjnym.System ubezpieczen spolecznych w
polsce..Swobodny przeplyw pracownikow z europy srodkowo- wschodniej do wloch na przelomie xx i xxi
wieku.Ocena skutecznosci zarzadzania personelem w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy stegu sp. Z
o.o..Psychologiczne aspekty reklamy w marketingu..Koncepcja organizacyjna zagospodarowania obiektow
przemyslowych i zabytkow dziedzictwa techniki do celow turystycznych..Zastosowanie techniki rfid na
przykladzie organizacji biblioteki uniwersytetu lodzkiego.Kontrola koncentracji sektora
bankowego.Organizacja panstwowego ratownictwa medycznego w polsce.Analiza systemu motywowania
pracownikow.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na podstawie mikolowskich zakladow
papierniczych.Prawo jako fundament cywilizacji lacinskiej w mysli feliksa
koniecznego.Kryminalistyka.Promocja ozorkowa jako element rozwoju spoleczno-gospodarczego
miasta.Koncepcja panstwa i wladzy w pismach filozoficznych friedricha augusta von hayeka.Zarzadzanie
projektem utworzenia regionalnego portalu internetowego wrota malopolski.Zintegrowana karta wynikow
jako narzedzie pomiaru efektywnosci dzialan personalnych.Rekrutacja i selekcja w pkn orlen.Rola analizy
finansowej w systemie ostrzegania przed upadloscia przedsiebiorstw na przykladzie monnari s.a..Polityka i
media.Praca licencjacka tematy.Srodki dowodowe w postepowaniu cywilnym.Unijne instrumenty
finansowania rozwoju lokalnego na przykladzie gminy grodzisk.Tendencja rozwojowa ubezpieczen
komunikacyjnych w polsce w latach 2000-2009.Uchwaly naczelnego sadu administracyjnego.Nadzor nad
samorzadem gminnym sprawowany przez wojewode lodzkiego na przykladzie gminy miasta
sieradz.Wewnatrzwspolnotowe transakcje lancuchowe w przepisach dotyczacych podatku od wartosci
dodanej..Przestepczosc zorganizowana- aspekty kryminologiczne i prawnokarne.Opodatkowanie importu
towarow.Dynamika zmian roznic pomiedzy kontraktem terminowym a instrumentem bazowym na
przykladzie wig20.Wplyw integracji polski z unia europejska na sektor malych i srednich
przedsiebiorstw.Fundusze strukturalne i ich rola w finansowaniu dzialalnosci innowacyjnej msp.Znaczenie
motywacji w funkcjonowaniu urzedu gminy maslowice.Naleznosci z tytulu dostaw i uslug w polityce
rachunkowosci na podstawie przedsiebiorstwa lotos s.a..Specyfika produktu na przykladzie firmy
mokate.Udzial i ocena kompetencji zawodowych w ksztaltowaniu rozwoju organizacyjno - technicznego
zakladow gorniczych kompanii weglowej.Ksztaltowanie wizerunku przesiebiorstwa poprzez public relations
w firmie atlas spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Pokojowe procedury rozwiazywania sporow
zbiorowych pracy.Swobodny przeplyw towarow na rynku wewnetrznym w prawie unii europejskiej..Wplyw
struktury organizacyjnej na efektywnosc zarzadzania przedsiebiorstwem produkcyjno - handlowym (na
przykladzie star foods s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Wprowadzenie nowego produktu na rynek na
przykladzie marki downtown.Motywacja kurierow w firmie masterlink express.Granice ingerencji panstwa w
sfere zycia rodziny. Na podstawie nowelizacji z dnia 10 czerwca 2010r. Ustawy o przeciwdzialaniu przemocy
w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. Rozwazania prawnoporownawcze w swietle prawa szwecji.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa.Miedzynarodowe sadownictwo karne..Dzialalnosc polskiego towarzystwa
turystyczno-krajoznawczego w zakresie rozwoju turystyki w wojewodztwie malopolskim.Organizacja
transportu miejskiego na przykladzie miasta sieradz.Podatek vat jako szczegolny element wyniku
finansowego i podstawy opodatkowania.praca licencjacka budzet gminy .Strategia promocji dla produktow
mleczarskich na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku..Analiza dochodow i wydatkow
gminy na przykladzie gminy kedzierzyn - kozle w latach.Podatek katastralny - doswiadczenia swiatowe i
perspektywy dla polski.praca licencjacka budzet gminy .Hipoteza badawcza w pracy magisterskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Dotacje unijne jako zrodlo finansowania inwestycji malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie pzedsiebiorstwa aluron sp. Zo.o..Analiza efektywnosci zarzadu gospodarki
komunalnej..Atrakcyjnosc inwestycyjna polskich miast.Pieniezne formy motywowania pracownikow.praca
licencjacka budzet gminy .Wyjasnienia podejrzanego i oskarzonego a zeznania swiadka koronnego.Papiery
dluzne w zarzadzaniu finansami przedsiebiorstw.Uprawniony do nabycia prawa ochronnego na znak
..
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towarowy..Ocena potrzeby restrukturyzacji techniczno-technologicznej walcowni bruzdowej.Problem
elastycznego zatrudnienia a warunki rozwoju swiadczenia pracy tymczasowej na podstawie firmy randstad
polska sp. Z o.o..Ocena gospodarowania srodkami trwalymi na przykladzie spolki volt s.a..Motywowanie a
wypalenie zawodowe pracownikow socjalnych na przykladzie pracownikow socjalnych osrodka pomocy
spolecznej w trzebini..Marketing partnerski oraz jego znaczenie w dzialalnosci
przedsiebiorstwa.Wartosciowanie i ocena stanowisk pracy jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie slaskiego urzedu wojewodzkiego w katowicach.Determinanty jakosci sluzby strazaka ratownika
na przykladzie funkcjonariuszy panstwowej strazy pozarnej wojewodztwa slaskiego..Inteligentne sieci
teleinformatyczne w przedsiebiorstwach produkcyjnych..Bilans jako zrodlo oceny sytuacji finansowej
przedsiebiorstw (na przykladzie ppo przedsiebiorstwa panstwowego w strzelcach opolskich)..Reorganizacja
zaopatrzenia w zakladzie metalurgicznym.Postanowienia normatywne ukladow zbiorowych pracy w ujeciu
teoretycznym i empirycznym.Stres organizacyjny i wypalenie zawodowe wsrod pracownikow instytucji
publicznych.Analiza i ocena systemu wynagrodzen na przykladzie instytucji bankowej.Gospodarcze i
jurydyczne aspekty eliminacji prawa uzytkowania wieczystego z systemu prawnego.System rekrutacji
pracownikow i podnoszenia ich kwalifikacji na przykladzie koncernu energetycznego energa sa oddzial w
plocku.Kredyt jako zrodlo finansowania wydatkow inwestycyjnych na ochrone srodowiska w jednostki
samorzadu terytorialnego na podstawie banku ochrony srodowiska s.a..Program budowania innowacyjnej
gospodarki bialorusi.Prace magisterskie finanse.Zakaz stosowania tortur oraz innego okrutnegonieludzkiego lub ponizajacego traktowania albo karania.Ocena zmian kierunkow poziomu bezrobocia w
powiecie bedzinskim w latach 2005-2009.Zaspokojenie wierzyciala rzeczowego w postepowaniu
upadlosciowym.Polityka unii europejskiej wobec malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
polski.Sposoby zwalczania bezrobocia na przykladzie powiatowego urzedu pracy w lowiczu.Postepowanie
sadowe w sprawach z zakresu prawa pracy.Gorska- malgorzata o.. - cooperation between the european
union and the council of europe in the field of human rights .Zarzadzanie budzetem szkoly
ponadgimnazjalnej na przykladzie powiatowego zespolu edukacyjnego w konstantynowie
lodzkim.Budzetowanie w jednostkach samorzadu terytorialnego - powiatach (na przykladzie powiatu
kolskiego).Analiza finansowa budzetu- narzedziem oceny efektywnosci gospodarowania srodkami
finansowymi gminy proszkow.Hacking - studium prawnokarne i kryminalistyczne.Gmina wlodowice jako
miejsce atrakcji turystycznych na przykladzie wybranych gospodarstw agroturystycznych.Analiza sytuacji
majatkowo-finansowej zakladu gospodarki mieszkaniowej.Dzialalnosci outsourcingowa w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Zarzadzanie strategiczne rozwojem lokalnym na przykladzie gminy miejskiej turek.Oferta ing
banku slaskiego s.a. na rynku kredytow hipotecznych w 2011 roku..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej nasza chata.Ocena jakosci
w gastronomii hotelowej..Reklamy telewizyjne towarzyszace programom sportowym.Rola wladz lokalnych w
zwalczniu bezrobocia na przykladzie powiatu zdunskowolskiego..Pozycja kobiety w polskim prawie sadowym
w xv-xvii wieku.Pisanie prac lodz.Elektroniczne monitirowanie przestepcow.Dobre praktyki spolek
notowanych na gpw jako przyklad pozanormatywnej regulacji corporate governance.Praktyka wykorzystania
zasad systemu produkcyjnego toyoty na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Zarzadzanie systemem
edukacyjnym w gminie klobuck.Odpowiedzialnosc za zaleglosci podatkowe spolek kapitalowych w swietle
art. 116 ordynacji podatkowej.Rydzkowski- wlodzimierz. Red. - transport .Thornhill- christopher j. - a
sociology of constitutions : constitutions and state legitimacy in historical-sociological per.Oskarzyciel
publiczny w procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena
realizacji zadan z zakresu rewitalizacji w gminie dzialoszyn.Zroznicowanie przestrzenne wartosci rynkowej
nieruchomosci..praca licencjacka budzet gminy .Podnoszenie kwalifikacji zawodowych- jako element rozwoju
firmy na przykladzie przedsiebiorstwa amrest.Prywatyzacja zadan publicznych - ujecie
administracyjnoprawne.Weresa- marzenna. Red. - focus on manufacturing .Czynniki ksztaltujace ceny akcji
na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
ceramika paradyz.Wypalenie zawodowe na przykladzie nauczycieli gimnazjow.Polski system
podatkowy.Szariah-prywatnoprawna alternatywa dla systemu common law w wielkiej brytanii.Marketing
wewnetrzny w budowaniu sukcesu organizacji.Zmiany w zakresie ulg i zwolnien w podatku dochodowym od
..
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osob fizycznych w polsce w latach 2003-2008.Marketing terytorialny praca magisterska.Wykorzystanie
instrumentow marketingowych w przedsiebiorstwie (na wybranym przykladzie).Polityka jakosci w
zarzadzaniu jednostkami sfery podatkowej na przykladzie ii urzedu skarbowego w czestochowie..Koszty
rodzajowe jako przedmiot badan analitycznych na przykladzie przedsiebiorstwa profplast sp. Zo.o..Wybrane
moduly komputerowego wspomagania zarzadzania przedsiebiorstwem.Status prawnomiedzynarodowy
panstw nieuznawanych.Ocena funkcjonowania systemu produkcyjnego w wybranym przedsiebiorstwie..Rola
kondycji finansowej w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa na przykladzie indesit
company.Gospodarka odpadami w szpitalu.Analiza wybranych aspektow finansowania nieruchomosci
mieszkaniowych przez banki komercyjne w polsce na przykladzie wybranych ofert.Kredytowanie rolnikow
indywidualnych na przykladzie banku spoldzielczego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu gminy
szczekociny w latach 2008-2010.Reklama zewnetrzna w opinii nabywcow analiza i ocena na przykladzie
wybranej grupy respondentow.Dzialania marketingowe wspomagajace sprzedaz uslug informacyjnych analiza i ocena rozwiazan na przykladzie firmy big-duo.Koszty pracy w polsce w latach 20082012.Konsumenckie uprawnienie do odstapienia od umowy o swiadczenie uslug finansowych na odleglosc w
prawie polskim i niemieckim.Rola malych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju spoleczno - gospodarczym
gmin wiejskich powiatu kedzierzynsko - kozielskiego..Zasiedzenie nieruchomosci przez skarb panstwa..Jakosc
w obszarze przyjec surowcow na podstawie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Event marketing jako forma promocji dzialalnosci organizacji na rynku.Wykonawca
zamowienia publicznego na roboty budowlane..Zarzadzanie i gospodarowanie nieruchomosciami
turystycznymi.Przeciwdzialanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w swietle polskiego i niemieckiego
prawa karnego.Kondycja finansowa przedsiebiorstwa na podstawie zakladow --lenex s.a..Stosunek do
edukacji integracyjnej nauczycieli i uczniow szkol podstawowych w polsce i danii..Internet jako kanal
dystrybucji produktow bankowych.Ocena wsparcia finansowego polskiego rolnictwa w ramach wspolnej
polityki rolnej.Legalnosc selektywnej eliminacji w swietle miedzynarodowego prawa humanitarnego.Analiza
dochodow budzetowych jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poczesna w latach 2005 2009.Lafley- a. G. - zmiana regul gry w biznesie : jak zwiekszyc przychody i zyski przez innowacje
.Zarzadzanie podatkami - analiza systemow podatkowych w wybranych krajach ue.Ochrona prawa do
prywatnosci w prawie miedzynarodowym na przykladzie danych geolokalizacyjnych.Rozwoj polityki
regionalne unii europejskiej na przykladzie euregionu „tatry”.Logistyczne aspekty zarzadzania gospodarka
magazynowa i transportem w firmie x..Znaczenie systemow motywacyjnych w skutecznym zarzadzaniu
administracja publiczna..Skutki prawne smierci wspolnika w spolce jawnej.Problem inwentaryzacji w
przedsiebiorstwie produkcyjnym.Praca licencjacka plan.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej do
finansowania rozwoju miasta kalisza.Ujecie i prezentacja uslug budowlanych w rachunkowosci na przykladzie
przedsiebiorstwa ocmer sp. Z o.o..Karty platnicze praca licencjacka.Ewolucja sposobu realizacji funkcji
kierowniczych w swietle konsolidacji zakladow energetycznych.Rola dochodow wlasnych w ksztaltowaniu
samodzielnosci finansowej jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lutomiersk.Brytyjska
partia narodowa. Proba rysu historycznego.Szkolenia elementem polityki personalnej.praca licencjacka
budzet gminy .Kompleksowe zarzadzanie jakoscia w firmie gold drop w limanowej..Wypalenie zawodowe a
struktura zaangazowania pracownikow ochrony zdrowia.Opodatkowanie osob fizycznych prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza.Elementy motywacji w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem poczta
polska.Systemy logistyczne w ujeciu miedzynarodowym na przykladzie firmy x..Rola bieglego rewidenta w
identyfikowaniu bledow w sprawozdawczosci finansowej..Sprzedaz produktow finansowych przez internet
jako element nowoczesnego bancassurance na przykladzie dzialania bre ubezpieczenia sp. Z
o.o..Wykorzystanie srodkow z europejskiego funduszu spolecznego w tworzeniu aktywnej polityki spolecznej
na przykladzie gminy andrychow.Rola muzeum uniwersyteckiego w upowszechnianiu kultury i
przekazywaniu wiedxy historycznej na przykladzie muzeum collegium maius.Kreowanie marki w mediach
spolecznosciowych.Organizacyjne i techniczne aspekty ochrony systemow informatycznych przed
programami zlosliwymi.praca licencjacka budzet gminy .Wszczecie egzekucji sadowej.Projekt konstrukcji
podziemnego przejscia dla pieszych praca inzynierska budownictwo.Strategie dzialania firmy big stone-jeans
na konkurencyjnym rynku.Zakaz dyskryminacji w prawie wspolnotowym ze wzgledu na pochodzenie rasowe
..
