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praca licencjacka budzet gminy .Agroturystyka jako forma aktywizacji terenow wiejskich na przykladzie
gminy niepolomice.Srodki przymusu procesowego w k.p.k.Charakterystyka dochodow podatkowych gmin na
przykladzie gminy biala..Systemy ocen pracowniczych w organizacji..Zakaz konkurencji w kodeksie
pracy.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
dabrowice.Specyfika strategii marketingowych stosowanych przez banki spoldzielcze i komercyjne w
polsce..Pisanie prac maturalnych tanio.Proces ewolucji struktury organizacyjnej na przykladzie fagumstomil.Ubezpieczenie jako forma zabezpieczenia kredytu hipotecznego.Demokracja a ustroje polityczne
panstw muzulmanskich.Niemieckie roszczenia odszkodowawczo-windykacyjne wobec polski w swietle prawa
miedzynarodowego.Doweloper na rynku nieruchomosci.Mccann- gerard. - lokalnie - globalnie : kluczowe
zagadnienia studiow nad rozwojem .Cena pracy magisterskiej.Rachunkowosc jednostek sektora msp w
swietle polskiego prawa bilansowego i miedzynarodowego standardu sprawozdawczosci finansowej.Analiza
porownawcza dwoch wybranych gorniczych obudow zmechanizowanych pracujacych w kompleksach
scianowych- wykorzystywanych w gornictwie.Ocena ryzyka kredytowego i sposoby jego ograniczania na
podstawie dzialalnosci ing banku slaskiego s.a..Pyka- irena. Red. - finanse i rachunkowosc : problemyregulacje i instrumenty zarzadzania : praca zbiorowa .Analiza form i metod finansowania dzialalnosci
kredytowej banku xyz w latach 2004-2008.Prace licencjackie chomikuj.Bezrobocie w malych aglomeracjach
na przykladzie powiatu przasnyskiego w latach 2000-2006.Migracje zarobkowe w swietle prawa do
swobodnego przeplywu sily roboczej w unii europejskiej na przykladzie woj. Opolskiego w latach 20062009.Budzet jako narzedzie rozwoju gminy oksa w latach 2006-2010.Wolnosc wypowiedzi w swietle
konstytucji rzeczpospolitej polskiej oraz europejskiej konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych
wolnosci.Konsekwencje komercjalizacji sektora weglowego w polsce na przykladzie katowickiego holdingu
weglowego..Gospodarka kredytowa i badanie zdolnosci kredytowej w spoldzielczych kasach
oszczednosciowo - kredytowych na przykladzie skok im. F. Stefczyka.Znaczenie zaufania podczas udzielania
informacji zwrotnej pomiedzy kierownikiem a czlonkami zespolu..Badanie rocznych sprawozdan finansowych
przez bieglych rewidentow na przykladzie chelmskich linii autobusowych spolka z o.o..Transport inter- i
multimodalny w polsce - perspektywy rozwoju..Seminarium ii r.sum.kat.postepowania
administracyjnego.Cechy osobowosci menedzera w opinii mlodych pracownikow.Praktyka dyplomatyczna w
kontekscie wykorzystywania postanowien konwencji wiedenskiej z 1969 roku o misjach specjalnych..Rynek
polskiego artystycznego plakatu filmowego..Dolzblasz- sylwia. - wspolpraca transgraniczna w polsce po
akcesji do ue .Fundusz pracy w przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie ostroleckim.Reklama
wprowadzajaca klienta w blad.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kapital
zakladowy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na tle regulacji kodeksowej.Migracje ludnosci w
gminie pawlowiczki w latach 2004-2009..Analiza zakladu ubezpieczen pod katem marginesu
wyplacalnosci.Ocena dzialan promocyjnych miasta i gminy lazy.praca licencjacka budzet gminy .Dobrowolne
poddanie sie karze a podobne instytucje w innych systemach prawnych.Zastosowanie systemu
eksportowego rekrut do wspomagania procesu rekrutacji pracownikow w przedsiebiorstwie.Zasady dobrej
administracji w unii europejskiej.Polityka promocji realizowana przez male przedsiebiorstwo na przykladzie
..

..
