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Analiza i ocena zastosowania marketingu internetowego na przykladzie wirtualnego biura podrozy
travelplanet.pl.Migracje polakow po wstapieniu do unii europejskiej.Wplyw organizacji wielkich imprez
sportowych na funkcjonowanie i rozwoj gospodarczy panstw organizatorow- na przykladzie mistrzostw
europy w pilce noznej.Nosecka- bozena. - wybrane aspekty konkurencyjnosci rolnictwa .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zorina sp. Z o. O. W kutnie w
latach 2007-2009.Analiza i oceny organizacji stanowiska pracy w gospodarstwie szkolkarskim
wroblewscy..Wplyw szkolenia pracownikow na efektywnosc ich pracy na przykladzie zakladu poprawczego i
schroniska dla nieletnich.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kultury organizacyjnej na relacje
pracownicze na przykladzie organizacji x i y.Oplacalnosc adaptacji nieuzytkowego strychu- a nadbudowa
nieruchomosci.Rekrutacja- selekcja oraz szkolenia wstepne jako element procesu kadrowego na przykladzie
rotsa sales direct.Kreowanie wizerunku organizacji non-profit na przykladzie europejskiego forum studentow
aegee-krakow..Technologicznosc i ekonomika wybranych systemow budowy domu jednorodzinnego praca
inzynierska budownictwo.Tematy prac magisterskich z pedagogiki.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Problemy zarzadzania strategicznego i zarzadzania jakoscia na przykladzie
spoldzielni dostawcow mleka.Promocja gminy na przykladzie gminy aleksandrow lodzki.Efektywnosc
kapitalu zakladowego jako instrumentu ochrony prawnej wierzycieli w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Ochrona praw akcjonariuszy mniejszosciowych w spolkach publicznych.Zasada panstwa
demokratycznego..Optymalizacja obciazen podatkowych w procesie decyzyjnym
przedsiebiorstw.Europeizacja prawa karnego poprzez decyzje ramowe unii europejskiej.Polityka produktu
realizowana przez przedsiebiorstwo na przykladzie firmy wielton s.a..Instytucja nadplaty podatku w ordynacji
podatkowej.Ksztaltowanie sie rzadowej administracji terenowej w wojewodztwie w ii rzeczypospolitej ze
szczegolnym uwzglednieniem pozycji prawnej wojewody.Kultura jako cecha charakterystyki
organizacji.Ocena jakosci uslug na przykladzie zakladow energetycznych wchodzacych w sklad spolki enion
s.a..Przestepczosc zorganizowana i jej zwalczanie w albanii i w polsce.Kredyt na tle innych zrodel
finansowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Stan kleski zywiolowej - aspekty ustrojowe- materialne i proceduralne.Sprawozdania finansowe w ocenie
kondycji przedsiebiorstwa.Marketing uslug na przykladzie bazy turystycznej beskidu slaskiego.Wprowadzenie
innowacji i zmian w sredniej firmie.Efektywnosc pozaplacowych czynnikow motywacyjnych w
telekomunikacji polskiej s.a..Orzecznictwo sadu najwyzszego w sprawach karnych skarbowych.Analiza
efektow kalendarzowych na rynku akcji w arabii saudyjskiej.Podatki majatkowe w polsce na tle unii
europejskiej.Prace magisterskie przyklady.Wzorce kariery zawodowej wsrod bialosusinow studiujacych na
uj.Zmiana pozycji prawnej prezydenta rp i wladzy wykonawczej w polsce w latach 1926-34.Wplyw kryzysu
finansowego na koniunkture gospodarcza krolestwa niderlandow..Doskonalenie struktury organizacyjnej
telekomunikacji polskiej s.a.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracownika z winy
pracodawcy.Prawo obrony w postepowaniu karnym wykonawczym.Ochrona praw nabytych a wadliwosc
decyzji administracyjnych.Umowy ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdow mechanicznych.Militaryzacja
przestrzeni kosmicznej w swietle zasad prawa miedzynarodowego publicznego.Forex - rynek wymiany walut
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i jego mechanizmy.Prace magisterskie.Rachunkowosc organizacji koscielnych na przykladzie domu malych
dzieci im. Edmunda bojanowskiego w czestochowie.Struktura i zadania komisji nadzoru finansowego jako
organu nadzoru nad rynkiem finansowym.Wykorzystanie srodkow pomocowych unii europejskiej na
budownictwo drogowe w rzeszowie..Materialne i niematerialne bodzce motywowania do pracy na
przykladzie towarzystwa ubezpieczen na zycie nationale niderlanden..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Posrednictwo finansowe na rynku kredytow hipotecznych w polsce i wielkiej
brytanii.Innowacje jako instrument jakosci uslug komunikacji miejskiej.Status prawny mniejszosci
narodowych w swietle konstytucji i ustaw wegierskich na przykladzie mniejszosci polskiej - zagadnienia
prawne i spoleczne.Rozwoj sadownictwa w sprawach ubezpieczenia spolecznego na ziemiach polskich w xx
wieku.Odpowiedzialnosc organizatora turystyki za zmarnowany urlop w prawie unii europejskiej i wybranych
panstw czlonkowskich..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza procedury
kredytowej malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie pko bp.Wplyw stylu przywodztwa na
wspolprace pracownikow i kierownikow liniowych.Rozwoj gminy dabrowa bialostocka po wejsciu do unii
europejskiej -mozliwosci i bariery .Pozycja prawna bieglego rewidenta w spolce akcyjnej.praca licencjacka
budzet gminy .Wybrane aspekty zarzadzania zapasami na przykladach.Zarzadzanie marka w instytucjach
edukacyjnych na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Parlamentarne komisje sledcze w
panstwach unii europejskiej.Koncepcja zarzadzania przez jakosc na przykladzie zespolu szkol w
weglowicach.Ewolucja prawa ochrony konsumenta w unii europejskiej na podstawie instytucji
timesharingu.Analiza gospodarki budzetowej gmin wiejskich na przykladzie gminy brzeznica- strzelce wielkie
oraz lgota wielka a latach 2007-2011..Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli na przykladzie
gimnazjum nr 1 w dabrowie gorniczej.Ocena zdolnosci kredytowej podmiotow gospodarczych wg
metodologii banku komercyjnego na przykladzie pko bp.Przeciwdzialanie wykorzystywaniu seksualnemu
dzieci w swietle polskiego i niemieckiego prawa karnego.Praca magisterska wzor.Wypalenie zawodowe a
poziom zaangazowania nauczycieli zespolu szkol ekonomiczno gastronomicznych w zywcu..Pisanie prac
licencjackich.Dzialalnosc deweloperska na rynku mieszkaniowym..Toeretyczne i praktyczne aspekty
funkcjonowania podatku vat w zakladach miesnych brat-pol sp. Z o.o..Ubezpieczenie mieszkaniowe jako
podstawowy produkt w ofercie ubezpieczen majatkowych pzu s.a..Wspieranie sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce po przystapieniu do unii europejskiej.Analiza metod oraz sposobow
intensyfikowania sprzedazy we wspolczesnym przedsiebiorstwie na przykladzie emka meble.Warunki
eksploatacji maszyn i urzadzen w przetworstwie tworzyw sztucznych.Konwergencja systemu podatkow
posrednich w polsce na tle przepisow unijnych.Wdrazanie modulu zarzadzania jakoscia ifs application jako
elementu wspomagania systemu zarzadzania jakoscia w organizacji.Dzialania zarzadu spolki publicznej w
celu obrony przed wrogim przejeciem.praca licencjacka budzet gminy .Delegowanie uprawnien jako
narzedzie zarzadzania wspolczesnego kierownika.Podatki dochodowe i posrednie w przedsiebiorstwach
produkcyjnych i uslugowych.Sekurytyzacja jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego w latach 2007 2009.Odpowiedzialnosc porzadkowa.Praca licencjacka jak pisac.Reprezentacja spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Zroznicowanie poziomu zycia w gminach na przykladzie wojewodztwa
opolskiego..Strategia jako narzedzie rozwoju regionu na przykladzie wojewodztwa malopolskiego.Analiza
budzetu gminy pajeczno w latach 2005 - 2009.E-learning jako metoda pomocnicza w procesie ksztalcenia.
Przykladowe dziedziny jego zastosowania.Rola planowania rozwoju gmin w procesie pozyskiwania funduszy
pomocowych w unii europejskiej.Strategia marketingowa na przykladzie przedsiebiorstwa zelmer
s.a..Analiza budzetow samorzadow terytorialnych oraz zasady ich finansowania na przykladzie gminy
niegowa.Analiza zrodel finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na rynku pierwotnym na przykladzie
miasta bedzin.Rola marketingu terytorialnego w rozwoju miasta (na przykladzie miasta leczycy).Faktoring
jako krotkoterminowa forma finansowania przedsiebiorstw.Plan pracy magisterskiej prawo.Analiza
wydatkow w zespole szkol im. C.k. Norwida w czestochowie w latach 2006-2009.Charakterystyka systemu
zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacjach non-profit na przykladzie caritas archidiecezji
krakowskiej.Unikanie odpowiedzialnosci karnej.Uwarunkowania zarzadzania dystrybucja na przykladzie
przedsiebiorstwa cargill pasze s.a..Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy jako element strategii
gospodarowania kapitalem ludzkim w organizacji.Analiza podatku od wartosci dodanej jako glownego zrodla
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dochodow budzetowych panstwa w latach 2002-2006.Jakosc zycia w gminie konienice w ocenie jej
mieszkancow.Ugoda administracyjna instrumentem ochrony praw jednostki wobec dzialan
administracji..Wplyw handlu krawymi diamentami na naruszenia praw czlowieka w afrykanskich konfliktach
zbrojnych.Wybrane aspekty gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
niegowa.Zawarcie i ustanie zwiazku malzenskiego w swietle przepisow przwz polskiego..E-marketing opportunities and threats for small and medium-size business on example of julart company.Rola kierownika
liniowego w procesie pozyskiwania pracownikow we wspolczesnej firmie.Kryterium efektywnosci w prawie
spadkowym.Kredyty mieszkaniowe w finansowaniu gospodarstw domowych na przykladzie banku pko bp
sa.Analiza i ocena kondycji finansowej spolki z udzialem skarbu panstwa na przykladzie zakladow
chemicznych police s.a..Temat pracy licencjackiej.Poprawa jakosci uslug administracji publicznej na
wybranych przykladach.Bankowa analiza ryzyka kredytowego przedsiebiorstwa.Sytuacja mlodziezy na
polskim rynku pracy.Analiza porownawcza bankowych uslug internetowych w ofercie bankow pko bp i ing
bank slaski.Plynnosc finansowa w ocenie mozliwosci kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki x.Zarzadzanie produkcja i jakoscia oraz utrzymanie maszyn w budownictwie..Zarzadzanie
rozwojem regionalnym na przykladzie wojewodztwa podlaskiego.Bezpieczenstwo klientow indywidualnych
w bankowosci elektronicznej. Przeglad zabezpieczen wybranych bankow.Kontratyp ryzyka
sportowego.Narzedzia zarzadzania kompetencjami jako element wspomagajacy rozwoj organizacji..Sposoby
wykorzystywania funduszy unijnych przez wybrane instytucje publiczne w krakowie.Rozrachunki z tytulu
dostaw i uslug w polityce rachunkowosci firmy uslugowej.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w
czestochowie na tle najwiekszych miast wojewodztwa slaskiego.Bezrobocie i metody jego zwalczania w
powiecie pabianickim w latach 2000-2005.Formalny i nieformalny venture capital.Wdrazanie systemu
zarzadzania jakoscia w malych i srednich przedsiebiorstwach przetworstwa tworzyw sztucznych jako
przedmiot uslug konsultingu technicznego..Roszczenia pracownika w przypadku wadliwego rozwiazania
umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce.Pozycja ustrojowa polskich sluzb specjalnych po roku
1997.Odpowiedzialnosc holteli za jakosc swiadczonych uslug..Ocena plynnosci finnsowej agencji
ubezpieczeniowej pzu s.a. w latach 2006 - 2008.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola formalna aktu
oskarzenia.praca licencjacka budzet gminy .Strategia marketingowa na przykladzie przedsiebiorstwa p.h.z.
yagra.Gotowe prace zaliczeniowe.Zarzadzanie zachowaniem klientow w sklepach
wielkopowierzchniowych.Podstawy skargi o wznowienie postepowania cywilnego..Bednárik- jaroslav. personálny manažment v kontexte trvalo udržatel’ného rozvoja : vedecká monografia .Analiza i ocena
jakosci obslugi klienta na podstawie firmy schenker sp. Z o.o..Analiza sprawozdania finansowego banku
komercyjnego na przykladzie pekao s.a. w lodzi.Kondycja finansowa gmin rogow i jezow w latach 20082010.Uwarunkowanie rozwoju wypozyczalni sprzetu wodnego jawor w branzy turystycznej.Identyfikacja
zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie produkujacym
narzedzia do obrobki plastycznej metali..Efekty marketingowe wdrazania strategii dystrybucji detalicznej na
przykladzie curver poland sp. Z o.o..Sadowa ochrona posiadania.Wplyw podatku od towarow i uslug na
funkcjonowanie przedsiebiorstw w polsce na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacji w
sieradzu sp. Z o. O..Sadowy wymiar kary.Zabezpieczenie egonomiczne- a poziom ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach przy produkcji konstrukcji stalowych.Pozycja rady nadzorczej w strukturze spolki
akcyjnej w kontekscie zasad corporate governance.praca licencjacka budzet gminy .Oczekiwania
aksjologiczne wobec biurokracji a zarzadzanie w sektorze publicznym.Postrzeganie szans na lokalnym rynku
pracy przez studentow kierunku architektura i urbanistyka politechniki krakowskiej.Szkolenia pracownicze
narzedziem pobudzania motywacji.Porozumienia ograniczajace konkurencje.Rola analizy finansowej w
przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwie x.praca licencjacka budzet gminy .Odroczony podatek
dochodowy w regulacjach polskiego i miedzynarodowego prawa bilansowego.Zajecie w sadowej egzekucji z
nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Ksiezyk- marianna. Red. - uwarunkowania i realia
funkcjonowania gospodarki polskiej w unii europejskiej .Wplyw kultury organizacyjnej na rozwoj organizacji
publicznej na przykladzie europejskiego centrum bajki im. Koziolka matolka w pacanowie..Style
przewodzenia w edukacji. Kontekst dzialania jako czynnik determinujacy.Przetwarzanie dokumentow
niejawnych w jednostkach wojska polskiego.Inwestycje ekologiczne w gminie wodzislaw.Zasady
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postepowania administracyjnego a dobra administracja..Cash flow jako przyklad analizy ekonomiczno finansowej firmy x.Unia europejska jako przyklad unii celnej.Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia
wolnosci.Wykonywanie kary grzywny.zrodla finansowania inwestycji gminy- jako jednostki samorzadu
terytorialnego- w oparciu o budzet i dotacje unijne.Podstawy- stosowanie i ograniczenia stosowania
tymczasowego aresztowania w swietle orzecznictwa sadow polskich i europejskiego trybunalu praw
czlowieka.Ochrona konsumenta w obrocie elektronicznym.Zadowolenie z pracy przy wykorzystaniu koncepcji
lean w przedsiebiorstwie.Drozdz- dominika. - interwencje humanitarne a suwerennosc panstwa :
realizowanie utopii - usprawiedliwianie uzyc.Transport miejski a niepelnosprawnosc. Analiza problemu
wystepowania i przezwyciezania barier technicznych i architektonicznych w srodkach transportu zbiorowego
i infrastrukturze na przykladzie lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw duzych inwestycji sportowych na
rozwoj lokalny. Studium przypadkow amerykanskich..Srodki trwale w aspekcie podatkowym i
bilansowym..Analiza kondycji finansowej gminy na przykladzie gminy bukowno w latach 20062009.Outsourcing uslug logistycznych w opiece zdrowotnej na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Eksploatacja maszyn i urzadzen przy produkcji rur kolnierzowych ogolnego
zastosowania..Burzynski- jan. - ryzyko w nowoczesnym swiecie : miedzy strukturalna determinacja a
podmiotowa kreatywnosci.Bankowosc internetowa jako nowoczesna forma dystrybucji uslug
bankowych.Wplyw gospodarki rynkowej na rozwoj bankow komercyjnych w polsce na przykladzie ing banku
slaskiego s.a..Wspolna polityka bezpieczenstwa i obrony unii europejskiej po traktacie z maastricht.Wplyw
motywacji na sukces firmy.Charakterystyka strategii marketingowych wytworni wodek wratislavia.Wsparcie
rozwoju sektora petrochemicznego w polsce.Ochrona praw konsumenta w handlu elektronicznym.Ustawa o
ksztaltowaniu ustroju rolnego jako wyraz harmonizacji polskiego prawa rolnego z ustawodawstwem unii
europejskiej.Wspolczesne teorie stosunkow miedzynarodowych jako pole dzialania dla prawnikow.Ocena
personelu jako element procesu motywowania na przykladzie firmy gronowalski sp. Z o.o..Wodejkostanislaw. Red. Nauk. - gospodarka turystyczna a grupy interesu .Nabywanie nieruchomosci w polsce przez
cudzoziemcow..praca licencjacka budzet gminy .Proba oceny dzialalnosci inwestycyjnej w obszarze
infrastruktury technicznej i spolecznej przeprowadzonej przez organy samorzadu terytorialnego gminy
ozimek w latach 2008-2010.Wspomaganie przez szkole wychowawczej roli rodziny- na przykladzie zespolu
szkol ogolnoksztalcacych integracyjnych nr 7 w krakowie..Kredytowanie i badanie zdolnosci kredytowej
podmiotow gospodarczych w banku spoldzielczym w mykanowie.Marketing uslug na przykladzie zeork
s.a..Rachunkowosc organizacji koscielnych na przykladzie domu malych dzieci im. Edmunda bojanowskiego
w czestochowie.Prawne i etyczne aspekty reklamy masowej.Plan kont a sprawozdawczosc finansowa zakladu
ubezpieczen na przykladzie jednostki x.Rola organizacji pomostowych w realizacji procesu
innowacji.Kryminologiczna ocena prostytucji nieletnich dziewczat.Pojecie prawne wypadku przy
pracy.Narzedzia reklamy internetowej.Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw na terenie
zgierza.Ocena ryzyka na wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie..Prawo pracy.Koncepcje strategiczne
funkcjonowania i rozwoju wspolczesnych przedsiebiorstw - analiza teoretyczna.Ocena wplwu zmiany
kosztow transportu na wynik finansowy firmy transportowej w latach 2006-2010 na podstawie firmy
tornado..Akcja jako instrument finansowy notowany na gieldzie papierow wartosciowych.Formy obrony
pozwanego w procesie cywilnym.Efektywnosc dzialalnosci kredytowej w latach 2000-2004 na przykladzie
banku pko s.a..Problematyka zawinionej niepoczytalnosci.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na
przykladzie robotniczej spoldzielni mieszkaniowej hutnik.Doniosla rola autonomii nauczycieli dla zarzadzania
szkola.Leasing i faktoring jako alternatywne zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw..Narzedzia implementacji metody tqm w sektorze bankowym.Rozwoj innowacji
automatycznej identyfikacji w procesach logistycznych.Prawo ochronne na znak towarowy jako dobro
prawne w obrocie gospodarczym.Bariery i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w polsce.Marketing uslug
politycznych w prezydenckich kampaniach wyborczych w usa i polsce.Prawne i kryminologiczne aspekty
dzialalnosci sekt w polsce .Charakterystyka ofert bankowych dla studentow.Ocena kondycji finansowej banku
komercyjnego na podstawie jednostkowych sprawozdan finansowych.Sobiecki- roman (1954- ). Red. przedsiebiorstwo a narastajaca niestabilnosc otoczenia .Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie
zadan gminy na tle perspektywy rozwoju gminy.Instytucja przymusowego wykupu akcjonariuszy
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mniejszosciowych w spolce akcyjnej..Projekt konstrukcji budynku wielofunkcyjnego praca inzynierska
budownictwo.Analiza wskaznikowa a ocena spolki na gieldzie.Przygotowanie i realizacja kampanii
reklamowych - analiza i ocena na przykladzie konkretnego przedsiebiorstwa.Analiza porownawcza warunkow
emisji reklam przez wybrane stacje telewizyjne.Fluktuacja a szkolenia pracownicze.Dyskryminacja ze
wzgledu na plec kobiet w policji.Zastosowanie metody servqual do oceny jakosci uslug..Analiza i ocena
funkcjonowania bankowosci elektronicznej w banku komercyjnym na przykladzie banku zachodniego wbk w
latach 2003-2007.Srodki transportu w branzy tsl.Spoleczno-ekonomiczne skutki migracji zarobkowych w skali
lokalnej na przykladzie miasta bielsk podlaski.Potwierdzenie gwarancji bankowej ze szczegolnym
uwzglednieniem umowy o kumulatywne przystapienie do dlugu.Filipiak- teresa anna. - zarys prawa
cywilnego .Analiza i ocena systemu motywacyjnego na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnohandlowego dombud.Fiducjarne nabycie nieruchomosci jako przyklad czynnosci powierniczej w prawie
polskim.Controlling jako instrument wspomagania dzialalnosci marketingowej..praca licencjacka budzet
gminy .Marketing w organizacjach non-profit na podstawie dzialalnosci fundacji polsat.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta w deblinie.Rozwoj zawodowy
pracownikow w zespolach zadaniowych dzialajacych w organizacjach publicznych.Weresa- marzenna. Red. polska - raport o konkurencyjnosci 2009 : zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne .Wspolpraca spolki
dominujacej ze spolkami zaleznymi w strukturze holdingowej powstalej w wyniku restrukturyzacji polskich
kolei panstwowych.Znaczenie srodkow finansowych pozyskiwanych z funduszy przedakcesyjnych unii
europejskiej w finansowaniu zadan realizowanych przez miasto grybow w latach 2003-2005.Olszynski- jozef.
Red. - polska i niemcy w unii europejskiej : gospodarki i przedsiebiorstwa w procesie integracji .Planowanie
jako instrument zarzadzania samorzadem terytorialnym na przykladzie powiatu czestochowskiego.Projekt
termorenowacji budynku wielorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie doskonaleniem
produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa metal-union..Zarzadzanie procesem rewitalizacji obiektow
pofabrycznych na przykladzie kompleksu manufaktura.Specyfika zarzadzania zespolami pracowniczymi w
malych organizacjach na przykladzie firm przemyslu meblowego.praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja
podzialu wladzy od xvii do xviii wieku.Opodatkowanie wspolne malzonkow w ustawie o podatku
dochodowym od osob fizycznych.Dozwolona krytyka prasowa a ochrona czci .Promocje konsumenckie na
rynku kosmetykow- analiza i ocena na przykladzie wybranych sklepow zajmujacych sie sprzedaza
kosmetykow.Analiza techniczna jako instrument wspierajacy decyzje inwestycyjne.Restrukturyzacja jako
zrodlo wzrostu wartosci firmy na przykladzie spolki poszukiwania nafty i gazu jaslo.Godecki- zbigniew. Red. etyka a podatki i doradztwo podatkowe .Ocena pozycji rynkowej przedsiebiorstwa forte s.a. na tle branzy
meblarskiej w polsce.Mobbing a jakosc pracy.Pisanie prac mgr.Podatek od towarow i uslug w polskich i
unijnych regulucjach podatkowych.Regulacje prawne- przeksztalcenia wlasnosciowe oraz planowane zmiany
w rolnictwie na przykladzie sektora cukrowniczego w polsce w latach 1989-2005.Obligacje korporacyjne w
finansowaniu przedsiebiorstwa.Pisanie prac magisterskich informatyka.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki
vat 2007 .Globalne stosunki miedzynarodowe a zarzadzanie przedsiebiorstwem.Wybrane aspekty strategii
marketingowej firm ponadnarodowych.Instytucja zlecania zadan i funkcji administracji publicznej w
samorzadzie terytorialnym..Wisniewski- jakub (1977- ). Red. - 4 lata czlonkostwa polski w ue : bilans kosztow
i korzysci spoleczno-gospodarczych .Projekt przyczolka w moscie drogowym klasy b z przeslem zespolonym o
rozpietosci 18-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Srodek trwaly w dzialalnosci gospodarczej.
Egzemplifikacje problemu na przykladzie samochodu osobowego.Temat pracy magisterskiej
pedagogika.Weryfikacja nowej metody oceniania pracownikow na przykladzie hotelu novotel krakow
centrum..Funkcjonowanie spolek kapitalowych na przykladzie banku zachodniego wbk s. A. - analiza
finansowa.Kaminska- anna. Red. - flexicurity - miedzy elastycznoscia a bezpieczenstwem na rynku pracy
.Rozwoj wybranych portow lotniczych w polsce w swietle integracji z unia europejska.Relacje miedzy
organizacja a otoczeniem na przykladzie towarzystwa przyjaciol ziemi kutnowskiej.Charakterystyka zjawiska
przemocy w rodzinie i jego zapobieganie..praca licencjacka budzet gminy .Pedagogika praca
licencjacka.Postepowanie wszczete skarga na przewleklosc procesu cywilnego.Jak napisac prace
magisterska.Liga narodow w ksztaltowaniu bezpieczenstwa i pokoju w europie.Ocena zdolnosci kredytowej i
procedury udzielania kredytow konsumpcyjnych.Motocyklisci w ruchu drogowym- a opinia
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spoleczna.Skutecznosc wybranych metod ograniczania wplywu pylow przemyslowych na srodowisko pracy
na przykladzie firm branzy obrobki metali..Zarzadzanie ewidencja operacji gospodarczych w malych i
srednich przedsiebiorstwach na przykladzie firmy rudner w latach 2007-2009.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Faktoring jako forma finansowania dzialalnosci gospodarczej.Wynik
pozostalej dzialalnosci operacyjnej a podatek dochodowy odroczony.Karalnosc hackingu w polskim prawie
karnym ze szczegolnym uwzglednieniem art. 267 § 1 kodeksu karnego z 1997 r. Analiza prawnokryminologiczna.Dobor pracownikow na przykladzie ppup poczta polska.System rozliczania podatku od
towarow i uslug vat po przystapieniu polski do unii europejskiej na przykladzie ppup poczta polska.Art_show
system zarzadzania trescia - sytem do autoprezentacji dla mlodych artystow.Kucinski- kazimierz (1950- ). Red.