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i etniczne.Przestepstwo zabojstwa eutanatycznego.Analiza i ocena ryzyka kredytowego na przykladzie banku
spoldzielczego w klobucku w latach 2005-2009.Uwarunkowania wynikajace z zastosowania bankowosci
elektronicznej w polsce.Koncepcja programu lojalnosciowego firmy jako narzedzie w budowaniu trwalych
relacji z klientami.Promocja jako element marketingu mix w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie pbp
orbis sp z o.o..Teoretyk- karnista- postulator zmian sadownictwa.Gospodarka finansowa organizacji
pozarzadowych na przykladzie polskiego czerwonego krzyza oddzial w krakowie.Profilaktyka wypadkowa
jako funkcja ochronna prawa pracy.Ochrona prywatnosci na etapie doboru pracownikow.Wykup
nieruchomosci nalezacej do spoldzielczego zasobu nieruchomosci na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej
parkitka.Obowiazek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy.Wycena dla
potrzeb wywlaszczen.Uwarunkowania funkcjonowania franczyzy w przedsiebiorstwach miedzynarodowych
.Rachunek kosztow i przychodow w procesie budzetowania na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet
gminy .Standardy profesjonalnej obslugi klienta na przykladzie marki reserved.praca licencjacka budzet
gminy .Marks- malgorzata. - promocja a rozwoj lokalny gmin wiejskich wojewodztwa lodzkiego .Polityka
pieniezna w polsce w okresie transformacji..Powodztwo ekscyddencyjne.Strategia dystrybucji na przykladzie
ld holding s.a..Modernizacja administracji publicznej a sprawnosc podstawowej jednostki samorzadu
terytorialnego..Pisanie prac.Wizja lokalna - aspekty kryminalistyczne i procesowe.Mozliwosci rozwojowe
malej firmy na rynku drukarskim.Analiza i ocena kondycji finansowej spolki z udzialem skarbu panstwa na
przykladzie zakladow chemicznych police s.a..Nurzynska- iwona. Red. - rozwoj obszarow wiejskich w polsce :
diagnozy- strategie- koncepcje polityki .System doboru kadr w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy pkn
orlen.Praca w godzinach nadliczbowych oraz dyzur pracownika..Analiza finansowa dochodow i wydatkow
budzetowych na przykladzie gminy klobuck.Udzial srodkow finansowych pozyskiwanych z funduszy unijnych
w finansowaniu zadan realizowanych przez powiatowy urzad pracy w czestochowie.Idea rozwoju turystyki
zrownowazonej w parkach narodowych na przykladzie tatrzanskiego parku narodowego.Analiza finansowa
grupy kapitalowej bioton s.a..Konstrukcja wylaczenia wspolnika ze spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia
przez pryzmat orzecznictwa wybranych sadow gospodarczych.Przyklad pracy magisterskiej.Pojecie i tresc
umowy deweloperskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wspieranie przedsiebiorczosci jako zadanie wlasne
samorzadu gminnego.System ochrony praw podstawowych rady europy..Struktura i zawartosc portalu
internetowego przeznaczonego dla rolnikow.Zasady postepowania windykacyjnego na przykladzie urzedu
skarbowego.Warunkowe umorzenie w postepowania karnego..praca licencjacka budzet gminy
.Przeksztalcenie przedsiebiorcy w spolke z o.o..Kredytowe zrodla finansowania dzialalnosci inwestycyjnej
przedsiebiorstwa przez banki spoldzielcze.Dowod z zeznan swiadkow..Stosowanie art 81 i art 82 traktatu
rzymskiego wobec mediow telewizyjnych.Doswiadczenie i perspektywy rozwojowe biur podrozy w
polsce..Prostytucja na przykladzie wojewodztwa lubuskiego.Uwarunkowania srodowiskowe w procesie
inwestycyjno-budowlanym.Reklama internetowa w ksztaltowaniu wizerunku przedsiebiorstwa.Ujecie
kapitalow mniejszosci w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.Andrzejczak- donata. organizowanie sprzedazy : kwalifikacja a.18.1 : podrecznik do nauki zawodu technik handlowiec-.Pojecie i
znaczenie interesu w prawie administracyjnym.Tematy prac licencjackich administracja.Stowarzyszenie jako
uczestnik postepowania rozpoznawczego.Postepowanie w sprawach z zakresu ubezpieczen
spolecznych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena planowania finansowego i zarzadzania majatkiem w
grupach producenckich na przykladzie spoldzielni nadwislankaw latach 2007-2011.Fundusze strukturalne
instrumentem polityki regionalnej unii europejskiej.Kredyty w gospodarce budzetowej gminy mokrsko w
latach 2006-2009.Sposoby zwalczania przestepczosci zorganizowanej w polsce .Zarzadzanie zasobami
ludzkimi integralna czescia strategii organizacji.Konkubinat w prawie polskim i w prawie
koscielnym.Instytucja sedziego sledczego w modelu postepowania przygotowawczego- studium
prawnoporownawcze.Kontraktualistyczne uzasadnienie porzadku prawnego i jego podstawowe instytucje w
doktrynie johna rawlsa.Prawna ochrona granicy panstwowej w polsce .Mozliwosci zatrudnienia osob
niepelnosprawnych na rynku lokalnym w czestochowie..Metody rowiazywania konfliktow w organizacji na
przykladzie przedsiebiorstwa polontex s.a..Organy wladzy wykonawczej w polsce..Wozniak- michal gabriel
(1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy : spojnosc spoleczno-ekonomiczna a
modernizacj.Praca licencjacka tematy.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie kredytu hipotecznego
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na rynku mieszkaniowym.Prace dyplomowe magisterskie.Analiza wybranych modeli logistycznych w
aspekcie obslugi klienta. Badanie na przykladzie branzy kosmetycznej- odziezowej oraz dystrybucji
ksiazek..Thackara- john - na grzbiecie fali : o projektowaniu w zlozonym swiecie .Ocena dzialalnosci firmy
izoplast systemy okien i drzwi w swietle badan marketingowych.Konflikt i metody jego
rozwiazywania.Efektywnosc kapitalu zakladowego jako instrumentu ochrony prawnej wierzycieli w spolce z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Projekt renowacji ulic i placu fragmentu czesci zabytkowej miasta (miasto
do ustalenia- rocznie 3 tematy). Praca inzynierska budownictwo.Podatek od towarow i uslug w transakcjach
wewnatrzwspolnotowych i zagranicznych.Zarzadzanie jakoscia w lancuchu logistycznym na przykladzie
fabryki produkujacej kosmetyki.Zamowienia publiczne a wydatki jednostek samorzadu terytorianego na
przykladzie gminy kodrabp.Zarzadzanie marka w przedsiebiorstwie na przykladzie wybranych firm .Wplyw
ocen okresowych na postawy i zachowania funkcjonariuszy sluzby wieziennej.Status prawny operatora sieci
kablowej.Status prawny przedsiebiorstwa energetycznego.Systemy informatyczne wspomagajace
zarzadzanie w dzialalnosci transportowej.Budzet gminy w systemie finansow publicznych (na przykladzie
gminy lubien kujawski).Instytucje kultury wobec dziedzictwa kulturowego ziem zachodnich i polnocnych
polski na tle stosunkow polsko-niemieckich.Rola powiatowego urzedu pracy w czestochowie w procesie
aktywizacji rynku pracy w czestochowie i okolicach.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona danych
osobowych w sektorze bankowym..Odpowiedzialnosc dluznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania. Wybrane zagadnienia.Majewska- justyna - rola samorzadu terytorialnego w ksztaltowaniu
funkcji turystycznej gminy .Prawna problematyka ochrony srodowiska przed halasem - problemy
podstawowe na tle prawa wspolnotowego.Odrebnosci postepowania uproszczonego w procesie
cywilnym.Kozlowski- wojciech. - formy konkurencji a rynkowe efekty reklamy .Rola zwiazkow zawodowych w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem produkcyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja interpersonalna
narzedziem ksztaltowania kultury organizacyjnej.Pisanie prac.Rola pr w dzialalnosci polskich
przedsiebiorstw- analiza i ocena na wybranym przykladzie..Samoocena urzedu miasta kozienice za pomoca
metody caf.Gry komputerowe jako zjawisko spoleczno-kulturowe.Czternasty- waldemar. Red. - gospodarka
polski po akcesji do unii europejskiej : wymiar ekonomiczno-spoleczny .Kuchnia regionalna i produkt
tradycyjny jako popularny produkt turystyczny..Marketing w aptece jako jednostce handlu
detalicznego.Kluczowe czynniki sukcesu przedsiebiorstw komunalnych.Racjonalizacja kosztow w dobie
kryzysu finansowego na przykladzie miedzynarodowych centrow finansowych..Zarzadzanie komunalnym
zasobem mieszkaniowym miasta czestochowa w latach 2008-2010.Analiza budzetu gminy ostroleka w latach
2007- 2009.Prace magisterskie turystyka.Analiza rozwoju przedsiebiorczosci regionalnej.Finansowanie
rozwoju przedsiebiorstwa poprzez nowa emisje akcji.Wspolczesne systemy automatycznej identyfikacji
produktu na podstawie firmy „x”.Wplyw aktywnych instrumentow przeciwdzialania bezrobociu na sytuacje
rynku pracy w wojewodztwie opolskim w latach 2004 - 2009..Czy korporacja moze byc
odpowiedzialna?.Terroryzm w kontekscie walki narodowowyzwolenczej.Statutowe mechanizmy obrony
spolki akcyjnej przed jej wrogim przejeciem..Ocena procesu szkolen przez uczestnikow na przykladzie
organizacji sektora bankowego..Procesy inwestycyjne firmy --mlekovita w latach 2009-2017.Jakosc w
oswiacie - opinie uczestnikow procesu edukacyjnego..Postepowanie przyspieszone w kodeksie postepowania
karnego.Wdrazanie i utrzymanie systemu haccp w piekarni m&m sosnowcy..praca licencjacka budzet gminy
.Etyka bieglego rewidenta a wprowadzanie ladu korporacyjnego w kontekscie sytemow nadzoru i kontroli
sprawozdan finansowych.Transgraniczne laczenie sie spolek jako forma korzystania ze swobody
przedsiebiorczosci.Poziom jakosci i funkcjonowania organizacji na przykladzie urzedu
miejskiego.Przykladowe prace mgr.Analiza kosztow jako narzedzie zarzadzania efektywnoscia
przedsiebiorstwa..Wykorzystanie narzedzi analizy strategicznej jako element budowania przewagi
konkurencyjnej na przykladzie firmy tompol s.a..Znaczenie sprawozdan finansowych w zarzadzaniu bankiem
na przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie..Zapis windykacyjny.Pisanie prac praca.Typy osobowosci
a role w zespole.Analiza wielkosci i struktury dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w
konopiskach.Pisanie prac mgr.Finansowanie msp w ramach ue.Opodatkowanie dochodu ze stosunku
pracy..Rola funduszy unii europejskiej w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Prawo
finansow publicznych.System wynagradzania pracownikow sluzby cywilnej na przykladzie wojewodzkiego
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sztabu wojskowego w opolu..Obrona konieczna ( art 25 kk).Czynniki determinujace wybor miejsca podrozy w
opinii klientow biura turystycznego tui.Dostosowanie systemu norm technicznych do wymagan uniii
europejskiej na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w pilicy..Systemy wspomagajace zarzadzanie
procesem magazynowania w przedsiebiorstwie na przykladzie linde gaz polska sp. Z o.o..Wybrane problemy
zarzadzania strategicznego na przykladzie banku pko bp s.a..Promocja w marketingu kultury na przykladzie
organizowanego przedsiewziecia kulturalnego..Zasiedzenie nieruchomosci.Tematy licencjackie
pedagogika.Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykladzie mercedesa klasy - e przez
przedsiebiorstwo daimler ag - mercedes benz..Finansowanie sfery socjalnej z funduszy unii europejskiej na
przykladzie programu wszyscy rowni.praca licencjacka budzet gminy .Procedura zakladania spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia oraz prowadzenia jej ksiag rachunkowych.Analiza i ocena bezpieczenstwa i
higieny pracy duzego przedsiebiorstwa hutniczego na przykladzie huty cynku..Wplyw funduszy unijnych na
rozwoj innowacyjnosci w wojewodztwie podlaskim.Proces konceptualizacji pomyslu biznesowego
przeznaczonego do franczyzy..Istota i znaczenie sprawozdan finansowych w funkcjonowaniu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wozniki.Zarzadzanie podatkiem od nieruchomosci na
przykladzie gminy lubliniec w latach 2005-2009.Gospodarowanie odpadami na przykladzie powiatu i gminy
belchatow.Problem wielokrotnie rejestrujacych sie bezrobotnych na przykladzie grodzkiego urzedu pracy w
krakowie w latach 2004-2005..System zarzadzania zakladem ubezpieczen spolecznych na przykladzie
programu platnik..Ryzyko w rachunkowosci a ujawnianie informacji finansowej.Polska dyplomacja kulturalna
w swietle polityki kulturalnej unii europejskiej - proba oceny.Administracja specjalna na przykladzie
administracji pocztowej w polsce w okresie dwudziestolecia miedzywojennego.praca licencjacka budzet
gminy .Mediacja jako alternatywna metoda rozwiazywania konfliktow i sporow w polskim postepowaniu
karnym.Dzialania marketingowe banku na przykladzie banku spoldzielczego w krasnosielcu.Jednostki
pomocnicze gminy w miescie stolecznym warszawa.Mozliwosci wykorzystania rachunkowosci dla celow
zarzadzania operacyjnego na przykladzie jutrzenki holding s.a..Zastosowanie analizy wskaznikowej w ocenie
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie analizy spolki telekomunikacja polska s.a..Sytuacja telepracownika.Pisanie
pracy magisterskiej.Restrukturyzacja zatrudnienia w telekomunikacji polskiej s.a. - zrodlo generowania
bezrobocia- czy nowa szansa na rozwoj zawodowy..Programy pomocowe ue dla obszarow wiejskich na
przykladzie gminy klobuck.Analiza i ocena procesu komunikacji interpersonalnej na przykladzie hurtowni
saol sp. Z o.o. W zawierciu i sosnowcu.Leasing operacyjnu i finansowy na przykladzie spolki ing
carlease.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ksztaltowania i zasilania budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy konopiska w latach 2005-2009.Skarga na bezczynnosc organu lub
przewlekle prowadzenie postepowania.Analiza funkcjonowania banku pko bp s.a w latach 20062010.Uwarunkowania pozyskiwania i redystrybucji funduszy publiczno-gminnych na przykladzie gminy
siepraw i niedzwiedz.Zarzadzanie lancuchem dostaw na wybranym przykladzie.Ekoturystyka - nowoczesna
forma uprawiania turystyki..Rozwiazanie umowy przenoszacej wlasnosc nieruchomosci..Strategia
marketingowa produktow bankowych na przykladzie pko bp s.a..Zmiana wizerunku przedsiebiorstwa jako
skuteczne narzedzie zarzadzania strategicznego na przykladzie firmy enion s.a..Problematyka cen
transferowych. Aspekty podatkowoprawne..Analiza finansowa praca licencjacka.System kart platniczych w
polsce (na przykladzie oferty bgz s.a.).Rozwojowa funkcja ocen pracownikow na przykladzie firmy x.Analiza
gospodarki srodkami produkcji na przykladzie piekarni.Sterowanie wynikiem finansowym a kreowanie
wizerunku przedsiebiorstwa przez rachunkowosc.Wstep do pracy magisterskiej.Rozwiazanie umowy o prace
bez wypowiedzenia z powodu popelnienia przestepstwa przez pracownika..Wplywy francuskie w
administracji ksiestwa warszawskiego..Rola renty strukturalnej finansowanej za srodkow unii europejskiej w
ramach programu rozwoju obszarow wiejskich na przykladach powiatow klobuckiego i
pajeczanskiego.Mozliwosci zatrudnienia osob niepelnosprawnych na rynku lokalnym w
czestochowie..Wykorzystanie funduszy unijnych na przykladzie malej firmy produkujacej wypoczynkowe
meble ogrodowe.Rola menedzera - wlasciciela w procesie zarzadzania mala firma.Maciejewska- alina. Red. gospodarka przestrzenna w swietle wymagan strategii zrownowazonego rozwoju = (spatial manage.Komitet
starozakonnych w rzeczypospolitej krakowskiej.Nowe ruchy religijne w polsce-wybrane zagadnienia
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prawne..Okreslenie charakterystyki energetycznej wybranego budynku praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob fizycznych w przedsiebiorstwie x na przelomie
lat 2008-2010.Ekonomiczne podejscie jednostek samorzadu terytorialnego- jako instrument efektywnego
rozwoju na przykladzie gminy rozan w latach 2004-2007.Projekt kampanii reklamowej dla biura podrozy
feniks.praca licencjacka budzet gminy .Marketing miedzynarodowy - uwarunkowania i otoczenie
przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Lancuch logistyczny produktow
swiezych na przykladzie hurtowni warzyw gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w ozorkowie.Wplyw
globalizacji na systemy bankowe.Przeslanki- zakres i zasadnosc penalizacji wykonania zabiegu leczniczego
bez zgody pacjenta (art. 192 kk).Ocena paserstwa na przykladzie miasta czestochowy.Praca magisterska z
rachunkowosci.Aktywne formy walki z bezrobociem wykorzystywane w powiecie lodzkim.Public relations
jako narzadzie kreowania wizerunku administracji publicznej na przykladzie gminy pawlow.Pisanie prac
cennik.Internetowy rynek nieruchomosci..Analiza finansowa przedsiebiorstw na przykladzie grupy lotos s.a. i
pkn orlen s.a..Rola podatkow lokalnych jako zrodla finansowania gminy.praca licencjacka budzet gminy
.Projekt technologii i organizacji robot remontowych i modernizacyjnych wybranego budynku biurowego.