orto plus lifts.Wybrane administracyjnoprawne zagadnienia rozwoju miast.Uczenie sie zachowan
przestepczych w warunkach izolacji penitencjarnej - podkultura grypsujacych.Proces projektowania nowych
wyrobow na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno- uslugowego..Wplyw stylu kierowania na satysfakcje
pracownikow na przykladzie zakladu producyjnego x..Metody restrukturyzacji przedsiebiorstw ze
szczegolnym uwzglednieniem fuzji i przejec.Dziedzictwo kultury ziemianskiej jako sznasa rozwoju lokalnego
na przykladzie powiatu bochenskiego..Miejsce otwartych funduszy emerytalnych w zreformowanym
systemie emerytalnym w polsce.Pozycja konsumenta jako strony umowy elektronicznej.Stopien spolecznej
szkodliwosci czynu. Struktura teoretyczna karygodnosci a praktyka stosowania instytucji umorzenia w
postepowaniu przygotowawczym i sadowym..Pelnomocnictwo procesowe w postepowaniu
cywilnym.Klasyczna konstrukcja przestepstwa oszustwa w polskim prawie karnym.Zarzadzanie zespolem
projektowym na przykladzie publicznych i pozarzadowych organizacji powiatu bialobrzeskiego..Plynnosc
finansowa jako wazne kryterium oceny dzialalnosci przedsiebiorstwa..Zakaz reformations in peius w
postepowaniu administracyjnym..Ubezpieczenia flotowe pojazdow samochodowych w polsce w latach 20082011.Metody usprawniajace zarzadzanie logistyczne w firmie pks czestochowa..Prace na zamowienie.praca
licencjacka budzet gminy .Przestepstwa trwale w niemieckim prawie karnym.Mayer-schönberger- viktor - big
data : rewolucja- ktora zmieni nasze myslenie- prace i zycie .Analiza zrodel finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w kontekscie integracji polski z unia europejska.Analiza i zarzadzanie plynnoscia finansowa
na przykladzie przedsiebiorstwa protyl - serwis 44 sp..praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenia jako
instrument motywacji pracownikow na przykladzie miejskiego zakladu wodociagow i kanalizacji sp. Z
o.o..Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiebiorstw.Analiza rynku nieruchomosci
mieszkaniowych w krakowie w latach 2003-2007.Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo dochodow wlasnych
gmin na przykladzie gminy kozminek.Zadluzenie miast na prawach powiatu w latach 1999-2005.Szkolenia
jako czynnik rozwoju zasobow ludzkich organizacji.Marketing - mix w malym przedsiebiorstwie na podstawie
z.p.u. olmar..Organizacyjne- finansowe i prawne uwarunkowania zakladania malego
przedsiebiorstwa.Outsourcing uslug logistycznych we wspolczesnych organizacjach.Podatki i oplaty lokalne
jako zrodlo dochodow gminy patnow.Wlasciwosci sadu w procesie cywilnym.Tematy prac
dyplomowych.Dostosowanie oferty private banking do struktury klientow.Mosný- peter. Red. - reformná
optimalizácia výučby dejín štátu a práva - nové výzvy pre 21. Storočie : (zb.Pozyskiwanie srodkow
zewnetrznych na finansowanie zadan jednostek samorzadu twrytorialnego i ich wplyw na ksztalt budzetu na
przykladzie gminy polska cerkiew w latach 2007 - 2010..Zmiany kadrowe i ich wplyw na proces zarzadzania
organizacja na przykladzie kwp spap lodz.Zmiany w organizacji obrotu towarowego po akcesji polski do unii
europejskiej na przykladzie firmy ahlers-poland spolka z o.o..Oczekiwania mlodziezy akademickiej wobec
wspolczesnego rynku pracy w kontekscie kryzysu gospodarczego.Polityka regionalna a malopolski regionalny
program operacyjny..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Slady kryminalistyczne
i ich znaczenie w dochodzeniu do sprawcy.Wykorzystanie elementow marketingu-mix w branzy mleczarskiej
na przykladzie lodzkiej spoldzielni mleczarskiej w lodzi.Europejski fundusz rozwoju regionalnego jako zrodlo
finansowania rozwoju lokalnego na przykladzie gminy sidra .Planowanie zatrudnienia na budowie z
wykorzystaniem modelu sieciowego przedsiewziecia praca inzynierska budownictwo.Strategia rozwoju jako
narzedzie budowania przewag konkurencyjnych.Zasada rownego traktowania kobiet w sferze wynagrodzenia
w ramach norm prawnych unii europejskiej.System motywacji pracownikow jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie elgo lighting industries s.a. w gostyninie.Transformacja gospodarcza w
polsce.Okolicznosci wylaczajace przedmiotowa bezprawnosc czynu w rozwoju historycznym oraz w
unormowaniach kodeksow karnych z 1932 r. I z 1969 r. I w egzegezie jurystow.Funkcje uchwalodawcze rady
gminy na przykladzie rady miejskiej w gostyninie.Placa jako glowny element motywujacy pracownikow
produkcyjnych.Konkurencyjnosc gospodarki w aspekcie zalozen strategii lizbonskiej - wyzwania dla
polski.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie z fizjoterapii.Biederman-zareba- anna. Red. samobojstwo : stare problemy- nowe rozwiazania : praca zbiorowa .Podnoszenie kwalifikacji zawodowychjako element rozwoju firmy na przykladzie przedsiebiorstwa amrest.Wplyw wprowadzenia systemu
zarzadzania jakoscia iso 9001:2000 na poziom obslugi klientow urzedu gminy i miasta w dobczycach.Likus
hotele jako przyklad preznie rozwijajacej sie sieci hoteli butikowych w polsce.Rola i znaczenie przywodztwa
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w kierowaniu zespolem na przykladzie collegium medicum uj.Analiza ekonomiczna w ocenie
konkurencyjnosci przedsiebiorstw..Praca licencjat.praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci
funkcjonowania przedsiebiorstwa na podstawie przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej spolki x.praca
licencjacka budzet gminy .Leasing w prawie bilansowym i podatkowym.Wplyw nowoczesnych technik