- przedsiebiorczosc a rozwoj regionalny w polsce .Praca licencjacka filologia angielska.praca licencjacka
budzet gminy .Deontologia pracy profesjonalnego wywiadowcy gospodarczego.Pomoc w zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych najubozszych mieszkancow jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
lodzi.Ustanie malzenstwa przez rozwod..praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja dzialalnosci
marketingowej w internecie przedsiebiorstwa woz-mar.Szkolenie jako metoda transferu wiedzy na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego x.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym.Mozliwosci
systemu bezpieczenstwa narodowego w realizacji zapisu 5 art. Konstytucji rp.Analiza ekonomicznofinansowa na przykladzie firmy polfa-kutno s.a..Bezrobocie kobiet na loklanym rynku pracy na przykladzie
powiatu kaliskiego.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa za naruszenie praw czlowieka.Wybrane
prawne formy finansowania inwestycji spolek z o. O. Z sektora msp.Analiza dzialalnosci kredytowej banku
spoldzielczego w szczekocinach w latach 2003-2007.Rachunek kosztow jako podstawa zarzadzania w
przedsiebiorstwie realizujacym uslugi remontowo-budowlane.Marketing w dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy odziezowej layla.Analiza rezerw zwiazanych z utrata wartosci kredytow w bankach - na
przykladzie bos s.a..Rynek pracy w polsce. Korzysci i koszty wynikajace z czlonkostwa polski w unii
europejskiej.Prawne i etyczne granice wolnosci wypowiedzi w zawodzie dziennikarza.Ubezpieczenia od
wszystkich ryzyk - teoria i praktyka.Pozarzadowe wspomaganie wspolpracy transgranicznej - na przykladzie
dzialalnosci fundacji karpackiej i stowarzyszenia na rzecz euroregionu karpackiego euro - karpaty..Przejawy
ochrony przyrody i ochrony srodowiska w postepowaniu inwestycyjnym..Przeglad i analiza porownawcza
izolacyjnosci cieplnej skosnych dachow budynkow jednorodzinnych. Praca inzynierska
budownictwo.Ewolucja systemu finansowania jednostki budzetowej na przykladzie komendy miejskiej policji
w lodzi.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej przez samorzady lokalne na przykladzie gminy
baranowo.Analiza i ocena ryzyka kredytowego w dzialalnosci banku pko bp s.a..Nowoczesne metody
zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach.Bezrobocie wsrod mlodziezy - absolwentow- przyczyny i
skutki- metody jego zwalczania na przykladzie pup w myszkowie w okresie 2003-2004.Pisanie prac
cennik.Wynik finansowy banku komercyjnego.Odpowiedzialnosc przebijajaca wspolnika spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia (gesellschaft mit beschränkter haftung - gmbh) w prawie niemieckim a naduzycie tej
formy w prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy .Europejski fundusz spoleczny jako istotny czynnik
ksztaltowania poziomu bezrobocia..Rola ogniwa posrednictwa w kanale rynku na przykladzie firmy
artglob.Kultura organizacyjna a zarzadzanie publiczna instytucja kultury na przykladzie nowohuckiego
centrum kultury i osrodka kultury im c. K. Norwida.Wplyw jakosci kamienia wapiennego i procesu mielenia
na sprawnosc odsiarczania spalin.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Rekrutacja i selekcja
pracownikow na przykladzie firmy xyz sp. Z o.o..Wplyw polskiego systemu edukacji na bezrobocie wsrod
mlodziezy.Liberalizacja transportu kolejowego w polsce w swietle prawa unii europejskiej.Ludobojstwo.Ile
kosztuje praca magisterska.Kredyty mieszkaniowe w banku uniwersalnym i hipotecznym..Istota
opodatkowania dochodow w spolkach kapitalowych.Prawa i obowiazki detektywa w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Status prawny cudzoziemca w rzeczypospolitej
polskiej.Projekt malego warsztatu 4 stanowiska wymiany opon za zapleczem i magazynem. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Apelacja w postepowaniu uproszczonym.Rola parku
technologicznego w transferze i komercjalizacji innowacji w regionie..Rewitalizacja zdegradowanych
odszarow miejskich jako skladnik programow rozwoju miast i regionow na przykladzie malopolski oraz
wybranych regionow hiszpanii..Nieruchomosci magazynowe w polsce w aspekcie zarzadzania
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logistycznego.Prawne aspekty prowadzenia biznesu w sieci.Zroznicowanie kulturowe a wspolpraca na
przykladzie wloskiego przedsiebiorstwa rio tinto italy.praca licencjacka budzet gminy .Prokurator w
postepowaniu przygotowawczym.Public relations jako instrument w ksztaltowaniu wizerunku miasta na
przykladzie nowego targu.Malzenska rozdzielnosc majatkowa z wyrownaniem dorobkow.Doktryna
totalitaryzmu..Analiza kosztow rodzajowych na podstawie przedsiebiorstwa x w latach 2002-2005.Sposoby
pozyskiwania informacji gospodarczej .Uprawnienia kontrolne pracodawcy a ochrona godnosci i innych dobr
osobistych pracownika.Przeciwdzialanie bezrobociu mlodziezy na lokalnym rynku pracy. Studium przypadku
powiatu piotrkowskiego.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie marketingu w sferze uslug
finansowo-bankowych (na przykladzie ing banku slaskiego..Prablematyka turystyki osob niepelnosprawnych
na terenie zakopanego i okolic..Adaptacja oraz rozwoj korporacji w zmiennym otoczeniu poprzez ewaluacje
struktur i praktyk zarzadczych.Postepowanie w sprawach o uniewaznienie malzenstwa..Tematy licencjackie
pedagogika.Wspolpraca miedzynarodowa w zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej ze szczegolnym
uwzglednieniem stanowiska polski i unii europejskiej.Samodzielnosc gminy i jej prawna ochrona w
rzeczypospolitej polskiej.Jak wyglada praca licencjacka.System zarzadzania kariera ratownika
medycznego..Macierzynstwo za kratami.Bak- adam a. - praktyczne aspekty orzekania o kosztach sadowych w
sprawach cywilnych .Restrukturyzacja zatrudnienia w telekomunikacji polskiej s.a. - zrodlo generowania
bezrobocia- czy nowa szansa na rozwoj zawodowy..Gmina gdow jako atrakcyjny osrodek w centrum
malopolski..praca licencjacka budzet gminy .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 20042006.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Pisanie prac licencjackich lodz.Finansowanie
sfery socjalnej z funduszy unii europejskiej na przykladzie programu wszyscy rowni.Determinaty satysfakcji i
lojalnosci konsumentow widowisk sportowych na przykladzie stowarzyszenia pilki recznej stal
mielec.Granice korzystania przez organy administracji publicznej z uznania administracyjnego.Analiza
finansowa spolki lentex s.a. jako skuteczne narzedzie wspomagajace proces zarzadzania przedsiebiorstwem i
podejmowania decyzji.praca licencjacka budzet gminy .Zakres pojecia osoba pelniaca funkcje publiczna na
gruncie prawa polskiego oraz francuskiego. Proba analizy prawnoporownawczej..Strategia umacniania
pozycji malych i srednich przedsiebiorstw handlowych (w kontekscie rywalizacji z super- i
hipermarketami).praca licencjacka budzet gminy .Zarate- juan carlos. - treasury’s war : the unleashing of a
new era of financial warfare .Funkcjonowanie przedsiebiorstwa branzy motoryzacyjnej na rynku
europejskim..Nowoczesne narzedzia wspomagajace zarzadzanie logistyka.Odpowiedzialnosc spadkobiercow
za zobowiazania podatkowe spadkodawcy.Analiza mozliwosci powiatu wielunskiego do pozyskiwania
funduszy ue w latach 2007-2013..Odszkodowania za grunty zajete pod drogi.Principles and standards of
transnational taxation.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw na tle innych form wsparcia
panstwa.Kompetencje logistyki a zarzadzanie przedsiebiorstwem..Zarzadzanie szkola dla pozytywnych relacji
spolecznych uczniow i nauczycieli.Bankowosc korporacyjna w obsludze przedsiebiorstw.Metody prowadzenia
czynnosci operacyjno-rozpoznawczych- oraz wybrane sluzby panstwowe upowaznione do ich
stosowania.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow na przykladzie lodzkiego oddzialu
wojewodzkiego nfz.Karpiuk- miroslaw. Red. - miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczenstwa i
porzadku publicznego .Stwierdzenie niewaznosci decyzji w kodeksie postepowania
administracyjnego.Terroryzm lewacki buntem przeciwko wspolczesnej.Praca magisterska spis
tresci.Dzialalnosc polityczna margaret thatcher.Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Analiza i ocena
aktywnosci jednostek samorzadu tetytorialnego w powiecie lublinieckim w sieganiu po wsparcie z funduszy
unijnych w latach 2007-2011..Marketing relacji z klientem na rynku uslug ubezpieczeniowych.Barcz- jan
(1953- ). Red. - unia europejska a obrot towarami strategicznymi : nowe regulacje- nowe wyzwania
.Europejska spolka prywatna - spolka z o.o. Dla europy.Satysfakcja jako podstawa ksztaltowania lojalnosci
klienta na przykladzie dzialalnosci leroy merlin polska sp. Z o.o..Swiatowe dni mlodziezy - jako marka
turystyki pielgrzymkowej.Przeslanki zdolnosci patentowej wynalazkow biotechnologicznych.Sposoby
realizacji ocen pracownikow na przykladzie firmy ancora collection i firmy x.Kontrola panstwowa w polsce w
latach 1944-1989.Opodatkowanie przedsiebiorstw w polsce na przykladzie przedsiebiorstwa ice-full sp. Z
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o.o..Pomoc publiczna dla mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Prawno karne aspekty handu
ludzmi w polsce.Ksztaltowanie obrazu kultury polskiej zagranica na podstawie polskiego osrodka spoleczno kulturalnego w wielkiej brytanii..Status i kompetencje zarzadu spolki akcyjnej..Furmanska-maruszakagnieszka. - koszty pracy a zatrudnienie : wspolczesne koncepcje a rzeczywistosc .Sieci
komputerowe.Nieuwenhuijzen- marcel c. A. Van den. Red. - financial law in the netherlands .Analiza
opodatkowania dochodow w polsce i wybranych krajach unii europejskiej.Kryteria oceny i ranking uslug
wybranych bankow internetowych.Analiza porownawcza efektywnosci przedsiebiorstw wedlug sektorow w
gospodarce polskiej w latach 1995- 2000 i 2005..Wplyw wewnetrznych i zewnetrznych zrodel finansowania
na gospodarke gminy kleszczow.Nowe podejscie do zamowien publicznych.Analiza i ocena wplywu szkolen
na efektywnosc pracy instytucji samorzadowej.Kierunki rozwoju programow edukacyjnych szkolnictwa
wyzszego na tle polityki i inicjatyw unii europejskiej w latach 2006-2009.Zatrudnianie pilkarzy
profesjonalnych oraz zmiana ich przynaleznosci klubowej.Umorzenie rejestrowe /art.325f k.p.k./.Ocena
systemu motywowania pracownikow w urzedzie gminy wreczyca wielka.Przeplyw towarow a jakosc na
przykladzie sieci firmy x.Dziedzictwo kultury zydowskiej jako element atrakcji turystycznej..Elektroniczne
instrumenty platnicze w nowoczesnej bankowosci na przykladzie wybranych bankow.Venture capital i jego
znaczenie dla gospodarki.Akcje aktywizacji sprzedazy w sektorze bankowym na przykladzie banku
zachodniega wbk s.a..Rola bankow w przeciwdzialaniu zjawisku prania brudnych pieniedzy..Techniki
harmonogramowania w ramach zarzadzania przedsiewzieciem praca inzynierska budownictwo.Zakaz
kumulacji sankcji represyjnych za ten sam czyn.Pisanie prac licencjackich bialystok.Przewlaszczenie
nieruchomosci na zabezpieczenie.Zatrudnianie osob niepelnosprawnych w zakladach pracy
chronionej.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa brembo w latach 2007-2011..Wplyw inwestycji
rzeczowych na dzialalnosc przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Handel ludzmi i jego zwalczanie
w polsce.Status polityczny palestyny.Problemy agrobiznesu na przykladzie gminy dzialoszyn.Formy
doskonalenia zawodowego proponowane w powiatowym urzedzie pracy w czestochowie jako aktywna
forma walki z bezrobociem..Wplyw globalizacji na wzrost i rozwoj przedsiebiorstw.Wsparcie sektora malych i
srednich przedsiebiorstw z funduszy strukturach w polsce 2007-2013.Motywowanie jako funkcja zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie zakladow koksowniczych zdzieszowice: sp. Z o.o..Wplyw product
placement na zachowania konsumentow.Strategia konkurencji w sektorze uslug kurierskich na przykladzie
firmy dhl.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie green logistics w aspekcie optymalizacji kosztow
produktow na przykladzie firmy ikea.Podatek od towarow i uslug w budownictwie mieszkaniowym na
przykladzie firmy budowlano-montazowej..Wykorzystanie internetu w dzialalnosci marketingowej firmy
cinema city.Biznesplan jako narzedzie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Wydanie decyzji
administracyjnej bez podstawy prawnej.Wynagradzanie kadry kierowniczej.praca licencjacka budzet gminy
.Zrodla finansowania inwestycji komunalnych.Analiza i ocena uproszczonych form opodatkowania
przychodow malych przedsiebiorstw na przykladzie dach -tom w latach 2005-2009.Zarzadzanie rozwojem
regionalnym na przykladzie wojewodztwa podlaskiego.Wplyw wprowadzenia waluty euro na
funkcjonowanie polskich podmiotow gospodarczych.Nadanie klauzuli wykonalnosci tytulowi egzekucyjnemu
w postaci aktu notarialnego.Zarzadzanie kompetencjami pracownikow.Zapobieganie przemocy w rodzinie na
podstawie dzialan komisariatu policji w ozimku.Podatek liniowy jako alternatywa wobec opodatkowania
progresywnego..Wplyw instrumentow motywacyjnych na zachowania pracownikow.Skutecznosc systemu
zarzadzania jakoscia w srednim przedsiebiorstwie nalezacym do sektora msp na przykladzie: euro
kerze.Ksztaltowanie oferty uslug bankowych dla mlodych konsumentow..Filipiak- teresa anna. - zarys prawa
cywilnego .Ekonomiczno-spoleczne problemy bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 20052007.Procedury administracyjne.Ocena skutecznosci obnizania ryzyka kredytowego w jurajskim banku
spoldzielczym w lelowie.Ewidencja kosztow reklamacji w predsiebiorstwie na przykladzie firmy produkcyjnohandlowej.Planowanie kariery zawodowej uczniow z zastosowaniem teorii j. Hollanda.Graczyk- andrzej
(ekonomia). Red. - kryzys a rozwoj zrownowazony rolnictwa i energetyki .Kontrola panstwowa na ziemiach
polskich w xx wieku ze szczegolnym uwzglednieniem lat 1944-1994..Dzialania sektora publicznego
wykorzystujace technologie informacyjne w komunikowaniu publicznym..Rothbard- murray newton interwencjonizm- czyli wladza a rynek .Odpowiedzialnosc karna lekarza w zwiazku z wykonywaniem
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zawodu.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo danych charakteryzujacych kondycje finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa rolno-spozywczego dubielak.Identyfikacja i ksztaltowanie
sie kluczowych procesow logistycznych na.Postepowanie w sprawie praktyk naruszajacych zbiorowe interesy
konsumentow jako przyklad postepowania przed prezesem urzedu ochrony konkurencji i
konsumentow.Zarzadzanie logistyka dystrybucji w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza i ocena systemu logistycznego w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Nowoczesne
metody rekrutacji i selekcji pracownikow.Samorzadowe kolegia odwolawcze..Prawo policyjne.Zarzadzanie
kadrami w jednostce samorzadu terytorialnego (na przykladzie urzedu miejskiego w zelowie).Wplyw
podatkow samorzadowych na rozwoj miast na prawach powiatu na przykladzie piotrkowa trybunalskiego w
latach 1999-2005.Wplyw kontroli konstytucjonalnosci na system prawny.Rodzaje swiadczen z ubezpieczen
gospodarczych na przykladzie pzu s.a.Sposoby pozyskiwania wykonawcow/podwykonawcow robot
budowlanych na przykladzie….. Praca inzynierska budownictwo.Bezrobocie mlodziezy na lokalnym rynku
pracy na przykladzie powiatu kutnowskiego.Magazyn i jego funkcje we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Klamut- miroslawa (1944- ). Red. - adjustment of polish economy to the eu requirements
.Ubezpieczenie i windykacja naleznosci w przedsiebiorstwie.Formalizacja wspolpracy miedzy jednostka
samorzadu i administracji panstwowej na przykladzie urzedu marszalkowskiego wojewodztwa
malopolskiego i malopolskiego urzedu wojewodzkiego w krakowie oraz praktyki organizacyjne bazujace na
tej formalizacji.Zabojstwo kuchenne - aspekty kryminologiczne i prawno-karne.Wykorzystanie funduszy
strukturalnych unii europejskiej na przykladzie irlandii i grecji..Amerykanska i polska etyka sedziowska.Style
kierowania i ich oddzialywanie na motywacje pracownikow w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu
gminy w kamienicy polskiej i urzedu gminy w poczesnej.Merchandising sklepow detalicznych na przykladzie
rynku kosmetycznego w polsce.Pedagogika tematy prac licencjackich.Systemy wczesnego ostrzegania przed
upadloscia.Sprawozdanie finansowe jednostki jako zrodlo informacji do podejmowania decyzji na
przykladzie fabryki dywanow weltom s.a. w tomaszowie mazowieckim.Bělohlávek- alexander j. rozporzadzenie rzym i- konwencja rzymska : komentarz..Analiza wskaznikowa i jej ograniczenia na
przykladzie przedsiebiorstwa jutrzenka s.a. w latach 2005-2007.Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie lor arimr.Proces zarzadzania wiedza chroniona (jawna
i utajniona) w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a. w konieczkach.Strategia rozwoju
spoleczno- gospodarczego gminy na przykladzie miasta tomaszow mazowiecki.Praca magisterska
wzor.Analiza zjawiska bezrobocia w gminie opatowek.Pojecie obowiazywania w teorii dyskursu.praca
licencjacka budzet gminy .Firma kurierska x na rynku uslug logistycznych.praca licencjacka budzet gminy .Jak
powinna wygladac praca licencjacka.Analiza porownawcza platnych i darmowych platform sklepow
internetowych..Kontrola skarbowa jako element kontroli gospodarczej przedsiebiorstwa.Bibliografia praca
magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Determinanty jakosci wyrobow mleczarskich.Handel sztuka
wspolczesna w polsce - galeria nova w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Promocja sprzedazy dobr
lukusowych na przykladzie regionu czestochowskiego..Specyfika kontraktowej odpowiedzialnosci
odszkodowawczej adwokata.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji dla kierownictwa i klientow
banku komercyjnego.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych firmy p.p.u.
tomsoft sp. Z o.o. W latach 2001 - 2004.praca licencjacka budzet gminy .Oferta kredytowa banku na
przykladzie pko bp s.a..Metody restrukturyzacji przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem fuzji i
przejec.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie bezpieczenstwem uczniow..Kobieta - sprawczyni
zabojstwa..Blad jako wada oswiadczenia woli.Analiza zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa dokonywana
przez banki. Na przykladzie banku pko bp s.a. i spolki x.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie lukas bank sa.Wspolpraca nauki i biznesu w polsce - studium
przypadku cittru na uniwersytecie jagiellonskim w krakowie.Jakosc w sektorze uslug publicznych na
przykladzie banku spoldzielczego.Wplyw gminy na wydajnosc podatku od nieruchomosci.Zjawisko korupcji w
strazy granicznej.Nasladownictwo towarow.Systemy logistyczne w ujeciu miedzynarodowym na przykladzie
firmy x..Legitymacja skargowa w postepowaniu sadowoadministracyjnym..Przekroczenie uprawnienniedopelnienie obowiazkow przez funkcjonariusza publicznego - analiza art. 231 k.k..Partnerstwo publicznoprywatne jako metoda finansowania zadan publicznych.Instytucje kultury w gminie swierklaniec ich rola i
..
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znaczenie w aktywizacji kulturalnejn spolecznosci lokalnej na przykladzie gminnego osrodka kultury i
gminnej biblioteki publicznej.Pozbawienie i ograniczenie prawa wlasnosci nieruchomosci w prawie
administracyjnym.Znaczenie ksztaltowania wizerunku miasta (na przykladzie lomzy).Seminarium ii r.niest. V
r- zak.prawa finansowego.praca licencjacka budzet gminy .Marketing i przedsiebiorczosc w zarzadzaniu
kanalami dystrybucji zaopatrzenia w sprzet medyczny w wojewodzkim szpitalu zespolonym w
czestochowie.Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie lodzi.Kara
ograniczenia wolnosci w polskim kodeksie karnym .Kultura organizacyjna jako strategiczny zasob
warunkujacy dzialanosc przedsiebiorstwa (nsa przykladzie firmy komtel sp. Z .o.o).Praca magisterska
pedagogika wczesnoszkolna.Ryzyko inwestycji deweloperskich w budownitwie mieszkaniowym.Analiza
sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa x jako element zarzadzania firma..Pisanie prac
cennik.Finansowanie stowarzyszen na przykladzie stowarzyszenia pracownia na rzecz wszystkich
istot.Przygotowanie systemu okresowych ocen pracowniczych dla powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej.Funkcjonowanie organizacji non profit w polsce.Czynniki ewolucji struktury
organizacyjnej. Na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w lodzi.Wplyw polityki personalnej na rozwoj
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Procedury kontroli podatkowej w polskim prawie
podatkowym i ich skutecznosc.Analiza sprawozdania finansowego banku komercyjnego na przykladzie pekao
s.a. w lodzi.Konferencja sedziow izby karnej i izby wojskowej sadu najwyzszego - interpretacja prawa
miedzynarodowego i unijnego w sprawach karnych : konferencja sedziow izby.Fenomenologiczna analiza
podstaw prawa cywilnego w swietle koncepcji adolfa reinacha..praca licencjacka budzet gminy .Wybrane
problemy inwestycji zagranicznych na ukrainie.Park archeologiczny w gminie michalowice szansa rozwoju
lokalnego..Praca magisterska temat.Systemy wczesnego ostrzegania przed upadloscia.Nbp po przystapieniu
polski do unii europejskiej..Rola powiatowego urzedu pracy w przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie
radomszczanskim.Nadzor panstwowy nad lotnictwem cywilnym w polsce.Zasady udzielania urlopu
macierzynskiego. Uprawnienia pracownika i obowiazki pracodawcy..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie
prac maturalnych.System ubezpieczen spolecznych na przykladzie polski i wielkiej brytanii..Rozliczenia
miedzynarodowe w bankowosci na przykladzie banku pekao s.a..Chiny jako wspolczesne
supermocarstwo..Szablewski- andrzej t. Red. - rynki kapitalowe a koniunktura gospodarcza .Proces doboru
pracownikow do sluzby cywilnej na przykladzie komendy powiatowej policji w pabianicach.Ablewicz- joanna.
- funkcjonowanie przedsiebiorstw : podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista : kwalifikacja.Sieci
komputerowe w przedsiebiorstwach..Analiza fundamentalna i jej wykorzystanie w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych na rynku kapitalowym..Praca licencjacka zarzadzanie.Sportowa hala rekreacyjna – korty
tenisowe. Praca inzynierska budownictwo.Polityka zatrudnienia w opolskich przedsiebiorstwach
budowlanych..Przestepczosc zorganizowana w polsce i formy jej zwalczania.Proces doboru pracownikow do
sluzby cywilnej na przykladzie komendy powiatowej policji w pabianicach.Zarzadzanie instytucjami pomocy
spolecznej w polsce na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w stawiskach.praca licencjacka
budzet gminy .Telepraca jako alternatywa dla rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Finansowanie
pomocy spolecznej na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w strzeleczkach w latach 20052007..Optymalizacja podatkowa na przykladzie podatku dochodowego od osob prawnych.Operacje
pokojowe onz w afryce poludniowej.Prace licencjackie chomikuj.Potracenie ustatwowe w kodeksie cywilnym
i w zasadach europejskiego prawa umow.Wykorzystanie zabytkow architektury obronnej dla potrzeb
turystyki na przykladzie twierdzy przemysl.Naduzywanie pozycji dominujacej (czyny nieuczciwej konkurencji)
w stosunku do swoich klientow w wykonaniu umow bankowych.praca licencjacka budzet gminy .Klient i jego
obsluga w koncepcji marketingu na przykladzie firmy imtronic.Dobor pracownikow a strategia
funkcjonowania na przykladzie firmy..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.System oceny pracownikow w kontekscie przydatnosci do pracy.Analiza dochodow i wydatkow ubezpieczen
spolecznych.Algorytm genetyczny w analizie danych finansowych.Straz pozarna w polsce na przykladzie
powiatu kutnowskiego.Monitoring w miejscu pracy a ochrona godnosci i prywatnosci pracownika.Znaczenie
uznania za strone wojujaca w swietle rozwoju wspolczesnych stosunkow miedzynarodowych i prawa
miedzynarodowego ze szczegolnym uwzglednieniem armii wyzwolenia kosowa.Wplyw dotacji unijnych na
budzet gminy kamienica polska w okresie 2006-2009.Aspekt socjalny podatku dochodowego od osob
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fizycznych.Sadownictwo administracyjne w ii rzeczyposplitej.Wplyw kosztowna wynik finansowy zakladu
opieki zdrowotnej na przykladzie samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej w
wieruszowie.Efektywne zaopatrzenie droga do obnizenia kosztow i zwiekszenia konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa produkcyjnego.Trendy i kierunki usprawnien procesow transportowych w logistyce.Analiza
dzialalnosci kredytowo-depozytowej banku pko bp s.a. w latch 2006-2010.Promocja kultury teatrow i
karaimow w polsce przez ich wlasne instytucje.Integracja systemu bankowego z ubezpieczeniowym w
polsce.Przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie zwiazku przestepczym /art258 kk/.Wortal informacyjny
jako narzedzie promocji i kooperacji firmy z branzy wydawniczej..Wplyw budowy oczyszczalni sciekow na
rozwoj gminy sobolew.System rolniczych swiadczen dlugoterminowych realizowanych przez instytucje
publiczna na przykladzie oddzialu regionalnego krus w krakowie..Inwestycje komunalne finansowane ze
srodkow unii europejskiej w gminie wreczyca wielka.Zjawisko bezrobocia na przykladzie gminy i miasta
pajeczno.Prawo do dobrej smierci w polskim prawie karnym.Zarzadzanie i administrowanie
nieruchomosciami na przykladzie gminy lelow..Materialne aspekty motywacji pracowniczej.Wspolna polityka
rolna unii europejskiej - cele- zasady- znaczenie.Pisanie prac licencjackich wroclaw.praca licencjacka budzet
gminy .Administracyjne ograniczenia wolnosci gospodarczej..Wizerunek zakladu energetycznego
czestochowa w ksztaltowaniu relacji z klientami.Znaczenie gospodarki nieruchomosciami w zasilaniu
budzetu gminy miejskiej turek.praca licencjacka budzet gminy .Straz miejska w nowym saczu.Swoboda
wypowiedzi osoby przesluchiwanej w polskim procesie karnym.Analiza dystrybucji wyrobow tytoniowych w
firmie imperial tobacco polska s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zbieg postepowania
sadowoadministracyjnego z nadzwyczajnym postepowaniem administracyjnym.Kryminologiczne i prawne
aspekty pedofilii.Znaczenie funduszy strukturalnych w modernizacji polskiego rolnictwa.Lojalnosc klienta znaczenie marki.Rola sadu najwyzszego w postepowaniu karnym.Marketing uslug publicznych gminy
blachownia.Prawnokarna ochrona informacji niejawnych.Samorzadowe kolegium odwolawcze jako
szczegolny organ administracji publicznej..Motywacja w swietle zmiany ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy
zawodowych.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie gobi s.a. w latach 1999 2003.Kultury organizacyjne stanow zjednoczonych i polski - roznice i podobienstwa.System radio frequency
identification i jego znaczenie w procesach logistycznych w przedsiebiorstwie.Ochrona prawa do prywatnosci
w prawie miedzynarodowym na przykladzie danych geolokalizacyjnych.Praktyczne problemy stosowania
przepisow o gospodarowaniu odpadami w swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii
europejskiej.Pozaplacowe czynniki motywacyjne stosowane w przedsiebiiorstwach miedzynarodowych na
przykladzie us pharmacia oraz przedsiebiorstwa x.Etyczne-moralne i prawne konsekwencje wykorzystania
komorek macierzystych.praca licencjacka budzet gminy .Monistyczny system struktury organow spolki
kapitalowej w prawie polskim.Geneza i rozwoj sadownictwa administracyjnego..Rynek nieruchomosci
gruntowych w polsce.System motywacyjny a wydajnosc pracy na przykladzie przedsiebiorstwa komet - urpol
spolka z o. O. W kedzierzynie - kozlu..Analiza efektywnosci zrodel finansowania inwestycji w
przedsiebiorstwie budownictwa elektroenergetycznego elbud katowice sp. Z o.o..Ambroziak- lukasz. - the eu
- taiwan fta - what does it mean for poland? .Ocena zarzadzania nieruchomosciami w czestochowskiej
spoldzielni mieszkaniowej nasza praca.Zabojstwo eutanatyczne (eutanazja).praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Krause- ewa. - planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentow :
miedzy wyobrazeniami a strategiami .Zarzadzanie wybranymi podsystemami logistycznymi w
przedsiebiorstwie mleczarskim..Preferencje i zachowania nabywcow czekolady wsrod studentow uj.Modele
biznesu internetowego - koncepcja strategii biznesowej na przykladzie malej firmy.Realizacja zadan z zakresu
pomocy spolecznej na przykladzie swiadczen rodzinnych udzielanych przez gminny osrodek pomocy
spolecznej w slomnikach..Wykorzystanie internetu przez biura podrozy - analiza na podstawie wybranych
biur podrozy w polsce.Analiza elementow marketingu mix na przykladzie firmy uslugowej rodzinka
cafe.Szara strefa rynku pracy i sposoby jej ograniczania w polsce w latach 1998-2004.Znaczenie podatkow
dochodowych w polityce fiskalnej.Ochrona praw mniejszosci narodowych w prawie miedzynarodowym i
krajowym.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie carboautomatyki.praca licencjacka budzet
gminy .Prawnokarne i konstytucyjne aspekty tzw. Prowokacji policyjnej.praca licencjacka budzet gminy
.Charakterystyka i porownanie rozwoju gospodarek argentyny i brazylii od czasow kolonialnych do wybuchu
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wielkiego kryzysu (1492-1930).Wybrane formy promocji nieruchomosci dzialajacych na terenie miasta
czestochowy.Zdobywanie przewagi konkurencyjnej - na przykladzie organizacji sektora
spolecznego.Zarzadzanie wplywami i wydatkami w gminie szczekociny na przestrzeni lat 2007 2009.Aktywne formy przeciwdzialaniu bezrobociu w polsce- ze szczegolnym uwzglednieniem powiatu
tarnowskiego i miasta tarnowa w latach 2008-2009..Zabojstwo w afekcie.Normatywna regulacja pojecia
spolki dominujacej w prawie polskim oraz zwiazane z tym problemy.Wplyw europejskiego funduszu rozwoju
regionalnego unii europejskiej na rozwoj powiatu klobuckiego w latach 2007-2010..System wladzy
sadowniczej rzeczypospolitej polskiej i jego elementy.Zarzadzanie zmiana na przykladzie wdrozenia norm iso
serii 9001 w przedsiebiorstwie bewa.Sukcesja panstw we wspolczesnym swiecie: praktyka powstania nowych
panstw na tle konwencji wiedenskich.Nabywanie nieruchomosci rolnych przez cudzoziemcow.Modern
performance measurement indicators in the mainstream of seeking shareholders value.Polityka oswiatowa
w zjednoczonej europie. Polscy nauczyciele wobec europejskiego wymiaru edukacji..Wybrane elementy
analizy finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie pkn orlen.Dzialalnosc otwartych funduszy emerytalnych
na przykladzie commerical union.Analiza wymagan systemu zarzadzania jakoscia pod katem podniesienia
poziomu bezpieczenstwa i zadowolenia klienta- na przykladzie zakladu produkcyjnego wyrobow
medycznych.Krawczyk-sokolowska- izabela. Red. - perspektywy zrownowazonego rozwoju przedsiebiorstw :
monografia .Proces rekrutacji i selekcji kandydatow do sluzby w policji..E-commerce a zarzadzanie
projektem informatycznym.Praca magisterska psychologia.Promocja uslug agroturystycznych.Alternatywne
zrodla energii stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Praca inzynierska budownictwo.Istota i
znaczenie sprawozdan finansowych w funkcjonowaniu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy wozniki.Pisanie prac licencjackich kielce.Telepraca jako przedmiot dzialalnosci gospodarczej..praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie analizy finansowej i ekonomicznej w procesie zarzadzania.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w sluzbie zdrowia na przykladzie szpitala miejskiego w krakowie.Srodki przeciwdzialajace
unikaniu opodatkowania dochodu osob prawnych.Dmochowska- halina. Red. - polska w unii europejskiej =
poland in the european union : 2004-2014 .Pisanie prac maturalnych tanio.Pojecie i rodzaje strajkow.Projekt
wdrozenia systemu haccp na przykladzie stolowki prowadzonej przez firme x.Konflikty interpersonalne w
srodowisku pracy. Porownanie na przykladzie wybranych placowek: urzad miejski w sandomierzu oraz zaklad
federal mogul w gorzycach.Wplyw dyrektywy dotyczacej efektywnosci energetycznej budynkow na
budownictwo mieszkaniowe w polsce.Assessment center jako kluczowy etap w pozyskiwaniu pracownikow
na przykladzie firmy ubezpieczeniowej.Determinanty popytu na uslugi bankowosci elektronicznej w opinii
konsumentow..Istota kosztow w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Modus operandi
sprawcow zbrodni na tle seksualnym.Pietrulewicz- boguslaw. Red. - edukacja- praca- rynek pracy .Ocena
funkcjonowania zasobow materialnych i niematerialnyc w odniesieniu do przemyslu oddziezowego..Portal
do wymiany informacji handlowych w zakresie obrotu paletami - www.epal.net.pl- jako nowoczesne
narzedzie wspierajace rynek palet eur w polsce.Analiza mozliwosci powiatu wielunskiego do pozyskiwania
funduszy ue w latach 2007-2013..Wykladnia prawa krajowego zgodnie z prawem unii europejskiej.Wplyw
statusu spolecznego i ekonomicznego rodzicow na edukacje dzieci.Projekt studni startowej do
mikrotunelowania praca inzynierska budownictwo.Srodki zabezpieczajace w kodeksie karnym z 1997 r.
.Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy..Efektywnosc portretu pamieciowego.Efektywnosc systemu
wynagrodzen na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Zastosowanie wybranych teorii lokalizacji w
analizie rozmieszczenia nowoczesnych parkow magazynowych w polsce.Nosniki informacji oraz sieci
teleinformatyczne z wykorzystaniem technologii optycznych..praca licencjacka budzet gminy .Ocena
dzialalnosci marketingowej hurtowni na podstawie pgf - lodz.Analiza i ocena efektywnosci dzialalnosci
kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego we wloszczowie w latach 2003-2006.Istota i charakter
instytucji doradztwa podatkowego..Gospodarowanie nieruchomosciami przez wladze publiczne.Identyfikacja
zagrozen- oraz ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy- na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego.Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy
moszczenica w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .System
finansowania swiadczen z tytulu bezrobocia..Projekt stalowej wiaty nad placem targowym praca inzynierska
budownictwo.Motywowanie pracownikow na przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w
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przasnyszu.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie mieszko s.a..Pisanie prac magisterskich
krakow.Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki.Wykorzystanie dzialan pokl w ksztaltowaniu kapitalu ludzkiego
w malych i srednich przedsiebiorstwach w polsce.Motywacyjne aspekty zarzadzania firma na przykladzie
firmy kosmetycznej avon.Wybor ekonomicznie efektywnego srodka transportu w malym
przedsiebiorstwie.Cywilnoprawna ochrona sfery zycia prywatnego osob publicznych.Preferencje i
zachowania nabywcow papierosow w wielkich aglomeracjach na przykladzie krakowa i gdanska.Zakazy
dowodowe- a sposoby przesluchiwania osob w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy
.Emigracja ludnosci a polski rynek pracy w latach 2000- 2008.Analiza mozliwosci wprowadzenia waluty euro
w polsce.Czynnosci handlowe w systemie prawa ii rzeczpospolitej.Analiza sytuacji majatkowo-finansowej
przedsiebiorstwa sacmi sp.z o.o..Koszt utrzymania jednego osadzonego w zakladzie karnym w herbach.praca
licencjacka budzet gminy .Ogolna charakterystyka zasad odpowiedzialnosci karnej i karania w chinskim
kodeksie karnym.Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa..Zabojstwo gen. Marka papaly.
Studium przypadku.Nadzor w materialnym prawie administracyjnym na przykladzie uslug zwiazanych z
podpisem elektronicznym..Wzruszalnosc ostatecznych decyzji administracyjnych jako srodek zapewniajacy
efektywnosc prawu europejskiemu i jego realizacja w polskim prawie.Prawa pacjenta psychiatrycznego.praca
licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania zadan gminnych na przykladzie gminy klobuck w latach 20082010.Dajczak- wojciech. - dobra wiara jako symbol europejskiej tozsamosci prawa .Zarzadzanie ryzykiem
kredytow konsumenckich w praktyce banku spoldzielczego w glubczycach.Zapotrzebowanie ziemi na
energie. Innowacyjny projekt desertec - energia sloneczna z pustyn.Marketing jako tworca grup spolecznych.
Rekonstrukcja grup spolecznych w dyskursie reklam..Szyjko- cezary tomasz. Red. - polskie prawo w procesie
integracji europejskiej - dekada doswiadczen..Terroryzm lewacki buntem przeciwko wspolczesnej.Kobiety na
rynku pracy. Analiza przypadkow malej firmy i korporacji.Biurokracja- biurokratyzacja i dysfunkcje
biurokracji.Dostosowanie systemu norm technicznych do wymagan uniii europejskiej na przykladzie
okregowej spoldzielni mleczarskiej w pilicy..Stawska- joanna. - stopy procentowe a inwestycje w polsce i
strefie euro .Dzialalnosc kredytowa i zarzadzanie rynkiem kredytowym na przykladzie banku pekao s.a.
oddzial w makowie mazowieckim.Analiza satysfakcji oraz lojalnosci klientow banku na podstawie pko bp s.a.
w rawie mazowieckiej.Zakladowe uklady zbiorowe pracy w ujeciu empirycznym..Analiza i ocena sytuacji
ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie bioton s.a. w latach 2005-2007.Strategia promocji
przedsiebiorstwa na przykladzie zug elektromet s.a..Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji ekonomicznej przedsiebiorstwa.Przykladowe tematy
prac magisterskich.Wplyw funduszy strukturalnych na rozwoj wojewodztwa podkarpackiego.Strategia
marketingowa firmy gillette.Finanse jednoski budzetowej na przykladzie domu pomocy
spolecznej.Wspieranie gospodarstw niskotowarowych z funduszy strukturalnych unii europejskiej przez
agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Specjalnosc zarzadzanie zasobami ludzkimi jako miejsce
ksztaltowania kompetencji menedzerskich - oczekiwania i opinie studentow wydzialu zarzadzania
uniwersytetu lodzkiego.Wybrane aspekty kryminalistyczne srodkow dzialajacych podobnie do
alkoholu.Lancuch wartosci: analiza dzialan i procesow w przedsiebiorstwie zpe zapel s.a..Cykl zycia
organizacji na przykladzie fundacji mimo wszystko.praca licencjacka budzet gminy .Public relations jako
instrument ksztaltowania wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie media markt .Milo- wladyslaw. stabilnosc rynkow kapitalow a wzrost gospodarczy .Wplyw sektora turystycznego na rozwoj spolecznogospodarczy w unii europejskiej.Rewitalizacja miasta opola..Etyka w badaniach medycznych..Wolontariat
pracowniczy jako narzedzie integracji zespolow pracowniczych.Rola transportu lotniczego w przewozach
pasazerskich na przykladzie lotniska im. Fryderyka chopina w warszawie.Wplyw wydarzen muzycznych na
rozwoj turystyki w krakowie.Malzenstwo konkordatowe..Marketing w malej firmie (na przykladzie
wypozyczalni samochodow alpasped).Prawnokarna problematyka przeszczepu.Pozyskiwanie i
wykorzystywanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarzadowe dzialajace na terenie miasta
przemysla.Dynamika procesow fuzji i przejec na polskim i globalnym rynku bankowym..Funkcjonowanie
spoldzielni mieszkaniowej w warunkach wolnorynkowych. Studium przypadku..Kredyty mieszkaniowe w
polsce na przykladzie pko bp sa.Zasada rownego traktowania pracownikow bedacych obywatelami unii
europejskiej w zakresie warunkow zatrudnienia.Analiza funkcjonowania handlu internetowego w
..
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polsce.Logistyka w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Rola i wykorzystanie internetu w dzialalnosci
marketingowej przedsiebiorstw.Wolska- grazyna. Red. - wspolczesne problemy ekonomiczne : polityka
panstwa a proces globalizacji .Dolecki- henryk. Red. - kodeks postepowania cywilnego..praca licencjacka
budzet gminy .Wyczerpanie srodkow zaskarzenia jako przeslanka dopuszczalnosci skargi.Analiza finansowa
budzetu gminy jako narzedzie oceny efektywnosci gospodarowania srodkami publicznymi.Instrumenty
elektroniczne w operacjach rozliczeniowo-lokacyjnych bankow.Zastaw rejestrowy na udzialach w spolce z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Prace magisterska.Polityka handlowa i rozwojowa unii europejskiej wobec
krajow rozwijajacych sie na przykladzie grupy panstw akp.Realizacja zasad marketingu personalnego w opinii
pracowniow regionu czestochowskiego.Wstep do pracy licencjackiej.Kondycja polskiego gornictwa oraz
perspektywy jego rozwoju na przykladzie jastrzebskiej spolki weglowej (jsw).System motywacyjny firmy
siodemka a poziom stresu pracownikow.Pisanie prac licencjackich opole.Rozwod w swietle prawa
prywatnego miedzynarodowego.Wykorzystanie franchisingu w uslugach gastronomicznych.Postepowanie
upominawcze.Nauczanie prawa w okupowanej polsce w okresie ii wojny swiatowej.Podtrzymywanie
wizerunku firmy na przykladzie firmy volvo.praca licencjacka budzet gminy .Cyfrowe makiety instrumentem
doskonaleniaprocesu..Doskonalenie zawodowe pracownikow oswiaty na przykladzie
gimnazjum.Kryminologiczne teorie uczenia sie zachowan przestepnych.Uwarunkowania rozwoju
zawodowego nauczycieli na przykladzie gimnazjum nr 1 w dabrowie gorniczej.Motywowanie pracownikow
na przykladzie karpackiej spolki gazownictwa sp. Z o.o. W tarnowie.Motywowanie pracownikow do wyzszej
wydajnosci pracy na przykladzie trw automotiv.Dzialalnosc gospodarcz administracji panstwowej.Otoczenie
malych i srednich przedsiebiorstw w integrujacej sie europie.Kryminologia.Zakres i wygasniecie
pelnomocnictwa procesowego.Ocena procesu rekrutacji i selekcji pracownikow na podstawie szkoly
podstawowej nr 4 w sieradzu.Efektywnosc inwestowania w polskie akcyjne fundusze inwestycyjne w latach
2002-2008.Finansowe aspekty oddzialywania szarej strefy na dzialalnosc malych i srednich
przedsiebiorstw.Wplyw nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych na wybrane aspekty
polityki rachunkowosci zakladu budzetowego administracji nieruchomosciami lodz-gorna zachod.praca
licencjacka budzet gminy .Borowska- grazyna - ksiegowosc i kalkulacja : podrecznik do nauki zawodu technik
ekonomista- technik rachunkowo.Sposoby wspolpracy pomiedzy polskimi i zagranicznymi jednostkami
samorzadu terytorialnego.Spolki osobowe jako jedna z form prowadzenia dzialalnosci godpodarczej na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa pracy i polityki
spolecznej.Ocena ofert wycieczek do grecji i wloch na przykladzie najwiekszych biur podrozy dzialajacych na
terenie polski..Funkcjonowanie podatku od towarow i uslug na przykladzie przedsiebiorstwa dekorstudio.Strefa euro w obliczu trwania swiatowego kryzysu finansowego.Wydatki budzetow gmin w polsce na
przykladzie gminy wola krzysztoporska w latach 2006-2010.Rola promocji i public relations w ksztaltowaniu
wizerunku uczelni wyzszych w polsce na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego w krakowie.Ocena kondycji
finansowej spolki zpc mieszko s.a. w latach 2001-2004.praca licencjacka budzet gminy .Celowosc i zasadnosc
postepowania przyspieszonego w sprawach o przestepstwa.Metody okreslania czasu zgonu.Pozyskiwanie
pracownikow przez urzad gminy krupski mlyn.Wybrane zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwach gastronomicznym..Pisanie
prac magisterskich prawo.Prawne i spoleczne problemy ochrony klimatu.Podatek akcyzowy w procesie
harmonizacji z unia europejska..Modus operandi sprawcow kradziezy z wlamaniem na terenie bialegostoku
w latach 2006 - 2010.Kredytowanie nieruchomosci przez banki.Rola produktow bankowych dla ludnosci w
dzialalnosci bankow komercynych.Stadniczenko- stanislaw leszek. Red. - urzeczywistnianie wolnosci
przekonan religijnych i praw z niej wynikajacych .Internet - jako nosnik nowoczesnej reklamy.Zachowanie
kierownika a motywacja pracownikow na przykladzie firmy powszechna spoldzielnia spozywcow zorza w
radomsku..Satysfakcja klientow na przykladzie przedsiebiorstw specjalizujacych sie w myciu cystern.Rola
analizy finansowej w systemie ostrzegania przed upadloscia przedsiebiorstw na przykladzie monnari
s.a..Niepoczytalni sprawcy zabojstw.Odpowiedzialnosc osob trzecich za zobowiazania podatkowe spolek
prawa handlowego.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie gminnej strazy miejskiej a
bezpieczenstwo miasta prudnik.Akt notarialny jako tytul egzekucyjny.Strategie wzrostu wybranej firmy
sektora gorseciarskiego.Wplyw wynagrodzenia na motywacje i satysfakcje pracownika na przykladzie firmy x
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poland.Rola przedsiebiorstwa poczta polska w warunkach konkurencji na rynku uslug pocztowych..Znaczenie
zaopatrzenia w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy zaklady podzespolow radiowych miflex
s.a..Dzialalnosc instytucji kultury na przykladzie krakowskiego biura festiwalowego.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena zagrozen i ryzyka zawodowego w zakladach sluzby zdrowia (na przykladzie samodzielnegopublicznego zakladu opieki zdrowotnej w czestochowie)..Turystyka pielgrzymkowa w polsce - ocena jakosci
uslug oferowanych w kalwarii zebrzydowskiej..Logistyka dystrybucji produktow w przedsiebiorstwie x.Senat
jako organ centralnego zarzadu wolnego miasta krakowa..Projekt portalu turystycznego www.zakopaneinfo.pl oraz analiza znaczenia promocji internetowej dla rozwoju turystyki na podhalu.praca licencjacka
budzet gminy .Wspoldzialanie zwiazkow zawodowych przy rozwiazywaniu stosunku pracy.Promocja
malopolskich osrodkow zwiazanych z wodolecznictwem (spa).Satysfakcja i lojalnosc klientow na przykladzie
fortis bank polska s.a..Seryjni zabojcy.Mularska-kucharek- monika. - kapital spoleczny a postawy i dzialania
przedsiebiorcze mieszkancow w lodzi .Motywacja jako element procesu zarzadzania zasobami ludzkimi
wsrod ludzi niepelnosprawnych na przykladzie przedsiebiorstwa best work.Wladza wykonawcza w
panstwach federalnych na przykladzie republiki federalnej niemiec- konfederacji szwajcarskiej i stanow
zjednoczonych ameryki polnocnej..Podporzadkowanie pracownika pracodawcy w umownym stosunku
pracy.praca licencjacka budzet gminy .Psychologiczna teoria prawa leona petrozynskiego.Motywacja jako
kluczowy czynnik ksztaltowania kapitalu ludzkiego na przykladzie ferax sp. Z o.o..Zezwolenie na wytwarzanie
produktow leczniczych..Marka w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa telekomunikacja polska
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektem wspolfinansowanym z funduszy unii europejskiej
na przykladzie projektu oswiatowego dla powiatu brzeskiego..Praca licencjacka pisanie.Telepraca jako
nietypowa forma zatrudnienia na gruncie polskiego i europejskiego prawa pracy.Kara pozbawienia wolnosci
w polskim prawie karnym..Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob prawnych na przykladzie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji w jaroslawiu sp. Z o.o..Emocje w reklamie dobr
luksusowych..Zalewski- romuald i. Red. - innovativity of enterprises and product quality = innowacyjnosc
przedsiebiorstw a jakosc pr.Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w kontekscie anomalii zachowania cen
akcji na przykladzie informacji o splitach na gpw w warszawie.Status prawny malzonka wspolnika spolki
kapitalowej.Ryzyko w organizacji procesu sedycyjnego na przykladzie przewozow samochodowych
wybranego przedsiebiorstwa.Umowa leasingu w ustawie o podatku dochodowym od osob fizycznych.Zapis
na sad polubowny w grupie spolek na gruncie prawa polskiego.Proces rekrutacji i selekcji pracownikow w
przedsiebiorstwie cemex polska oddzial cementownia rudniki.Sytuacja spoleczno -gospodarcza miasta
lowicza.Socjolingwistyka penitencjarna.Analiza efektywnosci strategii inwestycyjnych z udzialem
instrumentow pochodnych.Pojemnosc zadluzeniowa podmiotu gospodarczego na przykladzie spolek
notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Nierownosci dochodowe gospodarstw
domowych- jak bariera rozwoju spoleczno-gospodarczego w polsce.System zamowien publicznych na rynku
uslug rzeczoznawcow majatkowych.Negocjacje w projekcie wdrozen systemu informatycznego w firmie asset
management.Wplyw polityki strukturalnej unii europejskiej na rozwoj regionow na przykladzie powiatu
kutnowskiego..Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwan nauczycieli a efektywnosc szkolen..Bezrobocie mlodych
ludzi w powiecie wieruszowskim.Analiza finansowa spolki na przykladzie polfa kutno s.a..Clo jako instrument
polityki handlowej.Mobbing w stosunkach pracy..Upublicznienie jako opcja rozwoju spolki (na przykladzie
firmy farmaceutycznej nepentes s.a.).Pozycja ustrojowa rzadu we wloszech.Strategie zarzadzania gmina
ukierunkowane na tworzenie sprzyjajacych warunkow do rozwoju przedsiebiorczosci..Gospodarka finansowa
samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu ostroleckiego.Analiza dzialalnosci finansowej samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 2006 -2010.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym
w banku komercyjnym na przykladzie pko s. A..Praca magisterska z rachunkowosci.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza jakosci uslug bankowych w okresie transformacji systemu bankowego w polsce po 1989 rokuna przykladzie banku pekao s.a..Wplyw kryzysu gospodarczego na sytuacje finansowa przedsiebiorstwa
lewian w latach 2007-2013.Charakter umowy i stosunku prawnego timesharingu w kontekscie ochrony
konsumentow.Integracja danych w witrynach e-biznesowych.Pozyskiwanie i utrzymywanie klienta na
przykladzie firmy pwpw ochrona.Budowa wizerunku miasta jako czynnik konkurencyjnosci na przykladzie
miasta radomia..Demokracja atenska: ustroj- idee- krytycy..Funkcjonowanie malej firmy na rynku
..

..