Praca inzynierska budownictwo.Tradycyjne i nowoczesne zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw (msp).Ochrona prawa do nazwiska - regulacje prawa rodzinnego i cywilnego.Ocena
atrakcyjnosci sektora tekstyliow reklamowych na przykladzie spolki zwoltex.Integracja systemow w
przedsiebiorstwie wytwarzajacym sprzet pomiarowy..praca licencjacka budzet gminy .Atrakcyjnosc
indywidualnych kont emerytalnych jako formy zabezpieczenia spolecznego.Szkolenie i doskonalenie
personelu jako element zarzadzania kadrami na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia
spolecznego.Nowe mozliwosci przetwarzania i przekazu informacji przy wykorzystaniu technik
multimedialnych..Miejsce i rola rozliczen pienieznych w dzialalnosci bankow na przykladzie banku
spoldzielczego towarzystwa oszczednosciowo-pozyczkowego pa-co-banku w pabianicach oddzial w
koluszkach.Zarzadzanie ryzykiem plynnosci w banku spoldzielczym w myszkowie w latach 2005- 2009.Rola
sieci synaptycznych w procesie podejmowania decyzji przez menadzera..Niedziolka- pawel. - fundusze
hedgingowe a stabilnosc finansowa .Franchising jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorstwa.Kultura organizacyjna biur posrednictwa w obrocie nieruchomosciami w
czestochowie.Analiza dzialan marketingowych na zachowanie i satysfakcje klientow- na podstawie firmy
uslugowej square 53..Lokalne grupy dzialania na przykladzie lgd dorzecze wisly..Ksztaltowanie umiejetnosci
miekkich w aspekcie aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet.Potocki- arkadiusz. Red. - instrumenty i
obszary przeobrazen i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji .System nawigacji satelitarnej jako
wspolczesny srodek przekazu informacji..Logika.Przeksztalcenie stosunku pracy czlonka korpusu sluzby
cywilnej a pracownika samorzadowego.Stan silnego wzburzenia jako prawna i psychologiczna podstawa
wymiaru kary..Analiza porownawcza wybranych gmin w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej.Podatek
od towarow i uslug w sektorze publicznym.Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji personelu.Umowa
darowizny.Reklama spoleczna w swiadomosci konsumentow.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kuklinski- antoni (1927- ). Red. - towards a new
creative and innovative europe .Dzialalnosc i wyniki ekonomiczne spolki polskie linie kolejowe w warszawie
w latach 2005-2009.Funkcjonowanie przedsiebiorstwa branzy motoryzacyjnej na rynku
europejskim..Nowoczesne koncepcje zarzadzania a logistyka na przykladzie przedsiebiorstwa xyz..praca
licencjacka budzet gminy .Wolnosc sumienia i wyznania w polsce.Dewolucja w zjednoczonym krolestwie
wielkiej brytanii i irlandii polnocnej.praca licencjacka budzet gminy .Stwierdzenie niewaznosci decyzji
administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej lub z razacym naruszeniem prawa.Rozwoj funkcji
logistycznych w regionie gospodarczym (na przykladzie gminy miasta rawa mazowiecka).Skutki zastosowania
miedzynarodowych standardow rachunkowosci na strukture skladnikow bilansowych w skonsolidowanym
sprawozdaniu finasowym.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie lpp s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Integracja ekonomicznej wartosci dodanej z rachunkiem kosztow dzialan w
przedsiebiorstwie.Pobudzanie rozwoju ekspresji kulturowej w szczawnicy poprzez zarzadzanie
kontekstem.Proporcjonalnosc ograniczen wolnosci rozpoczynania robot budowlanych.Ksztaltowanie
innowacyjnosci przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie firmy la vista..Leasing jako alternatywne
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zrodlo finansowania w jednostce gospodarczej.Swoboda przeplywu pracownikow i zasada rownego ich
traktowania na obszarze unii europejskiej.Cross-border clearing and settlement- przeszkody prawne stojace
na drodze efektywnego post-tradingu w unii europejskiej.Szkolenie i doskonalenie jako forma rozwoju
pracownikow na przykladzie firmy elektron s.a..Bezpieczenstwo i higiena pracy w szkolach i placowkach
oswiatowych na podstawie gminy lgota wielka.Czynnosci wyjasniajace w postepowaniu w sprawach o
wykroczenia.Ksztaltowanie sie lojalnosci klienta wobec uslugodawcy na przykladzie salonu fryzjerskiego
ilusion.Europejski fundusz rozwoju regionalnego jako zrodlo wsparcia turystyki w polsce na przykladzie
powiatu elckiego .Dobrowolne umorzenie akcji.praca licencjacka budzet gminy .Nadzor panstwowy nad
lotnictwem cywilnym w polsce.Status prawnomiedzynarodowy kosowa.Troska o zachowanie dziedzictwa
kulturowego na przykladzie wybranych obiektow twierdzy krakow.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami it z wykorzystaniem metodyki itil.Opodatkowanie
przekszatalcen spolek w prawie europejskim na gruncie podatkow bezposrednich.Rola przedstawiciela
handlowego w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na podstawie navo p.g.d. sp. Z o.o..Analiza i
ocena procesu rekrutacji i selekcji na podstawie firmy przewozowej x.Konkordat stolicy apostolskiej z
rzeczypospolita polska z 1925 i 1993 roku.Obrona materialna oskarzonego w polskim procesie karnym.praca
licencjacka budzet gminy .Krakow.Rola miedzynarodowego funduszu walutowego w przezwyciezaniu
kryzysow finansowych i gospodarczych.Miedzynarodowe prawo konkurencji.Bezpieczenstwo imprez
masowych..Zaleznosc miedzy kondycja psychiczna uczniow a postawami wobec nauczycieli.Prace licencjackie
z socjologii.Ocena dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie invest - banku s.a..Seminarium ii
r.sum.kat.hist.doktryn politycznych i prawnych.Instrumenty i techniki promocji na przykladzie firmy
henkel.Zastosowanie metody assessment center jako narzedzia selekcji personelu w kontekscie
wspolczesnych uwarunkowan rynku pracy.Zakres przedmiotowy nadzoru budowlanego..Wspolpraca
przedsiebiorstw w globalnej gospodarce studium przypadku lot i starr alliance.Atrakcyjnosc powiatu
kutnowskiego dla inwestorow zagranicznych.Metody analizy kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Finansowanie oswiaty w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy miejsko-wiejskiej pajeczno oraz gminy miasto belchatow.Zarzadzanie przez podatki na
przykladzie gminy i miasta przysucha.Aktywne formy walki z bezrobociem wykorzystywane w powiecie
lodzkim.Wykladnia art. 10 europejskiej konwencji praw czlowieka jako skuteczne narzedzie zwalczajace
wspolczesne przejawy cenzury prewencyjnej w europejskiej prasie i literaturze..Administrowanie systemami
zarzadzania jakoscia ze szczegolnym uwzglednieniem audytu wewnetrznego w przedsiebiorstwie
masterpress s.a..Zasada decentralizacji jako zasada ustroju wladzy publicznej..Analiza rentownosci
przedsiebiorstwa x w latach 2001-2004 na podstawie sprawozdan finansowych.praca licencjacka budzet
gminy .Uprzywilejowane typy zabojstw.Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
--eco-cieplo.Ocena ryzyka ubezpieczen na zycie na przykladzie wybranych firm.Promocja jako sposob
komunikowania sie przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie firmy motoryzacyjnej marszalek
volkswagen.Rozwoj lokalny gminy ozimek w latach 2007-2009.Kultura organizacyjna w dzialalnosci instytucji
publicznej na przykladzie urzedu miasta w skarzysku-kamiennej.Specyfika instrumentow zarzadzania
miastami uzdrowiskowymi na przykladzie szczawnicy oraz krynicy-zdroj..Praca licencjacka
administracja.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo danych charakteryzujacych kondycje finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa rolno-spozywczego dubielak.Biuletyn informacji publicznej
na tle ustawy o dostepie do informacji publicznej..Koszty rodzajowe jako przedmiot badan analitycznych na
przykladzie zakladu komunalnego.Zezwolenie na wytwarzanie produktow leczniczych..Wybrane procedury
zarzadzania wielooddzialowym bankiem komercyjnym na przykladzie pko bp s.a..Nowoczesne metody
marketingu politycznego.Analiza czynnikow ksztaltujacych wizerunek marki na przykladzie marki walt
disney.Klient i jego obsluga w koncepcji marketingu na przykladzie firmy imtronic.Caban- wieslaw (1928- ).
Red. - globalizacja przyczyna ubozenia podatkowego panstwa? .Analiza i ocena zastosowania marketingu
internetowego w branzy komputerowej na przykladzie sklepu internetowego primakomp.Szczegolna
ochrona pracownika w swietle przepisow dotyczacych zwolnien grupowych.Rola funduszy europejskich we
wspieraniu rozwoju polskich malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie salonu kosmetycznego oaza
urody.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy „forte” w latach 2010-2012.Technologia
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realizacji i efektywnosc stosowania dodatkowych izolacji termicznych praca inzynierska
budownictwo.Wykonywanie orzeczen miedzynarodowego trybunalu sprawiedliwosci.Elektroniczna
publikacja tekstow prawnych.Zarzadzanie jakoscia w lancuchu logistycznym na przykladzie fabryki
produkujacej kosmetyki.Ocena ryzyka kredytowego banku na przykladzie pko bp s.a..Praca licencjacka
socjologia.Wykorzystanie technologii komputerowych do automatyzacji procesow produkcyjnych na
przykladzie firmy xx.praca licencjacka budzet gminy .Wspolnotowa zasada rownego traktowania kobiet i
mezczyzn w zatrudnieniu i jej wplyw na polskie prawo pracy.Instrumenty wsparcia eksportu w ramach
funduszy strukturalnych w latach 2004-2005.Ksztaltowanie oferty uslug bankowych dla mlodych
konsumentow..praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa spolki kapitalowej na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego mandam sp. Z o.o..Tajemnica skarbowa.Nastawienie
pracodawcow otwartego rynku pracy wobec zatrudniania osob niepelnosprawnych..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pozwolenie na realizacje budowli
przeciwpowodziowej..Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne rozliczen bankowych na przykladzie
banku pko bp.Problematyka podatkowo-prawna specjalnych stref ekonomicznych (sse).Transgraniczne
delegowanie pracownikow jako instrument liberalizacji rynku uslug w prawie ue.Zasoby personalne jako
determinanty sukcesu zawodowego..Motywowanie pracownikow do efektywnej pracy w organizacji.Rola
sponsoringu w dzialaniach promocyjnych przedsiebiorstwa.Kidyba- andrzej - kodeks spolek handlowych :
komentarz..praca licencjacka budzet gminy .Instytucja czynnego zalu w prawie karnym i prawie wykroczen z
uwzglednieniem regulacji karnej skarbowej.Von mises- ludwig - ludzkie dzialanie : traktat o ekonomii .Kary
pieniezne w postepowaniu przed prezesem urzedu ochrony konkurencji i konsumentow.Prawnoautorski
status producenta utworu audiowizualnego.Zarzadzanie zmiana w przedsiebiorstwie.Analiza sektorowa na
przykladzie rynku ubezpieczen spolecznych..Zarzadzanie finansami gminy na przykladzie gminy
klobuck.Prace dyplomowe z bhp.Analiza porownawcza bezrobocia w powiecie zdunskowolskim i powiecie
sieradzkim w latach 1999-2005..E-commerce w internecie..Zmiany w zarzadzaniu teatrem po wprowadzeniu
reformy administracyjnej w 1999 roku na przykladzie teatru bagatela im. Tadeusza boya-zelenskiego w
krakowie.Realizacja funkcji motywowania w firmie budimex dromex s.a..Rozwoj malych i srednich
przedsiebiorstw na tle przystapienia polski do unii europejskiej.Outplacement droga do bezbolesnej
restrukturyzacji zatrudnienia.Pietrulewicz- boguslaw. Red. - edukacja- praca- rynek pracy .Analiza i ocena
systemu bezpieczenstwa produktow haccp w przedsiebiorstwie frutico..Zarzadzanie produkcja i jakoscia okuc
budowlanych na przykladzie zamkniecia bramowego obrotowego przedsiebiorstwa z branzy
metalowej..praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie jakosci informacji w procesach
logistycznych.Instrumenty motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie.Controlling w systemie
zarzadzania rentownoscia przedsiebiorstwa cieplowniczego..Badanie opinii na temat contact center na tle
innych metod obslugi klienta.Marketingowe zachowania w obsludze klienta na przykladzie zakladu
energetycznego lodz - teren s.a..Council tax jako glowne zrodlo dochodow wlasnych organow
samorzadowych w anglii. Studium przypadku miasta southampton.Analiza wskaznikowa- jako narzedzie
oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Zarzadzanie finansami gminy z wykorzystaniem srodkow z unii
europejskiej na przykladzie gminy lask.Rola zarzadzania zasobami ludzkimi i badan marketingowych w
ksztaltowaniu konkurencyjnosci przedsiebiorstwa na przykladzie spolki swiatowit -agd sp. Z
o.o..Administrowanie systemami zarzadzania jakoscia ze szczegolnym uwzglednieniem audytu
wewnetrznego w przedsiebiorstwie masterpress s.a..Obrot gieldowy i pozagieldowy w polsce..Rola bieglego
rewidenta w audytowaniu sprawozdan finansowych na przykladzie grupy kapitalowej doradztwo
gospodarcze.Organizacja oraz warunki funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Motywacyjny system wynagradzania jako element marketingu personalnego (na przykladzie
spoldzielni inwalidow naprzod).Srodki trwale w swietle prawa bilansowego a podatkowego.Logistyka jako
glowny element dystrybucji w sieci firmy handlowej.Efekty zastosowania unijnych standardow pracy dla
kopalni soli klodawa w klodawie.praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnienie cudzoziemcow w podmiotach
zagranicznych i podmiotach z udzialem kapitalu zagranicznego w polsce w swietle systemu opodatkowania
ludnosci.Neuroetyczne ujecie koncepcji minimalnej tresci prawa natury herberta l.a.harta.praca licencjacka
budzet gminy .Wynagrodzenia jako instrument motywacji pracownikow na przykladzie miejskiego zakladu
..
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wodociagow i kanalizacji sp. Z o.o..Postepowanie przygotowawcze w procesie karnym skarbowym.Koncepcja
systemu prawa h. Kelsena w dobie globalizacji.Analiza rynku nieruchomosci na przykladzie biura
nieruchomosci twoja nieruchomosc w warszawie..Przewaga konkurencyjna centrum logistycznego
zlokalizowanego na terenie portu morskiego ( na przykladzie zachodniopomorskiego centrum
logistycznego).Ocena rynku odziezowego przez polska mlodziez w aspektach marketingowych na przykladzie
wybranej grupy respondentow..Reklama zawodow prawniczych.Wspolna polityka rolna na obszarze
polski.Formy zaspokajania roszczen z tytulu obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdow mechanicznych na polskim rynku ubezpieczeniowym.Przestepstwo zabojstwa
dokonane w rodzinie..Opodatkowanie importu towarow.Ewolucja senatu w kanadzie.Coaching jako czynnik
wplywajacy na zmiane efektywnosci pracownikow call center na przykladzie biura obslugi klienta firmy
„x”.Plany prac licencjackich.Wizerunek mezczyzny w reklamie.Ocena elementow zarzadzania
marketingowego w biurze podrozy rainbow tours.Strategia innowacyjna jako narzedzie kreowania warunkow
dla trwalego rozwoju lokalnego na przykladzie gminy ozorkow.Analiza finansowania inwestycji gminy na
przykladzie gminy boronow w latach 2008-2010.Podzial gospodarstwa rolnego - przeslanki- dopuszczalnosc i
zasady.Produkt w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy agropharm
s.a..Znaczenie systemu motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan empirycznych
przeprowadzonych w whirlpool s.a. oddzial we wroclawiu..Slabosci polityki personalnej w polskich
placowkach oswiatowych na przykladzie nieprawidlowosci w procesie pozyskiwania pracownikow
szkoly.Funkcjonowanie systemu miejskiej komunikacji zbiorowej na przykladzie aglomeracji paryskiej.praca
licencjacka budzet gminy .System oceniania pracownikow jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie.Wykonywanie zabiegow kosmetycznych przez osoby nieposiadajace uprawnien lekarskich.
Problematyka wkraczania w zakres udzielania swiadczen zdrowotnych.praca licencjacka budzet gminy
.Proces rekrutacji i selekcji kandydatow do sluzby w policji..Dlugookresowe zmiany struktury wydatkow
gospodarstw domowych w polsce jako przejaw zmian modelu konsumpcji..Wplyw rezerw na wynik
finansowy tu allianz s.a..Plynnosc a wyplacalnosc na przykladzie spolem pss jednosc w
czestochowie.Niepubliczna dzialalnosc lecznicza jako dzialalnosc gospodarcza.Bìlohlávek- alexander j. rozporzadzenie rzym i- konwencja rzymska : komentarz.Praca licencjacka zarzadzanie.Zasady zamowien
publicznych .Poszanowanie energii jako zadanie administracji publicznej..Podatki lokalne i ich sciagalnosci w
rachunkowosci gminy..Strategie marketingowe i dzialania promocyjne jednostek samorzadu terytorialnego
na przykladzie starostwa powiatowego w myszkowie.praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci
inwestycji rzeczowych na przykladzie firmy jednoosobowej.Narzedzia i techniki marketingu uslug
transportowych realizowanego w przedsiebiorstwie pks czestochowa sa..Wplyw czlonkowstwa w unii
europejskiej na transport w polsce..Prawo miedzynarodowe publiczne.Analiza i ocena wybranych
elementow marketingu - mix na przykladzie banku spoldzielczego w sieradzu.Wykorzystanie narzedzi analizy
strategicznej w ocenie pozycji strategicznej firmy na przykladzie niewiadow s.a..Obrzedowe ustawy zydow...
Mojzesza mendelssohna- przyczynek poznania prawa zydowskiego..Podejmowanie decyzji kredytowych w
banku spoldzielczym w ruscu z wykorzystaniem systemu informatycznego novum bank 4gl.Praca licencjacka
pielegniarstwo.Rekrutacja jako forma pozyskiwania wiedzy dla przedsiebiorstwa..Rola gminy w aspekcie
wspierania rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci (na przykladzie gminy grajewo).Znaczenie motywacji w
rozwoju malych firm na podstawie wybranych przedsiebiorstw.Zmiany na rynku zboz w polsce po
przystapieniu do unii europejskiej.Glod- grzegorz. - przywodztwo a konkurencyjnosc organizacji
przedsiebiorczych .Praca licencjacka tematy.praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie srodkow unijnych
na finansowanie zadan gminy burzenin.Gwarancja bankowa w teorii i praktyce dzialalnosci
spedycyjnej.Caputa- wieslawa. Red. - rachunkowosc i finanse podmiotow gospodarczych w erze informacji
.Materialnoprawne przeslanki odpowiedzialnosci skarbu panstwa za niewatpliwie niesluszne tymczasowe
aresztowanie.Przestepstwo korupcji w polskim sporcie- ze szczegolnym uwzglednieniem pilki
noznej.Kreowanie marki z wykorzystaniem nowych mediow.Analiza efektywnosci restrukturyzacji na
przykladzie przedsiebiorstwa sprzetu ochronnego maskpol s.a..Formy opodatkowania prywatnej dzialalnosci
edukacyjnej na podstawie firmy centrum edukacji atut..Uznanie zagranicznych rozwodow.Bednarczyk- jan l.
(1950- ). Red. - mechanizmy i zrodla wzrostu gospodarczego : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy
..