zarzadzania na organizacje imprez masowych o charakterze kulturalnym..Rentownosc jako kryterium oceny
efektywnosci gospodarowania minionej i przyszlej dzialalnosci centrum rozliczen i informacji ceri sp. Z
o.o..Sankcja dokonania czynnosci prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem zakresu umocowania przez
osoby wystepujace w charakterze organu osoby prawnej.Rola systemow informatycznych we wspomaganiu
procesow logistycznych przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego na przykladzie przedsiebiorstwa
goldegs.Wplyw kryzysu finansowego 2007- 2009 na siec bezpieczenstwa systemu bankowego..Promocja jako
instrument ksztaltowania wizerunku na przykladzie miasta wloszczowy.Prace licencjackie
administracja.Weiss- alan - zawod konsultant : prowadzenie dzialalnosci- wyrabianie marki- osiaganie
sukcesu .praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa w ocenie stabilnosci wybranych bankow w
latach 2009-2011.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej na obszarze lgd wspolne
zrodla..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zadaniami publicznymi na przykladzie gminy wozniki w
latach 2002-2004.Zeznania swiadka jako dowod w procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy
.Dochodowosc inwestycji w spolki prywatyzowane kapitalowo.Umowa franchisingowa.Pedagogika prace
licencjackie.Czynniki ksztaltujace dynamike zarzadzania procesami sprzedazy produktow
farmaceutycznych.Strategie konkurencji przedsiebiorstwa na przykladzie grupy hotelowej orbis.Prospoleczne
programy korporacji miedzynarodowych .Ochrona srodowiska naturalnego w konfliktach
zbrojnych.Przeslanki ekspansji elektronicznej bankowosci.Problematyka kontroli i nadzoru nad czynnosciami
operacyjno-rozpoznawczymi polskich sluzb specjalnych .Praca licencjat.Finansowanie rozwoju
przedsiebiorstw w polsce za posrednictwem publicznego rynku kapitalowego (na przykladzie wybranych
firm)..Bariery i szanse powstawania i rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie mojego
miasta sp. Zo.o w pabianicach.Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa na podstawie spolki z o.o. Pgkim w
antoniowie.Obraz przestepstwa zabojstwa na podstawie badan akt postepowan prowadzonych przez sad
okregowy w krakowie w latach 2005-2009 zakonczonych prawomocnymi wyrokami skazujacymi..Fuzje i
przejecia jako forma rozwoju przedsiebiorstw na przykladzie przejecia sato office gmbh przez nowy styl sp. Z
o.o.Recydywa w polskim prawie karnym xx wieku.Podatki lokalne jako zrodlo finansowania samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy slupia.Zarzadzanie administracja publiczna w sytuacji konfliktu urzadnik
- petent.Wybrane majatkowe prawa wlasnosci przemyslowej jako aporty do spolek
kapitalowych.Opodatkowanie naleznosci licencyjnych w prawie europejskim i miedzynarodowym.Analiza
porownawcza wizerunku operatorow sieci ko0morkowych.Postepowanie w sprawach o naruszenie
posiadania.praca licencjacka budzet gminy .Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a
ryzyko ’13 .Rynek pracy w powiecie zawiercianskim w latach 2000-2005.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies
i rolnictwo w procesie zmian : zarzadzanie rozwojem obszarow wiejskich .Elementy zarzadzania zasobami w
odniesieniu do produkcji wyrobow szklanych.Problematyka czasu pracy lekarzy oraz dyzurow medycznych w
swietle polskiego prawa pracy z uwzglednieniem regulacji europejskich.praca licencjacka budzet gminy
.Wieliczko- barbara. Red. - ocena wplywu budzetu rolnego wspolnoty na lata 2014-2020 na kondycje
finansowa krajowego.Produkt jako czynnik wplywajacy na zachowania konsumenta..Zbywalnosc udzialow w
spolce z o. O. I jej ograniczenia.Wypalenie zawodowe a poczucie rownowagi miedzy praca zawodowa a
zyciem osobistym pracownikow urzedu skarbowego w dabrowie gorniczej..Wplyw korzysci wynikajacych z
zastosowania dzwigni finansowej na ksztaltowanie struktury kapitalu w przedsiebiorstwie - analiza
przypadku.Wdrazanie podejscia procesowego w jednostkach administracji publicznej na przykladzie
pierwszego urzedu skarbowego w czestochowie..Prawo do kontaktow z dzieckiem po rozwodzie.System
jakosci wedlug norm iso i jego rola w doskonaleniu jakosci w wybranym przedsiebiorstwie..Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy czarnia.Zasada bezposredniego skutku dyrektyw w
krajowym porzadku prawnym panstw czlonkowskich.praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc
podatkow lokalnych na przykladzie gminy herby.Graczyk- andrzej (ekonomia). Red. - kryzys a rozwoj
zrownowazony rolnictwa i energetyki .praca licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa sadu najwyzzsego
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w polskim systemie prawa.Praca dyplomowa przyklad.Kredyt w ofercie banku na przykladzie mazowieckiego
banku regionalnego s.a..Prace magisterskie spis tresci.Polityka rozliczen podatku dochodowego w spolce
jawnej na przestrzeni lat 2003 - 2005.Martyniak- czeslaw - dziela .Strategia marketingowa dla firmy branzy
meblarskiej stollido.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja kobiety na rynku pracy w polsce..Komisje
parlamentarne i ich rola w wybranych panstwach europejskich.Pisanie prac naukowych.Analiza aukcji
allegro.pl metodami eksploracji danych w celu weryfikacji wiarygodnosci kontrahenta.Zarzadzanie
plynnoscia finansowa na przykladzie banku bre bank sa w latach 2002-2006.Powiazania miedzy podatnikami
jako przeslanka stosowania przepisow o cenach transferowych.Zarzadzanie procesami logistycznymi