zaawansowanych technologii.Konstrukcje rzeczowych zabezpieczen wierzytelnosci kredytowych oraz ich
wplyw na sytuacje prawna banku- wysokosc ryzyka kredytowego i wymogi kapitalowe- ze szczegolnym
uwzglednieniem postanowien standardow bazylejskich - basel ii ( nowa umowa kapitalowa ) .Identyfikacja i
ocena obszarow o przyczyn powstawania niezgodnosci przy produkcji wyrobow zeliwnych..Marketingowa
koncepcja przedsiebiorstwa.Kluczowe kompetencje jako determinanty strategii lancucha dostaw na
przykladzie wal-mart oraz procter&gamble.Rydzkowski- wlodzimierz. Red. - transport .Czynniki wyboru tras
w transporcie podmiejskim na przykladzie firmy aura.Funkcja kontroli w systemie zarzadzania jakoscia
opartym na normie iso 9001:2000 na przykladzie tc debica s.a..Analiza porownawcza mozliwosci i ograniczen
marketingu szeptanego i reklamy.Znaczenie inwestycji zagranicznych dla rozwoju spoleczno-gospodarczego
miasta lodz.Rachunek zyskow i strat jako prezentacja informacji o wielkosci i strukturze wyniku finansowego
na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego cmb..Charakterystyka wynagrodzen pracowniczych i
menedzerskich.Zatrudnianie mlodocianych.Sytuacja prawna tymczasowo aresztowanego.Mediacja w
postepowaniu cywilnym jako alternatywna metoda rozwiazywania sporow.Alternatywne zrodla
finansowania wydatkow w jednostakach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy maisto
sieradz.Wycena nieruchomosci w podejsciu porownawczym na przykladzie wybranej nieruchomosci
lokalowej.Zabezpieczenia bankowych transakcji internetowych.Temat pracy magisterskiej
pedagogika.Gospodarowanie majatkiem trwalym w przedsiebiorstwie.Suicidal tendencies in employees
behavior (tendencje samobojcze w zachowaniu pracownikow).Sojda- adam. Red. - prognozowanie i
racjonalizacja kosztow w przedsiebiorstwie .Dyskusja w pracy magisterskiej.Promocja produktow firmy
mlecovita- a zachowanie konsumenckie.Rynek uslug pocztowych w polsce.Pisanie prac kielce.Analiza i ocena
wykorzystywania srodkow trwalych w przedsiebiorstwie czestochowska konfekcj techniczna sp. Z o.o..Dowod
z opinii bieglego.Porownanie relacyjnych systemow zarzadzania baza danych – mysql i oracle.Wyrzykowskimiroslaw (1950- ). Red. - prawa staja sie prawem : status jednostki a tendencje rozwojowe prawa :
konferencja wydzialu.Udzial czynnika spolecznego w wymiarze sprawiedliwosci w polskiej procedurze
karnej.Zarzadzanie jakoscia w szpitalu specjalistycznym imienia swietego lukasza w konskich.Schemat pracy
magisterskiej.Ekonomiczna analiza efektywnosci polskiego prawa karnego.Konflikt i metody jego
rozwiazywania.Wykorzystanie wybranych mnoznikow rynkowych w konstrukcji portfela inwestycyjnego w
warunkach polskiego rynku kapitalowego w latach 1999-2004.Rynek pracy i bezrobocie w powiecie
cestochowskim w latach 2004-2007.Nicinski- kazimierz. - misja w ruinach babilonu : fakty i dokumenty
.praca licencjacka budzet gminy .Reforma sluzby zdrowia na opolszczyznie proba oceny..Ewolucja i kierunki
zmian w instytucji swiadka koronnego na gruncie polskiego procesu karnego.Rozmiary oraz znaczenie
pomocy publicznej w podnoszeniu konkurencyjnosci sektora msp w polsce.Areszt tymczasowy w swietle
nowelizacji k.p.k. Z 2013r..Dzialalnosc otwartych funduszy emerytalnych na przykladzie ofe pzu zlota
jesien.Czas sluzby w policji .Stosunki panstwo-kosciol katolicki w austrii i prusach w ii polowie xix
wieku.praca licencjacka budzet gminy .Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy.Strategie marketingowe
firm dzialajacych na rynku dobr luksusowych (na przykladzie firmy „imexus jachty”).Przykladowa praca
magisterska.Uprawnienia kierownicze pracodawcy w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego a ochrona
interesu pracownika.Stres- wypalenie zawodowe oraz empatia u pielegniarek.Doktryna obronna ii rp.Target
costing jako rachunek kosztow wspierajacy zarzadzanie strategiczne.Zarzadzanie lancuchem dostaw na
przykladzie firmy ep serwis.Zasoby niematerialne jako element doskonalenia procesu jakosci w firmie
motoryzacyjnej.Analiza mozliwosci powiatu wielunskiego do pozyskiwania funduszy ue w latach 20072013..Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - poprawa jakosci i efektywnosci planowania i zarzadzania rozwojem
w administracji publicznej :.Budzet jednostki samorzadu terytorialnego jako narzedzie realizacji zadan gminy
olszewo-borki.Zakopane jako centrum sportow zimowych.Pisanie prac licencjackich krakow.Polityka
rachunkowosci a zakres kontroli w placowkach oswiatowych..Dochody i wydatki gminy na przykladzie gminy
leki szlacheckie w swietle zadan i potrzeb w latach 2007-2009.Rola funduszy unijnych w rozwoju lokalnym na
podstawie gminy ladek zdroj w latach 2005-2006.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki ksztaltujace
rozwoj rynku bankowosci elektronicznej w polsce.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej w banku
spoldzielczym w lesnicy w warunkach kryzysu finansowego na swiecie..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie w xxi wieku na przykladzie menedzera personalnego..Srodki trwale w swietle
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miedzynarodowych standardow rachunkowosci.Transfer innowacji technologicznych jako zrodlo przewagi
konkurencyjnej w sektorze..Dzialalnosc kredytowa i ryzyko na przykladzie banku spoldzielczego w
myszyncu.Prace magisterskie socjologia.Programy lojalnosciowe w polsce i na swiecie - ujecie
monograficzne..Wnuk- jan. Red. - wspolczesne koncepcje i strategie zarzadzania : teoria a praktyka
.Specjalne strefy ekonomiczne jako forma pomocy publicznej..Szczegolna ochrona trwalosci zatrudnienia
pracownikow pelniacych funkcje spoleczne i obywatelskie w swietle funkcji prawa pracy.Praca licencjacka z
administracji.Wielofunkcyjne obiekty uslugowe jako czynnik zwiekszajacy atrakcyjnosc gospodarcza
miasta.Analiza wskaznikowa gospodarki budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie
miasta i gminy wozniki w latach 2006 -2010.Pisanie prac na zlecenie.Dozwolony uzytek prywatny w
spoleczenstwie informacyjnym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie banku spoldzielczego w
otmuchowie..Marketing w dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy opoczno.Cykl zycia produktu
jako narzedzie zarzadzania rozwojem produktu..Zarzadzanie integracja w szkole dla rozwoju uczniow.Zakas
tortur w prawie karnym - wspolczesne kierunki dyskusji.Negocjacje warunkow handlowych w transakcjach
miedzynarodowych na podstawie firmy x.Wplyw zarzadzania kapitalem obrotowym na plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa (na przykladzie przedsiebiorstwa o profilu handlowo-uslugowym)..Budowa i sily negocjacji
jako czynnik sukcesu przedsiebiorstwa na przykladzie curylo-asterix s.a..Koszty uzyskania przychodow w
prawie podatkowym i bilansowym oraz ich wplyw na wynik finansowy firmy.praca licencjacka budzet gminy
.Zgodnosc kompetencji rzeczywistych i wymaganych w jednostce budzetowej.Analiza budzetu wojewody
lodzkiego w latach 2005-2010.Negocjacje jako forma rozwiazywania konfliktow.Doskonalenie procesu
produkcyjnego kurtek z flauszu..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w instytucji finansowej na przykladzie
banku..praca licencjacka budzet gminy .Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2012 .Podatek dochodowy od
osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza..Wykonywanie kary wobec wiezniow niebezpiecznych
w swietle standardow miedzynarodowych.Charakter prawny orzeczenia o przywroceniu do
pracy..Instrumenty i bariery w polityce wspierania inicjatyw klastrowych na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w systemie ubezpieczen spolecznych.Ulgi i
zwolnienia podatkowe jako instrumenty oddzialywania na decyzje podatnikow.Rozwoj spolecznogospodarczy miast wojewodztwa lubelskiego w latach 1999-2004..Ocena efektywnosci zabezpieczen
kredytowych na przykladzie wybranego banku.Rady narodowe w polsce ludowej w latach 19441989.Przemoc wobec dziecka w rodzinie - od przyczyn do zapobiegania.Cywilne sluzby specjalne jako
instytucje ochrony bezpieczenstwa panstwa .Przestepczoscnieletnich w polsce.Problemy w finansowaniu
instytucji kultury na przykladzie muzeum lotnictwa polskiego w krakowie..Wykonywanie orzeczen o
warunkowym zawieszeniu wykonania kary.praca licencjacka budzet gminy .Logistyczne aspekty transportu
lotniczego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Bankowe oferty kart platniczych na polskim rynku.Bilans
jako podstawowe zrodlo informacji o przedsiebiorstwie..Instytucjonalne wsparcie przedsiebiorczosci wsrod
studentow - przyklad akademickich inkubatorow przedsiebiorczosci.Przemoc seksulalna na przykladzie
przestepstwa zgwalcenia..Szkolenia jako aktywna forma zwalczania bezrobocia- na przykladzie
przedsiebiorstwa energoserwis s.a. w lublincu.Odpowiedzialnosc karna lekarza w zwiazku z wykonywaniem
zabiegow kosmetycznych.praca licencjacka budzet gminy .Przeciwdzialanie bezrobociu kobiet w powiecie
ostroleckim w latach 2007-2011.Pomiar wartosci marki w sektorze bankowym na przykladzie bre
banku.Analiza finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa agata w latach 2007-2011.Rekrutacja jako element
doboru pracownikow policji.Analiza aktu prawnego sorbanes oxley act i ocena jego
skutecznosci..Instrumenty planistyczne rozwoju gospodarczego gmin wiejskich..Gwosdz- krzysztof pomiedzy stara a nowa sciezka rozwojowa : mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i pr.Zarzadzanie
personelem w zakladzie pracy chronionej.Efektywny system wynagrodzen zasadniczych w korpusie sluzby
cywilnej.Zasady dobrej administracji w unii europejskiej.Napisanie pracy licencjackiej.System zarzadzania
desigo insight jako kompleksowa obsluga hoteli.System informatyczny w przedsiebiorstwie spedycyjnotransportowym jako zrodl wartosci dodanej-stan obecny i mozliwosci rozwoju.praca licencjacka budzet
gminy .Zabezpieczenie majatkowe w sprawach karnych skarbowych.Ulgi i zwolnienia podatkowe dotyczace
umowy darowizny na gruncie ustawy o podatku od spadkow i darowizn.Osiagniecie wieku emerytalnego lub
nabycie prawa do emerytury jako przyczyny wypowiedzenie umowy o prace na czas nieokreslony.Wybrane
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zagadnienia logistyczne w zarzadzaniu gospodarka magazynowa.Seminarium ii r.sum.zak.prawa
finansowego.Turystyka sportowa w aspekcie promocji wojewodztwa slaskiego.Rola audytu finansowego w
ograniczaniu kreatywnej rachunkowosci.Motywacyjny system placowy w sklepach top hi-fi.Polityka
pieniezna banku centralnego w gospodarce rynkowej..Wycena i sprawozdawczosc w zakresie srodkow
trwalych w swietle miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej i polskiego prawa
bilansowego.Cywilnoprawna charakterystyka umowy leasingu na tle przepisow kodeksu cywilnego..praca
licencjacka budzet gminy .Strategia internacjonalizacji przedsiebiorstwa branzy wyposazenia dla gastronomii
na przykladzie firmy mapal polska sp. Z o.o..Prawnowspolnotowa regulacja dotyczaca ochrony srodowiska
przed skutkami tzw. Powaznych awarii przemyslowych.Finansowe determinanty rozwoju gminy. Studium
przypadku gminy grabica.Rola i funkcje motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Efektywnosc
dzialania powiatowego urzedu pracy w klobucku w latach 2007-2010.Zbrodnia katynska w swietle prawa
karnego miedzynarodowego i prawa karnego krajowego.Pozyskiwanie srodkow unijnych na dzialalnosc
inwestycyjna przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy boronow.Prace naukowe.praca
licencjacka budzet gminy .Umieszczenie sprawcy niepoczytalnego w odpowiednim zakladzie
psychiatrycznym.Umowy deweloperskie. Zagadnienia konstrukcyjne.Europejska wspolpraca polityczna geneza i aktualny ksztalt..Sluzba wiezienna wobec wyzwan wspolczesnosci.Pomiar wartosci polskich spolek z
wykorzystaniem metody ekonomicznej wartosci dodanej..Uznanie zagranicznych rozwodow.Pisanie prac
kielce.Ksztaltowanie dzialan pr na przykladzie firmy z branzy telekomunikacyjnej.Prawne i etyczne aspekty
prawa do obrony formalnej na gruncie polskiego procesu karnego.Aktywne formy przeciwdzialania
bezrobociu wsrod mlodziezy na przykladzie powiatowego urzedu pracy w myszkowie.praca licencjacka
budzet gminy .Idea sprawiedliwego handlu i jej rozwoj w polsce..Rola kultury bezpieczenstwa pracy- jako
szczegolnego nurtu ogolnej kultury organizacji- w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Audyt wewnetrzny i
kontrola finansowa w jednostkach sektora finansow publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Alexis de
tocqueville - samorzadnosc gwarancja wolnosci w demokracji.Wplyw innowacyjnosci na uslugi bankowe na
przykladzie mbanku.Polityka szkolen posrednikow ubezpieczeniowych w zakladach ubezpieczen na
zycie.Rzymskie furtum a wspolczesne rozumienie kradziezy w polskim prawie karnym.Rola otwartych
funkuszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczen w polsce.Wplyw komunikacji wewnetrznej na rozwoj
firmy w opinii pracownikow przedsiebiorstwa meteor.Ocena reformy oswiaty z 1999 r. W kontekscie
dostosowania szkolnictwa na poziomie srednim do wymogow rynku pracy - na przykladzie miasta
radomsko.Wycena opcji barierowych i strategii opcyjnych w warunkach polskiego rynku
kapitalowego.Aktywnosc gminy na rzecz jej promocji na przykladzie gminy zgierz.Wplyw kryzysu
finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych branzy metalowej. Analiza ekonomiczna..Konflikt
interpersonalny w relacjach przelozony-podwladny w organizacji..Metody dostepu do serwisow
internetowych na przykladzie witryny google.Kredyty preferencyjne- jako jeden z produktow bankowych na
przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie..Krakowski unsound festival na tle dziejow muzyki
elektronicznej.Oznaczenie zaleznosci funkcyjnej miedzy wodoszczelnoscia betonu oznaczona dwiema
metodami doswiadczalnymi. Praca inzynierska budownictwo.Notariusz w prawie polskim..Specyfika
obciazen podatkiem dochodowymod osob fizycznych indywidualnej dzialalnosci
gospodarczej.Technologicznosc i ekonomika stosowania lekkich scian systemowych w budownictwie
jednorodzinnym praca inzynierska budownictwo.Organizacja audytu wewnetrznego na przykladzie urzedu
miasta krakowa.Przestepstwo dzialania na szkode spolki handlowej.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i
rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej .Mobbing na tle innych
niedozwolonych zachowan w miejscu pracy.Zarzadzanie szkolnymi programami edukacyjnymi
finansowanymi ze srodkow unii europejskiej: korzysci spostrzegane przez nauczycieli a ich zaangazowanie w
realizacje programow.Podatki i oplaty zwiazane z nieruchomosciami jako zrodlo dochodow gminy
klomnice..Zimmermann- marian - pojecie administracji publicznej a swobodne uznanie .Ochrona dziel
rozpowszechnianych w internecie za przykladzie utworow muzycznych.Prawo miedzynarodowe
publiczne.Marketing spoleczny na przykladzie kampanii antynikotynowej promujacej produkt zyban.Pisanie
pracy dyplomowej.Dyskusja w pracy magisterskiej.Outsourcing procesow biznesowych w polsce na
przykladzie capgemini centrum bpo w krakowie.Planowanie i realizacja badan marketingowych w duzym
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przedsiebiorstwie na przykladzie stolbud wloszczowa s.a..Baza prac magisterskich.Wycena i prezentacja
kapitalu intelektualnego w raportach przedsiebiorstw.Motywowanie a wypalenie zawodowe pracownikow
socjalnych na przykladzie pracownikow socjalnych osrodka pomocy spolecznej w trzebini..praca licencjacka
budzet gminy .Olejniczak- katarzyna. - spoleczna odpowiedzialnosc a kreowanie przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstw : monografia.Ocena efektywnosci rzeczowych przedsiewziec inwestycyjnych.Rosnerandrzej. Red. - zroznicowanie poziomu rozwoju spoleczno-gospodarczego obszarow wiejskich a
zroznicowanie d.Dostawy i nabycia wewnatrzwspolnotowe w swietle ustawy o podatku od towarow i
uslug.Zbrodnia katynska w swietle prawa karnego miedzynarodowego i prawa karnego
krajowego.Wykorzystanie marketingu politycznego w tworzeniu wizerunku lidera partii politycznej.Rodzajeformy i metody pomiaru kapitalu intelektualnego w przedsiebiorstwie..Strategie dzialalnosci na przykladzie
banku zachodniego wbk..Proces dyfuzji innowacji technologicznych w logistyce.praca licencjacka budzet
gminy .Wykorzystanie wybranych elementow promocji mix w dzialalnosci przedsiebiorstwa branzy
sanitarnej.Zwrot kosztow procesu w postepowaniu cywilnym.Herbst- krzysztof. - ruchy nieformalne a
kierunki rozwoju ekonomii spolecznej : rekomendacje dla polityk publicznych.praca licencjacka budzet gminy
.Czynniki warunkujace procesy migracyjne w wybranych krajach europejskich .Analiza kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki echo-investment s.a..Nadzor i kontrola nad przestrzeganiem prawa
pracy..Wylaczenia w zakresie udzielania prawa ochronnego na znak towarowy.Obligacje jako instrument
finansowy w gospodarce polskiej.Zarzadzanie spoleczna odpowiedzialnoscia w organizacji..Ocena jakosci
uslug przez klientow zakladu ubezpieczen majatkowych.Rola dyrektora szkoly w motywowaniu
nauczycieli.Rola centrow logistycznych w rozwoju regionu lodzkiego na przykladzie strykowa.Analiza ryzyka
kredytowego osob fizycznych na przykladzie banku bph s.a. w latach 2007-2011..Projektowanie reklamy
internetowej.Gospodarowanie potencjalem ludzkim wg regul zzl-zalozenia i realizacja funkcji
personalnej.Prace licencjackie i magisterskie.Wycena jako narzedzie zarzadzania wspolczesnym
przedsiebiorstwem.Reklama farmaceutyczna..Wznowienie postepowania w procesie cywilnym.Klauzula del
credere w umowach posrednictwa handlowego.Efekty sterowania outsourcingu w logistyce na przykladzie
przedsiebiorstwa wz branzy motoryzacyjnej.Odpowiedzialnosc osob trzecich za zobowiazania podatkowe w
ordynacji podatkowej..Wycena przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Status prawny wojta..Analiza projektow zwiazanych z dzialalnoscia
edukacyjna w ramach dzialania 9.1 programu operacyjnego kapital ludzki.Analiza mozliwosci wykorzystania
srodkow unii europejskiej przez gmine na przykladzie gminy patnow.Venture capital w stanach
zjednoczonych i w krajach nadbaltyckich..Zgodnosc z prawem miedzynarodowym deklaracji niepodleglosci
kosowa.Budowanie lojalnosci poprzez podwyzszanie jakosci obslugi klienta- w swietle badan
wlasnych.Szydlo- marek - prawo konkurencji a regulacja sektorowa .Ocena efektywnosci funkcjonowania
banku pekao s.a. na tle sytuacji ekonomicznej polskiego sektora bankowego w latach 2003-2008.Zarzadzanie
lancuchem dostaw w firmie x..Pawlowicz- leszek. Red. - strategia lizbonska a zarzadzanie wartoscia
.Pakulska- teresa. Red. - przedsiebiorstwo a otoczenie : oddzialywanie- skutki .Zabezpieczenia roszczen
wykonawcy w umowie o roboty budowlane.Rekrutacja zewnetrzna a adaptacja pracownika do warunkow
pracy i wymogow pracodawcy.Zarzadzanie wynikiem finansowym banku spoldzielczego na przykladzie banku
spoldzielczego w glownie..Rola norm iso w zarzadzaniu jakoscia w przedsiebiorstwie na przykladzie polskiej
agencji zeglugi powietrznej..Znaczenie podatku vat w gospodarce. Analiza rozliczen na przykladzie firmy
enter.Tradycyjne vs nowoczesne metody promocji na przykladzie coca-coli.praca licencjacka budzet gminy
.Ekonomiczny wymiar agroturystyki w wojewodztwie podkarpackim..System ocen pracowniczych a rozwoj
zawodowy w pogladach pracownikow przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona
bioroznorodnosci a ochrona patentowa. Zagadnienia wybrane.Nita- barbara. - europeizacja prawa karnego a
standardy konstytucyjne panstw czlonkowskich unii europejskiej = .Postepowanie karne.Ocena finansowa
przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie
firmy x.Naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa- jako czyn nieuczciwej konkurencji.Nadanie klauzuli
wykonalnosci przeciwko osobom niewymienionym w tytule egzekucyjnym.Kluczowe kompetencje jako
determinanty strategii lancucha dostaw na przykladzie wal-mart oraz procter&gamble.Kredyt hipoteczny
jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w polsce.Swoboda wypowiedzi osoby
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przesluchiwanej w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Uslugi logistyczne w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy dhl i gillette.Rekrutacja- selekcja- empowerment w firmie boz-2analiza odczuc pracownikow..System wynagrodzen- a motywacja do pracy w organizacji.Gourdin- kent n. global logistics management : a competitive advantage for the 21st century .Polska droga do
schengen..Wplyw marki na decyzje zakupu - analiza i ocena na przykladzie wybranej grupy nabywcow.Rynek
wydawniczy w polsce. Kalkulacja kosztow produkcji ksiazki na przykladzie wydawnictwa swiat
ksiazki.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy podczas
produkcji mebli tapicerowanych.Truskolaski- tadeusz. - transport a dynamika wzrostu gospodarczego w
poludniowo-wschodnich krajach baltyckich .Czynniki efektywnosci ksztaltowania kultury organizacyjnej na
przykladzie firmy x.Matka – pracownik. Diagnoza sytuacji pracujacych matek – stan prawny- a stan
faktyczny..Zarzadzanie kapitalem obrotowym a plynnosc finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
atabajt roik- slowik- mazurkiewicz sp. J..System sprawozdan finansowych w przedsiebiorstwie.Przeslanki
szczegolne tymczasowego aresztowania.Stanislawski- tadeusz - finansowanie instytucji wyznaniowych ze
srodkow publicznych w polsce .Czynnosci bankowe na przykladzie operacji czekowych i wekslowych.Analiza i
ocena systemu bezpieczenstwa produktow haccp w przedsiebiorstwie frutico..Baza prac licencjackich.Rola
dokumentow personalnych w procesie rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa
odziezowego iwona.Nowoczesne metody restrukturyzacji przedsiebiorstw..Sobczak- eugeniusz. zrownowazony rozwoj wybranych jednostek samorzadu terytorialnego w polsce .Rynek kapitalowy oraz jego
instrumenty finansowe.Prace licencjackie z rachunkowosci.Gmina- jako podstawowa jednostka samorzadu
terytorialnego i jej zadania na przykladzie gminy lelow..Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
budownictwie praca inzynierska budownictwo.Analiza finansowa firmy wawel s.a. w latach 20042007.Marketing uslug publicznych na przykladzie gminy staporkow.Fundusze europejskie jako jedno z
glownych zrodel finansowania inwestycji samorzadow na przykladzie gminy sniadowo.Przeslanki i kierunki
restrukturyzacji naprawczej w przedsiebiorstwie.Pisanie prac licencjackich kielce.Koncentracja polskiego
sektora bankowego na tle unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc podatkowa osob trzecich zwiazana z prowadzeniem
dzialalnosci gospodarczej.Narzedzia wykorzystywane przez lean manufacturing na przykladzie firmy abb sp. Z
o.o..Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie handlowym zlomrex metal sp. Zo.o. Jako element
zarzadzania.Srodek zabezpieczajacy w postaci umieszczenia sprawcy w zamknietym zakladzie leczenia
odwykowego.Egzekucja administracyjna jako element dzialalnosci fiskalnej.Zasady ewidencji oraz ocena
kosztow osobowych w jednostkach budzetowych i podmiotach gospodarczych..Rola- znaczenie oraz wplyw
patentow na ochrone klimatu.Spolka komandytowa z udzialem spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia konstrukcja prawna- zalety i wady.Kisiel- michal. - internet a konkurencyjnosc bankow w polsce .Makowskikazimierz. Red. - zarzadzanie zasobami ludzkimi a zdolnosci adaptacyjne przedsiebiorstw : trudne
obszary..Rekrutacja i selekcja pracownikow oparta na kompetencjach na przykladzie opolskiej spoldzielczej
kasy oszczednosciowo - kredytowej..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj turystyki uzdrowiskowej na
przykladzie uzdrowiska busko-zdroj oraz hotelu sloneczny zdroj medical spa& wellness..Ucieczka z miejsca
wypadku drogowego.Piwowarczyk- jaroslaw. - partycypacja w zarzadzaniu a motywowanie pracownikow
.Pracownicy wobec zmian w przedsiebiorstwie.Poskrobko- bazyli. Red. - sustainable development versus
knowledge-based economy = zrownowazony rozwoj a gospodarka opa.System utrzymania i doskonalenia
jakosci w obszarze logistyki firmy handlowej na podstawie firmy nac sp. Z o.o..Psychologiczne atrybuty
jednostki a jej oczekiwania wobec sposobow motywowania w przyszlej pracy na przykladzie studentow
lodzkich uczelni.Analiza taksonomiczna zroznicowana poziomu rozwoju spoleczno-gospodarczego gmin w
wojewodztwie malopolskim w latach 2002-2009..Marciniuk- miroslawa. - istota bezpieczenstwa
narodowego- a sposoby jego ksztaltowania .Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w
organizacji.Bezpieczenstwo imprez sportowych euro 2012 - chuliganstwo stadionowe.Koszty osobowe w
strategii finansowej przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie systemu haccp w
restauracji gromada.Odpowiedzialnosc jednostki za naruszenie prawa unijnego.praca licencjacka budzet
gminy .Odpowiedzialnosc solidarna wspolnikow na przykladzie spolki cywilnej i jawnej.Praca magisterska
licencjacka.Model sadowej kontroli administracji w bulgarii.Ochrona interesow pracodawcow
..
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zatrudniajacych radcow prawnych na podstawie umowy o prace.Procedury zawierania umow
miedzynarodowych w prawie konstytucyjnym stanow zjednoczonych. Rozwazania na przykladzie traktatu o
utworzeniu nafta..Praca na stanowiskach marketingowych - analiza i ocena na przykladzie pioma - odlewnia
sp. Z o.o.Wplyw otoczenia instytucjonalnego na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
lodzi.Zarzadzanie relacjami z klientami banku.Skutecznosc stosowania narzedzi marketingu mix- na
przykladzie krakowskiego przedsiebiorstwa hotelarsko-turystycznego sp. Z o.o. W krakowie.Famulska- teresa
(1958- ). Red. - interpretacje podatkowe a finanse przedsiebiorstw .Finansowanie nieruchomosci
mieszkaniowych przez banki w polsce na przykladzie alior banku s. A. W latach 2009-2012..Jakosc uslug
bankowych na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Przykladowe tematy prac magisterskich.Znaczenie
akumulacji i transferu wiedzy technicznej w procesie realizacji innowacji w przedsiebiorstwach
produkcyjnych..Wykorzystanie systemow cms do tworzenia i zarzadzania stronami www na przykladzie
wybranych typow stron.Zasady opodatkowania obrotu nieruchomosciami podatkiem od towarow i
uslug.Organizacja panstwa rzymskiego w okresie panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej i
flawiuszy.Adaptacja do pracy i integracja pracownikow z przedsiebiorstwem na przykladzie urzedu
pocztowego w czestochowie.Kontrola podatkowa.Ewolucja kapitalu zakladowego jako instytucji ochrony
wierzycieli w spolkach kapitalowych..Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego w zakladzie ciecia szkla na
przykladzie firmy press-glas.Proporcjonalne udzielanie wypoczynkowych..praca licencjacka budzet gminy
.Wariograf w procesie karnym.Budowanie wizerunku firmy jako czynnik jej sukcesu rynkowego na przykladzie
biura podrozy lexan.Status prawny kosciola ewangelicko-augsburskiego w rzeczypospolitej polskiej na
przykladzie parafii w kluczborku i lasowicach wielkich.Pedagogika prace magisterskie.Patologie w procesie
zarzadzania pracownikami. Zjawisko mobbingu.Adr jako wyraz postklasycznej koncepcji stosowania
prawa.praca licencjacka budzet gminy .Ustanowienie i ewolucja rzecznika praw dziecka w polsce.Usluga
powszechna w prawie wspolnoty europejskiej i wybranych panstw czlonkowskich.Perspektywy rozwoju reits
na polskim rynku.Plec a determinanty sukcesu zawodowego w grupie przedsiebiorcow.Marketing
personalny jako instrument zarzadzania na przykladzie publicznego gimnazjum nr 6.Moment powstania
obowiazku podatkowego w podatku od towarow i uslug.Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa
na przykladzie przedsiebiorstwa wawel s.a. W latach 2006-2008.Prawo miedzynarodowe prywatne.Wplyw
ocen pracowniczych na rozwoj zawodowy pracownikow.Wykorzystanie internetu w marketingu uslug
turystycznych.Aktywizacja sprzedazy jako element strategii marketingowej.Motywowanie pracownikow na
przykladzie zugil s.a. w wieluniu.Technologia nakladania powlok ochronno- dekoracyjnych stosowanych
zugilu i metody badania ich jakosci..Rozrachunki i rozliczenia z otrzymanej pomocy publicznej w ksiegach
rachunkowych zakladow pracy chroninej na przykladzie spoldzielni inwalidow rawianka.Budzety powiatow w
systemie finansow publicznych. Studium przypadku powiatu piotrowskiego.Metody pozyskiwania
pracownikow w przedsiebiorstwie.Analiza dzialalnosci kredytowo-depozytowej banku pko bp s.a. w latch
2006-2010.Polska wobec budzetu ue- jako wyznacznika strategii wspolnotowej..Pisanie pracy
magisterskiej.Praca na stanowiskach kierowniczych w marketingu - analiza i ocena na przykladzie ibss
biomed s.a. krakow.Produkty bankowe w zarzadzaniu plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa.Analiza
budzetow samorzadow terytorialnych oraz zasady ich finansowania na przykladzie gminy niegowa.Rola
posrednika w obrocie nieruchomosciami.Tajemnica zwiazana z wykonywaniem zawodow prawniczych a
proces karny.praca licencjacka budzet gminy .Interes panstwa jako racja stosowania kary smierci w polsce w
latach 1944-1984.Jakubek- marek - pojecie czynnosci bankowych : regulacja dzialalnosci bankow a prawo
handlowe .Metody zbierania danych dla celow badan marketingowych.Wyczerpanie srodkow zaskarzenia
jako warunek wniesiena skargi do sadu administracyjnego.Wykorzystanie rachunku kosztow dzialan w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Zastosowanie internetu w komunikacji z klientami na przykladzie
przedsiebiorstwa alfa-lux.Prawo miedzynarodowe wobec aktow terrorystycznych wymierzonych w srodki
transportu publicznego.Zarzadzanie wiedza na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowo uslugowego delite.Finansowanie rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w latach 20082010..Budowa kampanii reklamowej i jej egzemplifikacja.Przekroczenie granic obrony koniecznej..praca
licencjacka budzet gminy .Zmiany zachodzace na rynku nieruchomosci mieszkaniowych we wroclawiu w
latach 2005-2010.Skutki umowy przedwstepnej.Analiza ryzyka kredytowego sektora msp nadwarcianskiego
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..
banku spoldzielczego w dzialoszynie w latach 2005 - 2009.Ewolucja uzytkowania fortow krakowskich i
zarzadzanie ich przeksztalceniami w perspektywie tworzenia produktu turystycznego twierdza
krakow..Dynamika rozwoju turystyki przyjazdowej w zakopanem.Dwustronne formy dzialania administracji
publicznej w polskim porzadku prawnym.Weryfikacja modelu michaela leitera zaleznosci wystepujacych
miedzy wypaleniem zawodowym a niedostosowaniem do pracy w grupie zawodowej
policjantow.Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku materialow budowlanych w aspekcie zarzadzania
logistycznego - na przykladzie sieci hipermarketow castorama.Znak towarowy i jego ochrona w
internecie.Struktura widowni kin krakowskich w 2007 roku na przykladzie krakowskiego centrum kinowego
ars oraz cinema city galeria krakowska.Miejsce porozumien zbiorowych w systemie zrodel prawa pracy.praca
licencjacka budzet gminy .Lojalnosc klientow lokalnych uslug kurierskich na przykladzie firmy teletaxi 6 400400.Srodki finansowania inwestycji gminnych na przykladzie gminy tuszyn.Tereny pod inwestycyje
gospodarcze w miastach na przykladzie czestochowy..Dzialalnosc uslugowo-turystyczna na przykladzie biura
podrozy linda.praca licencjacka budzet gminy .Reklama w internecie. Wybrane cywilnoprawne aspekty
ochrony konsumenta.Analiza emisji zanieczyszczen powietrza w polsce w latach 1995-2006 na podstawie
macierzy namea.Doplaty w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Znaczenie przedsiebiorczosci w rozwoju
regionalnym (na przykladzie gminy ploniawy - bramura).Egzekucja naleznosci pienieznych z rachunku
bankowego .Wykorzystanie funduszy unii europejskiej w powiecie skierniewickim w latach 20072013.Ogloszenie upadlosci przedsiebiorcy pozostajacego w zwiazku malzenskim.Efekt kraju pochodzenia a
postrzegania jakosci samochodow japonskich w polsce.Oddzialywanie instrumentow narodowego banku
polskiego na funkcjonowanie banku na przykladzie wybranych bankow spoldzielczych w latach 20012009.praca licencjacka budzet gminy .Strategia marketingowa w urzedzie statystycznym w krakowie.Budzet
jednostek samorzadu terytorialnego jako forma zarzadzania sprawami lokalnymi na przykladzie gminy
niegowa.praca licencjacka budzet gminy .Metody minimalizacji obciazen podatkowych w
przedsiebiorstwie.Administracja centralna na ziemiach krolestwa polskiego w latach 1815-1830..Znaczenie
wezla drogowo-kolejowego lodz - olechow dla rozwoju regionu.Monopole w gospodarce
wolnorynkowej.Uklady zbiorowe pracy w polsce miedzywojennej..Chiny jako wspolczesne
supermocarstwo..zrodla finansowania msp w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem srodkow
strukturalnych unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Rola bankow w pozyskaniu srodkow
unijnych dla finansowania projektow samorzadow lokalnych w polsce.Wykorzystanie wybranych
instrumentow marketingowych w dzialalnosci telekomunikacji polskiej s.a..Uprawnienia pracownikow
objetych zwolnieniami z przyczyn niedotyczacych pracownikow.Wplyw rachunkowych metod rozliczania fuzji
i przejec na sprawozdania finansowe polaczonych podmiotow gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy
.Technologia produkcji wybranej grupy osprzetu elektrotechnicznego i badanie jakosci wyrobow..Zarzadzanie
kapitalem obrotowym przedsiebiorstwa a kontrolowanie jego plynnosci finansowej.Marketing elektroniczny
w hotelarstwie – analiza jakosci.Analiza pracy w kontekscie przydatnosci w procesie rekrutacji i selekcji na
przykladzie jednostki samorzadu terytorialnego..Ocena procesu pozyskiwania srodkow finasowych unii
europejskiej w gminie i miescie polaniec w latach 2007-2009.Promocja gminy pcim.Zasady opodatkowania
dochodow kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych oraz osob duchownych w polsce na tle wybranych
regulacji obowiazujacych w innych panstwach.Odwolanie od decyzji podatkowej..Cherep- alla v. investments : manual .Machiavelli - utopia czy socjotechnika.Rekrutacja i selekcja pracownicza na
przykladzie firmy global personals limited..Leasing jako zrodlo finansowania na przykladzie ofert
leasingowych bre leasing sp. Z o. O. Oraz efl s. A..Wplyw innowacji na podejmowanie decyzji zakupowych
przez konsumentow indywidualnych na podstawie firmy tymbark.Praca licencjacka
dziennikarstwo.Marketingowe strategie cenowe realizowane przez telekomunikacje polska
s.a..Dobrowolska- malgorzata - employee and flexible forms of employment : a theoretical analysis and
empirical studies .Stadniczenko- stanislaw leszek. Red. - propedeutyka praw czlowieka : wspolczesnosc a
przyszlosc praw czlowieka .Wirtualne wyspy wiedzy - e-learning- czyli nowe trendy w ksztalceniu na
przykladzie wybranych platform zdalnego nauczania typu open source.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena dzialalnosci marketingowej hotelu na przykladzie hotelu galindia..Marketing personalny uczelni
wyzszej na przykladzie politechniki czestochowskiej.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa elzab s.a. w
..