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.Czynniki ksztaltujace wynik finansowy banku spoldzielczego w bialej i ich wplyw na jego zmiane..Tradycyjne
i nowoczesne formy rekrutacji w ocenie specjalistow z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi..Logistyka
magazynowania jako element strategii zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy lognet sp. Z
o.o..Dzialalnosc kredytowa banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w busku
zdroju..Bìlohlávek- alexander j. - rozporzadzenie rzym i- konwencja rzymska : komentarz.Aktywnosc
innowacyjna przedsiebiorstw w polsce w latach 2006-2009.Faszyzm- wlochy- mussolini.System emerytalny w
polsce na tle wybranych krajow unii europejskiej.Czym kieruja sie konsumenci robiac zakupy dobr
szybkozbywalnych?.Urzad skarbowy organizacja uczaca sie.Rozwoj spoleczno-gospodarczy miasta tarnowskie
gory w latach 2003-2007.Fundusze unijne praca magisterska.Projekt adaptacji na budynek mieszkalnouslugowy kamienicy w zgorzelcu praca inzynierska budownictwo.Podatek odroczony a wynik finansowy
przedsiebiorstwa.Zjawisko narkomanii wsrod polskiej mlodziezy.Ocena sytuacji finansowej kredyt banku s.a.
w latach 2006-2010.Opodatkowanie obrotu prawem uzytkowania wieczystego.Rola i znaczenie gieldy
papierow wartosciowych w gospodarce krajowej.Ocena skutecznosci zabezpieczen przed ryzykiem
kredytowym w banku komercyjnym na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2001-2005.Dochody gminy
praca magisterska.Projekty open source jako szczegolny rodzaj organizacji wirtualnych..Rehabilitacja
lecznicza w ramach prewencji rentowej zakladu ubezpieczen spolecznych w polsce.Kongestia jako problem
systemu logistyki miejskiej warszawy. Sposoby jego rozwiazania.Prace licencjackie stosunki
miedzynarodowe.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie public relations przez jednostki samorzadu
terytorialnego do promocji lokalnej..Postepowanie przed naczelnym sadem administracyjnym w sprawach
przewleklosci postepowania sadowoadministracyjnego.Zarzadzanie kosztami w zakladzie lentex s.a. w latach
2006-2008.. opis struktury kompozytu zywicznego przy uzyciu metod analizy fraktalnej praca inzynierska
budownictwo.Promocja i reklama jako instrumenty komunikacji rynkowej na przykladzie firm coca cola i
pepsi co.Przemiany ustrojowe w cesarstwie japonskim po ii wojnie swiatowej.Zarzadzanie plynnoscia
finansowa na przykladzie banku bre bank sa w latach 2002-2006.Reklama jako instrument marketingu mix w
dzialalnosci firmy na przykladzie firmy ikwarik.Zastosowanie metod i instrumentow przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie powiatu myszkowskiego.Efekt konwergencji w krajach unii
europejskiej.Finansowe aspekty oddzialywania szarej strefy na dzialalnosc malych i srednich
przedsiebiorstw.Zarzadzanie profilaktyczna praca szkoly - koncepcja wlasnej roli zawodowej a realizacja
zadan profilaktycznych przez nauczycieli..Kreowanie wizerunku marki na przykladzie powstajacego hotelu
uzdrowiskowego i spa sloneczny zdroj.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja pracownikow
jako kluczowe elementy procesu kadrowego na przykladzie firmy x.Sprawiedliwosc naprawcza.Wplyw
rekrutacji na zarzadzanie zasobami ludzkimi w spolce administracja domow mieszkalnych w
belchatowie.Malopolska siec koordynatorow ds. Funduszy strukturalnych- a zdolnosc absorbcyjna gmin z
obszaru wojewodztwa malopolskiego do pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania srodkow z
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach wdrazania zporr 2004-2006.Rola public relations w
ksztaltowaniu wizerunku firmy.Pelnomocnik procesowy w sadowym postepowaniu cywilnym.Fundusze
venture capital w finansowaniu przedsiewziec innowacyjnych.Zarzadzanie szkolnictwem gimnazjalnym przez
gmine mykanow..Analiza dochodow gminy klobuck w latach 2002-2006.Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w
polsce.Dokument w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Tresc
ukladu zbiorowego pracy .Ocena sektora wybranych czestochowskich organizacji srodkow finansowych unii
europejskiej w latach 2007 - 2009.Procedura rekrutacji i derekrutacji personelu na przykladzie hipermarketu
real w krakowie.Wykorzystanie metod probkowania w kontroli ksiag rachunkowych.System rachunkowosci a
wiarygodnosc informacji finansowej..Podatek dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo wplywow
budzetowych na przykladzie urzedu skarbowego x.Polityka rynku pracy a problem bezrobocia na przykladzie
powiatu rawskiego.Becker- brian e. - karta wynikow zarzadzania zasobami ludzkimi .Planowanie jako
element zarzadzania jednostka samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kamien.Analiza ksztaltowania
sie budzetu miasta i gminy gliwice w latach 2003 - 2006..Wybrane aspekty funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Legalnosc targeted killing w swietle
prawa miedzynarodowego.Specyfika rachunkowosci jednostek nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej
na przykladzie stowarzyszen.Wplyw struktury organizacyjnej na ocene wskaznikowa jednostki
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gospodarczej.Zarzadzanie jakoscia oprogramowania w projektach informatycznych na przykladzie firmy
windykacyjnej x.Uzytkowanie autorskich praw majatkowych.Transport towarow niebezpiecznych
koleja.Oddzialywanie reklamy spolecznej na odbiorcow.Rola i znaczenie logistyki w uzyskiwaniu przewagi
konkurencyjnej na rynku.Zarzadzanie rozwojem agentow w zakladzie ubezpieczen na przykladzie pzu
s.a..Nowoczesne metody zarzadzania jakoscia i ich znajomosc wsrod mlodych menadzerow..Wplyw technik
manipulacyjnych na rezultat negocjacji.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka praca
magisterska.Bezrobocie na rynku pracy w polsce w latach 2000-2005 oraz metody jego zwalczania.praca
licencjacka budzet gminy .Operacje pokojowe onz - aspekty prawnomiedzynarodowe.Seminarium ii r.niest. V
r- kat.polityki gospodarczej.Kradziez rozbojnicza.Rola motywowania pracownikow w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi na przykladzie badan empirycznych w vistula group s.a..Formy wspierania kultury przez korporacje
w polsce. Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu - filantropia czy kreowanie wizerunku?.Ogledziny miejsca
znalezienia zwlok w przypadku smierci gwaltownej.Czynnosci konwencjonalne w prawie
cywilnym.Marketing uslug na przykladzie telekomunikacji zwiazku gmin ziemi wielunskiej s.a..Rola
przedstawiciela handlowego w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na podstawie navo p.g.d. sp. Z
o.o..Pojecie sekurytyzacji ze szczegolnym uwzglednieniem sekurytyzacji wierzytelnosci przyszlych i praw
majatkowych na dobrach niematerialnych..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie wspolnotami
mieszkaniowymi- na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa gospodarki mieszkaniowej sp. Z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci kredytowej jako sposob minimalizacji ryzyka
kredytowego.Mozliwosci wykorzystania funduszy strukturalnych unii europejskiej w zakresie wybranych
dzialan pierwszego priorytetu europejskiego funduszu spolecznego.Rola uslugodawcow logistycznych w
podnoszeniu konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Dlug publiczny w polsce i wybranych krajach unii
europejskiej.Metody doboru i selekcji kadry kierowniczej w przedsiebiorstwie handlowym media markt oraz
w firmie x.Analiza porownawcza funkcjonowania rachunkow oszczednosciowo-rozliczeniowych dla klientow
indywidualnych - polska- wielka brytania.Marketing uslug na przykladzie biura podrozy kolumb z
wielunia.System motywowania kadry kierowniczej w malych firmach handlowo - uslugowych.Leasing jako
forma finansowania inwestycji rzeczowych.Analiza rozwoju lokalnego w latach 2000-2010 na przykladzie
gminy niegowa..Ksztaltowanie dzialan pr na przykladzie firmy z branzy telekomunikacyjnej.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska pomoc.Postepowanie dowodowe w
ogolnym postepowaniu administracyjnym.Bugajski- marcin. - projekty partnerskie a zamowienia publiczne
.Analiza i ocena ekspansji sieci handlowych na polski rynek na przykladzie media markt i saturn.Unifikacja
rzadowej administracji ogolnej i niezespolonej w ii rp.Przestepczosc komputerowa.Wplyw struktury
wlasnosci na zarzadzanie spolka na przykladzie spolki skarbu panstwa i spolki prywatnej.Przyczyny rozwoju
bankowosci elektronicznej.Magazynowanie i obsluga zapasow na przykladzie firmy alrec sign&display.Formy
opodatkowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Rudnicka- agata. - csr - doskonalenie relacji
spolecznych w firmie .Porownanie tradycyjnych metod kompresji danych z metodami opartymi na idei sieci
neuronowych. Przyklady zastosowan w odniesieniu do danych gospodarczych.Zasady pisania pracy
magisterskiej.Reklama wprowadzajaca w blad oraz porownawcza jako abuzywna praktyka handlowa
przedsiebiorcy wzgledem konsumenta na wspolnym rynku.Kryminologiczna ocena prostytucji nieletnich
dziewczat.Analiza jakosci uslug hotelarskich (na przykladzie krakowskich hoteli cztero- i
pieciogwiazdkowych).Charakterystyka kredytu hipotecznego dla firm na przykladzie banku pko bp s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Liberalizacja transportu kolejowego w prawie wspolnotowym.Srodki unii
europejskiej jako zrodlo finansowania jednostek samorzadu terytorialnego.Bilans i rachunek zyskow i strat
jako zrodlo informacji o kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2006 - 2008.Konflikt
interesow w administracji publicznej.Rownosc w stanie szlacheckim.System pomocy spolecznej w gminie na
przykladzie mgops w bialej rawskiej.praca licencjacka budzet gminy .Standard eurepgap jako narzedzie
dostosowania dzialalnosci przedsiebiorstwa do wymagan klientow.Promocja jako jeden z elementow
ksztaltowania wizerunku miasta na przykladzie wroclawia- czestochowy i katowic.Finansowanie malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce na przykladzie miasta ostroleki.Prawno-ekonomiczna analiza kredytow
hipotecznych przeznaczonych dla osob fizycznych na przykladzie kredytu hipotecznego `mplan` udzielonego
przez mbank.Kredytowanie przedsiebiorstw w bankach spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w
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mszczonowie oddzialu w rawie mazowieckiej.Prawne formy zabezpieczenia kredytow i windykacja
naleznosci bankowych na przykladzie banku pekao s.a..Metody ograniczania bezrobocia w wojewodztwie
slaskim.Forum pisanie prac.Europejski bank centralny - jego rola- znaczenie i funkcje w europejskim systemie
bankow centralnych..Katalog turystyczny jako reklama biura podrozy.Efektywnosc dzialalnosci kredytowej
banku na przykladzie banku spoldzielczego w mykanowie.Alternatywne metody rozwiazywania sporow w
sprawach gospodarczych.Cena pracy licencjackiej.Zarzadzanie kapitalem obrotowym a plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy atabajt roik- slowik- mazurkiewicz sp. J..Wspieranie rozwoju zasobow
ludzkich ze srodkow zporr na przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Planowanie wykorzystania funduszy
strukturalnych unii europejskiej w latach 2007-2013 a realizacja strategii rozwoju powiatu
myszkowskiego..Odpowiedzialnosc prawnokarna podmiotow zbiorowych.Analiza finansow lokalnych (na
przykladzie gminy lodz w latach 2004-2006)..Ochrona konsumentow na gruncie polskiego prawa..Rola
funduszy strukturalnych w procesie wspierania rozwoju regionalnego.Odpowiedzialnosc jednego z
malzonkow pozostajacych w ustroju wspolnosci majatkowej malzenskiej..Bartoszek- adam. Red. - aktywizacja
kapitalu ludzkiego - dylematy teorii a praktyka malych i srednich miast .Opodatkowanie liniowe i
progresywne w konstrukcji podatkow dochodowych.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania potrzeb
mieszkaniowych osob fizycznych na przykladzie bankow credit agricole oraz getin bank..Odpowiedzialnosc
cywilna wobec uczestnika badan w procesie badan klinicznych..Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy : w kontekscie spojnosci spoleczno-gospodarcze.Prawnokarne i
kryminologiczne aspekty handlu ludzmi .Rylski- piotr. - dzialanie sadu z urzedu a podstawa faktyczna wyroku
cywilnego .Swoboda dysponowania wynagrodzeniem za prace a zakaz zrzekania sie prawa do
wynagrodzenia.Macromedia flash- jako technologia tworzenia witryn internetowych i budowania wizerunku
firmy..Ocena zdolnosci kredytowej kredytobiorcy w banku komercyjnym.Wykorzystanie internetu w polityce
komunikacyjnej firmy na przykladzie marki odziezowej top secret.Konflikty w organizacjach - ocena zjawiska
a wyksztalcenie.Uznanie administracyjne a decyzja koncesyjna.Analiza otoczenia organizacji na przykladzie
kina spolki apollo - film..Zarzadzanie konfliktem ze szczegolnym uwzglednieniem mobbingu na przykladzie
sklepow komfort sa.Problematyka zarzadzania terminalami i portami lotniczymi.Spoleczne i psychologiczne
skutki bezrobocia oraz sposoby przeciwdzialania im na przykladzie lokalnego rynku pracy w kaliszu..Wsparcie
msp ze srodkow unijnych.Wplyw dotacji unijnych na rozwoj i zarzadzanie gmina ksawerow w latach 20062011.Zarzadzanie procesami logistyki na przykladzie firmy stora enso poland s. A..Zarzadzanie naleznosciami
na przykladzie przedsiebiorstwa kastor s.a..Analiza zakladu ubezpieczen pod katem marginesu
wyplacalnosci.Zmiany w zrodlach finansowania sektora msp w polsce w xxi w..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Technologia procesu wtrysku wykorzystywana w procesie produkcji
lusterek samochodowych..Pisanie prac z pedagogiki.praca licencjacka budzet gminy .Stres organizacyjny w
zawodzie telemarketera.Fundusze strukturalne jako zrodlo finansowania inwestycji na przykladzie zakladow
przetworstwa miesnego henryk kania s.a. w pszczynie.Finansowanie swiadczen realizowanych przez kase
rolniczego ubezpieczenia spolecznego..Analiza sprawozdania finansowego jako zrodlo informacji o sytuacji
majatkowej na przykladzie spolki mieszko..praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing- jako metoda
nowego zarzadzania publicznego na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego im. L. Rydygiera w
krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Charakter prawny umowy franchisingu.Rozwoj spolecznogospodarczy wojewodztwa warminsko-mazurskiego w okresie.Wplywy z podatkow jako zrodlo dochodow
wlasnych gminy.Kryminologiczna problematyka stalkingu.praca licencjacka budzet gminy .Sadownictwo w
generalnym gubernatorstwie..Przejecie zakladu pracy przez innego pracodawce.Analiza sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa pol-ital sp. Z o.o. W latach 2002-2006.praca licencjacka budzet gminy .Wymagania
jakosciowe a koszty wykonania robot budowlanych na wybranych przykladach praca inzynierska
budownictwo.Praca licencjacka logistyka.Identyfikacja kultury organizacyjnej w hanbury manor hotel &
country club.Logistyka praca magisterska.Bartnik- krzysztof. Red. - sklep internetowy od a do z .Inwestycje a
wzrost gospodarczy. Analiza na przykladzie wybranych krajow oecd w latach 1960-2000..praca licencjacka
budzet gminy .Rzeczywisty wymiar jurysdykcji miedzynarodowego trybunalu karnego.Baruk- agnieszka
izabela - postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny .System zarzadzania jakoscia
zgodnie z normami iso serii 9000 - normy- wdrazanie- korzysci..Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
..

..
czlonkow wladz i menedzerow spolek kapitalowych w polskiej praktyce gospodarczej..Leasing i kredyt jako
alternatywne formy finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie transportowym.Podatek dochodowy
odroczony a rezerwy i rozliczenia miedzyokresowe bierne.Prawnokarna ocena zachowan afektywnych.Koszty
i korzysci zewnetrzne dzialalnosci kopalni i elektrowni belchatow..Bankowy papier wartosciowy a
obligacja.praca licencjacka budzet gminy .Odroczony podatek dochodowy w polskiej praktyce - badanie
sprawozdan finansowych spolek publicznych w latach 2004-2005.Narodowy bank polski jako kreator polityki
pienieznej..Rola portali internetowych w rekrutacji i selekcji pracownikow sektora it.Legitymacja skargowa w
postepowaniu sadowo-administracyjnym..Organizacja procesow dystrybucji na przykladzie firmy new
generation gsm.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zbrodnia katynska w swietle
prawa miedzynarodowego publicznego..Sprzedam prace licencjacka.Znaczenie marki w budowaniu pozycji
rynkowej przedsiebiorstwa np. Krakowskich kin.Wykorzystanie funduszy unijnych w miescie
skierniewice.Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy w sporach domenowych w orzecznictwie
polskim i niemieckim.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza kredytow dla msp na
przykladzie oferty wybranych bankow komercyjnych.Dyskusja w pracy magisterskiej.Indeksy gieldowe jako
syntetyczne mierniki koniunktury gieldowej.Przeksztalcenia polityki pienieznej w okresie transformacji
systemowej w polsce.Innowacyjne produkty bankowe i ich promocja na przykladzie banku pekao
s.a..Rownosc w stanie szlacheckim.Efektywnosc analizy fundamentalnej i portfelowej w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych na rynku akcji.Inwestycje finansowe na rynku kapitalowym.Projekt konstrukcji sklepu
meblowego praca inzynierska budownictwo.Rola motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
organizacji.Identyfikacja zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w
przedsiebiorstwie wyrobow metalowych..Podatkowe i cywilnoprawne ujecie leasingu z perspektywy
leasingobiorcy.Prywatyzacja przedsiebiorstw komunalnych jako element strategii rozwoju.Profanacja
zwlok.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa pks czestochowa s.a. w latach 20042008.Charakterystyka zrodel dochodow budzetowych gminy..Dzialalnosc innowacyjna w
przedsiebiorstwach.Formy platnosci w rozliczeniach krajowych i zagranicznych na przykladzie banku bph s.a.
w piotrkowie trybunalskim.Rozwoj przedsiebiorstwa demar - studium przypadku..Ochrona czci osob
publicznych.Zarzadzanie konfliktami wokol wysypisk. Wskazania dla gminy lowicz w swietle doswiadczen
krajowych i zagranicznych.Obowiazki przedsiebiorstwa na gruncie dyrektywy mifid.Perspektywy wejscia
polski do strefy euro.Sprawozdanie finansowe banku w swietle msr/mssf na przykladzie banku pko bp
s.a..Zarzadzanie lancuchem dostaw w firmie x..Pragmatyka sluzbowa funkcjonariusza policji.Wplyw ulg w pit
na dochody budzetu panstwa na przykladzie urzedu skarbowego w pulawach.Zarzadzanie zasobami it z
wykorzystaniem metodyki itil.Dzialania zmniejszajace bezrobocie na terenie powiatu
wielunskiego.Biznesplan w roznorodnych przedsiewzieciach rozwojowych.Rady narodowe w polsce ludowej
w latach 1944-1989.Public relations jako element promocji telefonii komorkowej orange.Nowoczesne
mierniki dokonan - przydatnosc w dobie globalizacji.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy zagiel s.a..Ekonomiczne efekty funkcjonowania zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju
regionalnego dla miasta opola..Strategia marketingowa jako zrodlo przewagi konkurencyjnej i sukcesu
przedsiebiorstwa na rynku.Strategia rozwoju banku pekao s.a..Zmiana albo uchylenie
ubezwlasnowolnienia.Rola umiejetnosci komunikacji w procesie kierowania instytucja samorzadowa na
przykladzie urzedu gminy janow.Konstrukcja odpowiedzialnosci wspolnikow za zobowiazania w handlowych
spolkach osobowych.Prawnoautorska ochrona tworczosci pracowniczej.Logistyka procesow magazynowych
na przykladzie hurtowni artykulow mleczarskich.Ratajczyk- natalia. Red. - prawo ochrony przyrody a procesy
inwestycyjne .Motywujaca funkcja placy w ppup poczta polska.Wykorzystywanie instrumentow marketingumix na rynku samochodowym marki fiat na podstawie firmy skawoj.Sektor budowlany w polskim systemie
zamowien publicznych..Transport kolejowy towarow niebezpiecznych na przykladzie przedsiebiorstwa pkp
cargo s.a..Sledzinska-simon- anna. Red. - prawa osob transseksualnych : rozwiazania modelowe a sytuacja w
polsce .Uklad pracy magisterskiej.Zadoscuczynie pieniezne naruszenie dobra osobistego w przypadku
niewykonania lub niewlasciwego wykonania zobowiazania.Pozarzadowe wspomaganie wspolpracy
transgranicznej - na przykladzie dzialalnosci fundacji karpackiej i stowarzyszenia na rzecz euroregionu
karpackiego euro - karpaty..Gospodarka finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
..