zorientowanymi na klienta.Kiedrowicz- grzegorz. - technologia informacyjna w turystyce i rekreacji
.Rekrutacja i selekcja w teorii i w praktyce.Analiza sytuacji finansowej banku zachodniego wbk s.a..Dobor
optymalnego sposobu rozliczania sie operatora logistycznego z przewoznikami swiadczacymi uslugi
dystrybucji towarow na podstawie wybranej firmy.Ustroj autonomicznego wojewodztwa slaskiego w ii
rzeczypospolitej.Efektywnosc szkolenia bezrobotnych na przykladzie doswiadczen powiatowego urzedu
pracy w wadowicach.Potwierdzenie gwarancji bankowej ze szczegolnym uwzglednieniem umowy o
kumulatywne przystapienie do dlugu.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu i jej wplyw na decyzje
konsumenckie.Wplyw formy opodatkowania na wynik finansowy i podatkowy malego podatnika na
przykladzie ksiazki przychodow i rozchodow firmy xyz..Kreowanie polskich marek na eurorynku.Stelmachjerzy (1954- ). Red. - analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych .Rola katowickiej specjalnej strefy
ekonomicznej w restrukturyzacji regionu..Testament w polskim i ukrainskim prawie prywatnym
miedzynarodowym.Tajemnica przedsiebiorstwa jako dobro prawnie chronione.Koncepcje kodyfikacji prawa
cywilnego.Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy kutno w latach 2002-2006.Strategie promocji w sferze uslug hotelarskich na przykladzie hotelu
agat.praca licencjacka budzet gminy .Ocena pozycji konkurencyjnej firmy (na przykladzie maniac gym)
.Logistyczna obsluga klienta (na przykladzie polskiej telefonii cyfrowej era).praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Rywalizacja instytucji finansowych na rynku kredytow
samochodowych.Sejmowa komisja sledcza..Pozycja i znaczenie francji w strukturach zjednoczonej
europy.Gotowe prace licencjackie za darmo.Tematy prac licencjackich ekonomia.Zarzadzanie logistyczne w
jednostce samorzadu terytorialnego.Zasada demokratycznego panstwa prawnego w orzecznictwie trybunalu
konstytucyjnego.Wykorzystanie funduszy unijnych dla poprawy sytuacji na rynku pracy w polsce- na
przykladzie powiatu gostyninskiego..Korzysci dla firmy plynace z usprawnienia procesow rekrutacji i selekcji
pracownikow przy uzyciu nowoczesnego oprogramowania.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie
pgk sp. Z o.o. w radomsku..Pisanie prac licencjackich opinie.Analiza procesu prania pieniedzy oraz systemu
przeciwdzialaniatemu procederowi..Specjalne strefy ekonomiczne a rozwoj klastrow (na przykladzie regionu
lodzkiego).Ryzyko kredytowe w procesie zarzadzania bankiem komercyjnym na przykladzie banku ing
slaskiego s.a..Parycypacja obywateli w rzeczpospolitej polskiej na przykladzie instytucji referendum oraz
inicjatywy ustawodawczej.Ocena budzetu gminy przystajn w latach 2008-2010..Praca licencjacka
bankowosc.Rachunkowosc bilansowa a rachunkowosc podatkowa - problemy ewidencyjne na przykladzie
firmy prowadzacej dzialalnosc gospodarcza w formie spolki prawa handlowego.Greenwashing as a symptom
of csr pathology.Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych a kryzys subprime..Analiza fundamentalna- ryzyko i
zarzadzanie portfelem papierow wartosciowych.Wspolpraca miasta i gminy pleszew z organizacjami
pozarzadowymi.Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku pracy powiatu myszkowskiego w latach
2006-2010.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie elementami wektora wejscia w procesie
kalandrowania folii twardej z pcv.Rozrachunki z tytulu postepowan sadowych w rachunkowosci budzetowej
na przykladzie sadu okregowego w czestochowie..Strategia podatkowa jako narzedzie efektywnego
zarzadzania podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarow i uslug w przedsiebiorstwie na podstawie
sp. Z o.o..Rozwoj sektora msp w gospodarce polskiej.Rola proglamow phare w rozwoju sektora malych i
srednich przedsiebiorstw.Mozliwosci pozyskiwania srodkow unijnych na potrzeby polskiego
rolnictwa..Narzedzia promocji w gminie zgierz.Logistyka personalna w aspekcie zwolnien pracowniczych - na
przykladzie analizowanej firmy.Obsluga klienta jako instrument jego satysfakcji na rynku uslug medycznych
na przykladzie nzoz jasne blonia w lodzi.Promocja jako narzedzie komunikacji marketingowej
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przedsiebiorstwa z rynkiem.Oddzialywanie iwestycji skladowiska odpadow na rozwoj miasta (na przykladzie
miasta sosnowca).Pisanie pracy dyplomowej.Wstep do pracy magisterskiej.Rzecznik praw obywatelskich w
polsce..Rachunkowosc podatkowa malej firmy na podstawie przedsiebiorstwa transportowego firmy transbis.Wanat- tomasz mieszko. - atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywcow .Proces
zarzadzania strategicznego gminy kutno.Zatrudnienie osob niepelnosprawnych jako element zarzadzania
roznorodnoscia. Analiza porownawcza na przykladzie polski i szwecji.Nadzor nad rynkiem
kapitalowym..Analiza funkcjonowania grup kapitalowych na przykladzie grupy kapitalowej pge polska grupa
energetyczna s.a..Wspolczesne metody komunikacji jako element budowania lojalnosci klienta.Budowanie
trwalych relacji z klientem w firmie pgf s.a..Azyl terytorialny i azyl dyplomatyczny w prawie
miedzynarodowym.Budzet panstwa jako podstawa polityki socjalnej.Procedura legislacyjna w radzie gminy
.Systemy zarzadzania jakoscia w przemysle motoryzacyjnym.Finansowanie rozwoju przedsiebiorstwa z
wykorzystaniem funduszy venture capital/private equity.praca licencjacka budzet gminy .Rola dzialu
sprzedazy w procesie dystrybucji przedsiebiorstwa produkcyjnego.Instytucje parlamentaryzmu angielskiego