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latach 2001-2005.Zarzadzanie przedsiebiorstwem a system motywowania i oceniania pracy ludzkiej na
przykladzie firmy meblonowak w dobrodzieniu..Jaloszynski- kuba. - media wobec wspolczesnego zagrozenia
terroryzmem .Zasady funkcjonowania sportu w swietle nowych regul prawnych.Ochrona prywatnosci
pracownikow w prawie polskim i europejskim.praca licencjacka budzet gminy .Strategie finansowe w
polityce inwestycyjnej gminy..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w systemach hotelowych.Analiza porownawcza
funkcjonalnosci wybranych systemow obslugi magazynow.Rynek ubezpieczen komunikacyjnych jako rodzaj
dzialalnosci oligopolistycznej na przykladzie polskiego towarzystwa ubezpieczen s.a..Motywacyjna rola
szkolen pracowniczych na przykladzie firmy polkomtel s.a..Przewlaszczenie nieruchomosci na zabezpieczenie
w polskim systemie prawnym.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie systemu ubezpieczen spolecznych
na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego w opolu..Call center jako narzedzie budowania
dlugookresowych relacji z klientem.Zastosowanie instrumentow promocji w hotelu (na przykladzie hotelu
pollera).Jak napisac plan pracy licencjackiej.Finansowanie pomocy spolecznej z budzetu gminy..Franchising
jako nowoczesna forma dzialalnosci gospodarczej.Zasada podzialu wladzy w iii rzeczypospolitej..Zarzadzanie
logistyka zwrotna w aspekcie korzysci dla przedsiebiorstw na podstawie badan w firmie torex sp. Z
o.o..Problematyka nadzwyczajnego zlagodzenia kary wobec tzw. Malego swiadka koronnego.New directions
in marketing viral marketing and word of mouth marketing (nowe kierunki w rozwoju marketingu.
Marketing szeptany i wirusowy).Postepowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.Bibliografia praca
magisterska.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych ze szczegolnym uwzglednieniem ryzyka
kredytowego na przykladzie pko bp w wieliczce..Finanse publiczne i prawo finansowe.Rola warunkow
lokalowych i materialnych dla realizacji zadan wychowawczych szkoly - w opinii nauczycieli.Prace dyplomowe
pisanie.Lancuch wartosci: analiza dzialan i procesow w przedsiebiorstwie zpe zapel s.a..Pomoc w pisaniu
prac.Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w malych firmach
rodzinnych.Trzy warianty projektu zagospodarowania placu budowy w zaleznosci od lokalizacji obiektu
(„plomba”- dzialka o narzuconych wymiarach i plac budowy bez ograniczen). Praca inzynierska
budownictwo.Polityczne media relations w polskiej kampanii prezydenckiej w 2005 roku.Postepowanie
nieprocesowe w sprawach dotyczacych separacji.Czynnik ludzki w zapobieganiu wypadkom przy pracy w
hutnictwie.Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie nomax sp.
Z o.o..Swoboda wypowiedzi dziennikarza na gruncie prawa polskiego.Postepowanie uproszczone w polskim i
niemieckim procesie cywilnym.Kredyt a lessing jako formy finansowania inwestycji podmiotu gospodarczego
z sektora msp na przykladzie spolki x z o.o.praca licencjacka budzet gminy .Rozwiazania ergonomiczne
przestrzeni dla osob niepelnosprawnych na terenie belchatowa.Analiza systuacji finansowej zakladu
elektroniki przemyslowej elmat sp. Z o. O. W latach 2005-2009.Metody oceny i ograniczania ryzyka
przedsiewziec inwestycyjnych na przykladzie jurajskiej spoldzielni pracy.Analiza motywacji materialnej w
przedsiebiorstwie uslugowym telekomunikacji polskiej s.a..Grudzewski- wieslaw maria - zarzadzanie
technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji .Zastosowanie walutowych opcji
czystych i egzotycznych oraz walutowych strategii opcyjnych na polskim rynku finansowym..Planowanie
kariery zawodowej uczniow z zastosowaniem teorii j. Hollanda.Analiza zdolnosci kredytowej podmiotow
gospodarczych w banku pko bp.Doskonalenie zarzadzania przez projekty w warunkach przedsiebiorstwa
budowlanego x..Kontrakt menadzerski .Zroznicowanie stylow zycia konsumentow na przykladzie mlodziezy i
osob starszych..Ocena dzialalnosci przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego.Pojecie i
rodzaje klauzul generalnych w prawie cywilnym.Zmiany na polskim rynku pracy po wejsciu do unii
europejskij.Analiza polskiego rynku leasingowego.Sytuacja kobiet na lodzkim rynku pracy w kontekscie
obowiazujacych przepisow prawa.Charakterystyka prawna instytucji kontraktu opcyjnego.Wykorzystanie
reklamy w ksztaltowaniu potrzeb i stylu zycia konsumentow.Postepowanie przygotowawcze w polskim
procesie karnym.Dojrzalosc szkolna praca magisterska.Prezes rady ministrow jako organizator i reprezentant
w swietle obowiazujacego prawa.Zarzadzanie operacjami skarbcowo gotowkowymi w banku
komercyjnym..Park naukowo-technologiczny jako kreator rozwoju lokalnego na przykladzie parku naukowotechnologicznego polska-wschod w suwalkach sp. Z o.o..Budzet gminy.Banki specjalistyczne w stymulowaniu
rozwoju przedsiebiorstw w ukladzie sektorowym.Roszczenia pracownika z tytulu wadliwego rozwiazania
umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce a roszczenia uzupelniajace..Praca licencjacka spis
..
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tresci.Ewolucja sposobu realizacji funkcji kierowniczych w swietle konsolidacji zakladow
energetycznych.Proces przeksztalcania prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci na przykladzie
gminy czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Zapobieganie przestepczosci i demoralizacji nieletnich w
swietle programow realizowanych przez komisje bezpieczenstwa i porzadku publicznego na terenie miasta
zielona gora i powiatu zielonogorskiego w latach 2007-2011.Zarzadzanie informacja na przykladzie portali
internetowych poswieconych kulturze..Subkultura w reklamie i reklama w subkulturach.Motywacja
pracownikow praca magisterska.Wykorzystanie internetu w turystyce.Podstawy skargi o wznowienie
postepowania cywilnego..Analiza strategicznych tendencji rozwojowych jednostek terenowych (na
przykladzie powiatu lowickiego).Zwykly obowiazek alimentacyjny miedzy rozwiedzionymi malzonkami ( art.
60 § 1 i 3 kro ).Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy forte vita polska sp. Z
o.o..Zjawisko handlu ludzmi-jego zapobieganie i zwalczanie.Ochrona przesluchiwanych dzieci. Zapobieganie
wtornej wiktymizacji..praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia jako skladnik zarzadzania zasobami ludzkimi
na przykladzie urzedu miejskiego w ozorkowie.Tworzenie i rozwoj klastrow w regionie (na przykladzie
wybranego klastra w powiecie skierniewickim).Ocena dzialalnosci finansowej samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy i miasta pajeczno.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow jednostki samorzadu
terytorialnego w latach 2007-2011 na przykladzie gminy kluki.praca licencjacka budzet gminy .Praca
dyplomowa wzor.Prawo miedzynarodowe publiczne.Analiza budzetu starostwa powiatowego w klobucku w
latach 2004-2006.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko w kredytowaniu dzialalnosci gospodarczej na
przykladzie ing banku slaskiego s.a..Wylaczenia spod ochrony prawnoautorskiej - analiza art. 4 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.Ochrona autorskich praw osobistych.Rola i znaczenie podatku od
nieruchomosci w systemie podatkow lokalnych na przykladzie gminy miejskiej skierniewice w latach 20072009.Polityka kredytowania gospodarstw domowych - na przykladzie ing bank slaski..Propaganda trzeciej
rzeszy.Rozwoj przesiebiorczosci w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie gminy
szczercow.Inzynierskie rozwiazania problemu bezpieczenstwa pracy na przykladzie elektrowni
lagisza..Bankowe uslugi kredytowe na przykladzie powiatowego banku spoldzielczego w k-kozlu oddzial w
polskiej cerekwi.Marketing a nietypowe cykle zycia produktow.Wplyw podatkow od osob prawnych na
konkurencyjnosc polskiej gospodarki..Rachunkowosc podatkow lokalnych na przykladzie gminy herby.Praca
licencjacka z administracji.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miasta w porebie.Zwrot i
kontrola pomocy publicznej.Analiza i ocena obciazen podatkowych z tytulu podatku vat na przykladzie
przedsiebiorstwa master ltd sp. Z o. O.w latach 207 - 2010.Ulaskawienie w polskim postepowaniu
karnym.Roznicowanie stopy procentowej skladki na ubezpieczenia wypadkowe w zaleznosci od zagrozen
wypadkowych w polsce.Zarzadzanie jakoscia w lancuchu logistycznym na przykladzie fabryki produkujacej
kosmetyki.Marketingowe zarzadzanie siecia handlowa na przykladzie firmy kaufland.praca licencjacka budzet
gminy .Szkolenia pracownicze jedna z funkcji zarzadzania zasobami ludzkimi.Marka jako zrodlo przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Strategie zarzadzania kapitalem obrotowym przedsiebiorstwa na
przykladzie z.ch.police s.a..Transgraniczne laczenie sie spolek w prawie europejskim i polskim.Efekty
marketingowe wdrazania strategii dystrybucji detalicznej na przykladzie curver poland sp. Z o.o..Polityka
kredytowa banku komercyjnego na przykladzie banku ing bank slaski s. A..Rekrutacja pracownikow praca
magisterska.Ryzyko w kredytowaniu dzialalnosci gospodarczej na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Odpowiedzialnosc karna lekarza w zakresie wykonywanych czynnosci medycznych.Efekty przeksztalcen
wlasnosciowych w sluzbie zdrowia na przykladzie zamojskiego szpitala niepublicznego w zamosciu spolka z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania srodowiskowego wedlug normy iso 14001 jako
element dzialan proekologicznych przedsiebiorstwa.Emisja akcji w finansowaniu inwestycji
przedsiebiorstwa.Rzad i riksdag w krolestwie szwecji.Zachowanie sie sprawcy przestepstwa po popelnieniu
przestepstwa.Miedzynarodowa konkurencja podatkowa.Wplyw sejmu na dzialalnosc samorzadu
terytorialnego..Zarzadzanie personelem w hotelu prywatnym na przykladzie hotelu europejskiego..Bariery
we wdrazaniu zarzadzaniu wiedza w organizacji..Znaczenie obslugi klienta dla funkcjonowania dostawcow
uslug logistycznych - przyklad firmy schenker.Znaczenie samorzadu uczniowskiego dla zarzadzania
szkola..Kluczowe czynniki sukcesu w zarzadzaniu projektami.Podatek od nieruchomosci jako podstawowe
zrodlo dochodow budzetowych gminy na podstawie gminy miejskiej brzeziny.Wplyw krotkoterminowych
..

..
decyzji finansowych na wartosc rynkowa przedsiebiorstwa..Analiza gospodarki magazynowej na przykladzie
firmy oponiarskiej..Wykorzystywanie srodkow unijnych w celu realizacji zadan gminy dzialoszyn.Funkcja
informacyjna sprawozdawczosci w jednostkach budzetowych na przykladzie powiatu pajeczno.System
motywacyjny a wydajnosc pracy na przykladzie przedsiebiorstwa komet - urpol spolka z o. O. W kedzierzynie
- kozlu..Postepowanie przyspieszone w kodeksie postepowania karnego.Kredyty jako forma finansowania
potrzeb konsumpcyjnych spoleczenstwa na przykladzie pko bp- millenium- bz wbk.Analiza ekonomicznofinansowa na przykladzie firmy polfa-kutno s.a..Parlament krolestwa norwegii..Inwestycje w
przedsiebiorstwie.Problematyka administracyjnoprawnej odpowiedzialnosci wyrownawczej na przykladzie
odszkodowania za wywlaszczenie nieruchomosci.Czynniki ksztaltujace ceny akcji na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.Formy prawne zatrudnienia skazanych pozbawionych wolnosci.Amortyzacja
srdokow trwalych i jej wplyw na wynik finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa eko - zbyt sp. Z
o.o..Profesjonalna obsluga klienta na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Postepowanie
nieprocesowe w sprawach o separacje i o zniesienie separacji.praca licencjacka budzet gminy .Konsumpcja
zbiorowa w spolecznosci lokalnej na przykladzie czestochowy.Aspekty ludobojstwa na przykladzie iii
rzeszy.Posrednik na rynku nieruchomosci..Sankcje karne za niezgloszenie wniosku o upadlosc..Zarzadzanie
komunikowaniem sie w przedsiebiorstwie..Stosowanie instrumentow europejskiego banku centralnego w
realizacji polityki monetarnej unii europejskiej.Uwarunkowania realizacji celow organizacji pozarzadowych
na przykladzie kph - kampanii przeciw homofobii oddzialu w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Jak
napisac prace licencjacka.Instrumenty ksztaltujace wizerunek unii europejskiej.Motywowanie pracownikow
jako element zarzadzania zasobami ludzkimi.Rola i znaczenie systemu motywacyjnego i szkolen w
gospodarowaniu zasobami ludzkimi na przykladzie jurajskiego banku spoldzielczego w niegowie.Prace
magisterskie logistyka.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa p4 sp.z o.o..Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Mechanizmy ochrony rynku
gieldowego przed insider trading.Rola i znaczenie wplywu udzialu podatku dochodowego od osob prawnych
na sytuacje finansowa na przykladzie gminy dobrzen wielki..Programy lojalnosciowe w swietle wynikow
badan empirycznych.praca licencjacka budzet gminy .Czynnosci kontrolne centralnego biura
antykorupcyjnego w celu ujawnienia naduzyc osob pelniacych funkcje publiczne .Wzor pracy licencjackiej z
pedagogiki.Wykorzystanie zarzadzania logistycznego w transporcie osob na przykladzie przedsiebiorstwa
komunikacji samochodowej w skierniewicach sp. Z o.o..Czy korporacja moze byc
odpowiedzialna?.Satysfakcja i lojalnosc klientow banku ochrony srodowiska s.a..Czynniki motywujace a ich
skutecznosc w odniesieniu do roznych grup pracowniczych w firmie x.Wplyw franczyzy na uruchamianie
samodzielnej dzialalnosci gospodarczej na przykladzie kawiarni pozegnanie z afryka.Pomoc ofiarom
przestepstw- implementacja standardow miedzynarodowych w polsce.Prawo do laczenia rodzin w unii
europejskiej.Wykorzystanie europejskiego funduszu spolecznego na rzecz rozwoju szkol ponadgimnazjalnych
w polsce (na przykladzie zespolu szkol handlowo-ekonomicznych w bialymstoku).Funkcjonowanie
controllingu w przedsiebiorstwie na przykladzie poczty polskiej.Marketing w organizacji turystyki
pielgrzymkowej na jasna gore.Kryminalistyka.praca licencjacka budzet gminy .Urbaniak- boguslawa. Red. strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi a ksztaltownie stosunkow pracy .Partnerstwo publicznoprywatne jako przyklad demonopolizacji administracji publicznej.Analiza ilosciowa i jakosciowa w ocenie
konkurencyjnosci przedsiebiorstw..Powstanie stanow generalnych jest naturalna ewolucja spoleczenstwazmierzajaca 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.Jakosc w sferze uslug
branzy hotelarskiej jako element dzialalnosci marketingowej na przykladzie hotelu mercure patria w
czestochowie.Outsourcing jako nowy sposob usprawnienia dzialalnosci i organizacji firmy..Placowe i
pozaplacowe czynniki motywacji do pracy.Zarzadzanie kapitalem ludzkim w kontekscie uzyskiwania przewagi
konkurencyjnej w organizacji gospodarczej.Uznanie dziecka..Burda- michael c. - makroekonomia : podrecznik
europejski .Nabycie w dobrej wierze od upadlego mienia nalezacego do masy upadlosciowej.Zamowienia
publiczne z wolnej reki a ustawowe regulacje formalno-prawne.Spoleczenstwo informacyjne jako wyzwanie
dla technologii informacyjnych..Analiza i ocena dochodow i wydatkow jednostki budzetowej na przykladzie
miejskiego osrodka pomocy spolecznej w blachowni w latach 2006 - 2010.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym
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w banku komercyjnym na przykladzie banku bgz s.a. w latach 2006-2010.Wrogie przejecie spolki publicznej motywy- finansowanie- obrona.Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej.Analiza budzetu gminy pajeczno w
latach 2005 - 2009.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie systemu finansowo-ksiegowego sap w
zarzadzaniu firma knauf sp z o.o.Klauzule antykorupcyjne w samorzadzie terytorialnym .Fundusze
strukturalne i ich znaczenie dla miasta lodzi.Spolka komandytowa- ktorej komplementariuszem jest spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia.praca licencjacka budzet gminy .Dochody podatkowe gminy na przykladzie
gmin powiatu rawskiego.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie
firmy voss und partners sp. Z o.o...Logistyka dystrybucji na przykladzie firmy x.Dochody gminy praca
magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Kosny- marek. - podatki a dobrobyt spoleczny .Pisanie prac
magisterskich warszawa.Wplyw kryzysow finansowych i walutowych na wymiane handlowa w azji poludniowschodniej.Perspektywy optycznych nosnikow informacji w sieciach telekomunikacyjnych.Czynniki
organizacyjno-ekonomiczne nowego przedsiewziecia w poligrafii.Udzial prokuratora w postepowaniu karnym
skarbowym.Podatki jako instrument polityki fiskalnej i zrodlo dochodow budzetu panstwa w polsce w latach
2006-2009.Zbieg norm w polskim prawie cywilnym na przykladzie ochrony znakow towarowych.Umowa o
prace na czas okreslony .Radzenie sobie ze stresem w organizacji oraz wypalenie zawodowe.Polski
ceremonial sadowy- tradycja- uregulowania prawne- propozycje zmian.Projekt rozwoju firmy p.h.u. duda
s.a..Instytucja swiadka a konstytucyjne i kodeksowe zasady procedury karnej .Wplyw zarzadcy na wartosc
nieruchomosci na przykladzie zarzadu budynkow miejskich i towarzystwa budownictwa spolecznego w
gliwicach.Taksowkarz jako ofiara przestepstwa..Podatek od nieruchomosci i perspektywy jego
reformy.Zastosowanie systemow informatycznych w rachunkowosci.Instytucje demokracji bezposredniej w
konfederacji szwajcarskiej..Praca tymczasowa.Struktura funkcjonalna i funkcjonalno - przestrzenna centrum
miasta opola oraz koncepcje jej przeksztalcen..Anilza sytuacji finansowej p.w. trans-quadro w latach 20052009.Wykorzystanie sprawozdawczosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na przykladzie spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia)..Technologia realizacji nawierzchni z prasowanej kostki brukowej i
ekonomika mechanizacji prac praca inzynierska budownictwo.Analiza technologii stosowanych przy
produkcji wozkow specjalnego przeznaczenia..Fundusze unijne dla malych i srednich przedsiebiorstw branzy
turystycznej w polsce..Ewolucja instytucji prezydenta w polsce po drugiej wojnie swiatowej..Rola reklamy w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa.E-learning. Nowa forma edukacji i jej wykorzystanie na
przykladzie centrum uslug jezykowych --albion..Wznowienie sadowego postepowania cywilnego..Od nauk o
organizacji do organizacji przyszlosci: wplyw zmian w spoleczenstwie i kulturze na koncepcje zarzadzania.Gry
komputerowe jako zjawisko spoleczno-kulturowe.Polaczenie spolek kapitalowych w swietle prawa polskiego
.Rola analizy wskaznikowej w procesie podejmowania decyzji w spolce udzialowiec.Transgraniczne
przenoszenie siedziby spolek w ramach unii europejskiej.Ochrona wizerunku dziecka w reklamie.Wartosci i
zagrozenia wsrod dzieci i mlodziezy szkolnej w polsce w latach 2000-2005..Tajemnice prawnie chronione w
przeczypospolitej polskiej..Zintegrowany system zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie przemyslu
mleczarskiego na przykladzie sm mlekovita.Strategie inwestycyjne funduszy emerytalnych..Skarga
konstytucyjna jako forma ochrony praw czlawieka w polsce..Czynniki warunkujace jakosc wozka
dzieciecego..Marketing w zarzadzaniu firma x.Marketing uslug turystycznych na podstawie biura
turystycznego lena w lowiczu.Metody przesluchania podejrzanego.Prognoza rozwoju turystyki
trampingowej.Fuzje i przejecia na rynku motoryzacyjnym.Funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu w
procesie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Analiza zmian w
funkcjonowaniu podatku vat w procesie dostosowywania do wymogow unii europejskiej.Prawo
miedzynarodowe prywatne.Kostecka- joanna (1953- ). Red. - retardacja materialnego przeksztalcania
zasobow przyrodniczych : osiagniecia- problemy- pers.Przestepczosc nieletnich przyczyny i
profilaktyka.Kreowanie i promocja wizerunku starego sacza w oparciu o wybrane elementy tozsamosci
kulturowej miasta..Ogledziny miejsca zabojstwa ze szczegolnym okrucienstwem; ujawnianie i zabezpieczanie
sladow.Postepowanie mediacyjne w sprawach karnych w swietle badan aktowych przeprowadzonych w
krakowskich sadach rejonowych.Analiza strategiczna i ocena mozliwosci rozwoju sektora dystrybucji
opakowan na przykladzie mcdo krakus.Dziedzictwo przemyslowe jako produkt turystyczny na przykladzie
gminy miasta bochni..Zastosowanie prognozowania w dzialalnosci przedsiebiordtwa na przykladzie agora
..
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s.a..Mosliwosci finansowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Wypowiedzenie spolki
prawnej.Wypadki drogowe powodowane przez kierowcow samochodow ciezarowych.Zarzadzanie kinem na
przykladzie klubu sztuki filmowej mikro.Dach- zofia (1940- ). Red. - otoczenie ekonomiczne a zachowania
podmiotow rynkowych .Kontrowersyjna reklama jako szczegolne narzedzie promocji.Wizerunek uczelni
lodzkich w swietle opinii studentow.Legalnosc aktow prawnych nacjonalizacji w polsce w latach 1944-1947.