..
kroczyce.Ksztaltowanie innowacyjnosci przedsiebiorstw w ramach funduszy strukturalnych unii europejskiej
w latach 2004-2006..Motywowanie w przedsiebiorstwach. Analiza struktury motywatorow..Ocena
wybranych procedur w firmie farmacol sa.Wplyw globalizacji na kryzysy finansowe na przykladzie kryzysu
azjatyckiego- rosyjskiego- argentynskiego.Ksztalcenie profilowe w kazachstanie.Podatki lokalne w gminie
pajeczno w latach 2008-2011..Wplyw roznic kursowych na wynik finansowy przedsiebiorstw na tle
perspektyw wstapienia polski do strefy euro.Interpretacja wyrazu mimicznego twarzy.Wplyw planow
miejscowych na aktywnosc rynku nieruchomosci.Ochrona przed wydawaniem- wydalaniem i zawracaniem
jednostek w aktach prawa miedzynarodowego na szczeblu uniwersalnym i regionalnym.Prace magisterskie
logistyka.Prace zaliczeniowe.Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w gminie biala w latach 20052010..Ergonomiczne modelowanie i optymalizacja przestrzeni pracy w plaszczyznie strzalkowej.Heffnerkrystian (1951- ). Red. - osrodki lokalne w strefie oddzialywania wielkich miast = (local centers within the
sphere of i.Praca magisterska politologia.Zarzadzanie kapitalem ludzkim..Wykorzystanie rachunku kosztow
zmiennych do podejmowania decyzji zarzadczych na podstawie przedsiebiorstwa x.Rola pokrzywdzonego w
postepowaniu przygotowawczym.Bezpieczenstwo nabywania nieruchomosci mieszkaniowych w polskim
systemie dewloperskim.Prawne regulacje i zasady funkcjonowania skladow celnych..Skarga paulianska w
rzymskim prawie prywatnym oraz zakres jej zastosowania w polskim kodeksie cywilnym.Problematyka i
kierunki zmian indywidualnej interpretacji podatkowej.Stres i syndrom wypalenia zawodowego na
przykladzie nauczycieli w wybranych osrodkach oswiaty.Rola szkolen w ksztaltowaniu kapitalu
intelektualnego na przykladzie pierwszego urzedu skarbowego w opolu.Sonnenfeld- jeffrey a. - powrot do
kariery : jak wielcy liderzy naprawiaja zlamane kariery? .Wykorzystanie wyobrazni ejdetycznej w
zarzadzaniu.Ocena kondycji finansowej ostrowskiego zakladu cieplowniczego s.a..Wspolpraca transgraniczna
jako przyklad rozwoju polsko-ukrainskich stosunkow gospodarczych i politycznych.Realizacja funkcji
motywowania w malej firmie.Koncepcja organizacji zagospodarowania obiektow zabytkowych o lokalizacji
rozproszonej na przykladzie wiatrakow w polsce..Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach pracy na przykladzie pzu zycie s.a..Modele przymusowego wykupu akcji na
przykladzie prawa holenderskiego- polskiego i europejskiego.Zacieranie granic miedzy prawem publicznyma prawem prywatnym. Kierunki rozwoju prawa administracyjnego..Przestepsto znieslawienia i regulacja
prawa do krytyki w polskim kodeksie karnym z 1997 r..Zmiana organizacyjna jako czynnik wplywajacy na
motywacje pracownikow na podstawie badan w wybranej firmie.Finanse samorzadu terytorialnego a
mozliwosci rozwoju lokalnego w polsce.Egzekucja z ruchomosci bedacej przedmiotem zastawu.Rada unii
europejskiej.Administrowanie drogami publicznymi w swietle ustawy o drogach publicznych.Kredyty
hipoteczne w dzialalnosci bankow.Etapy wdrazania zdalnego systemu nauczania na przykladzie wirtualnego
dziekanatu..Pracy licencjackiej.Wplyw integracji z unia europejska na funkcjonowanie polskiego
rolnictwa.Power- mark john. - outsourcing : podrecznik sprawdzonych praktyk .Systemy zapewnienia jakosci
na przykladzie zakladu konstrukcji spawanych bumar labedy w gliwicach.praca licencjacka budzet gminy
.Policja panstwowa w xx-leciu miedzywojennym- z szczegolnym uwzglednieniem policji politycznej.Rola
pracownika w ksztaltowaniu jakosci uslug ubezpieczeniowych.Wykladnia celowosciowa wybranych ulg i
zwolnien podatkowych.Zasady rozliczania podatku vat w przedsiebiorstwie i jego wplyw na gospodarke
finansowa przedsiebiorstwa..Instytucja ubezwlasnowolnienia w prawie cywilnym.Miszczak- katarzyna. Red. nowe paradygmaty gospodarki przestrzennej = (new paradigms of spatial economy) .Komunikowanie sie w
przedsiebiorstwie i administracji publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc zastosowania
reklamy w banku na przykladzie dominet bank s.a..Tokarczyk- roman andrzej - prawa narodzin- zycia i smierci
: podstawy biojurysprudencji .Motywowanie pracownikow na przykladzie kopalni kwb adamow s.a. w
turku.Atrakcyjnosc turystyczna gminy zakopane.Zakonczenie roku obrachunkowego w malych
przedsiebiorstwach.Zbior prac magisterskich.Rekrytacja i selekcja pracownikow w firmie telekomunikacyjnej
netia s.a..Systemy motywacji w instytucjach samorzadowych na przykladzie urzedu gminy w poczesnej i
urzedzie gminy w starczy.Wplyw polityki regionalnej na rozwoj obszarow wiejskich na przykladzie gminy
lyse.E-kultura jako nowe otoczenie dla instytucji kultury w xxi wieku.Przemoc domowa i jej zwalczanie na
przykladzie gminy strzelce opolskie.Finansowanie zadan gminy ze srodkow unii europejskiej na przykladzie
gminy gomunice w latach 2003-2007.Ocena i analiza wybranych procesow logistycznych w przedsiebiorstwie
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na przykladzie p.p.u.h. el-team.Bazy dostaw incoterms 2000 oraz formy platnosci w kontraktach
miedzynarodowych.Budzet jednostki samorzadu terytorialnego jako instrument rozwoju lokalnego na
przykladzie gminy tykocin w latach 2009-2011.Leasing i kredyt jako alternatywne formy finansowania
inwestycji w przedsiebiorstwie transportowym.Rola samorzadu terytorialnego w zaspokajaniu wybranych
potrzeb mieszkancow na przykladzie gminy olesno.System motywacyjny w wojsku w wyniku zmian
organizacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie nieruchomosciami na przykladzie
nieruchomosci w blachowni w okresie 2007-2010.Rynek sztuki wspolczesnej w polsce na przykladzie
wybranych galerii.Zarzadzanie relacjami z klientami banku.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie
podatku od towarow i uslug na przykladzie przedsiebiorstwa dekor-studio.Skutki bezrobocia w polsce w
latach 2003-2008.Autorskie prawa osobiste po smierci tworcy.Wykorzystanie infrastruktury magazynowej i
manipulacyjnej na przykladzie firmy action s.a..Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen na
podstawie spolki jawnej p.p.h.u. kost - bed.Zamachy bombowe.Strategie rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw w sektorze budowlanym wojewodztwa lodzkiego.Optymalizacja zapasow zaopatrzeniowych
w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy dell.Dopuszczenie do obrotu produktow leczniczych.Rozwoj
reklamy na przestrzeni lat od 1989 roku. Reklamujacy sie krakow.Droit de suite na tle ekonomicznej oraz
empirycznej analizy prawa.Rachunkowosc budzetowa w teorii i praktyce na przykladzie gminy
pabianice.Swoboda wypowiedzi w unii euroipejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnienie
cudzoziemcow na terenie rzeczypospolitej polskiej.Kredyty dla msp w dzialalnosci banku..Promocja miasta
poprzez sport w swietle dzialan podejmowanych w wydziale edukacji i sportu urzedu miasta
czestochowa.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu za zobowiazania podatkowe spolek kapitalowych.Ryzyko
kredytodawcy na obszarze finansowania rynku nieruchomosci mieszkaniowych.Zawieszenie postepowania
karnego.praca licencjacka budzet gminy .Art_show system zarzadzania trescia - sytem do autoprezentacji dla
mlodych artystow.Analiza budzetu gminy miedzno w latach 2007-2012..Srodki trwale jako istotny skladnik
majatku podmiotu gospodarczego.Pisanie pracy maturalnej.Analiza finansowa jako narzedzie oceny rozwoju
przedsiebiorstwa na przykladzie epc sp. Z o.o..Motywowanie pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego graff s.a..Praca licencjacka po angielsku.Umowa ramowa dla umow sprzedazy energii
elektrycznej wedlug formularza wzorcowego opracowanego przez european federation of energy
traders.zrodla finansowania inwestycji komunalnych na przykladzie gminy nowosolna.Rola systemu
zarzadzania jakoscia w malych i srednich przedsiebiorstwach.Prawne i etyczne aspekty prawa do obrony
formalnej na gruncie polskiego procesu karnego.Zarzadzanie produkcja i montazem wozkow
dzieciecych.Przeslanki i warunki zmian w polityce gazowej polski.Powiazania miedzy sektorem bankowym i
ubezpieczeniowym w polsce w latach 2003-2005..Mirek- agata (1970- ). Red. - zakony zenskie w prl : prawo
instrumentem walki wladz komunistycznych z kosciolem i zakonam.Zawarcie malzenstwa w polsce .System
obciazen podatkowych oraz koszty pracy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na przykladzie spolki
intertom w latach 2002-2003..praca licencjacka budzet gminy .Nadzor budzetowy w unii europejskiej i jego
realizacja na przykladzie wybranych krajow czlonkowskich.Ochrona tajemnicy panstwowej i sluzbowej w
kodeksie karnym z 1997 r. .praca licencjacka budzet gminy .Digital signage - nowe medium komunikacji ze
wspolczesnym konsumentem.Szalenstwo w historii - wybrane zagadnienia dotyczace pozycji prawnej
chorych psychicznie dawniej i obecnie.Wplyw polityki amortyzacyjnej przedsiebiorstwa na wynik
finansowy..Budzetowanie jako metoda zarzadzania klubem sportowym.Prace dyplomowe
magisterskie.Wybrane obszary zastosowania sieci teleinformatycznych w organizacji z wykorzystaniem
elektronicznej wymiany danych.praca licencjacka budzet gminy .Patterson- robert. - compendium of banking
in polish & english = kompendium terminow z zakresu bankowosci po polsku.Skarga paulianska jako forma
ochrony wierzyciela.praca licencjacka budzet gminy .Metodyka six sigma w zarzadzaniu wspolczesnymi
organizacjami.Bac- zbigniew (1930- ). Red. - habitaty : architektura socjalna = habitats : social architecture
.Reklama w prasie lokalnej - analiza i ocena na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Przemoc w rodzinie praca
licencjacka.Funkcje i znaczenie ocen pracowniczych w procesie zarzadzania personelem..Dzialania
sponsorskie na przykladzie wybranej dyscypliny sportowej.Trías de bes mingot- fernando. - innowacyjnosc :
przepis na sukces : model od a do f .Status prawny funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy
inwestycyjnych.Analiza zmian rentownosci polskich spolek gieldowych w okresie kryzysu
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ekonomicznego.Umowa sponsoringu.Michalak- aneta. - finansowanie inwestycji rozwojowych w gornictwie
wegla kamiennego a wartosc przedsiebiorstw.Projekt technologii i organizacji robot budowlanych budynku
biurowego w zabudowie praca inzynierska budownictwo.Ocena jakosci wyrobu na przykladzie mieszanki
paszowej..Ocena procesu konsolidacji w polskim sektorze bankowym na przykladzie banku citi
handlowy.Efektywnosc programow lojalnosciowych na przykladzie dzialan firmy regamet..Aktywne formy
przeciwdzialania bezrobociu i ich efektywnosc na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w
nysie..Opodatkowanie dochodow osob fizycznych w polsce.Analiza budzetu gminy irzadze w latach 20032005.Reklama praca magisterska.Funkcjonowanie podatku dochopdowego od osob fizycznych na zasadach
ogolnych w latach 2003-2005..Mediacja- jako glowna forma negocjacji.Europejska spolka akcyjna i jej
charakter..Metody scoringowe w ocenie wiarygodnosci kredytowej osob fizycznych.Gospodarka
magazynowa jako element logistyki.Internet jako medium promocji (na przykladzie wirtualnego operatora
telefonii komorkowej - heyah).Wykorzystanie wybranych mnoznikow rynkowych w konstrukcji portfela
inwestycyjnego w warunkach polskiego rynku kapitalowego w latach 1999-2004.Rola i znaczenie rekrutacji i
selekcji na funkcjonowanie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Dzialalnosc szkoly antoniego kenara jako czynnik rozwoju kultury zakopianskiej..praca licencjacka
budzet gminy .Pisanie prac kielce.Prawo miedzynarodowe publiczne.Emisja akcji w strategii rozwoju spolek
gieldowych.Finansowanie sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Prace dyplomowe
przyklady.Problematyka ujecia srodkow trwalych przy zastosowaniu mssf po raz pierwszy.praca licencjacka
budzet gminy .Efektywnosc systemu naboru kadrowego w poczcie polskiej.Opis wybranych stanowisk pracy
w aspekcie ocen pracownikow na przykladzie wybranego urzedu skarbowego.Analiza dochodow i wydatkow
budzetu gminy goszczanow w latach 2006-2008.Rola i funkcjonowanie stadionow sportowych w
krakowie.Strategie marketingowe firm na przykladzie przedsiebiorstwa zpp zenit w zdunskiej
woli.Finansowanie innowacyjnych przedsiebiorstw na rynku kapitalowym newconnect.Od air polonii do
ryanaira - analiza polskiego rynku tanich linii lotniczych..System nadzoru kierownictwa w zintegrowanym
systemie zarzadzania na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej s.a. w krakowie.Analiza
rynku nieruchomosci mieszkaniowych w lodzi.Zarzadzanie ryzykiem bankowym..Przestrzenne zroznicowanie
poziomu zycia ludnosci w polsce..Wizerunek sklepu na przykladzie martes sport.Finansowanie rozwoju
przedsiebiorstwa z wykorzystaniem funduszy venture capital/private equity.Deficyt snu a zmeczenie
chroniczne w grupie zawodowej urzednikow panstwowych.Zapewnienie jakosci w zintegrowanym rozwoju
produktu..Prawne i pozaprawne podstawy orzekania przez sad polubowny w arbitrazu
handlowym.Administracja praca licencjacka.Turystyka jako kierunek rozwoju lokolnego w straetgii gminy
miedzno.praca licencjacka budzet gminy .Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce w zbiorowym
prawie pracy.Konsolidacja operatorow rynkow gieldowych i demonopolizacja obrotu papierami
wartosciowymi jako procesy determinujace ksztalt wspolczesnych rynkow papierow wartosciowych..Wplyw
otoczenia na przedsiebiorstwo na przykladzie pge elektrowni belchatow sa.Satysfakcja i lojalnosc klientow
pubow na przykladzie rynku lodzkiego.Pomiar kapitalu intelektualnego na przykladzie firm z sektora
energetycznego.Analiza oferty kredytow hipotecznych banku uniwersalnego i hipotecznego.Perspektywy
rozwoju agroturystyki w wojewodztwie warminsko-mazurskim na przykladzie przedsiebiorstwa
agroturystycznego „kamez” we wawrochach.Rola wywiadu gospodarczego w pozyskiwaniu i gromadzeniu
wiedzy w organizacji..Leszczynska- agnieszka. - strategie polskich przedsiebiorstw wobec wyzwan
klimatycznych .Ograniczenie ochrony wizerunku osob powszechnie znanych.Promocja walorow
turystycznych jako instrument kreowania wizerunku powiatu tomaszowskiego..Wajda- pawel. - efektywnosc
informacyjna rynku gieldowego .Dwuinstancyjnosc postepowania administracyjnego w swietle konstytucji
rzeczpospolitej polskiej z 1997 roku oraz innych ustaw.praca licencjacka budzet gminy .Kluza- stanislaw. Red. procesy demograficzne a kapital spoleczny .Jarugowa- alicja - rachunkowosc zarzadcza .Dzialania
marketingowe podejmowane w aptece x.Dzialalnosc kulturalna duzych miast na przykladzie gdanska w
kontekscie staran o tytul europejskiej stolicy kultury 2016.Wydanie wyroku w procesie
cywilnym.Upowaznienie do uznania a kompetencja organu administracji publicznej w swietle zasad
prawidlowej techniki legislacyjnej.Wplyw instrumentow motywacyjnych na postawe pracownikow na
przykladzie bre banku s.a..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa w aspekcie globalizacji..Ocena wizerunku
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firmy eurodom.Paik- leslie. - discretionary justice : looking inside a juvenile drug court .Skargi na akty prawa
miejscowego stanowionego przez gmine..Narodowy bank polski w perspektywie czlonkostwa w strefie
euro.Renty strukturalne w rolnictwie..Kredyt hipoteczny jako forma finansowania nieruchomosci.Zarzadzanie
projektami na przykladzie budowy terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
swinoujsciu.Zarzadcze aspekty rachunku kosztow standartowych oraz rachunku kosztow dzialan w
przedsiebiorstwie stolarki budowlanej.Wplyw zmian w podatku dochodowym od osob fizycznych na dochody
budzetu panstwa w latach 2004 - 2008..Mozliwosci pozyskania kapitalu finansowego na prowadzenie wlasnej
dzialalnosci gospodarczej z funduszy polskich i unijnych a stopien ich wykorzystania..Przybycinski- tomasz. ordoliberalizm a ksztaltowanie rynkowego ladu gospodarczego w polsce .Koncepcja aktow spolecznych w
fenomenologii prawa adolfa reinacha..Skutki prawne smierci wspolnika w spolce jawnej.Pedofile - karac czy
leczyc ?.Przykladowe prace licencjackie z pedagogiki.Ocena rozwoju produktow bankowych w latach 20042007 na przykladzie banku pko bp.Srodki administracyjnej egzekucji naleznosci pienieznych a efektywnosc
egzekucji..Kapital intelektualny jako zrodlo przewagi konkurencyjnej na przykladzie wybranej organizacji
xyz.Postepowania odrebne w sprawach rodzinnych.Uwarunkowania a stan rozwoju turystyki w zachodniej
czesci lgd krainy sw. Anny..Wydanie wyroku w procesie cywilnym.Dlug publiczny ukrainy i zrodla jego
finansowania..Ryzyko w ocenie oplacalnosci inwestycji w akcje i obligacje na gieldzie papierow
wartosciowych.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw systemu zarzadzania jakoscia na logistyczna obsluge
klienta.Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych branzy hotele i
restauracje..Rekrutacja i selekcja pracownikow w firmie sonion polska.Navellier- louis. - mala ksiazeczka o
inwestowaniu w akcje wzrostowe .Rola wojewody w zarzadzaniu komponentem wojewodzkim
zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego 2004-2006 w malopolsce..Transport rur
aluminiowych jako element systemu logistycznego na przykladzie firmy dospel sp.zo.o..Pojecie wypadku przy
pracy.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa bis multiserwis sp. Z o.o..Opodatkowanie sektora malych i
srednich przedsiebiorstw.Przeniesienie odrebnej wlasnosci lokalu na zadanie w spoldzielni
mieszkaniowej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie plynnoscia finansowa na przykladzie banku bre
bank sa w latach 2002-2006.praca licencjacka budzet gminy .Polska w unii europejskiej. Skutki dla sektora
turystyki..Sklepy internetowe- asortyment- ceny i warunki sprzedazy.Marketing miedzynarodowy i dzialania
promocyjne przedsiebiorstw miedzynarodowych na przykladzie wybranych korporacji.System skarbowy
rzeczypospolitej za panowania wladyslawa iv w swietle korenspondencji stanislawa koniecpolskiego
hetmana wielkiego koronnego.Franchising jako sposob zaistnienia na wspolczesnym rynku. Szanse i
zagrozenia.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Doktryna infrastruktury kluczowej w swietle zasady
swobody umow.Prawna problematyka mobbingu w stosunkach pracy..Procesy transportowe i metody ich
optymalizacji w przedsiebiorstwie.Analiza plynnosci finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa motors w
latach 2007-2011..Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klomnice w
latach 2007 -2011.Budzetowanie jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
sulejow..Problem wielokrotnie rejestrujacych sie bezrobotnych na przykladzie grodzkiego urzedu pracy w
krakowie w latach 2004-2005..Analiza fundamentalna powszechnej kasy oszczednosci bank polski
s.a..Wdrazanie systemu haccp na przykladzie firmy sokpol w myszkowie.Uslugi detektywistyczne i
ochroniarskie.Zarzadzanie personelem w krakowskiej sieci aptek xxx.Struktura wypalenia zawodowego a
poziom satysfakcji i przywiazania do organizacji pracownikow ochrony zdrowia.Aktywnosc gminy na rzecz jej
promocji na przykladzie gminy zgierz.Fundusze unijne praca magisterska.Staniewski- marcin w. - zarzadzanie
zasobami ludzkimi a zarzadzanie wiedza w przedsiebiorstwie .Ryzyko w kredytowaniu dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Analiza porownawcza kredytowania hipotecznego