na przestrzeni xvii w - 1832 r..Zatrudnienie cudzoziemcow na terenie rzeczypospolitej polskiej.Strategie
produktowe firm miedzynarodowych na przykladzie coca-cola hbc polska.Postawy pracownikow wobec
pracy w plaszczyznie ich sprawnosci na przykladzie firmy x.Instytucjonalne formy wsparcia przedsiebiorczosci
akademickiej..Wybrane aspekty logistyczne gospodarki magazynowej na przykladzie firmy bilplast.Przepadek
przedmiotow w polskim prawie karnym materialnym.Rola sieci synaptycznych w procesie podejmowania
decyzji przez menadzera..Skutecznosc zastosowania koncepcji nowego zarzadzania publicznego w polskim
samorzadzie terytorialnym.Prace magisterskie z ekonomii.Dzialalnosc kredytowa i zarzadzanie rynkiem
kredytowym na przykladzie banku pekao s.a. oddzial w makowie mazowieckim.Negocjacje jako proces
komunikowania sie.Znaczenie czynnika materialnego i niematerialnego w zarzadzaniu produkcja
mebli.Funkcjonowanie systemu nagrod i kar w zarzadzaniu personelem.Innowacje w systemach
automatycznej identyfikacji.Zarzadzanie talentami jako koncepcja zarzadzania zasobami ludzkimi - opinie
studentow uniwersytetu lodzkiego.Analiza finansowa w ksztaltowaniu rozwoju przedsiebiorstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Formy finansowania dzialalnosci malych przedsiebiorstw na przykladzie biura
uslug geodezyjno - kartograficznych.Pisanie prac doktorskich.Praktyka odpowiedzialnosci pracodawcow w
zakresie przestrzegania przepisow prawa pracy.System zarzadznia jakoscia procesem wspomagajacym w
zarzadzaniu organizacja na przykladzie firmy construction spolki z o.o..Rola dochodow wlasnych w
gospodarce finansowej na przykladzie gminy rozan.Badanie i ocena efektywnosci inwestycji na potrzeby
sporzadzenia biznes planu..Bezrobocie praca licencjacka.Ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach na podstawie przedsiebiorstwa przemyslu
spozywczego..Bezpieczenstwo systemow informatycznych zarzadzania..Chrusciak- ryszard. Wybor. - polska w
unii europejskiej : podstawowe regulacje prawne .Autokontrola organu administracji publicznej w
postepowaniu sadowym i sadowoadministracyjnym..Analiza wykorzystania rzeczywistosci wirtualnej na
przykladzie firmy graf w bialymstoku.Ksztaltowanie kariery zawodowej na przykladzie polskiego
nauczyciela.Systemy informatyczne w zarzadzaniu kryzysowym..praca licencjacka budzet gminy .Rola
kierownika w motywowaniu zespolu pracownikow na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego
w czestochowie..Czy realizowanie idei dochodowego podatku liniowego w polsce sluzyc bedzie
sprawiedliwosci podatkowej..Analiza potrzeb szkoleniowych pracownikow banku spoldzielczego rzemiosla w
krakowie..Materialy i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej praca inzynierska
budownictwo.Polityka unii europejskiej w sferze edukacji - programy na rzecz mlodziezy.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie zmianami techniczno- organizacyjnymi w sektorze energetycznym na przykladzie
spolki enion s.a..Determinanty decydujace o jakosci przy eksploatacji maszyn i urzadzen.Sektor malych i
srednich przedsiebiorstw oraz jego dostosowanie do warunkow panujacych w unii europejskiej na
przykladzie badanego przedsiebiorstwa.Problematyka obciazen skladkami ubezpieczen spolecznych
wynagrodzen pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesu podejmowania decyzji zakupu
wsrod konsumentow na przykladzie czytelnictwa..Praca licencjacka pomoc.Faszyzm i nazizm – systemy
totalitarne- ktore doprowadzily do powstania obozow koncentracyjnych- na przykladzie obozu
koncentracyjnego na majdanku..Warunki rozwoju gospodarczego podhala.System legalizacji i ewidencji
..
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dzialalnosci gospodarczej.The basic principles of the european union competition law.Dziecko w reklamie
jako element wplywu na zachowania konsumentow..Ocena dzialalnosci inwestycyjnej jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie wybranych gmin w polsce w latach 2004-2008.Warunki funkcjonowania i
rozwoju przedsiebiorstw rodzinnych na przykladzie firmy rodzinnej wenus kontra mars w rozanie.Instytucja
uznania ojcostwa w polskim prawie rodzinnym .praca licencjacka budzet gminy .Kredyty bankowe dla osob
fizycznych. Analiza na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a. w kutnie w latach 2006-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka jak pisac.Procesy transportowe i ich wplyw na realizacje zadan
logistycznych.Praca licencjacka.Organizacja wypoczynku dla mieszkancow aglomeracji slaskiej i krakowskiej
w oparciu o wybrane walory turystyczne ziemi chrzanowskiej..praca licencjacka budzet gminy .Wojewodztwo
opolskie jako przedmiot promocji..Rola wydzialu gezodezji- kartografii- katastru i gospodarki
nieruchomosciami starostwa powiatowego w zawierciu w kontekscie inwentaryzacji powykonawczej
budynku mieszkalnego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj transportu w
polsce z wykorzystaniem srodkow unii europejskiej.Podejscie procesowe w systemie zarzadzania jakoscia (na
przykladzie malopolskiego centrum dystrybucji opakowan krakus)..Jak wyglada praca licencjacka.Wspieranie
rozwoju przedsiebiorczosci z wykorzystaniem funduszy unii europejskiej (na przykladzie obszaru
stowarzyszenia powiatow i gmin dorzecza bzury).Prace licencjackie pielegniarstwo.Rola podatkow i oplat od
nieruchomosci w dochodach gminy miasta czestochowa.System dystrybucji informacji umozliwiajacy
bezprzewodowy dostep klientom mobilnym.Reklama w prawie farmaceutycznym.Temat pracy licencjackiej