Ujecie historyczno-prawne.Kreowanie wizerunku publicznej instytucji kultury na przykladzie opery
krakowskiej.Obywatelstwo europejski. Rozwazania teoretyczne- wnioski praktyczne..Lyzwa- edyta. innowacyjnosc przedsiebiorstw a konkurencyjnosc regionow .Ocena kondycji finansowej banku millenium
s.a.Prawa jezykowe osob nalezacych do mniejszosci narodowych i etnicznych w polsce.Rola rachunkowosci
zarzadczej w zarzadzaniu bankiem.Przewaga konkurencyjna centrum logistycznego zlokalizowanego na
terenie portu morskiego ( na przykladzie zachodniopomorskiego centrum logistycznego).Seksualne
zachowania dewiacyjne. Studium kryminologiczne.Stosunki miedzyludzkie w organizacji na podstawie
przedsiebiorstwa rolmax.Prace dyplomowe chomikuj.Praca dyplomowa.praca licencjacka budzet gminy
.Gajewski- dominik. - corporate income tax : a compendium .praca licencjacka budzet gminy .Rola i funkcje
szkolenia pracownikow w spoldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej im. F. Stefczyka.Z problematyki
podrabiania towarow w zakresie dobr luksusowych..Fundusze unijne jako zrodlo wspolfinansowania rozwoju
lokalnego miasta wysokie mazowieckie .Sklonnosc do ryzyka- a stopa zwrotu akcyjnych funduszy
inwestycyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Instytucja przedawnienia w prawie pracy.Zarzadzanie
miedzykulturowe na przykladzie firmy ikea.Zarzadzanie marketingowe instytucjami niekomercyjnymi na
podstawie wybranej szkoly ponadgimnazjalnej.praca licencjacka budzet gminy .Wywlaszczenie jako instytucja
polskiego prawa publicznego na tle rozwiazan ustawy o gospodarce nieruchomosciami..Wplyw telework na
zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie techtra nederland b.v..Seryjni zabojcy - analiza psychologiczna
ich zachowan- modus operandi- profilowanie..Styl zycia joga i wybory konsumenckie w swietle badan
empirycznych..Polskie regulacje prawne w sprawie przeciwdzialania praniu brudnych pieniedzy na tle
regulacji miedzynarodowych..Ekonomiczne aspekty agroturystyki w wojewodztwie lubuskim..Procedury
celne w polskim systemie prawnym .Zazalenie w postepowaniu sadowoadministracyjnym..Pozycja ustrojowa
prezydenta rzeczypospolitej polskiej na podstawie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r..Zatrudnienie osob niepelnosprawnych jako element zarzadzania roznorodnoscia. Analiza
porownawcza na przykladzie polski i szwecji.Komunikacja w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol
s.a. jako element sprawnego zarzadzania zasobami ludzkimi.Instytucja wyroku zaocznego.Amortyzacja
srodkow trwalych jako istotny element kosztow w przedsiebiorstwie transportowym pkp polskie linie
kolejowe s.a. zaklad linii kolejowych w kielcach.Badanie i ocena dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa
uslug komunalnych saniko sp. Z o.o. Za lata 2002 - 2004.Znaczenie procesow transportu i magazynowania w
przedsiebiorstwie kingway motor poland.Polityka wyplat dywidendy w spolkach bankowych notowanych na
gpw w warszawie..System logistyczny w przedsiebiorstwie produkcyjnym torex sp. Z o.o..Outsourcing jako
nowoczesna forma restrukturyzacji przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki pkp energetyka s.a.).Prace
magisterskie fizjoterapia.Egzekucja z nieruchomosci w postepowaniu egzekucyjnym w administracji..Proces
motywowania w przedsiebiorstwie sektora budowlanego na przykladzie wolimex.Skazanie bez
przeprowadzenia postepowania dowodowego w swietle przepisow kodeksu postepowania karnego i
kodeksu karnego skarbowego.Zarzadzanie uzytkownikami uslug sieciowych w systemach unix/linux.Pozycja
ustrojowa kanclerza republiki federalnej niemiec.Zarzadzanie dzialalnoscia kredytowa bankow na przykladzie
banku gospodarki zywnosciowej.Tematy prac licencjackich fizjoterapia.Analiza porownawcza systemow
podatkowych na przykladzie wybranych krajow unii europejskiej.Przyslugiwanie wladzy
rodzicielskiej.Swiadczenia spoleczne realizowane przez instytucje publiczna na przykladzie oddzialu
regionalnego krus w czestochowie..Marketingowa koncepcja przedsiebiorstwa.Jakosc jako zrodlo przewagi
konkurencyjnej w towarzystwach ubezpieczeniowych na przykladzie tuir warta s.a..Doskonalenie jakosci
obslugi klienta w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta zory..Kontrola administracji
publicznej..Systemy motywacji w jednostkach administracji publicznej na przykladzie urzedu gminy
zgierz.Rola mediow w kreowaniu wizerunku partii politycznej na przykladzie platformy
obywatelskiej.Cielecki- tadeusz. Red. - pozycja ofiary w procesie karnym - standardy europejskie a prawo
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krajowe .Zastosowanie rachunku kosztow w jednostce sektora finansow publicznych na przykladzie zakladu
karnego w lowiczu.Zarzadzanie finansami organizacji pozarzadowych na przykladzie fundacji poza
horyzonty.Rekrutacja i selekcja w procesie zzl na przykladzie firmy x.Bak- henryk. Red. - gospodarka polski w
unii europejskiej w latach 2004-2006 : wybrane zagadnienia .Public relations jako narzadzie kreowania
wizerunku administracji publicznej na przykladzie gminy pawlow.Zarzadzanie jakoscia w produkcji betonu
towarowego.Rekrutacja i szkolenia personelu jako czynnik sukcesu przedsiebiorstwa.Przemysl papierniczy w
polsce technologia- rynek - szanse rozwojowe w perspektywie integracji europejskiej na przykladzie firmy
intercell s.a..Pomoc ofiarom przestepstw- implementacja standardow miedzynarodowych w polsce.Pisanie
prac magisterskich po angielsku.Kredyt jako zewnetrzne zrodlo finansowania przedsiebiorstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Rozboje uliczne dokonane przez nietrzezwych sprawcow.Logistyka elementem
strategicznego zarzadzania przedsiebiorstwem.Charakter prawny opcji walutowych z uwzglednieniem
dochodzenia roszczen bankow.Procedura pytan prejudycjalnych przed polskimi sadami.zrodla finansowania
przedsiebiorstw na przykladzie spolki gieldowej pfleiderer grajewo s.a..Formy zabezpieczen i ubezpieczenia
kredytow hipotecznych na przykladzie dombanku.Zarzadzanie finansami w ochronie zdrowia na podstawie
zakladu opieki zdrowotnej ministerstwa spraw wewnetrznych i administracji w opolu w latach 20062008..Wplyw marketingu mobilnego na postawy i zachowania rynkowe generacji y na podstawie badan
wlasnych.Kary porzadkowe..Projektowanie organizacji procesowej w warunkch przedsiebiorstwa
produkcyjnego..Wplyw globalizacji na wzrost i rozwoj przedsiebiorstw.Nauczanie prawa w okupowanej
polsce w okresie ii wojny swiatowej.Przenoszenie wlasnosci nieruchomosci rolnych prywatnych.praca
licencjacka budzet gminy .Chan- chak kwan. - polityka spoleczna w chinach : rozwoj a dobrostan
.Rentownosc jako narzedzie oceny efektywnosci gospodarowania.Kulturowe uwarunkowania motywacji
pracownikow.Dystrybucja jako element logistycznego zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy
emka meble w rawie mazowieckiej.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie komunikacji interpersonalnej
w kulturze organizacyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy okno - tes s.c..Cele i metody oceny zdolnosci
kredytowej osob fizycznych na przykladzie banku xyz.Determinanty wyboru przez klientow miejsca
noclegowego na rynku uslug hotelarskich.Analiza finansowa jako instrument oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa redan s.a.Strategie hegdingowe z wykorzystaniem
opcji.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie produkujacym podzespoly samochodowe..Status
zydow w polsce w latach 1918-1968.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie akcyza energii
elektrycznej w polsce na tle regulacji unii europejskiej.Szlak zamkow dolnego slaska jako obiekt
promocji..Wyrok rozwodowy.Odpowiedzialnosc banku za udzielenie kredytu w obrocie
profesjonalnym.Funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych w wojewodztwie opolskim ze szczegolnym
uwzglednieniem wspolfinansowania ze srodkow unijnych..Sprawozdawczosc finansowa organizacji pozytku
publicznego.Analiza przestrzenno-organizacyjnych aspektow ruchu turystycznego w rejonie szlaku orlich
gniazd.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie nieruchomosciami w
gminie na przykladzie gminy blachownia.Praca magisterska licencjacka.Rozwoj regionalny z wykorzystaniem
funduszy strukturalnych ue na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Altman- edward i. - trudnosci finansowe
a upadlosc firm : jak przewidziec upadlosc i jej uniknac- jak anal.Kapelanska-pregowska- julia elzbieta. prawne i bioetyczne aspekty testow genetycznych .Ochrona praw czlowieka w systemie
miedzyamerykanskim.Wykladnia art. 10 europejskiej konwencji praw czlowieka jako skuteczne narzedzie
zwalczajace wspolczesne przejawy cenzury prewencyjnej w europejskiej prasie i literaturze..Ocena pomocy
spolecznej w polsce na przykladzie dps w proszkowie..Analiza kosztow zintegrowanego systemu zarzadzania
jakoscia- srodowiskiem- bezpieczenstwem i higiena pracy w elektrowni belchatow..Pozycja ustrojowa
prezydenta w v republice francuskiej.Sposoby motywowania pracownikow na podstawie przedsiebiorstwa
ramb sp. Z o.o..Adamus-matuszynska- anna. Red. - budowanie spolecznosci lokalnej : jak rozwijac trwale
relacje pomiedzy samorzadem a jego s.Proekologiczne zarzadzanie przedsiebiorstwem w aspekcie wizerunku
firmy.Etyka i odpowiedzialnosc spoleczna marketingu na przykladzie przekazow informacyjnych
oddzialujacych na podswiadomosc.Fundusz inwestycyjny- jako instrument finansowy na polskim rynku
finansowym.Stan i kierunki rozwoju miejsc obslugi podroznych autostrady a4 ( odcinek polski
)..Cywilnoprawna ochrona know-how w prawie polskim.Formy pomocy dla bezdomnych w czestochowie.Call
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center jako nowoczesna forma sprzedazy na przykladzie multimedia polska s.a..Palmirski- tomasz. - a history
of the ancient states’ political systems : greece .Przygotowanie przestepstwa w polskim prawie
karnym.Promocja w strategii rozwoju miasta (na przykladzie miasta gostynina).Rola strazy granicznej w walce
z przestepstwem nielegalnego przekraczania granicy.Umowa leasingu w ustawie o podatku dochodowym od
osob fizycznych.Projekt stalowej estakady pod urzadzenia transportowe baterii silosow na zboze praca
inzynierska budownictwo.Reforma opodatkowania nieruchomosci a budowa systemu katastralnego w
polsce.Organ podatkowy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w starostwie powiatowym w
ciechanowie.Przyspieszenie rozpoznania sprawy w postepowaniu w sprawach gospodarczych.Analiza
ergonomiczna oraz bezpieczenstwa i higieny pracy na przykladzie przedsiebiorstwa produkujacego
urzadzenia wentylacyjne.Model zarzadzania przeplywem informacji w urzedzie miasta.Zastosowanie
instrumentow promocji mix w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie pesako w horodle.Wybrane
interpersonalne i organizacyjne czynniki efektywnosci zespolu sprzedazowego.Analiza kredytow
mieszkaniowych w wybranych bankach bph s.a.- bgz s.a.- pko bp s.a..Analiza wizerunku dzielnicy miasta na
przykladzie nowej huty w krakowie..Udzial kredytu hipotecznego w finansowaniu rynku nieruchomosci w
polsce.Praca licencjacka bezrobocie.Udzielanie ulg w splacie zobowiazan podatkowych a udzielenie pomocy
publicznej.Ocenianie pracownikow jako element podejmowania decyzji personalnych w zarzadzaniu
firma.Mocek- stanislaw (1964- ). Red. - dobre praktyki wspolpracy miedzy administracja publiczna i
organizacjami pozarzadowymi (z.Upadki przedsiebiorstw w polsce w latach 2003 - 2008..Swiadczenia z
pomocy spolecznej na przykladzie filii miejskiego osrodka pomocy spolecznej w lodzi- ul. Piotrkowska
147.Jezyk reklamy.Pisanie prac magisterskich lublin.Prawo miedzynarodowe publiczne.praca licencjacka
budzet gminy .Alokacja jako podstawowa koncepcja rachunkowosci - wplyw na wspolczesne rozwiazania w
zakresie podatku dochodowego.Rola marketingu partnerskiego w podejsciu do klientow instytucjonalnych
na przykladzie firmy datrmi.Samorzadnosc terytorialna w swiadomosci mlodziezy gimnazjalnej w gminie
redziny.Prawo cywilne.Prawo pracy.Konspekt pracy licencjackiej.Miejsce narodowych funduszy
inwestycyjnych na polskim rynku kapitalowym.Przykladowa praca magisterska.Stalking jako nowy typ czynu
zabronionego.Zarzadzanie finansami gminy tomaszow mazowiecki.Przykladowe tematy prac
licencjackich.Oaza podatkowa jako zrodlo optymalizacji podatkowej .praca licencjacka budzet gminy .Osinskijoachim (1950- ). Red. - praca- spoleczenstwo- gospodarka : miedzy polityka a rynkiem .Finansowanie i
ksztaltowanie rozwoju przedsiebiorstwa.Wymuszenia rozbojnicze.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Tematy prac dyplomowych.Sprostowanie i odpowiedz jako alternatywne wobec
uregulowan przepisow kodeksu cywilnego srodki ochrony.Marketing spolecznie zaangazowany na rynku
kosmetykow dla kobiet na podstawie kampanii firmy avon.Ekonomiczne aspekty prania brudnych
pieniedzy..Magisterska praca.Rozwoj obszarow wiejskich na przykladzie gmin polnocnej czesci
jury..Porozumienia ograniczajace konkurencje na przykladzie osob wykonujacych zawody regulowane.
Orzecznictwo prezesa urzedu ochrony konkurencji i konsumentow.praca licencjacka budzet gminy .Umowa o
prace na czas okreslony.Aktywnosc marketingowa firmy ubezpieczeniowej na przykladzie alianz s.a. oddzial
w czestochowie.Warunki i jakosc zycia gospodarstw domowych w polsce w latach 2000-2007..Fundusze
unijne jako zrodlo finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Przekroczenie granic
obrony koniecznej .Marketingowe aspekty strategii zarzadzania firma (analiza przypadku).praca licencjacka
budzet gminy .Rankine- denzil. - przejecia : strategie i procedury .Budownictwo regionalne na podhalu jako
produkt turystyczny.Policja jako naczelny organ ochrony bezpieczenstwa i porzadku publicznego.praca
licencjacka budzet gminy .Korzeniowski- piotr - instytucje prawne ochrony srodowiska a proces inwestycyjnobudowlany : studium prawno-administr.Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow na przykladzie
wojewodztwa wielkopolskiego.praca licencjacka budzet gminy .Nieruchomosc jako produkt
marketingowy.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw dochodow wlasnych i zrodel obcych na gospodarke
finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy opatow w latach 2006-2009.Wykladnia
gospodarcza na tle pozostalych zasad wykladni prawa.Kulturowe uwarunkowania stylu kierowania w
przedsiebiorstwie.Metody dostepu do serwisow internetowych na przykladzie witryny google.Wydatki
budzetow gmin w polsce na przykladzie gminy wola krzysztoporska w latach 2006-2010.Ocena srodowiska
pracy i zagrozen wystepujacych w firmie grupa serwisowa premia sp. Z o.o..Magisterska praca.Zelazny- rafal.
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Red. - koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynkow : praca zbiorowa .Wartosc informacyjna ukladu
rodzajowego kosztow w labolatorium spawalniczym sp. Zo.o. W czestochowie.praca licencjacka budzet
gminy .Wynik finansowy w ujeciu bilansowo-podatkowym - analiza porownawcza w dlugim okresie.Prace
licencjackie po angielsku.Wlasnosc nieruchomosci jako skladnik majatku wspolnego malzonkow.Praca
magisterska resocjalizacja.Dowod z zeznan swiadkow w postepowaniu cywilnym.Wplyw rodzaju
finansowania na plynnosc mikro--malych i srednich przedsiebiorstw.Pisanie pracy doktorskiej.Praca
magisterska ochrona srodowiska.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej isd huta czestochowa spolka z o.o.
W latach 2006-2010.Rozwoj bankowosci elektronicznej w polsce w latach 2005-2012.Technologia
budownictwa pasywnego praca inzynierska budownictwo.Obrona konieczna praca
magisterska.Postepowanie przygotowawcze w procesie karnym skarbowym.Monitoring w miejscu
pracy.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykladzie pko s. A..Wykorzystanie
dzialan promocyjnych w celu budowania wizerunku firmy.praca licencjacka budzet gminy .Wnuk- jan. Red. wspolczesne koncepcje i strategie zarzadzania : teoria a praktyka .Zasady wydawania wyroku lacznego.praca
licencjacka budzet gminy .Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie nauczycieli..Adaptacja spolecznozawodowa nowych pracownikow.Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy lipie w latach 20022005.Analiza efektywnosci strategii inwestycyjnych z udzialem instrumentow pochodnych.Konsultacje
spoleczne na przykladzie czestochowy.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie promocji w rozwoju gminy
drohiczyn w latach 2011- 2013.Strachowska- renata. - ustawa o drogach publicznych : komentarz .Proces
dystrybucji na przykladzie firmy kurierskiej dpd polska.Reklama w ksiazkach telefonicznych jako forma
reklamy drukowanej na przykladzie ksiazki telefonicznej sukces.Gielda papierow wartosciowych jako
instytucja rynku kapitalowego.Typy osobowosci a role w zespole.Podstawowe czynniki skutecznego
kierowania praca zespolowa.Marketing uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego w
sieradzu.Przedsiewziecia innowacyjne w budownictwie.Analiza programu czart-hotel.Motywacyjny system
wynagrodzen.Organizacja transportu wewnetrznego w kopalni wegla brunatnego adamow s.a..Analiza
projektu i przyklad wyboru wykonawcy osiedla ... Praca inzynierska budownictwo.Ciezar dowodu w
postepowaniu podatkowym.Prace magisterskie finanse.Dzialania organow jednostek samorzadu
terytorialnego a oczekiwania spoleczne. Na przykladzie wybranych obszarow zycia mieszkancow miasta
tarnowa..Analiza wykorzystania rzeczywistosci wirtualnej na przykladzie firmy graf w bialymstoku.Pisanie
prac poznan.Neokonserwatyzm: wizja polityki zagranicznej.Pisanie prac po angielsku.Pozyskiwanie srodkow
unijnych na przykladzie wybranych gmin powiatu czestochowskiego.Tendencja rozwojowa ubezpieczen
komunikacyjnych w polsce w latach 2000-2009.Rola kredytu i leasingu w finansowaniu zakupu srodka
trwalego na podstawie dzialalnosci firm volkswagen bank polska s.a. i volkswagen leasing polska sp. Z
o.o..Rozwoj zawodowy a system wynagrodzen w przedsiebiorstwie.Weiss- alan - zawod konsultant :
prowadzenie dzialalnosci- wyrabianie marki- osiaganie sukcesu .Wykorzystywanie seksualne dzieci w
internecie.Owsiak- stanislaw (1946- ). Red. - banki wobec kryzysu finansowego : praca zbiorowa
.Prawnomiedzynarodowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych.Polityka azylowa unii europejskiej krok ku stworzeniu wspolnego europejskiego systemu azylowego..Inne srodki zaskarzenia w procesie
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Bankowosc elektoniczna w polsce na przykladzie dzialalnosci
banku pekao bp s.a.Dowody w postepowaniu administracyjnym.Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej
w krakowie.Marketing dobr przemyslowych a procedury i strategie przetargowe.Oszustwa gospodarcze.
Krytyczna analiza polskich regulacji.Polska jako strona przed europejskim trybunalem praw
czlowieka.Technologicznosc i analiza wykorzystywania czasu pracy przy realizacji lekkich scian systemowych
praca inzynierska budownictwo.Techniki public relations wykorzystywane do kreowania wizerunku i
pozyskiwania klientow na przykladzie firmy simple.Motywowanie pracownikow produkcyjnych w
przedsiebiorstwie.Ocena satysfakcji klientow otwartych funduszy emerytalnych w polsce.Promocja uslug
bankowych na przykladzie ing bank slaski s.a..Fiminska-banaszyk- romualda. Red. - prace instytutu
ekonomicznego..praca licencjacka budzet gminy .Przywrocenie terminu w postepowaniu cywilnym.Dostep
prokuratora do danych objetych tajemnica bankowa.Poziom leku a spiralny efekt nastepczy na przykladzie
studentow wydzialu zarzadzania.praca licencjacka budzet gminy .Programy unijne pomocne przy
rozwiazywaniu problemu niepelnosprawnosci dzieci w polskich szkolach podstawowych..Analiza
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tradycyjnych oraz nowych grupowych form ubezpieczen na zycie na przykladzie wybranych towarzystw
ubezpieczeniowych.Kontrakty wojewodzkie jako krajowy instrument rozwoju regionalnego.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie produkujacym lampy
samochodowe..Budzet jako instrument zarzadzania finansami gminy.Outsourcing uslug transportowych jako
metoda optymalizacji kosztow przedsiebiorstwa.Uregulowania prawne dotyczace ulg pilotarskich..Szczegolne
administracyjno-prawne uwarunkowania procesu inwestycyjnego drog publicznych w polsce.Problem
bezrobocia na lokalnym rynku pracy-studium przypadku na przykladzie gminy brzyska i powiatu jasielskiego
w latach 2006-2011..praca licencjacka budzet gminy .Analiza techniczna jako instrument wspierajacy decyzje
inwestycyjne.Problemy (bariery) zwiazane z funkcjonowaniem klastrow (na przykladzie regionu
lodzkiego).Powstawanie klastrow i ich wplyw na konkurencyjnosc regionu na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Wykorzystanie auditow wewnetrznych w doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia na
przykladzie mpec s.a. w krakowie.Prezentacja w sprawozdaniach finansowych rzeczowych aktywow trwalych
wybranych spolek gieldowych branzy miesnej.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy w aspekcie
identyfikacji zagrozen wystepujacych w instytucjach publicznych na przykladzie starostwa powiatowego w
czestochowie.zrodla prawa administracyjnego..Status prawny zwiazkow zawodowych..Toloczko- aleksander. dotacje dla kazdego przedsiebiorcy w okresie 2007-2013 ... Czyli o tym- jak pozyskac oraz roz.Podatek
dochodowy od osob fizycznych jako instrument regulacji dochodow ludnosci.The conception of prochniks
profitability increase through the brand extension..Wybrane aspekty funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Marketingowe strategie cenowe
realizowane przez telekomunikacje polska s.a..Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w urzedzie
administracyjnym- na przykladzie malopolskiego urzedu wojewodzkiego w krakowie.Oceny pracownicze w
sprawnym zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.praca licencjacka
budzet gminy .Zadania samorzadu terytorialnego z zakresu pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego
osrodka pomocy rodzinie w ostrolece.Stosowanie prawa miedzynarodowego w wewnetrznym obrocie
prawnym.Zakaz uszczuplania pokrycia kapitalu zakladowego na rzecz wspolnikow spolki z o.o. - analiza
regulacji art. 189 § 2 k.s.h..Spoleczna misja przedsiebiorstw na przykladzie sektora firm
farmaceutycznych..praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc nowoczesnych okien oraz wyposazonych w
zaslony- zaluzje i okiennice termoizolacyjne praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Podatek od czynnosci cywilnoprawnych - wybrane problemy.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystywanie instrumentow promocji mix na rynku uslug turystycznych na przykladzie firmy
travelplanet.pl spolka akcyjna.Prowadzenie przez przedsiebiorce cudzych spraw bez zlecenia.Prace
magisterskie tematy.Analiza procesu odzyskania kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie arelan
s.a...Podpis elektroniczny - zagadnienia cywilno-prawne.Kreowanie wizerunku firmy w internecie.Poczucie
satysfakcji z pracy a zarzadzanie personelem.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Manikowski- piotr. - cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej : pojecie- cechy- struktura .Analiza
motywacji do uprawiania aktywnej turystyki sportowej przez dzieci do lat 14-stu na przykladzie miasta
krakowa.Oskarzyciel posilkowy subsydiarny w polskim procesie karnym.Finansowanie ochrony zdrowia w
polskim systemie ubezpieczen zdrowotnych.Rozwoj turystyki uzdrowiskowej na terenie wojewodztwa
malopolskiego.praca licencjacka budzet gminy .Inwentaryzacja jako potwierdzenie rzetelnosci wyceny
bilansowej majatku przedsiebiorstwa.Zwalczanie nieuczciwej reklamy.Wplyw zarzadzania wiedza na rozwoj
przedsiebiorstwa na przykladzie polskiego zwiazku motorowego ozdg spolka z o.o. W opolu.Historyczny
rozwoj separacji i rozwodu w europejskich systemach prawnych.Rekrutacja pracownikow jako element
funkcji personalnej w zastosowaniu firmy telepizza.praca licencjacka budzet gminy .Ocena zagrozenia
kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na podstawie spolki x.Prawo pracownika do wypoczynku w
przepisach o czasie pracy kodeksu pracy.Cena pracy magisterskiej.Polska i austriacka regulacja przejscia
zakladu pracy lub jego czesci w swietle prawa unii europejskiej.Determinanty samodzielnosci finansowej
jednostek samorzadu terytorialnego..Wzajemne oddzialywania kultury organizacji i motywacji pracownikow
w roznych organizacjach.Kompetencje komunikacyjne prawnikow w procesie argumentacji
prawniczej.Reforma systemu emerytalno-rentowego ii filar..Wplyw wprowadzenia waluty euro na
funkcjonowanie polskich podmiotow gospodarczych.Analiza wskaznikowa narzedziem oceny zdolnosci
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kredytowej na przykladzie pphu spolka jawna x.Organizacja i zarzadzanie zielenia miejska na przykladzie
krakowa..Wplyw kryzysu finansowego na sektor ubezpieczen w polsce.Drelich-skulska- boguslawa. Red. asia-europe : partnership or rivalry? .Prawne aspekty transformacji mediow w latach 1989-2009.Bezrobocie
jako jeden z glownych czynnikow wplywajacych na emigracje studentow do krajow unii
europejskiej.Segment premium marek wlasnych sieci handlowych..Wykorzystanie nowoczesnych metod
zarzadzania na przykladzie archiwum panstwowego m. St. Warszawy.Szkolenia pracownikow w biurze
telefonicznej obslugi klientow banku x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Proba zastosowania rachunku kosztow dzialan w procesie bibliotecznym na przykladzie biblioteki
uniwersytetu lodzkiego.Wymogi dobrego prawa w swietle kategorii victora turnera.Rola i znaczenie
rekrutacji i selekcji na funkcjonowanie przedsiebiorstwa x.Pojecie pomocy publicznej dla przedsiebiorst w
swietle uregulowan prawa wspolnot europejskich.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Podatki i oplaty jako zrodlo finansowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
poraj.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta w
szydlowcu.Umowa przedwstepna ze szczegolnym uwzglednieniem umowy przedwstepnej sprzedazy
nieruchomosci..Zaangazowanie zawodowe a pracoholizm - czynniki demograficzne w badaniach
wlasnych.Ocena ryzyka kredytowego bankow komercyjnych- na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Ochrona nazwy przedsiebiorcy i jego znakow towarowych przed abuzywna rejestracja w
charakterze domeny internetowej.Frackiewicz- ewa tl. - slownik pojec ekonomicznych. [cz. 1]-.Instytucja
notarialnego poswiadczenia dziedziczenia z perspektywy trzech lat funkcjonowania w polskim porzadku
prawnym.Reklama internetowa. Znaczenie i trendy rozwoju..Syntetyczne metody badania i oceny zdolnosci
kredytowej na przykladzie przedsiebiorstwa x.Marketing tools in a b2b market - a case study of revitalizing
business brand.praca licencjacka budzet gminy .Negocjacje jako instrument rynkowy. Rodzaje i metody
przeprowadzania negocjacji w swietle literatury..Zarzadzanie edukacja integracyjna. Postawy nauczycieli
wobec idei edukacji integracyjnej a jej realizacja..Kreowanie wizerunku marki pracodawcy w mediach
spolecznosciowych.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w polsce na przykladzie gminy
miejskiej kutno.Szczegolne okrucienstwo jako znamie przestepstwa.Motywacyjne aspekty zarzadzania
zasobami ludzkimi.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie teatru ludowego i teatru laznia nowa w
latach 2008-2009..Kontakty skazanych ze swiatem poza murami zakladu karnego.Realizacja prawa do
wypoczynku przez przepisy o czasie pracy..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw korporacji
transnarodowych na rozwoj zjawiska „paradoksu obfitosci” – na przykladzie wybranych panstw.Bezrobocie i
metody jago zwalczania w gospodarce polskiej w latach 2004-2009.Koszty i zrodla finansowania opieki
zdrowotnej na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej profilaktyka medyczna w
kutnie.Motywowanie pracownikow w polskich korporacjach.Wynik finansowy w prawie bilansowym i jego
przeksztalcenia dla celow podatkowych.Pysz- piotr (1941- ). Red. - lad gospodarczy a wspolczesna ekonomia
.Wieczorek- waldemar. Oprac. - polska : mapa samochodowa : 1:675 000 .Wplyw stylu przywodztwa na
wspolprace pracownikow i kierownikow liniowych.Jednostki pomocnicze gminy w miescie stolecznym
warszawa.Kredyty na rzecz osob fizycznych na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego
spolki akcyjnej.Znaczenie potransakcyjnej obslugi klienta w ksztaltowaniu jego lojalnosci.Obsluga klienta w
branzy logistycznej jako determinanta sukcesu- na przykladzie wybranej firmy.Zarzadzanie zasobami
mieszkaniowymi na przykladzie robotniczej spoldzielni mieszkaniowej hutnik.Iterpretacja i rozwoj systemow
klasy erp w przedsiebiorstwie energetycznym..Habzda-siwek- ewa. Red. - psychologia i prawo : miedzy teoria
a praktyka .Dzailalnosc inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie tomaszowa
mazowieckiego w latach 2002-2006..Innowacyjnosc w rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie przedsiebiorstwa nowum.Promocja gmin powiatu krakowskiego..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie programow finansowanych z funduszy strukturalnych unii
europejskiej w rozwoju innowacji technicznych..Opodatkowanie wkladow niepienieznych do spolek
kapitalowych w polsce.Analiza dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie pko bp sa.Internet jako
narzedzie realizacji sprzedazy..Rola glowy panstwa w procesie prawodawczym w systemie parlamentarnym i
semiprezydenckim..Analiza organizacji procesu produkcyjnego w przedsiebiorstwie materialow budowlanych
(na przykladzie firmy atlas s.a.).Sytuacja prawna czlonka otwartego funduszu emerytalnego.Praca licencjacka
..

..
pedagogika przedszkolna.Relacje organizacji duzej klasy wielkosci ze stronami zainteresowanymi..Rynek
ubezpieczen komunikacyjnych jako rodzaj dzialalnosci oligopolistycznej na przykladzie polskiego towarzystwa
ubezpieczen s.a..Wroclawskie sympozjum badan pisma - logiczne podstawy opiniowania ekspertyz
dokumentow a praktyka : materialy xi wroclawskiego sy.Gospodarowanie nieruchomosciami w gminie
kamienica polska.Prace magisterskie pedagogika.Istota umowy o roboty budowlane i okreslenie w niej kary
umownej w niemieckiem kodeksie cywilnym (bgb) oraz w ogolnych warunkach umow (vob).Firma na rynku
globalnym. zrodla sukcesu.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa ustrojowego i porownawczego.Wplyw
mobbingu na funkcjonowanie pracownikow w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa x.Finansowanie
nieruchomosci kredytem hipotecznym na przykladzie banku millenium s.a. w czestochowie w latach 20092011.Funkcjonowanie pomocy spolecznej na przykladzie miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w
wieruszowie.Dzialalnosc innowacyjna samorzadow wspierana srodkami z funduszow unii europejskiej na
przykladzie gminy dzialoszyn..Internet jako nowy instrument handlu i marketingu.Ocena wykorzystania
funduszy strukturalnych unii europejskiej dla mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w okresie 20042006.Partycki- slawomir (1951- ). Red. - kultura a rynek..Analiza rynku funduszy inwestycyjnych w polsce w
latach 1992 - 2004.Rynek ubezpieczen majatkowych w polsce.Zwiazek rachunkowosci z controllingiem na
podstawie kopalni wegla kamiennego wujek.Sposoby pozyskiwania oraz metody zatrudniania pracownikow
na podstawie agencji pracy tymczasowej.zrodla finansowania zadan gminy.Umowa dozywocia -konstrukcja
prawna i praktyczne zastosowanie.praca licencjacka budzet gminy .Nadzor judykacyjny w sadownictwie
administracyjnym.Bazy dostaw incoterms 2000 oraz formy platnosci w kontraktach
miedzynarodowych.Analiza ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych w latach w latach 20032006.Pomoc publiczna dla malych i srednich przedsiebiorstw w unii europejskiej.Zjawisko bezrobocia w
powiecie kluczborskim - formy przeciwdzialania bezrobociu w latach 2000-2010.Funkcjonowanie strazy
gminnej a bezpieczenstwo miasta kluczborka.Pisanie prac licencjackich opole.Gospodarczy wymiar
kreatywnosci. Ekonomia kreatywna- przemysly kultury- przemysly kreatywne- miasta kreatywne- klastry
kreatywne- zarzadzanie kreatywnoscia ..Rola reasekuracji w zarzadzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w
polsce w latach 2000-2005.Analiza zrodel finansowania zadan gminy z funduszy unii europejskiej na
przykladzie gminy klomnice w latach 2007-2010.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce po akcesji do
unii europejskiej..Wykorzystanie funduszy strukturalnych do promocji eksportu msp.Sztuka uzytkowamozliwosci jej popularyzacji w oparciu o wybrane przyklady polskie i brytyjskie..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Assessing impacts of mega events on the image of hosting
destinations..Analiza porownawcza systemow automatycznej rezerwacji uslug turystycznych: start i
merlin.x.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika opodatkowania dochodow i przychodow osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Inwestycje ekologiczne przedsiebiorstwa.Dzialalnosc marketingowa
w sport hotelu w belchatowie.Umowa przedwstepna ze szczegolnym uwzglednieniem umowy
przedwstepnej sprzedazy nieruchomosci..Instytucjonalne formy wspierania internacjonalizacji polskich
przedsiebiorstw na przykladzie polskiej izby handlowo-przemyslowej oraz polskich sluzb dyplomatycznych
we francji.Wynagrodzenie jako najsilniejszy element motywacji do pracy na podstawie wybranej
firmy.Google adwords jako nowoczesne narzedzie promocji firmy.Organizacja procesow zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie lodzkiego zakladu energetycznego s.a..Rola nato w utrzymaniu
bezpieczenstwa miedzynarodowego wspolczesnego swiata .Prace magisterskie rachunkowosc.Wykorzystanie
analizy ekonomiczno-finansowej w procesie restrukturyzacji na przykladzie grupy kapitalowej redan.praca
licencjacka budzet gminy .Pomocnictwo w polskim prawie karnym.Transakcje wewnatrzwspolnotowe jako
element zarzadzania podatkiem od towarow i uslug na przykladzie spolki x w latach 2009-2011.praca
licencjacka budzet gminy .Kopinski- dominik. Red. - zgubne transakcje = fatal transactions : surowce
mineralne a rozwoj panstw afrykanskich .Rola promocji i public relations w ksztaltowaniu wizerunku uczelni
wyzszych w polsce na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego w krakowie.Efektywnosc dzialania spolki z
wiekszosciowym udzialem skarbu panstwa na przykladzie polskiej grupy energetycznej s.a..Ochronadochodzenie i egzekwowanie alimentow.Praca licencjat.praca licencjacka budzet gminy .Prawna
problematyka mobbingu w stosunkach pracy..Analiza strategiczna panstwowego gospodarstwa lesnego lasy
panstwowe.Dzialalnosc depozytowa bankow komercyjnych i ryzyko z nia zwiazane na przykladzie banku
..