nieruchomosci mieszkaniowych z doplata rzadowa na przykladzie wybranych bankow.System kontroli jakosci
uszczelnien hydraulicznych produkowanych przez firme test systemy uszczelniajace..Zakres i formy
zabezpieczenia spolecznego w polsce..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci
mieszkaniowych na przykladzie oferty banku ochrony srodowiska s.a..Pomoc w pisaniu pracy.Analiza
wspolzaleznosci zjawisk ekonomicznych..Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw z
wykorzystaniem srodkow pomocowych unii europejskiej na przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Wplyw
katastrof naturalnych na funkcjonowanie lancuchow dostaw.Realizacja inwestycji w swietle warunkow
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kontraktowych fidic.Czynnosci medyczne w prawie karnym.Projekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z
zapleczem praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie instytucja wychowawcza na przykladzie
mlodziezowego osrodka wychowawczego w herbach.Motywowanie pracownikow.Administracja praca
licencjacka.Promocja miasta poprzez sport w swietle dzialan podejmowanych w wydziale edukacji i sportu
urzedu miasta czestochowa.Rola przedsiebiorcy w procesie tworzenia mikroprzedsiebiorstwa..Egzekucja z
nieruchomosci w sadowym postepowaniu egzekucyjnym.Rynek funduszy inwestycyjnych w polsce na
podstawie pioneer pekao tfi s.a..Formy wsparcia finansowego inwestycji w jednostkach samorzadu
terytorialnego przy wykorzystaniu srodkow z unii europejskiej na podstawie gminy mykanow.Leasing w
finansowaniu inwestycji przedsiebiorstwa pinea.Sytuacja nieletniego w polskim prawie karnym..praca
licencjacka budzet gminy .Koncepcja pracy licencjackiej.Ochrona srodowiska naturalnego w konfliktach
zbrojnych.Zmiany kondycji finansowej spolek po ich wejsciu na gielde papierow wartosciowych w warszawie
w 2003 roku..Analiza elementow konstrukcji ze wzgledu na procentowy udzial w kosztach realizacji dla
roznych typow obiektow praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie naleznosciami na przykladzie firmy
dobre wozki widlowe sp. Z o.o..Analiza systemu dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa
x..Wynagradzanie finansowe jako element systemu motywowania pracownikow.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Skutki umowy przedwstepnej.Informatyzacja czynnosci zawodowych
posrednika w obrocie nieruchomosciami.Ekonomiczne i spoleczne konsekwencje programu rodzina na
swoim.Efektywnosc ekonomiczna uruchomienia inwestycji.Metody prezentacji ofert bankowych w aspekcie
sprzedazy osobistej na przykladzie banku polskiej spoldzielczosci spolka akcyjna i oddzial w czestochowie filia
w poraju.Uslugi logistyczne w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy dhl i gillette.Praca licencjacka
zarzadzanie.Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy koluszki 2000-2006.Oznakowaniece jako
nowe wyzwanie dla przedsiebiorcy.praca licencjacka budzet gminy .Internet jako medium promocji i reklamy
firmy..Koncepcja rozwoju gminy szczercow - cele i uwarunkowania ich realizacji.Ksztaltowanie systemu
motywacyjnego na przykladzie dzialu sprzedazy zakladu produkcyjno-handlowego jawo sp.j..Ocena i
zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa zaklad przetworstwa miesnego koniarek w latach 20092011.Praca magisterska rachunkowosc.Dzialania amerykanskich sil zbrojnych w wietnamie w latach 19651972 w swietle miedzynarodowego prawa humanitarnego.praca licencjacka budzet gminy .Bibliografia praca
magisterska.Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich w przedsiebiorstwem na przykladzie firmy elhand
transformatory sp. Z o.o..Instrumenty zarzadzania ryzykiem kursu walutowego w
przedsiebiorstwie..Marketing terytorialny jako element strategii rozwoju regionalnego na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Polecenie pracodawcy jako przejaw podporzadkowania pracownika..Inwestycje w
ksiegach rachunkowych i gospodarce finansowej gminy rudniki i praszka.Badania marketingowe na
przykladzie firmy inter auto krakow.Logistyka dystrybucji na przykladzie firmy ismena.Bezrobocie i krajowy
rynek pracy a integracja polski z unia europejska..Culture and human resources management: a nigerian
study.Analiza i ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia wedlug norm iso serii 9000 w
firmie farmaceutycznej.Roawiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia.praca licencjacka budzet gminy
.Zwolnienia grupowe pracownikow.Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie
katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej..Odpowiedzialnosc malzonka majatkiem wspolnym za
zobowiazania wspolmalzonka.Dziedzictwo kulturowe i jego spoleczny odbior na przykladzie gminy
michalowice..Ocena jakosci stron internetowych biuletynu informacji publicznej gmin wojewodztwa
opolskiego..Pisanie prac wroclaw.Marketing wewnetrzny w podnoszeniu jakosci logistycznej obslugi
klienta.Wplyw funduszy unijnych w rozwoj infrastruktury technicznej w gminie lacko.praca licencjacka budzet
gminy .Bloom- robert h. - wewnetrzny atut : strategia- ktora wyzwoli ukryty potencjal twojej firmy
.Macromedia flash- jako technologia tworzenia witryn internetowych i budowania wizerunku firmy..Prawo
konsumenta do odstapienia od umowy wkrotce po jej zawarciu.Metody tworzenia wizerunku miasta klobuck
jako element promocji miasta.Andruszkiewicz- iwetta. Red. - dylematy demokracji i gospodarki wspolczesnej
europy : praca zbiorowa .Perechuda- kazimierz. - knowledge diffusion methods in a networking company :
knowledge business models .Technologia internetowa jako funkcja promocji nowych produktow w
przedsiebiorstwie produkcyjno-budowlanym wlodar s.j..Problematyka spamu jako czynu nieuczciwej
konkurencji.Stosowanie i wykonywanie leczniczych srodkow zabezpieczajacych.Kompetencje menedzera
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hotelu..Gotowe prace.Blasiak- wojciech - pomiedzy centrum a peryferiami na progu xxi wieku : geopolityka i
ekonomika polski i europy sr.Ochrona pracy mlodocianych.Analiza poziomu bezrobaocia oraz finansowanie i
aktywizacja osob bezrobotnych w powiecie koneckim 2006-2010.Prawo miejscowe samorzadu
terytorialnego.Nowakowski- eligiusz wojciech. - krotka sprzedaz a efektywnosc rynku kapitalowego .Debiuty
gieldowe. Na przykladzie debiutu pge s.a. z 2009 roku.Polityka szkoleniowa przedsiebiorstwa w aspekcie
podnoszenia jego sprawnosci rynkowej..Egzekucja administracyjna naleznosci pienieznych z
nieruchomosci.Prawo karne w najstarszym zawodzie prawa polskiego.Czynniki niematerialne generujace
wartosc firmy.Pisanie prac licencjackich cena.Projekt technologiczno-organizacyjny wykonania robot
wykonczeniowych wewnetrznych w wielokondygnacyjnym obiekcie budownictwa ogolnego. Praca
inzynierska budownictwo.Determinanty rozwoju malej firmy na rynku tekstylnym na przykladzie boruta
soft.Public relations jako instrument ksztaltowania wizerunku przedsiebiorstwa w organizacji i w jej
otoczeniu (na przykladzie era gsm).Zwiazki zawodowe w polsce i ch uprawnienia..Miedzynarodowe migracje
polakow-aspekty spoleczne i ekonomiczne.Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Kultura jako cecha
charakterystyki organizacji.Orzeczenia sadu drugiej instancji w apelacji.Opodatkowanie naleznosci
licencyjnych w prawie europejskim i miedzynarodowym.Wykorzystanie wybranych elementow marketingu
mix w dzialalnosci uslugowej (na przykladzie banku spoldzielczego w krzepicach).Udzial grupy europejskiego
banku inwestycyjnego w finansowaniu dzialalnosci unii europejskiej.Pozwolenie na budowe oraz zgloszenie
robot budowlanych jako prawne instrumenty reglamentacji swobody budowlanej..Rozwiazania
ergonomiczne przestrzeni dla osob niepelnosprawnych na terenie belchatowa.Polityczne aspekty w
organizacji i funkcjonowaniu sadu najwyzszego stanow zjednoczonych.praca licencjacka budzet gminy .Elearning droga do uzyskania wzrostu konkurencyjnosci przedsiebiorstwa na rynku..Podatek dochodowy a
formy opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza..Oskarzyciel publiczny w
postepowaniu w sprawach o wykroczenia na tle konstrukcji postepowania karnego.Wykorzystanie
instrumentow pochodnych w transakcjach zabezpieczajacych.Letkiewicz- arkadiusz - zarys dziejow polskiej
policji = a historical outline of the polish police = grundriss der gesc.Systemy zarzadzania jakosciasrodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higiena pracy jako czynnik rozwoju firmy handlowej na przykladzie
dystrybutorow stali w polsce..Organizacja i funkcjonowanie logistyki w wojskowosci (na przykladzie jednostki
wojskowej w tomaszowie mazowieckim).Audyt wewnetrzny jako narzedzie kontroli pozwalajace doskonalic
zarzadzanie w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa zgierskiego.Ocena kondycji
ekonomiczno-finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kutno w latach 20022006.praca licencjacka budzet gminy .Orzeczenia sadu drugiej instancji wydawane po rozpoznaniu
apelacji.Rola centrow logistycznych w procesach dystrybucji..Bartosik- krzysztof. - handel miedzynarodowy a
zatrudnienie i place : te- oria i polskie doswiadczenia .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji na
przykladzie biur podrozy.Od filozofii do teorii panstwa i prawa refleksje mad mysla polityczna dawida
huma.Ocena poziomu i struktury bezrobocia w wojewodztwie slaskim na tle wybranych wojewodztw w
polsce w latach 2055-2009.Zarzadzanie podatkiem od towrow i uslug na przykladzie przedsiebiorstwa branzy
budowlano - uslugowej.praca licencjacka budzet gminy .Witkowski- zbigniew (1953- ). Red. - gwarancje
konstytucyjne i srodki kontroli w panstwie demokratycznym : porownanie wloch i pol.Rola i znaczenie
programow odnowy wsi w wielofunkcyjnym rozwoju obszarow wiejskich wojewodztwa opolskiego..Karty
platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na przykladzie oferty pko bp.Pisanie pracy
licencjackiej cena.Analiza i ocena ekonomicznych czynnikow wplywajacych na zachowania klientow w
procesie zakupu na przykladzie firmy kosmetycznej avon..praca licencjacka budzet gminy .Instytucja
obywatelstwa ze szczegolnym uwzglednieniem procedury nabywania i utraty obywatelstwa w polsce.Kupie
prace magisterska.Zarzadzanie sieciami sprzedazy w nowoczesnej organizacji. Studium na przykladzie sieci
banku internetowego.Tematy prace licencjackie.System podatkowy w polsce (stan prawny na 2007
rok).Motywacyjna rola kierownictwa w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem (na wybranych
przykladach).Pozabankowe instrumenty finansowe wspomagajace male i srednie przedsiebiorstwa.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa budowlano-inzynieryjnego budinz..Pomoc w pisaniu pracy
licencjackiej.Strategie marketingowe w pozyskiwaniu klientow na podstawie hurtowni instalacyjnosanitarnej.Znaczenie inwestycji w rozwoju gmin w latach 2005-2007 (studium przypadku).Strategiczne
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zarzadzanie potencjalem spolecznym w przedsiebiorstwie miedzynarodowym na wybranym
przykladzie.Przeslanki i warunki wiarygodnosci sprawozdan finansowych na przykladzie wybranych spolek
gieldowych (enron- stgroup- elektrim)..praca licencjacka budzet gminy .Ceny prac licencjackich.Harmonizacja
polskiego prawa srodowiskowego z rozwiazaniami unijnymi..Ruch i ideologia faszystowska we
wloszech..Badanie rozwoju wiedzy z dziedziny rachunkowosci zarzadczej w latach 1996-2010.Prace
magisterskie z administracji.Preferencje nabywcow i czynniki determinujace wybor mieszkania na rynku
nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie.Plan zarzadzania jako narzedzie realizacji celu wspolnoty
mieszkaniowej.Ugoda sadowa w polskim procesie cywilnym.Wykorzystanie funduszy strukturalnych na rzecz
rozwoju infrastruktury w gminie bedlno.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie nieruchomosciami
komercyjnymi na przykladzie nieruchomosci biurowo-magazynowej.Klamstwo i jego demaskowanie w
procesie selekcji kandydatow do pracy.Adverexpert: the expert system supporting the radio advertising
campaign management.Wzory prac magisterskich.Czynniki lokalizacyjne i dostepnosc hoteli 3*- 4* i 5 *
gwiazdkowych.Rozwiazywanie indywidualnych sporow ze stosunku pracy.Ochrona wierzycieli spolki
zaleznej.Umacnianie pozycji rynkowej malej firmy na rynku stolarki budowlanej na przykladzie firmy
domilas.Podatek od towarow i uslug w transakcjach miedzynarodowych na podstawie przedsiebiorstwa x w
latach 2008-2010.Analiza finansowa przedsiebiorstwa x.Kognicja sadow pracy.Technologia realizacji i
efektywnosc stosowania dodatkowych izolacji termicznych praca inzynierska budownictwo.Ocena wykonania
zadan inwestycyjnych w gminie gogolin w latach 2008 - 2010..Znaczenie systemu motywacji w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi (na przykladzie badan empirycznych przeprowadzonych w pge elektrownia opole
s.a.).Geneza powstania rfn.Ogolne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie protyl.Stan i perspektywy rozwoju inwestycji
komunalnych w gminie miejskiej turek w swietle zarzadzania rozwojem lokalnym.Pomoc w pisaniu
pracy.Bankowo-hipoteczna wycena nieruchomosci na tle zmian w systemie bankowosci hipotecznej w
polsce.Analiza instytucji wznowienia postepowania podatkowego.Analiza finansowa banku spoldzielczego w
jordanowie.Wykorzystanie technologii informatycznej w systemach logistycznych - na podstawie
komputerowycg systemow zakupow w sieciach hipermarketow real sp.zo.o.i spolka spolka komandytowa
oraz carrefour polska sp. Z o.o..Sprzedam prace magisterska.Model odpowiedzialnosci administracyjnokarnej w polsce a jego konstytucyjne i prawnomiedzynarodowe standardy.Sposob myslenia i dzialania
wspolczesnego marketingu - analiza i ocena na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w
czestochowie.Kuratela sadowa dla doroslych..Strategie firm motoryzacyjnych w dobie kryzysu
gospodarczego na podstawie koncernu toyota motor corporation.Chudy-hyski- dorota. Red. - konsument na
rynku turystycznym : informacja turystyczna w europie .Udzielanie kredytu bankowego jako czynnosc
bankowa.Tresc stosunku pracy mianowanego pracownika samorzadowego.Proces zwalniania
pracownikow.Analiza i ocena strategii zarzadzania zasobami ludzkimi w krakowskim przedsiebiorstwie
hotelarsko - turystycznym sp. Z o.o..Nawiazanie stosunku pracy..Proces badania satysfakcji klienta w malej
firmie.Sprzedaz wizerunku prywatnego koszykarzy nba w reklamach na przykladzie michaela jordana.Kredyt
hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie banku pekao
s.a..Zbrodnie przeciwko ludzkosci art 7 statutu miedzynarodowego trybunalu karnego.Struktura
organizacyjna jako narzedzie zarzadzania na przykladzie urzedu gmniny w zelazkowie.Dozwolony uzytek
prywatny - reprografia.Analiza finansowa jako narzedzie oceny dzialalnosci ostroleckiego przedsiebiorstwa
energetyki cieplnej sp. Z o. O. W ostrolece.Psychologia w reklamie telewizyjnej i jej oddzialywanie na
odbiorce.praca licencjacka budzet gminy .Najnowsze zmiany oparte o reformy w bankowosci
spoldzielczej..Uwarunkowanie wdrozenia certyfikatu systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso serii
9001:2000 na przykladzie firmy indesit company polska sp. Z o. O. W lodzi..praca licencjacka budzet gminy
.Ocena kompetencji pracownikow hotelu nosalowy dwor.Wielokulturowosc lodzi wobec procesu integracji
polski z unia europejska.Praktyka odpowiedzialnosci pracodawcow w zakresie przestrzegania przepisow
prawa pracy.Ocena dzialalnosci instytucji wspierajacych rozwoj innowacyjnosci w polsce - przyklad fundacja
rozwoju regionu proregio..Rola i znaczenie polskiego rynku ubezpieczeniowego po akcesji do unii
europejskiej.Analiza dochodow i wydatkow gminy na przykladzie miasta ostroleki.Organy administracji
publicznej w polityce energetycznej-ich zadania- uprawnienia i obowiazki..Ochrona wierzycieli w procesie
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podzialu spolki kapitalowej.Sypniewska- barbara a. - kompetencje indywidualne w sprzedazy bezposredniej
.Wplyw zarzadzania na rentownosc przedsiebiorstwa spoldzielczego na przykladzie okregowej spoldzielni
mleczarskiej w pilicy.Problem bezrobocia oraz nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy..Rachunkowosc
z zasadami - wplyw polityki rachunkowosci na sposob ewidencji i prezentacji zdarzen gospodarczych.Rynek
zboz w latach 2004 - 2009..Kontrola wykonywania przez regionalne izby obrachunkowe.praca licencjacka
budzet gminy .Podstawowe obowiazki pracownicze..Bezrobocie na wsi polskiej i metody jego
zwalczania.Technologia produkcji i kontrola jakosci produktow wytwarzanych w firmie jolex s.c..Ograniczenia
w przeprowadzaniu dowodu z zeznan swiadkow w postepowaniu cywilnym.Konsekwencje komercjalizacji
sektora weglowego w polsce na przykladzie katowickiego holdingu weglowego..Kryminologia.Analiza
poziomu i struktury finansowego zasilania dzialalnosci gminy.Pozyskiwanie srodkow unijnych na
finansowanie zadan gminy.Stalking de lege lata et ferenda.Coaching jako metoda rozwoju kompetencji
pracownikow.Ekspansja korporacji transnarodowych na przykladzie grupy rwe.Zmiany struktury i poziomu
wydatkow gospodarstw domowych w polsce w latach 1990-2006..Analiza budzetu gminy na przykladzie
gminy godzianow w latach 2000-2005.Podatkowe instrumenty polityki fiskalnej.Analiza systemow
motywacyjnych na przykladzie banku lukas i firmy pawlik.Dzielnicowy-jako funkcjonariusz pierwszego
kontaktu realizujacy zalozenia community policing..Niezgodnosc oferty ze specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia..Cofniecie pozwu.Zjawisko naduzywania alkoholu a przestepczosc w piotrkowie
trybunalskim.Mobbing - patologia motywowania pracownikow.System funkcjonowania administracji
skarbowej w polsce.Wykonywanie przez wyznaniowe osoby prawne zadan z zakresu pomocy spolecznej na
przykladzie domu pomocy spolecznej w dobrzeniu wielkim.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za
mienie powierzone..praca licencjacka budzet gminy .Zasady finansowaniasamorzadu terytorialnego w polsce
na tle europejskich kart samorzadu lokalnego i samorzadu regionalnego.Pisanie prac lublin.Zarzadzanie
zespolami pracowniczymi w oswiacie.Parycypacja obywateli w rzeczpospolitej polskiej na przykladzie
instytucji referendum oraz inicjatywy ustawodawczej.Szkolic- ale jak? Opinie kierownikow i pracownikow na
temat polityki szkolen w firmie x.Analiza porownawcza ubezpieczen majatkowych ze szczegolnym
uwzglednieniem ubezpieczen nieruchomosci na przykladzie towarzystw ubezpieczeniowych pzu i
warta.Wplyw zarzadzania logistyka na sfere magazynowania..Pisanie prac maturalnych.Terapeutyczny system
wykonywania kary pozbawienia wolnosci.Ocena okresowa pracownikow w zarzadzaniu organizacja sektora
bankowego.Wplyw specjalnych stref ekonomicznych na rozwoj regionalny i funkcjonowanie podmiotow
gospodarczych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Skarga konstytucyjna jako gwarancja
prawa do sadu.Pisanie pracy inzynierskiej.praca licencjacka budzet gminy .Kryminalistyczne aspekty
kradziezy i oszustw w obrocie paliwami stalymi..Ocena kondycji banku na przykladzie banku komercyjnego
x.Projekt konkurencyjnosci miasta tarnowskich gor.Blad co do prawnej oceny czynu w teorii i w
praktyce.Odszkodowanie za niesluszne skazanie w polskim procesie karnym.Budzet gminy i jego rola w
funkcjonowaniu jednostek samorzadu terytorialnego- analiza na przykladzie gminy troszyn.Problem etyki we
wspolczesnym swiecie biznesu.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie procesu dystrybucji.