zarzadzanie.Strategia rozwoju malego przedsiebiorstwa- na przykladzie p.p.h.u. j.slomczewska sp. Z
o.o..Opodatkowanie umowy leasingu podatkiem dochodowym od osob fizycznych.Zakres odpowiedzialnosci
podatkowej osoby fizycznej jako podatnika w ordynacji podatkowej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
podmiotach nalezacych do sektora msp na przykladzie odlewni mjm.Czynniki zwiekszajace zagrozenie
bezrobociem kobiet na przykladzie katowic.Odpowiedzialnosc za zwierzeta.Status prawny prezydenta
rzeczypospolitej polskiej.Analiza bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 2000-2007.Wplyw zarzadzania
wiedza na efektywny rozwoj przedsiebiorstw i organizacji na przykladzie starostwa powiatowego w
sieradzu.Zmiany w strukturze i poziomie zadluzenia gospodarstw domowych bedacych klientami bankow
spoldzielczych..Platje- joost - a short introduction to micro- and macroeconomics .Praca licencjacka
badawcza.Motywowanie a satysfakcja pracownikow we wspolczesnej organizacji.Proces wprowadzania do
kultury dzieci i mlodziezy na poziomie gimnazjum.Bacal- adam. Red. - orzecznictwo ets a polska ustawa o vat
2009 .Prawo do obrony koniecznej w polskim i amerykanskim prawie karnym (analiza
porownawcza).Finanse publiczne i prawo finansowe.Strategie i motywy internacjonalizacji
przedsiebiorstw.Analiza i ocena rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie spolki srubex s.a..Instytucja
przetargu w swietle przepisow kodeksu cywilnego.Analiza funkcjonowania funduszy strukturalnych w latach
2000 - 2006.Zarzadzanie innowacjami na przykladzie przedsiebiorstwa amcor.Wplyw wielostopniowej
klauzuli arbitrazowej na rozliczenie inwestycji opartej na warunkach kontraktowych fidic.Projekt miejsca
obslugi podroznych (mop) przy drodze szybkiego ruchu lub autostradzie. Praca inzynierska
budownictwo.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci handlowej przedsiebiorstw.Programy lojalnosciowe w
strategii utrzymywania klienta na rynku telefoni komorkowej na przykladzie polskiej telefoni cyfrowej era
gsm.Polityka mediow- media w polityce. Techniki marketingowe stosowane przez prase w kontekscie
informowania o polskich politykach..Reklama wprowadzajaca w blad i reklama porownawcza jako czyny
nieuczciwej konkurencji.Nowak-chrzaszczyk- bozena. - nowe tendencje w prawie konkurencji ue .Instytucja
scalania i wymiany jako instrument poprawy struktury gruntow rolnych.Filozoficznoprawne podstawy
instytucji zwiazku partnerskiego..Ksztaltowanie sie poziomu i dynamiki dochodow- wydatkow gminy
zawiercie w latach 2006-2009.Koczerga- maciej. - motywacje i cele zalozycieli przedsiebiorstw a proces
przedsiebiorczosci .Informacyjne aspekty kosztow rodzajowych w systemie rachunkowosci przedsiebiorstwa
x w latach 2007-2011..Ruczkowski- piotr - ustawa o zmianie imienia i nazwiska .Pierwszy biznes-otwieranie
dzialalnosci gospodarczej.Kryzys walutowy - przyczyny- skutki i proby neutralizacji.Dostosowanie bazy
danych eksporu w hucie stali czestochowa spolka z o.o. Do wymogow statystyki unii europejskiej.Doktryna
panstwa w pogladach adolfa hitlera 1919-1939.Przestepstwo szpiegostwa w polskim kodeksie
karnym.Wypowiedzenie umowy o prace.Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu w powiecie
..

..
radomszczanskim.Zasady podzialu wladzy w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r..praca licencjacka budzet gminy .Rolnictwo ekologiczne a zywnosc produkowana metodami ekologicznymi
w polsce..Miedzynarodowy trybunal karny. Kompetencje i prognozy na przyszlosc dla pierwszego stalegomiedzynarodowego sadu karnego.Rolnicze ubezpieczenie wypadkowe- chorobowe i macierzynskie.Analiza
finansowa grupy kapitalowej pkn orlen s.a. w latach 2006-2008.praca licencjacka budzet gminy .Prace
magisterskie.Strategia marketingowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy wojas s.a..Czynniki
determinujace zachowania nabywcow w procesie zakupu wody mineralnej.Borowska- grazyna inwentaryzacja : podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista- technik rachunkowosci : kwalif.praca
licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich bialystok.praca licencjacka budzet gminy .System
bankowy w polsce - transformacja i stan aktualny..Przykladowe prace licencjackie z
pedagogiki.Zaangazowanie zespolow nauczycieli w ewaluacje wewnetrzna..praca licencjacka budzet gminy
.Praca dyplomowa wzor.Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa..Marketingowe zarzadzanie
przedsiebiorstwem uslug turystycznych.Zarzadzanie produkcja i jakoscia maszyn do ciecia papieru..Procedura
ocen pracowniczych na przykladzie firmy bahpol.Benchmarking jako narzedzie kreowania rozwiazan
komunikacji rowerowej w aglomeracjach miejskich.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Finansowanie rozwoju przedsiebiorstwa z wykorzystaniem funduszy venture capital/private
equity.Problematyka przymusowego i automatycznego umorzenia udzialow w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Stawicka- malgorzata. Red. - integracja a konkurencyjnosc przedsiebiorstw w ue :
wybrane zagadnienia .Iso ts 16949:2002 w firmie brembo - proces wdrazania i ocena
funkcjonowania.Szkolenie i doskonalenie pracownikow na podstawie firmy kopalnie i hurtownie granitow
skalimex-grantin sp. Z o. O..Analiza odbiorcow instytucjonalnych branzy reklamowej na przykladzie
smartmedia.Spis tresci pracy licencjackiej.Zarzadzanie marketingowe firma outsourcingowa na przykladzie
firmy negotrust.Dd.Przydatnosc informacyjna rocznego raportu finansowego na przykladzie koudijs pasze sp.