..
pekao s.a. ii oddzial w lowiczu.Prace licencjackie europeistyka.Wspolczesne piractwo morskie..Sposoby
motywacji do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa branzy motoryzacyjnej.Rola marki w kreowaniu
wizerunku firmy na przykladzie jackpot&cottonfield.Obecnosc kultury greckiej w polsce..Finansowanie
instytucji kultury w gminie na przykladzie teatru w czestochowie.Wykorzystywanie funduszy unijnych przez
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wierzchlas w latach 2007-2011.praca licencjacka
budzet gminy .Balcerzak-paradowska- bozena. Red. - kobiety na stanowisku kierowniczym w sektorze
publicznym : sytuacja zawodowa i rodzinna .Przepisywanie prac magisterskich.Napisze prace
magisterska.Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace magisterskie.Powstanie i ustanie wladzy
rodzicielskiej.Odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe zapisobiercow windykacyjnych.Sklepy
internetowe.Spoleczno - ekonomiczne konsekwencje dla polski po przystapieniu do strefy schengen..Pisanie
prac szczecin.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji dla kierownictwa i klientow banku
komercyjnego.Spoleczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania malych firm rodzinnych.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pozytywistyczna i dyskursywna koncepcja
prawotworstwa.Dzialalnosc kredytowa banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w busku
zdroju..Promocja produktow bankowych jako determinanta wzrostu konkurencyjnosci..Zasady pisania pracy
licencjackiej.Analiza dochodow i wydatkow budzetow jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy czastary w latach 1999-2003.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc karo- administracyjna
za wykroczenia zawarte w kodeksie pracy.Nadzor nad samorzadem terytorialnym..Wynik finansowy
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki ceramika paradyz.Przestepstwo tzw. Prania brudnych pieniedzy.Rola
marki w ksztaltowaniu lojalnosci nabywcow.Sily zbrojne w polskim porzadku ustrojowym.Zwolywanie
walnego zgromadzenia w spolkach publicznych.Analiza i ocena skutecznosci sterowania ryzykiem
kredytowym w pko bp sa.Wplyw sugestii na zeznania naocznego swiadka - aspekty procesowepsychologiczne i kryminalistyczne.Cel pracy magisterskiej.Wlasciwosc sadu z delegacji.Prace
zaliczeniowe.Nieruchomosci jako skladnik portfela inwestycyjnego na przykladzie amerykanskich funduszy
nieruchomosci typu reits.Praca licencjacka pomoc.Pierwsza strona pracy licencjackiej.Ewidencja kosztow w
ksiegach rachunkowych banku na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Zarzadzanie
podatkiem dochodowym od osob prawnych na przykladzie zakladu komunikcji miejskiej w
zawierciu.Ochrona programow komputerow i ich systemow digital rights management w swietle prawa
autorskiego.Projekt stalowej konstrukcji nosnej stropu praca inzynierska budownictwo.Bezrobocie kobiet w
powiecie sieradzkim w latach 2003-2006.Marketingowo - logistyczne zarzadzanie przedsiebiorstwem na
przykladzie pkn orlen.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw restrukturyzacji technicznejna kondycje
finansowa przedsiebiorstwa x.Podatek odroczony a wynik finansowy przedsiebiorstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Benchmarking procesow jako metoda usprawnienia administracji publicznej..Reforma
systemu zabezpieczenia zdrowotnego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’10 : praca zbiorowa .Osobowe srodki
dowodowe..Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Od ii do iv rp- czyli demokracja w polsce
w latach 1918-2007..Obowiazek interpretacji prawa krajowego zgodnie z celami i brzmieniem prawa
wspolnotowego.praca licencjacka budzet gminy .Swiatowy kryzys finansowy lat 2007-2009 a rynek pracy w
polsce.zrodla finansowania ponad gminnej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
makowieckiego.Spolka cicha..Budowa i realizacja produktu turystycznego na przykladzie parku
krajobrazowego lasy nad gorna liswarta.Postepowanie administracyjne przed organami narodowego
funduszu zdrowia w aspekcie indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i zawierania
umow o udzielanie swiadczen zdrowotnych.Analiza strategii marketingowej na przykladzie philip morris
polska s.a..Zarzadzanie i administracja granicami panstwowymi po przystapieniu polski do wspolnot
europejskich.Pelnomocnictwo procesowe w postepowaniu cywilnym.Projekt hali o konstrukcji stalowej o
wymiarach (30x60)m praca inzynierska budownictwo.Zabezpieczenie logistyczne polskich misji wojskowych
w latach dziewiecdziesiatych xx wieku.Przewaga konkurencyjna centrum logistycznego zlokalizowanego na
terenie portu morskiego ( na przykladzie zachodniopomorskiego centrum logistycznego).Rewitalizacja jako
forma ochrony przestrzeni publicznej na przykladzie bialegostoku.Filozoficznoprawne podstawy instytucji
zwiazku partnerskiego..Regulacje sprawozdawczosci finansowej w jednostkach sfery budzetowej na
..

..
przykladzie zakladu poprawczego w studziencu.Efektywnosc kluczowych procesow logistycznych.System
informacji o nieruchomosciach w polsce na tle wybranych krajow europejskich.Sektor uslug- a rozwoj
gospodarczy. Analiza na przykladzie polskich wojewodztw.Znaczenie adaptacji spoleczno-zawodowej
pracownika dla wybranych realizacji etapow procesu kadrowego na przykladzie firmy xyz.Forma zjawiskowa
spolki komandytowej: spolka komandytowa z udzialem spolki z o.o. Jako komplementariusza.Haberkojoanna. - cywilnoprawna ochrona dziecka poczetego a stosowanie procedur medycznych .Autor filmowy w
ustawodawstwach wybranych krajow czlonkowskich unii europejskiej- polski i stanow zjednoczonych.praca
licencjacka budzet gminy .Communication policy on the logistics market.Seminarium v roku - zak.prawa
koscielnego i wyznaniowego.Planowanie kariery zawodowej na przykladzie uczniow z technikum
architektury krajobrazu w zakopanem.Koszty wlasne produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa trw
automotivw czestochowie..Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gmin na przykladzie
gminy olszewo-borki..Eksploatacja maszyn czynnikiem decydujacym o jakosci wyrobow z tworzyw
sztucznych..Postrzeganie systemow zarzadzania przez pracownikow na przykladzie zakladu grupy icopal w
zdunskiej woli.Wplyw dzialan termomodernizacyjnych na wewnetrzne instalacje ogrzewcze w wybranym
budynku praca inzynierska budownictwo.Szkolenia personelu jako istotny czynnik tworzenia sukcesu firmy
mcdonalds.Ochrona gruntow rolnych i lesnych.Mik- cezary. Red. - miedzy wykladnia a tworzeniem prawa :
refleksje na tle orzecznictwa europejskiego trybunalu.Prawa i obowiazki stron w umowie dzierzawy gruntow
rolnych.Rola operatora logistycznego w lancuchu dostaw na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet
gminy .Pozycja ustrojowa prezydenta republiki federalnej niemiec.Zastosowanie kodeksu cywilnego w
prawie pracy.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy mstow w latach
2001-2005.Budzet jako podstawowy instrument ksztaltowania i realizacji gospodarki finansowej jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy radomysl wielki.Pisanie prac magisterskich
wroclaw.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow- jako zrodlo informacji o malym przedsiebiorstwie na
przykladzie x.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy „forte” w latach 2010-2012.Reklama
jako narzedzie kampanii spolecznej.Dzialania promocyjne na przykladzie wybranych kin krakowskich..praca
licencjacka budzet gminy .Ceny prac magisterskich.Ochrona informacji niejawnych.Turystyka praca
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju przedsiebiorstwa (na przykladzie dromak sp. Z
o.o.).Odpowiedzialnosc lekarza za blad medyczny.Rola zarzadzania strategicznego w rozwoju
przedsiebiorstwa.Marketing szeptany w tworzeniu wizerunku firmy rynku uslug medycznych ( na przykladzie
prywatnego gabinetu lekarskiego).Dzialalnosc promocyjna centrum szkoleniowo -konferencyjnego
pasja.Ferrazzi- keith. - nigdy nie jedz sam czyli sekrety sukcesow w biznesie .Analiza rentownosci inwestycji
wybranych funduszy inwestycyjnych w latach 2006-2010..Rozstrzygniecia organu pierwszej instancji w
postepowaniu administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Wprowadzenie euro jako podstawowego
srodka platniczego w polsce..Wykorzystanie marketingu w dzialalnosci instytucji non-profit na przykladzie
polskiego zwiazku lowieckiego.Znaczenie zarzadzania jakoscia dla sukcesu projektu.Wzory percepcji
sponsoringu na przykladzie badan w spolecznosci krakowa.Rola samorzadu terytorialnego w pozyskiwaniu
funduszy unii europejskiej na rozwoj lokalny.Zalozenia polityki pienieznej banku centralnego a strategia
rozwoju gospodarki.Adamus- rafal. - upadlosc a przewlaszczenie na zabezpieczenie : komentarz .Wplyw
systemu zarzadzania jakoscia na relacje z klientami.Organizacja turystyki gorskiej w polsce i jej wplyw na stan
srodowiska naturalnego w tatrach..praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie w okresie kryzysu
finansowego w polsce na przykladzie powiatu brzeskiego.Zachowania konsumpcyjne
mlodziezy.Niepelnosprawny pracownik w unii europejskiej na przykladzie polski.Marketing uslug na
przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej.Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow w ustawie o
podatku od towarow i uslug.Rynek pracy w polsce. Korzysci i koszty przystapienia polski do unii
europejskiej.Metody i sposoby przeciwdzialania bezrobociu w powiecie czestochowskim w latach 2004 2007.Turystyka konna w polsce - badanie jakosci uslug..Opcje walutowe i strategie opcyjne jako instrumenty
zabezpieczajace przed ryzykiem walutowym.Wplyw dywidendy na stope zwrotu z akcji spolek notowanych
na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Decyzja zamawiajacego o wykluczeniu wykonawcy z
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w swietle swobody swiadczenia uslug..praca licencjacka
budzet gminy .Ryzyko w dzialalnosci firmy deweloperskiej praca inzynierska budownictwo.Odpowiedzialnosc
..
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cywilna za szkode wyrzadzona przez niebezpieczny produkt leczniczy.System dystrybucji produktow
alkoholowych w polsce na podstawie diageo polska.Konkurencyjnosc panstwowych gospodarstw rolnych
przeksztalconych w prywatne przedsiebiorstwa w swietle czlonkowstwa polski w unii europejskiej.Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa --zelmer s.a. na podstawie sprawozdan finansowych.praca licencjacka
budzet gminy .Rekrutacja- oceny oraz motywowanie pracownikow w prywatnych
przedsiebiorstwach.Negocjacje w sektorze publicznym..Johnson- scott f. - education law : a problem-based
approach .Zroznicowanie przestrzenne wartosci rynkowej nieruchomosci..Szewczyk- ewa - generalny akt
administracyjny : miedzy indywidualnym aktem administracyjnym a aktem normatywnym.Prawo sui generis
do baz danych. Problemy inerpretacyjne na gruncie dyrektywy 96/9/we z dnia 11 marca 1996 r. W sprawie
ochrony prawnej baz danych.Rozwoj e-logistyki a wspolczesne uwarunkowania integracji procesow
logistycznych..Funkcjonowanie instytucji pomocy spolecznej na przykladzie osrodka pomocy spolecznej w
irzadzach.Sposob realizacji polityki fiskalnej i monetarnej w warunkach unii gospodarczej i
walutowej..Uruchamianie dzialalnosci gospodarczej jako aktywna forma przeciwdzialania bezrobociu.Status
prawny kobiet w wybranych systemach ustrojowych .Praca licencjacka marketing.Ocena systemu zarzadzania
jakoscia na przykladzie urzedu miasta kedzierzyn - kozle..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
magisterskich poznan.System pomocy spolecznej; funkcjonowanie i kierunki zmian na przykladzie placowki
dla przewlekle chorych.Czynniki wplywajace na podjecie kariery zawodowej nauczyciela akademickiego w
publicznych szkolach wyzszych na przykladzie uniwesytetu jagiellonskiego..Funkcjonowanie rynku
kontraktow terminowych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Rola kredytu i leasingu w
finansowaniu zakupu srodka trwalego na podstawie dzialalnosci firm volkswagen bank polska s.a. i
volkswagen leasing polska sp. Z o.o..Nowa umowa kapitalowa - wdrozenie w polsce.Odpowiedzialnosc
konstytucyjna w ustroju polski.Analiza finansowa nadlesnictwa kolumna w latach 2007-2010.Prace
naukowe.Wspolpraca organizacji pozarzadowych z samorzadem lokalnym w zakresie realizacji zadan
publicznych na przykladzie czestochowy.Praktyka uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy w panstwach
czlonkowskich unii europejskiej- na podstawie dyrektywy 2005/36 oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty..Polozenie prawne kosciola starokatolickiego mariawitow w polsce.Bonusiak- w odzimierz (1942- ).
Red. - polska - niemcy - ukraina w europie : europa w okresie przemian oraz nowych wyzwan w zakresie
b.Ocena skutecznosci funkcjonowania ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi energoserwis
s.a. oraz propozycje zmian.Prawne aspekty ochrony srodkow pienieznych powierzonych
bankom.Przeksztalcenia organizacyjne we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Kwasowski- marcin . - przyszlosc
polityki spojnosci a przeglad budzetu unii europejskiej w latach 2008-2009 : m.Wykorzystanie instrumentow
promocji przez przedsiebiorstwo polkomtel s.a..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa rehabmed sp.
Zo.o..Sporzadzanie- obieg- kontrola oraz przechowywanie dowodow finansowo-ksiegowych na przykladzie
uniwersytetu medycznego.Reklama porownawcza i reklama wprowadzajaca w blad w prawie
polskim.Marketing na rynku prasowym na przykladzie magazynu „office&facility”.Projekt posadzki
przemyslowej w hali parterowej o powierzchni 200 m2. Praca inzynierska budownictwo.Szkolenia jako
instrument aktywnej walki z bezrobociem w powiecie krapkowickim w latach 2004-2008..Podejmowanie
etycznych decyzji w biznesie..Zmiany polityczne w polsce po 1989 r..Roszkowska- sylwia. - kapital ludzki a
wzrost gospodarczy w polsce .Marketing w turystyce na przykladzie powiatu nowosadeckiego.Podatki jako
instrument polityki fiskalnej i zrodlo dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2006-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Instrumenty nadzoru korporacyjnego w polskim prawie spolek na tle
prawodawstwa unii europejskiej.Wykorzystanie wizerunku slawnych osob w kampaniach reklamowych
projektantow mody.Zarzadzanie produkcja i jakoscia surowcow dla budownictwa..Sytuacja finansowa gminy
klomnice w latach 2005-2007.Mniejszosc zydowska i jej organizacje we wspolczesnej polsce w obliczu
przemian w polityce wewnetrznej i zagranicznej panstwa po 1989..Kompetencje sejmu rzeczypospolitej
polskiej na tle konstytucji z 1997 roku.Dystrybucja w firmach kurierskich na przykladzie siodemka
sa.Mozliwosc wykorzystania internetu dla celow sprawozdawczosci finansowej na przykladzie wielkiej
brytanii- francji i polski.Adaptacja oraz rozwoj korporacji w zmiennym otoczeniu poprzez ewaluacje struktur i
praktyk zarzadczych.Ocena i analiza procesow adaptacyjnych w malych i duzych przedsiebiorstwach.Wplyw
formy opodatkowania na wynik finansowy i podatkowy malego podatnika na przykladzie ksiazki przychodow
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i rozchodow firmy xyz..Prawne i kulturowe aspekty polskiej polityki edukacyjnej w perspektywie
neoliberalnej. (1989-2010).Rola i znaczenie promocji mix w komunikacji marketingowej w branzy
dystrybucyjnej na rynku fmcg - analiza i ocena na przykladzie dzialan hurtowni kramel..Analiza efektywnosci
funkcjonowania produktow w bankowosci hipotecznej na przykladzie banku pko bp s.a..Promotion of the
local tourist attractions (based on new lanark- scotland).Wplyw euro na funcjonowanie
przedsiebiorstw.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi w spoldzielni mieszkaniowej
parkitka.Opodatkowanie wkladow niepienieznych do spolek kapitalowych w polsce.Demokracja atenska:
ustroj- idee- krytycy..Binkowska- maja. Tl. - the code of administrative proceedings : bilingual edition =
kodeks postepowania administracyjn.Machnicka- agnieszka a. - przedkontraktowe porozumienia : umowa o
negocjacje i list intencyjny : studium prawnoporownawcz.Wypowiedzenie spolki prawnej.Analiza
komparatywna branzy telekomunikacyjnej w oparciu o netia s.a. i telekomunikacja polska s.a..Pozyskiwanie i
rola sponsora w zarzadzaniu projektami kulturalnymi..Modele ochrony pracownikow przed molestowaniem
seksualnym.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi w gminie szczekociny.Odpowiedzialnosc
deliktowa za wypadki drogowe na gruncie kodeksu cywilnego.Organizacje wizjonerskie na przykladzie the
walt disney company.Miedzynarodowy kryzys finansowy i jego skutki w gospodarce niemieckiej.Fotografia
kryminalistyczna elementem skladowym dokumentacji sledczych ogledzin miejsca przestepstwa.Zachowania
nieuczciwe w miejscu pracy..Strona postepowania administracyjnego..Maruszewska- ewa wanda. - etyka we
wspolczesnej rachunkowosci a wiarygodnosc informacji w niej tworzonych .Wadliwosc uchwal zgromadzen
spolek kapitalowych.Prace dyplomowe z logopedii.Wady i zalety podatku liniowego. Koncepcja
opodatkowania proporcjonalnego..Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa w ujeciu statycznym na
przykladzie pkn orlen s.a..Wplyw zmian cen materialow budowlanych na rentownosc przedsiebiorstwa
budowlanego --x spolka jawna w latach 2006-2008.Plany prac licencjackich.Znaczenie strategii
marketingowej w budowaniu pozycji firmy - na przykladzie cukierniczej spoldzielni roksana w
strzyzowie..Analiza plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie (ze szczegolnym uwzglednieniem windykacji i
zabezpieczen naleznosci).Wplyw inwestycjii modernizacyjnej na wartosc nieruchomosci.Jakubecki- andrzej
(1958- ). Red. - jus et remedium : ksiega jubileuszowa profesora mieczyslawa sawczuka .Rozwod w swietle
prawa prywatnego miedzynarodowego.Rola zarzadcy w zarzadzaniu nieruchomosciami komercyjnymi.Prawo
wlasciwe dla czynnosci prawnych mortis causa.Analiza ergonomiczna przestrzeni pracy w przemysle
piekarniczym na terenie wielunia.Funkcjonowanie spoldzielni mieszkaniowych w warunkach gospodarki
rynkowej w polsce.Prace licencjacka.Decyzje inwestycyjne przy wykorzystaniu analizy technicznej.Kontrola
rozmow dla celow procesu karnego.Oskarzyciel prywatny.Analiza rentownosci w sredniej wielkosci firmie
handlowej na przykladzie firmy ksiegarskiej xyz.Wdrazanie wspolnej waluty euro - szanse i zagrozenia dla
polski zwiazane z przyjeciem euro..Promocja uslg bankowych na przykladzie banku przemyslowohandlowego s.a..Wynagrodzenia jako element kosztow ukladu rodzajowego na przykladzie zakladu
energetycznego h.cz. Elsen sp. Z o.o..Zarzadzanie talentami. Istota i narzedzia.Przykladowe tematy prac
licencjackich.Prace magisterskie spis tresci.Podmiotowa zmiana powodztwa po stronie pozwanej.Wybrane
kategorie bezrobotnych i dzialania na rzecz ich aktywizacji na myszkowskim rynku pracy.Wycena kapitalu
intelektualnego dla wybranych spolek notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie przy
uzyciu metody vaic tm.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju
obszarow wiejskich na przykladzie gminy szczawin koscielny.Wplyw fundacji - kaliski inkubator
przedsiebiorczosci na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw i ograniczanie bezrobocia w powiecie
kaliskim.Internacjonalizacja uslug bankowych na przykladzie raiffeisen bank polska s. A..Polityka ochrony
konsumenta w unii europejskiej. Konsekwencje dla gospodarki polskiej i konsumentow.Analiza finansowa
samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki zdrowotnej w ostrolece.praca licencjacka budzet gminy
.Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw w teorii i praktyce.Struktura dochodow i wydatkow powiatu
wielunskiego za lata 2004-2006.Prace magisterskie net.Pozyskiwanie personelu jako podstawa ksztaltowania
zatrudnienia w krajowych i zagranicznych przedsiebiorstwach.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Biegly i jego opinia w postepowaniu cywilnym.Obciazenia podatkowe malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa x.Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.praca
licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie kasacji w praktyce w polskim procesie karnym.Egzekucja z innych
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wierzytelnosci.Zarzadzanie marka w instytucjach edukacyjnych na przykladzie wydzialu zarzadzania
uniwersytetu lodzkiego.Nowacki- roman. Red. - miedzy historia a przyszloscia turystyki .Projekt kladki dla
pieszych o konstrukcji z drewna klejonego o rozpietosci 35 m. Praca inzynierska budownictwo.Bezrobocie w
wybranych grupach sily roboczej w wojewodztwie lodzkim w latach 1999-2003..System finansowania zadan
publicznych w gminie na przykladzie miasta i gminy kozienice.Prace inzynierskie.Assessment center praktyka krakowskich firm w swietle miedzynarodowych standardow.Kunert-diallo- agnieszka. - kolizje praw
w miedzynarodowym transporcie lotniczym .Miejsce dotacji i subwencji w budzetach jednostek samorzadu
terytorialnego.Leasing pracowniczy jako elastyczne ksztaltowanie wielkosci i struktury zatrudnienia.Internet
jako medium komunikacji firmy z rynkiem docelowym.Randers- jorgen. - rok 2052 : globalna prognoza na
nastepne czterdziesci lat : raport dla klubu rzymskiego dla up.Zarzadzanie wiedza i polityka personalna firmy
na przykladzie prywatnego centrum medycznego promedis.Koszty w przedsiebiorstwie produkcyjnym
wyrobow stolarskich drew-mag sp. J..Regulacja prawna inzynierii genetycznej na przykladzie organizmow
transgenicznych.Europejski fundusz rozwoju regionalnego zrodlem wspolfinansowania rewitalizacji zabytkow
w polsce .Glowne problemy w efektywnej komunikacji biznesowej..Problematyka rozbrojenia w prawie
miedzynarodowym publicznym.Urzad ochrony konkurencji i konsumentow w polsce. Dzialalnosc i proba
oceny.System motywacji pracownikow - propozycja dla sektora sprzedazy.Identyfikacja ryzyka upadlosci
przedsiebiorstwa.Strategia lizbonska elementem dochodzenia do sukcesu gospodarczego unii
europejskiej.Dochody i wydatki w polityce rachunkowosci gminy wielgomlyny w latach 2008-2010.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu w praktyce bankow w polsce..Bezrobocie i metody jego zwalczania w powiecie
pabianickim w latach 2000-2005.Elektroniczny system rozliczania swiadczen opieki zdrowotnej pomiedzy
swiadczeniodawca a narodowym funduszem zdrowia.Strategie marketingowe poszerzania rynku.Zarzadzanie
podatkami - analiza systemow podatkowych w wybranych krajach ue.Europejski nakaz aresztowania instrument wspolpracy panstw czlonkowskich unii europejskiej..Aktywne programy rynku pracy jako srodki
ograniczania bezrobocia - analiza na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w leczycy w latach
2008 - 2010.Jednostki pomocnicze gminy w miescie stolecznym warszawa.praca licencjacka budzet gminy
.Pozycja ustrojowa prezydenta stanow zjednoczonych ameryki.Zasady dopuszczania wyrobow medycznych na
rynek unii europejskiej.Truskolaski- tadeusz. - transport a dynamika wzrostu gospodarczego w poludniowowschodnich krajach baltyckich .Efektywnosc metod analizy technicznej w oparciu o spolki giedldowe z
sektora hoteli i restauracji.praca licencjacka budzet gminy .Przyczyny i skutki globalnego kryzysu
finansowego..Osobowe srodki dowodowe..Reklama spoleczna - rola- rozpoznawalnosc i
skutecznosc.Wykorzystanie symboliki w reklamie i znakach towarowych.Prace licencjackie
bankowosc.Zastosowanie technologii rfid w logistyce miejskiej.Aspekty miedzynarodowych przeplywow sily
roboczej w skali lokalnej na przykladzie gminy praszka..Wykorzystanie badan marketingowych do budowy
strategii marketingowej przedsiebiorstwa jutrzenka s.a..Struktura rynku pienieznego oraz perspektywa
wprowadzenia w polsce waluty euro.Instytucja wydziedziczenia w polskim prawie cywilnym.Spoleczne
zaangazowanie przedsiebiorstw - liderow branzy finansowej.Brytyjska partia narodowa. Proba rysu
historycznego.Zakres ochrony praw i wolnosci czlowieka i obywatela w polskim systemie prawa.Praca
licencjacka wzory.Tematy pracy licencjackiej.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi na
przykladzie gminy wozniki.praca licencjacka budzet gminy .Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci w procesie
inwestycyjnym w nieruchomosci komercyjne na przykladzie spolki ep hotele i nieruchomosci sp.z
o.o.Marketing personalny w firmie laboratorium kosmetyczne dr irena eris.Wspolpraca panstwowego
gospodarstwa lesnego lasy panstwowe z organizacjami pozarzadowymi dzialajacymi w sferze ochrony
srodowiska.Male i srednie przedsiebiorstwa jako beneficjenci funduszy strukturalnych w polsce w latach
2007-2013 (na przykladzie malych i srednich przedsiebiorstw w wojewodztwie podlaskim).Motywowanie
dzieci do sportu na przykladzie sekcji koszykarskiej klubu ks korona krakow.Zarzadzanie zapasami na
przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Systemy logistyczne jako element prawidlowego funkcjonowania
magazynow.Wady i zalety podatku liniowego. Koncepcja opodatkowania proporcjonalnego..Prawo do sadu
na podstawie traktatu z lizbony.Odpowiedzialnosc lekarza za blad medyczny.Pisanie prac
ogloszenia.Wykorzystanie programow pomocowych dla malych i srednich przedsiebiorstw w unii
europejskiej na przykladzie polski.Wplyw projektow europejskich na spoleczno-gospodarczy rozwoj gminy
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klomnice.Problemy pojawiajace sie na tle stosowania ustawy o ochronie danych osobowych - wybrane
zagadnienia.Edukacja wczesnoszkolna dziecka 6-letniego w kontekscie powinnosci panstwa- szkoly i
rodzicow .Dzialalnosc bankowego funduszu gwarancyjnego..Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za
mienie powierzone.Zarzadzanie i organizacja w stowarzyszeniu kulturalnym na przykladzie towarzystwa
dramatycznego im. A. Fredry fredreum w przemyslu..praca licencjacka budzet gminy .Dzialania promocyjne
branzy motoryzacyjnej na przykladzie firmy michelin.Postepowanie procesowe w sprawach
rozwodowych.Tworzenie i wykorzystywanie dochodow wlasnych przez jednostki oswiatowe na przykladzie
wybranych szkol (podstawowych i gimnazjalnych)..Dzialalnosc inwestycyjna jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy miasta ozorkowa.Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym dawnego
miasta podgorze.Przykladowa praca licencjacka.Rola i zadania transportu w systemach bezpieczenstwa
narodowego rp.Zaleznosc miedzy poziomem stresu a wyobraznia.Uwarunkowania ekonomiczne dla sytuacji
konkurencyjnej w europejskim sektorze tanich linii lotniczych..Umowne prawo pierwokupu.Strategia
dzialania i rozwoju na przykladzie rozlewni wod mineralnych jurajska w myszkowie.Ceny prac
magisterskich.Problemy wspolpracy organizacji pozarzadowych z organami administracji samorzadowej. Na
przykladzie powiatu opoczynskiego.Przejawy wspolpracy administracji publicznej z organami
pozarzadowymi..Stres - zjawisko towarzyszace pracy zawodowej.Praca licencjacka z pedagogiki.zrodla
finansowania samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy ostrow mazowiecka.Uczestnicy postepowania
administracyjnego i sadowoadministracyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Leasing praca
licencjacka.Swieckowska- teresa. - public relations a demokracja .Wplyw wydatkow na system oswiaty i jej
funkcjonowanie na jakosc zasobow ludzkich w jst..Pojecie jakosci w szkole i jego ocena na przykladzie
publicznego gimnazjum nr 2 w chelmku..Ocena zdolnosci kredytowej jako podstawa ograniczania ryzyka
banku komercyjnego na przykladzie ing banku slaskiego w latach 2005-2009..Ocena poziomu i struktury
wypadkowosci na przykladzie jurajskiej spoldzielni pracy..Mezglewski- artur - polski model edukacji religijnej
w szkolach publicznych : aspekty prawne .Segmentacja rynku na podstawie klientow empik.Dozor
elektroniczny w polsce na tle porownawczym.Zarzadzanie programem integracji spolecznej przez gmine
secemin..Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace magisterskie.Zakaz wykonywania zawodu- zajmowania
stanowiska lub prowadzenia dzialalnosci gospodarczej jako forma reakcji na przestepstwo.Wplyw
bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego na nadzor bankowy w polsce.Instytucja wznowienia
postepowania w polskiej procedurze karnej..Srodki zwrotne jako zrodlo finansowania potrzeb
gminnych.Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem uslug turystycznych.Ocena efektywnosci
towarzystwa funduszy inwestycyjnych skarbiec s.a. w latach 2001-2005.Oszustwo w obrocie papierami
wartosciowymi..Zapobieganie przemocy w rodzinie na podstawie dzialan komisariatu policji w
ozimku.Budzet gminy jako narzedzie realizacji zadan samorzadowych na przykladzie gminy konopiska w
latach 2007-2010..Zasady prawa wyborczego do sejmu i senatu w kontekscie ich prawnokarnej ochrony w
polsce poprzez regulacje przestepstw wyborczych w rozdziale xxxi kodeksu karnego.Projekt stacji
benzynowej wraz z pomieszczeniem handlowym praca inzynierska budownictwo.Determinanty cen
mieszkan w polsce w latach 1998 - 2008..Analiza dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcji betonow prefbet sp. Z o. O. W sniadowie.Marketingowe strategie polskich
przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym na przykladzie firm maspex- dr irena eris- oraz lpp
s.a..Spoleczne aspekty restrukturyzacji personalnej w przedsiebiorstwie na przykladzie rafinerii nafty glimar
s.a. w gorlicach.Istota i wplyw strategii zarzadzania kapitalem obrotowym na plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa.Budzetowanie kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie enion grupa tauron
s.a. zaklad energetyczny czestochowa.Analiza procedury pozyskiwania srodkow unijnych w ramach
europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie projektu dobry poczatek realizowanego przez
powiatowy urzad pracy w tarnowskich gorach.Realizacja zasady partnerstwa w programowaniu rozwoju
regionalnego.Zroznicowanie stylow zycia konsumentow na przykladzie mlodziezy i osob
starszych..Zatrudnienie osob niepelnosprawnych prawnie w polsce w latach 2007-2011..Dobrowolne
umorzenie akcji.Strategie finansowania przedsiebiorstw na przykladzie zarzadzania kapitalem
obrotowym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie miedzynarodowym dzialajacym w polsce
jako uczenie sie globalnych standardow.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby doskonalenia i
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motywowania zawodnikow w klubie sportowym.Merchandising w handlu detalicznym na przykladzie butiku
dunhill.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie
banku pekao s.a..Proces harmonizacji opodatkowania dochodow osob prawnych w unii
europejskiej.Niezgodnosc oferty ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w orzecznictwie krajowej
izby odwolawczej..Wplyw sezonowosci sprzedazy na rentownosc przedsiebiorstwa branzy budowalnej na
przykladzie firmy perez sp. Z o. O. W latach 2002 - 2007..Zarzadzanie jakoscia w laboratoriach
medycznych.Przeslanki ochrony dobr osobistych.Zarzadzanie finansami w instytucjach kultury- na przykladzie
filharmonii opolskiej..Warunki rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na poziomie
lokalnym..Wykorzystanie rachunku kosztow dzialan w zarzadzaniu sprzedaza w przedsiebiorstwie
dystrybucyjno-logistycznym x.Istota i wplyw procesu doboru kadr na funkcjonowanie firmy..Ewolucja udzialu
czynnika spolecznego w polskim procesie karnym.Ustanowienie swiadka koronnego i procesowe
konsekwencje nadania mu takiego statusu.Dozwolony uzytek chronionych utworow w polskim prawie
autorskim.Wplyw innowacyjnosci na ekspansje przedsiebiorstwa ruukki..praca licencjacka budzet gminy
.Pozaplocowe motywowanie w zakladach budzetowych miasta krakowa..Wplyw reklamy na zachowania
konsumentow.Analiza bankowosci elektronicznej na przykladzie banku pekao s.a. w latach 20072012..Drozdz- dominika. - interwencje humanitarne a suwerennosc panstwa : realizowanie utopii usprawiedliwianie uzyc.Przetwarzanie dokumentow niejawnych w jednostkach wojska
polskiego.Bezposrednie inwestycje zagraniczne i polityka gospodarcza na ukrainie..Nowoczesne srodki
promocji wykorzystywania na rynku sportowo-rekreacyjnym na przykladzie fitness klub
rytm.Wykorzystywanie instrumentow marketingu-mix na rynku ponczoszniczym ( na przykladzie firmy
modello.Proces rekrutacji pracownikow na przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej im.