Badanie na przykladzie branzy kosmetycznej- odziezowej oraz dystrybucji ksiazek.Skuteczne negocjacje
warunkiem sukcesu firmy na przykladzie firmy farmaceutycznej..Analiza finansowa w restukturyzacji
przedsiebiorstwa na przykladzie huty zelaza i stali.praca licencjacka budzet gminy .Finansowe formy
wspierania malych i srednich przedsiebiorstw przez panstwo.praca licencjacka budzet gminy .Prace
magisterskie wroclaw.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w dzialalnosci banku
spoldzielczego w bialej rawskiej.Uzytkowanie wieczyste a inne prawa o charakterze
emfiteutycznym.Wykorzystanie r&r w procesie oceny systemu pomiarowego..Ewolucja pomiaru i prezentacji
kapitalu intelektualnego w rachunkowosci.Analiza zmian na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w
wojewodztwie slaskim ze szczegolnym uwzglednieniem miasta katowice.Funkcjonowanie niepublicznych
zakladow opieki zdrowotnej na rynku uslug medycznych.Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w kopalni wegla kamiennrgo b. C..Rola kierownika w
zarzadzaniu personelem na przykladzie firmy impel catering sp. Z o.o..Beihilfe zum selbstmord nach dem
deutschen und dem polnischen strafrecht - rechtsvergleich.Podstawy odmowy rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego.Praca licencjacka z rachunkowosci.Znaczenie koncepcji roli nauczyciela dla zarzadzania
..
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rozwojem zawodowym..Kierunki wydatkow gminy na podstawie gminy zdzieszowice..Prace licencjackie z
rachunkowosci.Nabycie prawa wlasnosci nieruchomosci przez zasiedzenie.Kryminalistyczne aspekty
przestepstwa sprowadzenia pozaru- ze szczegolnym uwzglednieniem podpalenia.Centra logistyczne w
regionie piotrkowskim i ich wplyw na rozwoj gospodarczy regionu.Projekt kladki stacyjnej dla pieszych z
dojsciem od czola peronu praca inzynierska budownictwo.Funkcjonowanie komendy powiatowej policji w
augustowie .praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy mstow w latach 2001-2005.Przestepstwo nielegalnego posiadania- wytwarzania lub
udostepniania broni albo amunicji /art.263 k.k./.Motywowanie pracownikow na przykladzie zugil s.a. w
wieluniu.Wspolpraca miedzyregionalna jako czynnik rozwoju wojewodztwa na przykladzie
malopolski.Dystrybucja jako element logistycznego zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy
emka meble w rawie mazowieckiej.Analiza finansowa zakladu lubelski wegiel bogdanka s.a..Kontrowersje w
reklamie.Wycena zasobow i zrodel finansowania przy zmianie formy ewidencji..Rola samorzadu
terytorialnego w zaspokajaniu wybranych potrzeb mieszkancow na przykladzie gminy olesno.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc karna lekarza za blad
medyczny..praca licencjacka budzet gminy .Analiza kosztow ubezpieczen spolecznych w szpitalu powiatowym
w zawierciu w latach 2006-2008.Procesy fuzji przedsiebiorstw na przykladzie vistula group s.a..Wplyw
polityki przestrzennej gminy na dzialalnosc gospodarcza przedsiebiorstw.Reklama bielizny damskiej w
czasopismach kobiecych.Dzialalnosc inwestycyjna miasta na prawach powiatu na przykladzie piotrkowa
trybunalskiego w latach 2007-2011.Spory o wlasciwosc miedzy organami administracji publicznej.Prace
licencjackie gotowe.Administracyjnoprawne zagadnienia funkcjonowania podmiotow gospodarczych w
gminie zawadzkie na przykladzie wybranych spolek kapitalowych.Analiza gospodarki budzetowej gminy
mykanow w latach 2006 - 2010.Bezpieczenstwo imprez sportowych euro 2012 - chuliganstwo
stadionowe.Windykacja skladki zaleglej z umow ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdow mechanicznych na
przykladzie zakladu ubezpieczen x.Rola dzialalnosci szkoleniowej w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi
w przedsiebiorstwie na przykladzie mittal steel poland s.a. oddzial w dabrowie gorniczej.praca licencjacka
budzet gminy .Kierunki modernizacji produkcji profili gietych na przykladzie przedsiebiorstwa dawmet..Oferta inwestycyjna banku skierowana do klientow zamoznych na podstawie banku pekao s.a..System
logistyki transportu na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Przemiany na rynku pracy na terenie
powiatu oleskiego w latach 1990 - 2007..Dyscyplina finansow publicznych w jednostkach samorzadu
terytorialnego.Wspolnotowa zasada swobody przeplywu pracownikow w odniesieniu do sportu.praca
licencjacka budzet gminy .Osoba ustawowa jako strona procesu cywilnego.Gospodarowanie
nieruchomosciami komunalnymi gminy kroczyce.Analiza procesu doskonalenia dzialan systemowych na
przykladzie philips lighting pabianice s.a..praca licencjacka budzet gminy .Uslugi w zakresie ubezpieczen
spolecznych i ich realizacja w zakladzie ubezpieczen spolecznych (na przykladzie oddzialu w tomaszowie
mazowieckim).Rozwoj i funkcjonowanie bankowosci elektronicznej na przykladzie banku spoldzielczego w
raciborzu..Instytucja sprzeciwu w polskim postepowaniu karnym.Technologie informatyczne wspierajace
efektywnosc funkcjonowania firm transportu drogowego.Rola klienta wewnetrznego w aspekcie zarzadzania
jakoscia na przykladzie firmy skrivanek sp. Z o.o.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Cesja fiducjarna jako prawna forma zabezpieczenia splaty kredytu.Realizacja zalozen
zrownowazonego rozwoju w gminie kietrz..Postepowanie w przedmiocie ustalenia pochodzenia dziecka.Rola
funduszy poreczen kredytowych w finansowaniu dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw.Optymalizacja lancucha dostaw w przemysle papierniczym na przykladzie przedsiebiorstwa
jack-pol w olawie..Pomoc de minimis stanowiaca ulgi w splacie zobowiazan podatkowych.praca licencjacka
budzet gminy .Kontrowersje na temat instytucji malego swiadka koronnego: pragmatyzm oraz moralnosc w
prawie karnym..Analiza dedykowanych systemow rezerwacyjnych w hotelarstwie na przykladzie: hotel online i rosoha hotel..Elementy systemu motywacyjnego oraz systemu oceniania w
przedsiebiorstwie.Zarzadzanie kompetencjami jako instrument rozwoju pracownikow.Wykorzystanie
instrumentow marketingowych w branzy logistycznej ( na przykladzie firmy schenker).Marki wlasne
hipermarketow - analiza i ocena na przykladzie auchan.praca licencjacka budzet gminy .Perspektywy rozwoju
agroturystyki w powiecie krasnostawskim.Ocena zarzadzania w powiatowym urzedzie pracy w myszkowie na
..

..
podstawie zasad systemu toyota.Namyslowska- monika. - czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a
granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.Potencjal techniczny- ekonomiczny i finansowy
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego..Pomoc w napisaniu pracy
licencjackiej.Warszawa marka turystyczna.Ocena wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji
jednostek samorzadu terytorialnego.Postrzeganie jakosci uslug bankowych na przykladzie banku polska kasa
opieki s.a..Zarzadzanie gospodarka magazynowa na przykladzie firmy flextronics logistics polska sp. Z
o.o..Zbilansowana karta wynikow w kontekscie rozwoju metod pomiaru wynikow jednostek
gospodarczych.Metody doboru pracownikow na przykladzie specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego
dla nieslyszacych i slaboslyszacych w raciborzu.Zarzadzanie szkolnym schroniskiem mlodziezowym na
przykladzie ssm podlasie w bialymstoku.Ocena plynnosci finansowej banku na przykladzie ing banku
slaskiego s.a..Preferencyjne kredyty studenckie.praca licencjacka budzet gminy .Cechy osobowosci
menedzera w opinii mlodych pracownikow.Franchising jako szczegolna forma internacjonalizacji
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy dr irena eris oraz mail boxes etc..Analiza wybranego modelu systemu
motywacji w polsce na przykladzie classen pol sa.Organizacja i funkcjonowanie przedsiebiorstwa
hotelarskiego.Borowska- paula a. - prawo administracyjne : cwiczenia .Rynek produktow w zakresie
finansowania zakupu samochodow osobowych w polsce.Analiza dochodow podatkowych jednostek
samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy zelow).Daktyloskopia - jako metoda identyfikacji
czlowieka.Funkcjonowanie ubezpieczen gospodarczych w polsce na przykladzie pzu s.a..Uprawnienia
zwiazane z rodzicielstwem w swietle polskiego ustawodawstwa pracy i prawa unijnego..Agresja a
bezpieczenstwo uczniow zespolu szkol ponadgimnazjalnych im. I armii wojska polskiego w praszce.Rola
podatkow cit i pit w tworzeniu dochodow panstwa polski i wybranych krajach ue..Finansowanie placowek
sluzby zdrowia z narodowego funduszu zdrowia na przykladzie opolskiego centrum onkologii..Obsluga
klienta na przykladzie dzialu logistyki firmy oman sp. Z o. O..Urbanska- jolanta. - klient a dystrybucja : relacje
i implikacje .Arway- arthur g. - supply chain security : a comprehensive approach .Marcinkowski- jerzy. ryzyko- jakosc prognoz a efektywnosc inwestowania na rynkach finansowych .Jelonek- magdalena. oczekiwania pracodawcow a pracownicy jutra : raport z analizy kierunkow ksztalcenia na poziom.praca
licencjacka budzet gminy .Parlament krolestwa norwegii..Zarzadzanie kosztami przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki delta.Decyzja administracyjna..Satysfakcja uzytkownikow z uslug miejskiego
przedsiebiorstwa komunikacyjnego w lodzi.Promocja gmin powiatu krakowskiego..praca licencjacka budzet
gminy .Rola umiejetnosci komunikowania sie w ksztaltowaniu relacji miedzy przelozonym a
podwladnym.Rachunkowosc budzetowa na przykladzie urzedu kontroli skarbowej..Informatyzacja jako
element rozwoju firmy konsultingowej swiadczacej uslugi na rzecz przedsiebiorstw przemyslowych..Prace
licencjackie z administracji.Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania kapitalem
ludzkim.Oplacalnosc inwestycji w odnawialne zrodla energii. Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w
regionie lodzkim.Wybrane problemy prawne umow wydawniczych.praca licencjacka budzet gminy .Handel
elektroniczny i formy dzialalnosci marketingowej w internecie na przykladzie branzy produktow
fmcg.Strategia rowoju gminy kietrz..Odpowiedzialnosc podatnika- platnika i inkasenta w prawie
podatkowym.Sektor malych i srednich przedsiebiorstw w aspekcie wykorzystania srodkow pomocowych z
unii europejskiej.Ochrona prawa do zycia w europejskim systemie ochrony praw czlowieka.zrodla
finansowania fazy start-up w odniesieniu do malych i srednich przedsiebiorstw.Wplyw internetu na elementy
marketingu mix na przykladzie wybranych studiow przypadkow volvo/ lexus.Bilans jako zrodlo informacji o
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich poznan.Uznanie
administracyjne jako przejaw subiektywizmu przy przygotowaniu aktu administracyjnego.Rozumienie
przywodztwa edukacyjnego w srodowisku profesjonalnym. Studium przypadku.zrodla dochodow jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy blizanow w latach 2006-2009.praca licencjacka budzet gminy
.Mozliwosci wspolfinansowania inwestycji z funduszy sturykturalnych unii europejskiej w latach 20042006..System logistyki zaopatrzenia i produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno - uslugowo projektowego..Dziedziczenie udzialu w spolce jawnej.Kredyt hipoteczny jako forma finansowania
nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie bankow komercyjnych pko bp i ing bank slaski.Wplyw
innowacji na podejmowanie decyzji zakupowych przez konsumentow indywidualnych na podstawie firmy
..