Z o.o..Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w latach 2002-2004..Rekrutacja i selekcja
pracownikow jako jeden z procesow zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie foster wheeler energia
polska sp. Z o.o. i foster wheeler energy fakop sp. Z o.o..Wplyw kultury organizacyjnej na zarzadzanie
zasobami ludzkimi..Outsourcing jako jedna ze wspolczesnych metod wykorzystywanych w zarzadzaniu
organizacja.Prawno-ustrojowa pozycja notariusza.Leasing praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy
.Promocja i reklama sanatorium uzdrowiskowo-wypoczynkowego ela w polanczyku.Analiza warunkow bhp
ochrony srodowiska przy produkcji energii elektrycznej w elektrowni lagisza..Funkcje systemu ocen
pracowniczych na przykladzie firmy novartis.Przypisy w pracy magisterskiej.Temat pracy licencjackiej
pedagogika.Wieliczko- barbara. - system oceny polityki unii europejskiej wobec obszarow wiejskich a zasady
dobrego rzadzenia .Jakosc a reklamacje produkowanych tkanin w spolce akcyjnej polontex.Wplyw funduszy
unijnych na rozwoj maiasta zawiercie.Wzorzec kariery zawodowej kobiet a satysfakcja z pracy i zycia
osobistego.Promocja miasta na przykladzie miasta tarnowskie gory.praca licencjacka budzet gminy .Projekt
lawy fundamentowej na podlozu wzmocnionym geosyntetykami praca inzynierska budownictwo.Dozor
elektroniczny a problematyka przeludnien wiezien.Stresogenne czynniki sytuacji pracy w
organizacji.Marketing szeptany jako element budowania i kreowania wizerunku marki..Negocjacje jako
instrument rynkowy. Rodzaje i metody przeprowadzania negocjacji w swietle literatury..Rola marketingu
terytorialnego w promowaniu miasta i regionu na przykladzie miasta lodzi.Koszt pozyskania kredytu
hipotecznego na przykladzie slaskiego banku hipotecznego..Ocena jakosci uslug swiadczonych przez dom
pomocy spolecznej w swietle opinii klientow.Analiza i ocena systemu zarzadzania jakoscia i systemu
bezpieczenstwa i higieny pracy na przykladzie abb.praca licencjacka budzet gminy .Przyszlosc pieniadza
materialnego.Wolnosc prasy w orzecznictwie europejskiego trybunalu praw czlowieka.Instrumentarium
polskiej polityki pienieznej w latach 1999-2003.Polityka wladz lokalnych wobec sektora malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie gminy dmosin oraz miasta i gminy glowno.Finansowanie sektora msp w
polsce ze srodkow unijnych na tle wybranych panstw unii europejskiej.Rozstrzygniecia sadu odwolawczego w
postepowaniu sadowoadministracyjnym.Gospodarowanie srodkami trwalymi w jednostce budzetowej na
przykladzie miejskiego zarzadu drog w czestochowie.Sprawozdanie finansowe jako podstawowe zrodlo
analizy finansowej w przedsiebiorstwie.Motywy podjecia i trudnosci prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
..
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w centrum handlowym ptak w rzgowie.Prace licencjackie politologia.Prawa jezykowe osob nalezacych do
mniejszosci narodowych i etnicznych w polsce.Zarzadzanie potencjalem rozwojowym malych miast
wojewodztwa malopolskiego - poszukiwanie specjalizacji miast..praca licencjacka budzet gminy .Dochody i
wydatki w polityce rachunkowosci gminy wielgomlyny w latach 2008-2010.Marketing w organizacji turystyki
pielgrzymkowej na jasna gore.praca licencjacka budzet gminy .Ceny transferowe w swietle przepisow
dotyczacych opodatkowania dochodow spolek powiazanych..Analiza umowy o stworzenie i wdrozenie
programu komputerowego na gruncie przepisow kodeksu cywilnego i prawa autorskiego.praca licencjacka
budzet gminy .Wykonywanie srodka poprawczego w postepowaniu w sprawach nieletnich.Wplyw potrzeb
klienta na system rachunkowosci zarzadczej.Prace magisterskie socjologia.Strategia rozwoju
miedzynarodowej firmy konsultingowej (na przykladzie consulenti al quadrato).Analiza ryzyka kredytowego
sektora msp w banku spoldzielczym w praszce.Pacek- boguslaw (1954- ). Red. - wspoldzialanie sil zbrojnych
rp z policja i administracja samorzadowa w sytuacjach zagro.Facility management na gruncie zarzadzania
nieruchomosciami.Wykorzystywanie instrumentow promocji mix na rynku uslug turystycznych na przykladzie
firmy travelplanet.pl spolka akcyjna.Zgoda pacjenta na zabieg medyczny.Zabieg przerywania ciazy w swietle
uregulowan prawnych.Zmiany w kulturze organizacyjnej pod wplywem zmian w otoczeniu.Rola mediow w
ksztaltowaniu strachu przed przestepczoscia.Prokuratura jako organ ochrony prawnej.Zasady funkcjonowania
biura rachunkowo-podatkowego.Instrumenty gromadzenia dochodow gminy na przykladzie gminy
sulejow.Egzekucja z innych wierzytelnosci.Niezdolnosc do zawarcia malzenstwa kanonicznego jako skutek
braku zdolnosci konsensualnej.Przestepsto znieslawienia i regulacja prawa do krytyki w polskim kodeksie
karnym z 1997 r..Nieuczciwosc w miejscu pracy a identyfikacja z firma.Azyl terytorialny i azyl dyplomatyczny
w prawie miedzynarodowym.Rynek produktow mlecznych i jego uwarunkowania spoleczne na przykladzie
powiatu wielunskiego.Marketing w aptece jako jednostce handlu detalicznego.Szopa- bogumila. - rola