Franciszka stefczyka..Analiza wykonania budzetu gminy przystajn w latach 2008-2010.Analiza i ocena
systemu logistycznego w przedsiebiorstwie produkcyjnym..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw kryzysu na zagrozenie upadloscia firmy dealerskiej swiadczacej uslugi
motoryzacyjne.Pisanie prac kielce.Marketing uslug turystycznych. Marketing w hotelarstwie na przykladzie
hotelu apis w krakowie.Ocena finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy krogal w latach 20072010.Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy transpol.Reprezentacja stron w postepowaniu
cywilnym sadowym.Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi.Ekonomiczna
analiza efektywnosci polskiego prawa karnego.Analiza poziomu bezrobocia oraz skutecznosci stosowanych
form i metod minimalizowania jego skutkow w powiecie czestochowskim w latach 2004 2008.Eurosieroctwo jako problem spoleczny w wojewodztwie opolskim.Restrukturyzacja w branzy
turystycznej na przykladzie pbp orbis sp.zo o..Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy.Uprawnienia
pracownika oraz obowiazki pracodawcy zwiazane z urlopem macierzynskim.Rachunek kosztow dzialan na
podstawie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym odroczonym na
przykladzie polskich spolek publicznych.Transgraniczny obrot produktami leczniczymi-dopuszczenie
produktow leczniczych do obrotu w swietle prawa ue i ustawy prawo farmaceutyczne.Analiza dzialalnosci
depozytowej banku w latach 2002-2004 na przykladzie oferty banku przemyslowo - handlowego pbk
s.a..Stres - zjawisko towarzyszace pracy zawodowej.Ksztaltowanie wizerunku urzedu gminy psary w relacjach
miedzy pracownikami a klientami.Zarzadzanie jakoscia uslug w hotelarstwie na przykladzie jednego z hoteli
sieci rezidor w polsce.Jakosc jako zrodlo przewagi konkurencyjnej w towarzystwach ubezpieczeniowych na
przykladzie tuir warta s.a..Zastosowanie kontrolingu w zarzadzaniu strategicznym bankiem na przykladzie
bise s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej deutsche banku w czestochowie w
latach 2006-2010..Dobra osobiste zmarlego tworcy.Nielad korporacyjny w spolkach z udzialem skarbu
panstwa.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy nowogrod.Jakosc zarzadzania i jej wplyw na strategie
dzialalnosci p.p.u.h wolimex..Bezrobocie w wieluniu na przestrzeni lat 2005-2009..Analiza technologii i
wydajnosci w realizacjach obiektow o konstrukcji stalowej praca inzynierska budownictwo.Wplyw wdrozenia
znormalizowanych systemow zarzadzania na postrzeganie marki branzy energetycznej na przykladzie grupy
apator s.a..Gatnar- eugeniusz. Red. - internacjonalizacja procesu ksztalcenia na kierunkach studiow
ekonomicznych : materialy iii w.Strategia finansowa firmy na przykladzie pkn orlen s.a..Wplyw ksiegowych
metod rozliczania polaczen na wartosc przedsiebiorstwa.Doskonalenie procesu produkcyjnego w zakladzie
..

..
branzy elektrycznej.Zawieranie umow droga elektroniczna w obrocie profesjonalnym.Zarzadzanie relacjami z
klientami we wspolczesnej organizacji z wykorzystaniem koncepcji crm.Strategie marketingowe
producentow systemow roletowych na przykladzie rynku wojewodztwa swietokrzyskiego.Efektywnosc
metod zwalczania bezrobocia w powiecie czestochowskim i w miescie czestochowa przez powiatowy urzad
pracy..Rozrachunki publicznoprawne w rachunkowosci na przykladzie przedsiebiorstwa mix
sp.zo.o..Zagrozenia dla bezpieczenstwa danych osobowych w internecie oraz ich ochrona.Product placement
jako przyklad reklamy ukrytej na tle porownawczym ustawodawstwa polskiego oraz
hiszpanskiego..Zastosowanie instrumentow marketingu mix w uslugach bankowych na przykladzie ing banku
slaskiego.Dzialalnosc miejskiego osrodka pomocy spolecznej w dabrowie gorniczej.Polacy na rynku pracy
unii europejskiej.Wylaczenie sedziego na mocy postanowienia sadu.Sposoby motywowania oraz mozliwosci
ich wykorzystania w firmie na przykladzie banku pko bp s.a..Tryb przyspieszony w procedurze karnej.Kolor
per se jako znak towarowy.Strategia wejscia marki orange na polski rynek.Zachowanie sie sprawcy
przestepstwa po popelnieniu przestepstwa.Polityka imigracyjna rfn na przykladzie landu bawaria.Wplyw
wyzszego wyksztalcenia na przebieg sciezki kariery zawodowej.Pomoc przy pisaniu pracy
licencjackiej.Szpunar- maciej. - odpowiedzialnosc podmiotu prywatnego z tytulu naruszenia prawa
wspolnotowego .Odwolanie od decyzji podatkowej..Strategie personalne z zakresu rekrutacji i doboru
pracownikow na przykladzie przedsiebiorstw: elbest sp. Z o.o. W rogowcu oraz kombinatu cementowo
wapienniczego warta s.a. w dzialoszynie.Systemy zdalnego zarzadzania sieciami
elektroenergetycznymi.Zatrudnienie na podstawie umowy o prace na zastepstwo.Nauczanie religii w
publicznych szkolach w polsce. Aspekt prawny.praca licencjacka budzet gminy .Stres- wypalenie zawodowe i
pracoholizm - personel medyczny..Nieruchomosc hotelowa jako przedmiot zarzadzania na przykladzie hotelu
ibis w lodzi.Rolnictwo w polsce po przystapieniu do unii europejskiej.Dystrybucja jako element marketingu
mix w przedsiebiorstwie sektora spozywczego..praca licencjacka budzet gminy .Leasing praca
licencjacka.Dlugookresowe zmiany poziomu i struktury bezrobocia w wojewodztwie opolskim. Aspekt
dynamiczny i przestrzenny..Narzedzia i techniki motywacyjne pracownikow urzedu miasta w porebie.Ocena
efektywnosci funkcjonowania kart platniczych lukas banku s.a. w latach 2006-2010.Swiadczenia emerytalne i
ich znaczenia dla ksztaltowania dochodow mieszkancow regionu lodzkiego.Pisanie prac magisterskich
prawo.Mylacy znak towarowy jako przeszkoda rejestracji.Polityka i bezpieczenstwo energetyczne unii
europejskiej.System organizacji procesu budowlanego na wybranym przykladzie praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa zaklady azotowe
pulawy spolka akcyjna..Dzialalnosc duszpasterska w srodowisku wieziennym.Analiza sektorowa na
przykladzie rynku ubezpieczen spolecznych..Analiza funkcjonowania systemu rachunkowosci nadlesnictwa n
w latach 2001-2003.Zamowienia publiczne w trybie z wolnej reki w polskim systemie prawnym.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie mcdonalds.Rozwiazanie umowy o prace przez pracownika bez
wypowiedzenia.Kultura organzacyjna oparta na przykladzie oddzialu pko banku polskiego s.a. w
radomsku.Polityka kredytowa w banku spoldzielczym w prudniku..Kradzieze towarow w duzych sklepach
samoobslugowych.Funkcja ochronna przy ustaniu stosunku pracy mianowanych pracownikow
samorzadowych.praca licencjacka budzet gminy .Wadliwosc uchwal zgromadzen w spolkach
kapitalowych.Analiza wplywu systemu motywowania na efektywnosc pracy personelu w organizacji na
przykladzie firmy x.Bron pneumatyczna - zagadnienia prawne i kryminalistyczne.Ekspansja terytorialna
stanow zjednoczonych do lat trzydziestych xix wieku.Zarzadzanie wybranymi procesami logistycznymi w
aspekcie funkcjonowania przedsiebiorstwa na rynkach miedzynarodowych..Przestrzenne zroznicowanie
poziomu zycia w polsce w latach 2000- 2004 i 2008..Skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez
gmine..Ksztaltowanie wizerunku miasta opola poprzez dzialania public relations.Odpowiedzialnosc czlonkow
rodziny za zobowiazania podatkowe.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty dzialalnosci ohp w
kontekscie wspolczesnego rynku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Nabywanie nieruchomosci przez
cudzoziemcow na tle czlonkowstwa polski w unii europejskiej.Dzialalnosc dystrybucyjna w przedsiebiorstwie
dzialajacym na rynku miedzynarodowym na przykladzie firmy sokpol sp. Z o.o..Promocja w kanalach
dystrybucji na rynku srodkow produkcji na przykladzie firmy bpi.formipac.przeplywy srodkow pienieznych a
kondycja finansowa na przykladzie p.p.u.h.”akpil”.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja ofiary gwaltu w
..

..
polsce. Stereotypy dotyczace osob zgwalconych- ich prawa i mozliwosci uzyskania pomocy.Rola turystyki w
rozwoju reginow na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Wartosc informacyjna rachunkowosci pelnej i
uproszczonej w sektorze msp na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Postrzeganie jakosci uslug
bankowych przez klientow indywidualnych na przykladzie placowek bankowych w radomsku.Zawieszenie
postepowania sadowoadministracyjnego.Zatrzymanie jako srodek przymusu w postepowaniu
karnym.Wybrane aspekty prawne dotyczace kierowcow w transporcie drogowym na przykladzie
przedsiebiorstwa transportowego x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Skutecznosc strategii merchandisingowej na przykladzie makro.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Swoboda wypowiedzi w kontekscie dyskusji politycznej na tle standardow polskich
i europejskich.Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy..Partie polityczne- systemy wladzy w latach
1989 - 2005.Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotowkowych na podstawie oferty
wybranych bankow..Nowoczesne metody pomiaru ryzyka portfela kredytowego.Kosciol katolicki w czasach
totalitaryzmu..Szkolenia pracownicze w procesie uczenia sie doroslych.System kar i nagrod- jako element
motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie fruktus.Przeciwdzialanie bezrobociu na przykladzie pup
konskie.Szara strefa w gospodarce polskiej .praca licencjacka budzet gminy .Kapital intelektualny a wartosc
przedsiebiorstwa na podstawie firm z branzy telekomunikacyjnej notowanych na gpw w warszawie.praca
licencjacka budzet gminy .Optymalizacja wstapienia polski do strefy euro za pomoca synchronizacji cykli
koniunkturalnych..Zamowienia publiczne jako instrument realizacji inwestycji miejskich.Walerjan- dorota. marketing a podatki w 2009 roku : reklama- reprezentacja- promocja- skutki w pit- cit i vat .Polityka
strukturalna unii europejskiej.Systemy motywacji jako element sprawnego zarzadzania organizacja na
przykladzie jednostki budzetowej..Prasa bezplatna oraz jej rola na rynku reklamy.Gospodarka regionalnej
szansy jako instrument wspierania przedsiebiorczosci w malopolsce..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Mccann- gerard. - lokalnie - globalnie : kluczowe zagadnienia studiow nad
rozwojem .Narzedzia skutecznej promocji w internecie.Rolnicze ubezpieczenie wypadkowe- chorobowe i
macierzynskie.Pisanie prac kontrolnych.Ocena dzialalnosci powszechnego zakladu ubezpieczen s.a. na tle
rynku ubezpieczeniowego w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Europejski tytul egzakucyjny jako
instrument wspolpracy sadowej w sprawach cywilnych..Srodki egzekucyjne zobowiazan pienieznych w
postepowaniu egzekucyjnym w administracji..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Praca magisterska zarzadzanie.Podatki i oplaty lokalne jako element dochodow gminy ruda slaska na
przestrzeni lat 2004 - 2006.Instrumenty kontroli spolecznej bezposredniej (skargi- wnioski- petycje) jako
prawo do reklamacji wobec dzialan aparatu wladzy.Instytucja rzecznika praw obywatelskich w polskim
systemie prawa.praca licencjacka budzet gminy .Wadliwosc orzeczen sadowych. Analiza przyczyn- postaci i
skutkow..praca licencjacka budzet gminy .Status sadownictwa pracy..praca licencjacka budzet gminy
.Zryczaltowane formy wymiaru podatku dochodowego od osob fizycznych jako sposob opodatkowania
przychodow z dzialalnosci gospodarczej..Selera- pawel. - miedzynarodowe a unijne prawo podatkowe w
kontekscie opodatkowania zyskow przedsiebiorstw .Czy realizowanie idei dochodowego podatku liniowego
w polsce sluzyc bedzie sprawiedliwosci podatkowej..Internetowe instrumenty komunikacji
marketingowej.Logistyczne aspekty harmonogramowania produkcji w systemach typu erp- aps i
mes.Spoleczne i marketingowe efekty kontrowersyjnych kampanii reklamowych..Zarzadzanie finansami
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rzasnia.Pomoc publiczna dla
przedsiebiorcow.Przedsiebiorczosc kobiet w polsce.Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju gospodarstw
rolnych w wojewodztwie slaskim.Regulacje prawa pracy dotyczace kierowcow wykonujacych transport
drogowy..Marketingowe uwarunkowania sprzedazy na przykladzie firmy przedstawicielsko-handlowej
j.jakubiak s.a..Palmirski- tomasz. - a history of the ancient states’ political systems : greece .Bezrobocie praca
licencjacka.Czynniki wplywajace na naplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych w wojewodztwie
opolskim w latach 2005 - 2007..Ryzyko czyste w centrum logistycznym.Noga- marian (1946- ). Red. - kraje
rozwijajace sie azji poludniowo-wschodniej i ich wplyw na rozwoj gospodarczy polski .Tematy prac
magisterskich z rachunkowosci.Analiza programow i form wsparcia realizowanych przez powiatowy urzad
pracy w wieliczce..Motywowanie dzieci do sportu na przykladzie sekcji koszykarskiej klubu ks korona
krakow.Fundusze strukturalne jako nowe zrodlo dofinansowania projektow w sektorze rolno ..

..
spozywczym.Wplyw elementow systemu motywacji na poziom motywacji i wydajnosci pracownikow w
swietle ich ocen na podstawie badan w bgz oddzial w opolu..Adaptacja pracownika jako jeden z elementow
procesu motywacyjnego.Wplyw regulacji prawnych na ksztaltowanie sie bankowosci inwestycyjnej w
usa..praca licencjacka budzet gminy .Ewolucja systemu finansowania jednostki budzetowej na przykladzie
komendy miejskiej policji w lodzi.Program pomocy unii europejskiej dla polskiego sektora rolnego
realizowane przez agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa..Ostrowska- anna - system
prawnofinansowy powiatow a decentralizacja finansow publicznych .praca licencjacka budzet gminy
.Ochrona praw konsumentow w sieciach komputerowych w unii europejskiej.Orzeczenia naczelnego sadu
administracyjnego ze skargi kasacyjnej.Urzadzenia przesylowe - status cywilnoprawny i sluzebnosc
przesylu.Sposob myslenia i dzialania wspolczesnego marketingu - analiza i ocena na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa komunikacyjnego w czestochowie.Uwarunkowania w zakresie lokalizacji infrastruktury
duzych obiektow sportowych na terenie lodzi.Ewolucja roli transportu w gospodarce.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku pko bp w latach 2007- 2011.praca licencjacka budzet gminy .Narodowy fundusz zdrowia
jako zrodlo finansowania systemu opieki zdrowotnej w polsce.Prawo pracownika do prywatnosci a
monitoring w miejscu pracy.Faktoring jako zrodlo finansowania msp w polsce..Laczenie sie bankow..praca
licencjacka budzet gminy .Postanowienia sadu administracyjnego.praca licencjacka budzet gminy
.Optymalizacja i innowacyjnosc procesow transportowych.Instrumenty marketingowe w dzialalnosci firmy
lampogas kargas sp. Z o.o..Jak napisac prace magisterska.Chroniony czy otwarty rynek pracy? Szanse i
zagrozenia dla niepelnosprawnych pracownikow.Logistyczne systemy transportu i magazynowania w
obsludze klienta na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Status administracyjno-prawny osob
niepelnosprawnych w polsce..Transpozycja unijnego prawa zamowien publicznych do polskiego porzadku
prawnego w zakresie procedur odwolawczych.Gospodarka polski i niemiec (obszar dawnej niemieckiej
republiki demokratycznej) w poczatkowym okresie transformacji.Stres- wypalenie i zaangazowanie
zawodowe - badania w grupie policjantow..Motywowania funkcja coachingu.Realizacja dzialania
modernizacja gospodarstw rolnych” w latach 2007 – 2013 na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Proces
kontroli jakosci w procesie produkcji silownika hydraulicznego..Specyfika produktu a zroznicowanie
zachowan zakupowych generacji y.Wplyw osobowosci pracodawcy na efektywnosc
przedsiebiorstwa..Wzajemne oddzialywania kultury organizacji i motywacji pracownikow w roznych
organizacjach.praca licencjacka budzet gminy .Sonnenfeld- jeffrey a. - powrot do kariery : jak wielcy liderzy
naprawiaja zlamane kariery? .Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladzie enion grupa tauron s.a. zaklad energetyczny czestochowa.Internetowe
instrumenty komunikacji marketingowej.Zarzadzanie rozwojem przestrzennym w swietle postepujacych
procesow dezurbanizacji.Burg- bob - go-giver : krotka opowiesc o wielkiej koncepcji biznesowej .praca
licencjacka budzet gminy .Dyplomacja kulturalna a europie na przykladzie francji..Odpowiedzialnosc
konstytucyjna w wybranych panstwach europejskich i stanach zjednoczonych ameryki polnocnej..Brzoskajan. Red. - przedsiebiorca w politechnice slaskiej : konkurs moj pomysl na biznes .Konsumenckie prawo
odstapienia od umowy zawartej na odleglosc.Status prawny cudzoziemca w rzeczpospolitej polskiej.System
ochrony praw czlowieka w ramach rady europy.Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych
w polsce..Sadowy zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej..Pisanie prac angielski.Analiza zjawiska
narkomanii oraz ewolucja polityki narkotykowej w kontekscie spoleczno-prawnym w przekroju
historycznym.Wojewodztwo jako region w rozumieniu prawa europejskiego.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem systemow
wynagradzania.Kalkulacja kosztu jednostkowego a decyzje cenowe na przykladzie osm pajeczno w latach
2007 - 2009.Model procesu inkwizycyjnego na podstawie franciszkana z 1803 r. I ordynacja kryminalna
pruska z 1805 r..Analiza dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa jurajska.System zarzadzania logistycznego
przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie zwch stilon s.a. w gorzowie wielkopolskim.praca licencjacka
budzet gminy .Projekt pracy magisterskiej.Rola promocji w dzialalnosci e-commerce.Organizacja zakonu
krzyzackiego w latach 1190-1525 oraz panstwa zakonnego w prusach.Sytuacja finansowa uczelni wyzszych na
przykladzie uniwersytetu opolskiego i politechniki opolskiej..praca licencjacka budzet gminy .Czynnosci
kontrolne centralnego biura antykorupcyjnego w celu ujawnienia naduzyc osob pelniacych funkcje publiczne
..

..
.Kredyt bankowy jako jedno ze zrodel finansowania dzialalnosci mikroprzedsiebiorstw w polsce..Systemy
wynagradzania oraz systemy motywacyjne w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta i gminy w
x.Ustroj i kompetencje organow administracji morskiej.Rola menadzera w motywowaniu pracownikow na
przykladzie malego- sredniego i duzego przedsiebiorstwa.Analiza bezrobocia w powiecie laskim w latach
2003-2005.Dzialalnosc promocyjna instytucji samorzadowej na przykladzie miasta kamiensk.Elkin- paul m. planowanie i strategie biznesowe .Zasady dzialania europejskiego funduszu rozwoju regionalnego ze
szczegolnym uwzglednieniem wykorzystania srodkow funduszu w polsce.Oceny pracownicze jako element
ksztaltowania motywacji do pracy.Wplyw dochodow wlasnych i zrodel obcych na gospodarke finansowa
gminy gluchow w latach 2005-2008.Funkcjonowanie niepublicznych zakladow opieki zdrowotnej na rynku
uslug medycznych.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie dzialalnosci innowacyjnej przedsiebiorstwa
w oparciu o srodki unijne na przykladzie firmy climbex kaczmarek- kantorski spolka jawna..Analiza i ocena
obciazen podatkowych z tytulu podatku vat na przykladzie przedsiebiortwie master ltd sp. Zo.o. W latach
2007 - 2010.Cremer- hans-joachim. - human rights and the protection of privacy in tort law : a comparison
between english and german.Plynnosc- a rentownosc przedsiebiorstwa na przykladzie firmy asseco poland
s.a..Ewidencja ksiegowa leasingu operacyjnego.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca
magisterska.System ustrojowy i instytucjonalny unii europejskiej w pbliczu reform dokonanych przez traktat z
lizbony..Right of publicity- a komercjalizacja prawa do wizerunku.Pisanie pracy maturalnej.Nadzor
regionalnych izb obrachunkowych nad samorzadem terytorialnym.Wizerunek wykladowcow uniwersytetu
jagiellonskiego w ocenie studentow.Kanaly dostepu i bezpieczenstwo w bankowosci elektronicznej.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie instrumentow marketingowych w dzialalnosci kredytowej banku na
podstawie banku citi handlowego.Ewolucja sadownictwa administracyjnego w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Produkt jako kryterium segmentacji rynku (na podstawie sprzedazy marki kosmetykow nivea
).Projekt parkingu handlowego ciezkich maszyn budowlanych i rolniczych o powierzchni 2 ha. Praca
inzynierska budownictwo.Zabezpieczanie ryzyka przy wykorzystaniu instrumentow pochodnych..Formy
platnosci w rozliczeniach krajowych i zagranicznych na przykladzie banku bph s.a. w piotrkowie
trybunalskim.Emisja obligacji jako forma finansowania przedsiebiorstwa..Sytuacja prawna apatrydow. Prawa
i obowiazki.Niewolnictwo xxi wieku- czyli handel ludzmi i ich eksploatacji - prawno-kryminologiczna analiza
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