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tymbark.Efektywnosc funkcjonowania pedagogicznej biblioteki wojewodzkiej w nowym saczu i w
krakowie..Dozor elektroniczny a problematyka przeludnien wiezien.Strategia rozwoju firmy
ubezpieczeniowej (na przykladzie tuir warta s.a.).Mozliwosci przeksztalcen wlasnosciowych w miejskim
zarzadzie cmentarzy w tarnowie.Wykorzystanie nowoczesnych metod zarzadzania na przykladzie archiwum
panstwowego m. St. Warszawy.Uwarunkowania decyzji konsumenckich na rynku artykulow
spozywczych.Partnerstwo publiczno-prywatne - prawna forma wykonywania zadan publicznych.Znaczenie
ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie dzialalnosci zakladu energetycznego
krakow s.a..Zakazy dowodowe w polskim kodeksie postepowania karnego.Ocena sytuacji ekonomicznej
wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego w ostrolece w latach 2002-2006.Ekonomiczne determinanty
rozwoju rynkow oprogramowania w polsce..Nowe formy turystyki wiejskiej na przykladzie folwarku
szlacheckiego w grabieszycach.Uwarunkowanie rozwoju firm turystycznych w gminie plaska.Zarzadzanie
funduszami inwestycyjnymi na przykladzie instytucji ubezpieczeniowych.Wieteska-rostek- malgorzata. Red. rachunkowosc instrumentow pochodnych a kryzys finansowy .zrodla dochodow jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy kadzidlo.Restrukturyzacja polskich gospodarstw rolnych po
przystapieniu do unii europejskiej na przykladzie powiatu ostroleckiego.Innowacje w instytucjach bankowych
na przykladzie narodowego banku polskiego.Nieruchomosc jako forma zabezpieczenia kredytu
hoipotecznego na przykladzie ing bank slaski s.a.Zmiany w strukturze polskiego systemu produkcji filmowej
w swietle przemian ustrojowych po 1989 roku..Praca magisterska przyklady.Mozliwosci realizacji inwestycji
na przykladzie gminy lasowice wielkie..Analiza sektora nieruchomosci mieszkaniowych w regionie
katowickim na przykladzie przedsiewziecia deweloperskiego spolki akcyjnej moj.praca licencjacka budzet
gminy .Branding jako instrument zagranicznej polityki ekonomicznej panstwa..Zarate- juan carlos. treasury’s war : the unleashing of a new era of financial warfare .Klauzule abuzywne we wzorcach
umownych.Szkolenia jako narzedzia rozwijajace kompetencje pracownika w poczatkowym okresie pracy na
przykladzie firmy outsourcingowej.Zasada i pojecie winy w polskim procesie karnym.Zapis zwykly- a zapis
windykacyjny w polskim prawie spadkowym.praca licencjacka budzet gminy .Rola menedzera w procesie
zarzadzania sytuacja kryzysowa przedsiebiorstwa.Wplyw otoczenia na funkcjonowanie malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Badania
uwarunkowan i skutkow zjawiska pracoholizmu z wykorzystaniem skali wart.Finansowanie nieruchomosci
mieszkaniowych przez banki w polsce na przykladzie alior banku s. A. W latach 2009-2012..Leaders and
leadership in virtual organizations.Przestepstwo prawa brudnych pieniedzy.Zakaz reformationis in peius w
polskim prawie procesowym xx wieku.Nowoczesny system motywacyjny na przykladzie hotelu
parkhotel.Wywieranie wplywu na ludzi z zastosowaniem w biznesie.Skarga paulianska – przeslanki prawa
materialnego w swietle regulacji kodeksu cywilnego..Rozrachunki z pracownikami w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Wplyw restrukturyzacji na polityke rachunkowosci w jednostkach samorzadu
terytorialnego..Zastosowanie modelu blacka - scholesa do wyceny instrumentow opcyjnych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie.Rozwody jako racjonalne decyzje ekonomiczne na tle wahan
koninktury.Wykorzystanie srodkow unijnych na rozwoj turystyki w powiecie kolobrzeskim.Praca magisterska
logistyka.Rola turystyki w strategii miasta wieliczka.Rola sekurytyzacji w finansowaniu dzialalnosci
bankowej.zrodla finansowania inwestycji w przemysle mlynarskim w redzinach.Zarzadzanie rozwojem miasta
w wymiarze przestrzennym- gospodarczym i spolecznym – przypadek lodzi.Analiza rynku fitness na slasku
cieszynskim.Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.Rola terminali przeladunkowych w rozwoju
miedzynarodowego transportu kombinowanego np. Terminalu w malaszewiczach firmy adampol s.a..Analiza
finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie spolki mieszko.praca licencjacka budzet gminy
.Aubin- yann. Red. - export control law and regulations handbook : a practical guide to military and dual-use
goods t.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie urzedu miejskiego
w kaliszu.Pozycja gospodarstwa rolnego w swietle prawa polskiego i unijnego.Lagoda- krzysztof. vademecum interwencji policyjnych : interwencje od a do z .zrodla stresu organizacyjnego wystepujace w
sluzbie wieziennej..praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc inwestycyjna wybranych gmin wiejskich w
powiecie czestochowskim.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia poprzez udzial w konkursach
jakosci.Analiza strumieni wartosci przy wytwarzaniu opakowan z tworzyw sztucznych.Poprawa atrakcyjnosci
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turystycznej miasta klobuck.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych w polsce na przykladzie wybranych miast w latach 2007-2010.Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa logistycznego (na przykladzie firmy db schenker).Postepowanie przed sadem
administracyjnym pierwszej instancji..Praca magisterska administracja.Rola komunikacji interpersonalnej w
funkcjonowaniu przedsiebiorstw.Audyt finansowy w jednostkach sektora finansow publicznych.Wspolpraca z
klientami na rynku b2b na przykladzie przedsiebiorstwa x.Zarzadzanie wiedza wyzwaniem wspolczesnych
gospodarek.Stosowanie i wykonywanie leczniczych srodkow zabezpieczajacych w ujeciu kodeksu karnego
oraz kodeksu karnego wykonawczego.E-commerce w internecie..Prace magisterskie stosunki
miedzynarodowe.Sila konkurencyjnosci linii lotniczych skyeurope na polskim i europejskim rynku przewozow
pasazerskich.Przeciwdzialanie bezrobociu na terenie powiatu raciborskiego w latach 2005-2010.Analiza i
ocena systemu rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie firmy eko okna.Odpowiedzialnosc
porzadkowa i dyscyplinarna pracownikow urzedow panstwowych i czlonkow korpusu sluzby
cywilnej..Szkolenie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie x.praca licencjacka budzet gminy
.Instrumenty pochodne w transakcjach zabezpieczajacych.Planowanie scenariuszowe jako metoda
wspomagajaca wybor strategii przedsiebiorstwa.Tematy prac magisterskich z rachunkowosci.Wykorzystanie
funduszy unijnych w miescie skierniewice.Iii filar ubezpieczen na przykladzie pracowniczego programu
emerytalnego telekomunikacji polskiej.Sledcze ogledziny miejsca kradziezy z wlamaniem.Zarzadzanie
nieruchomoscia o charakterze mieszkaniowym.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci
mieszkaniowych w polsce.Umowa miedzynarodowa w konstytucyjnym systemie zrodel prawa.Rola
organizacji pozarzadowych w rozwoju lokalnym na podstawie nadwislanskiej grupy dzialania e.o.
cenoma.Postanowienia wstepne w postepowaniu nieprocesowym.Podatki lokalne jako zrodlo dochodow
gminy miejskiej i wiejskiej.Czynnosci procesowe stron w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Promocja
malopolski poprzez kulture podhalanska.Podmioty postepowania administracyjnego..Ocena i analiza
dochodow gminy przystajn w latach 2001-2003.Promocja uslug bankowych na przykladzie banku pekao
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ochrona prawna konsumenta jako kredytobiorcy.Szanse i zagrozenia
rozwoju e-bankingu w polsce w swietle wlasnych badan marketingowych.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw przywilejow dla zakladow pracy chronionej na wynik finansowy.Znaczenie kompleksowego
utrzymania maszyn w systemie haccp..Pisanie prac szczecin.Controlling- jako filozofia zarzadzania
przedsiebiorstwem handlowym na przykladzie robelit sp. Z o.o..Finansowanie inwestycji w rachunkowosci
jednostki samorzadu terytorialnego.Wplyw ryzyka kursowego na finansowanie malych
przedsiebiorstw.Leasing jako forma obrotu nieruchomosciami lokalowymi.Przyczyny wypalenia zawodowego
w pracy kuratorow sadowych..Podzial nieruchomosci w swietle z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami.Technologia realizacji wielkopowierzchniowych prac brukarskich na przykladzie remontu
... Praca inzynierska budownictwo.Organizacja dzialalnosci w firmie logistycznej (na przykladzie firmy fm
mazovia sp. Z o.o.).Analiza finansowa banku komercyjnego na przykladzie ing bank slaski s.a..Osterwalderalexander. - tworzenie modeli biznesowych : podrecznik wizjonera .Pomoc publiczna
przedsiebiorcom..Wplyw zjawiska agresji na zarzadzanie szkola..Praca licencjacka wstep.Ocena szkolen
pracownikow w powiatowym urzedzie pracy w myslenicach jako wybrane narzedzie modelowania instytucji
rynku pracy..Classification- recognition- measurement- disclosure and presentation of financial assets
according to ias 1- ias 32- ias 39 and ifrs 7.praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing rachunkowosci
malych firm i funkcjonowanie biura rachunkowego.Konspekt pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet
gminy .Motywowanie pracownikow do pracy w jednostce budzetowej ministerstwa obrony
narodowej.Efektywnosc procesow logistycznych determinanta rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie
drukarni quad graphics w lomirze.Nowoczesne uslugi bankowe..Ochrona roszczen pracowniczych a
niewyplacalnosc pracodawcy..Karty kredytowe jako podstawowy rodzaj kart platniczych w kredyt banku s.a.
w sieradzu.Droit de suite na tle ekonomicznej oraz empirycznej analizy prawa.Gospodarka finansowa gminy
na przykladzie gminy ogrodzieniec.Baza prac magisterskich.Prezydent rzeczypospolitej polskiej w swietle
konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt bankowy jako podstawowe
zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej.Pisanie prac maturalnych.Koncepcja marketingowa w
dzialalnosci hurtowni kosmetykow nina.Sposoby realizacji wladzy wykonawczej w systemie semokratycznym
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stanow zjednoczonych. Wybrane zmiany w kompetencjach prezydenta na przestrzeni wiekow.Rozwoj
samodzierzawia w rosji jako modelu wladzy panstwowej miedzy upadkiem bizancjum w 1453 r. A pierwsza
konstytucja rosyjska z 1906..Postepowanie odwolawcze..Zmiana przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne.Rozrachunki z pracownikami w rachunkowosci budzetowej na przykladzie
komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej w zawierciu..Rozwoj gminy w oparciu o srodki z unii
europejskiej (na przykladzie gminy wroblew).praca licencjacka budzet gminy .Umorzenie postepowania
karnego z powodu niepoczytalnosci sprawcy w chwili czynu zabronionego.Skarga konstytucyjna w prawie
polskim.Organizacja i ocena skutecznosci szkolen na przykladzie firmy komputer s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Zasilki dla bezrobotnych i swiadczenia przedemerytalne jako formy pasywnej polityki panstwa w
lagodzeniu bezrobocia w polsce.Manipulacje w negocjacjach.Wykorzystywanie funduszy strukturalnych unii
europejskiej w powiecie tureckim w perspektywie finansowej 2007-2013.Analiza techniczno – ekonomiczna
realizacji wybranych elementow budynku. Praca inzynierska budownictwo.Projekt zespolu apartamenowego
i domkow z basenem praca inzynierska budownictwo.Efekty zmian w polskim hutnictwie zelaza i stali w
wyniku restrukturyzacji sektora w latach 1992-2007.Karty platnicze jako produkt bankowy.Ocena systemu
zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie produkcyjnym..praca licencjacka budzet gminy .System wms w
zarzadzaniu magazynami zakladow azotowych pulawy s.a..praca licencjacka budzet gminy .Rachunek
kosztow dzialan w procesie podejmowania decyzji.Target costing jako instrument strategicznego zarzadzania
kosztami.Ocena jakosci portfela kredytowego banku na przykladzie banku ochrony srodowiska s.a. w latach
2003-2006.Prawo gospodarcze publiczne.Forma i tresc umowy o prace .Public relations na erynkach.Parametry geotechniczne wegla brunantnego z okolic zieolnej gory praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Analiza strategiczna przedsiebiorstwa z sektora uslug
turystycznych na przykladzie orbis s.a..Czynniki determinujace rozwoj sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Krajowe i zagraniczne zrodla finansowania inwestycji ekologicznych w polsce na
przykladzie gminy kamienica..Prace magisterskie tematy.Programy lojalnosciowe jako instrument
konkurowania wielkopowierzchniowych sieci handlowych.Cichanska- barbara aleksandra. - testy
przygotowujace do egzaminu zawodowego sprzedawca .Wykorzystanie internetu w dzialalnosci handlowej
wspolczesnych firm..Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy.Satysfakcja z pracy- a poziom
zaangazowania pracownikow na przykladzie firmy mc donalds.Wynagrodzenie jako element motywacyjny w
zarzadzaniu pracownikami na podstawie firmy x.Kultura prawna japonii.Praca licencjacka o policji.Aborcja na
gruncie prawa karnego.Analiza dzialalnosci miejskiego osrodka pomocy spolecznej w czestochowie w latach
2007-2009.Apelacja jako zwyczajny srodek zaskarzenia w polskim procesie cywilnym.Zarzadzanie procesem
dystrybucji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy linde gaz polska sp. Z o.o..Analiza i ocena efektynego
wykorzystania srodkow trwalych w przedsiebiorstwie komunikacji samochodowej s.a. w
czestochowie.Napisze prace magisterska.Harmonizacja polskiego prawa srodowiskowego z rozwiazaniami
unijnymi..Profilowanie sprawcow zabojstw.Promocja jako instrument ksztaltowania wizerunku na przykladzie
miasta wloszczowy.praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykorzystania funduszy europejskich przez miasto
czestochowa w latach 2007-2011.Zarzadzanie procesem zmian w organizacji na podstawie badan w nepentes
s.a. w warszawie..Zarzadzanie informacja na przykladzie portali internetowych poswieconych
kulturze..Wykorzystanie bankowosci elektronicznej w uslugach bankowych na przykladzie pko b.p.
s.a..Kryminalizacja czynow o charakterze terrorystycznym z punktu widzenia prawa europejskiego i prawa
miedzynarodowego.Opinia psychiatryczna w polskim procesie karnym.Mobbing praca
licencjacka.Konferencja wydzialu prawa i administracji uniwersytetu warszawskiego - interes publiczny a
interes prywatny w prawie : xiii konferencja wydzialu prawa i administracji.Wiktymizacja wtorna ofiary
przestepstwa w procesie karnym. Perspektywa wiktymologiczna i karnoprocesowa.Srodki komunikacji
elektronicznej w kodeksie postepowania administracyjnego.Zakaz dyskryminacji i zasada rownosci w
regionalnych systemach ochrony praw czlowieka.Praca dyplomowa bhp.praca licencjacka budzet gminy
.Fundusze strukturalne unii europejskiej a sektor msp w polsce (z uwzglednieniem perspektywy finansowej
na latach 2014-2020).Metody analizy zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa - studium
przypadku.Finansowanie innowacji technicznych za pomoca leasingu.Dochody z nieruchomosci w
gminie.Analiz finansowa firmy jako glowne narzedzie w tworzeniu strategii finansowej przedsiebiorstwa (na
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przykladzie redan s.a.).Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy a.m. jesiolowscy-finanse sp. Z
o.o..Gospodarka finansowa miasta kutno.Dostep obywateli panstw trzecich do zatrudnienia na terytorium
panstw czlonkowskich unii europejskiej..Optymalizacja procesow logistycznych na przykladzie korporacji
miedzynarodowej..Wplyw wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia na kulture organizacyjna przedsiebiorstwa
na przykladzie zakladu elektronicznego omega sp. Z.o.o..Analiza i ocena czynnikow motywacyjnych w firmie
produkujacej okno-plus.Status gwaranta w polskim prawie karnym.Proces projektowania nowych wyrobow
na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno- uslugowego..Zarzadzanie mieniem komunalnym gminy na
podstawie zakladu komunalnego kleszczow sp. Z o.o..Podnoszenie wydajnosci pracy przy jednoczesnym
zmniejszaniu kosztow na przykladzie fum poreba.Motywacyjna funkcja systemu wynagrodzen w elektrowni
belchatow (oddzial w polskiej grupie energetycznej gornictwa i energetyki konwencjonalnej
s.a.).Motywacyjne aspekty zarzadzania szkola jezykowa.Wspolpraca polski z panstwami wspolnoty
niepodleglych panstw ksztaltowana przez euroregionalizacje.Bonusiak- w odzimierz (1942- ). Red. - polska niemcy - ukraina w europie : europa w okresie przemian oraz nowych wyzwan w zakresie b.Realizacja zasady
dwuinstancyjnosci w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Wspolczesne proby wyjasnienia fenomenu
zachowan kierowanych regula.Kompleksowa ocena procesow w odlewni metali niezelaznych
press..Motywowanie pracownikow poprzez udzial w pracowniczym programie emerytalnym.Wykorzystanie
analizy zmian w kapitale wlasnym dla celow zarzadzania przedsiebiorstwem.Projekt technologii i organizacji
budowy domku jednorodzinnego z bloczkow z betonu komorkowego o powierzchni do 120 m2. Praca
inzynierska budownictwo.Instytucja obywatelstwa ze szczegolnym uwzglednieniem procedury nabywania i
utraty obywatelstwa w polsce.Korzysci i koszty wejscia polski do strefy euro.Analiza sytuacji majatkowej i
finansowej przedsiebiorstwa uslugowego elektrotechnika sp. Z o.o. Na podstawie sprawozdan
finansowych.Leasing nieruchomosci- jako forma finansowania nieruchomosci komercyjnych..Dziemianowiczryta iwona. Red. - miedzy ekonomia a historia : studia ofiarowane profesorowi czeslawowi noniewiczowi z
okazji.Fundusze inwestycyjne - zagadnienia administracyjno-prawne.Stosunki miedzyludzkie jako wyznacznik
kultury organizacyjnej danego przedsiebiorstwa.Wplyw polityki rachunkowosci na informacje prezentowane
w sprawozdaniu finansowym i decyzje jego uzytkownikow.Ograniczenia swobody swiadczenia uslug w
prawie unii europejskiej.Struktura i zadania wyznaniowej adminisytacji rzadowej w polsce.Status prawny
polskiej sluzby konsularnej.Wspolnotowe procedury apriorycznej i aposteriorycznej kontroli pomocy
publicznej.Charakter prawny odszkodowania za wywlaszczenie nieruchomosci.Systemy motywowania
pracownikow w firmie odziezowej consta.Wybrane problemy zarzadzania strategicznego na przykladzie
banku pko bp s.a..Kredyt i leasing w finansowaniu dzialalnosci rozwojowej malych i srednich
przedsiebiorstw..Marketing relacyjny w branzy targowej i wystawienniczej.Finansowanie jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lutomiersk.Kyminalistyczny problem kart
kredytowych.Analiza gospodarki finansowej gminy miasta belchatow w latach 2002-2004.praca licencjacka
budzet gminy .Warunek istnienia mienia jako przeslanka ochrony wlasnosci na gruncie art.1 protokolu
pierwszego do europejskiej konwencji praw czlowieka i podstawowych wolnosci...
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