europejskiej integracji gospodarczej w ksztaltowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro-ek.Finansowanie
dzialalnosci oswiatowej w rachunkowosci gminy na przykladzie gminy kodrab i kobiele wielkie.Venture
capital jako innowacyjna forma finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Wplyw wahan koniunktury i
wahan sezonowych w budownictwie na rozwoj przedsiebiorstwa materialow budowlanych.Analiza
technologiczno-ekonomiczna rewitalizacji zabytkowych budynkow mieszkalnych krakowa praca inzynierska
budownictwo.Pisanie prac magisterskich ogloszenia.praca licencjacka budzet gminy .System motywacyjny w
bankowosci detalicznej na przykladzie bre banku.praca licencjacka budzet gminy .Certyfikacja w polsce na
przykladzie firmy magnetix.Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej biur informacji
gospodarczej w polsce..Charakterystyka walorow turystycznych gminy bialy dunajec i ocena mozliwosci ich
wykorzystania..Szkolenie pracownikow na przykladzie firmy novartis poland sp. Z o.o..Pomoc przy pisaniu
pracy magisterskiej.Strategia marketingowa mbanku.Analiza techniczno-ekonomiczna wspolczesnych
rozwiazan drzwi i okien praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie
dzialalnosci organizacji pozarzadowych.Charakter i przeslanki odpowiedzialnosci prospektowej.praca
licencjacka budzet gminy .Reklama a prawo do wizerunku.Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiebiorstwa
na przykladzie przedsiebiorstwa bot kwb belchatow s.a. w latach 2004-2006.Analiza rozwoju uslug prywatnej
bankowosci na przykladzie banku pekao s.a..Analiza i ocena innowacji w polsce na tle krajow unii
europejskiej.Wplyw inflacji na zroznicowanie dochodow.Rekrutacja i szkolenie pracownikow-kluczowy
element dynamicznego rozwoju oraz sukcesu firmy na przykladzie agencji internetowej digital
one.Zarzadzanie portami i ruchem lotniczym.Wynagrodzenie minimalne jako kategoria prawno-ekonomiczna
.Agroturystyka jako forma aktywizacji terenow wiejskich na przykladzie gminy niepolomice.Spis tresci praca
magisterska.Polityka inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin dabrowa
tarnowska i zabno w latach 2002-2006..Analiza dochodow i wydatkow budzetowych na przykladzie miasta
rudaslaska w latach 2003-2005.Funkcjonowanie controllingu w przedsiebiorstwie na przykladzie poczty
polskiej.Alibi jako forma obrony podejrzanego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miasta
w porebie.Potocki- arkadiusz. Red. - instrumenty i obszary przeobrazen i zmian organizacyjnych w warunkach
globalizacji .Zarzadzanie konfliktem w zespole pracowniczym.Stres pracownika i jego wplyw na jakosc
pracy.Uczestnicy postepowania nieprocesowego.Wykorzystanie wspolczynnikow cp i cpk do oceny stabilnosci
procesu..Uniewaznienie malzenstwa w prawie materialnym i prywatnym miedzynarodowym polski i
..
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wloch.praca licencjacka budzet gminy .Marianski- michal. - wplyw prawa miedzynarodowego na ewolucje
koncepcji instrumentu finansowego w wybranych panst.Ochrona pracy pracownikow
mlodocianych..Problemy ograniczania deficytu budzetowego i dlugu publicznego w polsce w swietle
programu konwergencji 2004.Planowanie strategiczne w powiecie pajeczanskim..praca licencjacka budzet
gminy .Analiza bezrobocia w powiecie radomszczanskim w latach 2000-2006.Modele przymusowego
wykupu akcji na przykladzie prawa holenderskiego- polskiego i europejskiego.Kreowanie wizerunku
przedsiebiorstwa jako instrument budowy konkurencyjnosci firmy.Problemy agrobiznesu na przykladzie
gminy dzialoszyn.Zjawisko bancassurance jako przyklad uniwersalizacji dzialalnosci banku.E-administracja
jako instrument usprawniajacy zarzadzanie w sektorze publicznym (na przykladzie wojewodztwa
podlaskiego).praca licencjacka budzet gminy .Komornicki- tomasz (geografia). - dostepnosc przestrzenna jako
przeslanka ksztaltowania polskiej polityki transportowej = (sp.Zarzadzanie produkcja i jakoscia przewodow
dla energetyki..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie marketingu wewnetrznego dla firmy uslugowej w
swietle badan bezposrednich w pzu zycie s.a..Modelowanie i prognozowanie cen cukru w polsce w latach
2005 - 2011..Miejsce i rola restrukturyzacji przedsiebiorstwa w gospodarce polskiej na przykladzie
telekomunikacji polskiej s.a..praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci oceny pracownikow na
stanowiskach kontroli w procesie wytworczym przedsiebiorstwa x.Zarzadzanie w xxi wieku na przykladzie
menedzera personalnego..Obiektywna i subiektywna postrzegalnosc stanu nietrzezwosci w przypadku
przypisywania odpowiedzialnosci za popelnienie czynu zabronionego z art. 178a § 1kk wybrane
aspekty.Nadzor wojewody nad jednostkami samorzadu terytorialnego.Wspolpraca organizacji non profit z
administracja publiczna na szczeblu samorzadowym.praca licencjacka budzet gminy .Rynek handlu
elektronicznego w polsce na przykladzie tanich linii lotniczych centralwings.praca licencjacka budzet gminy
.Motywowanie a wypalenie zawodowe pracownikow socjalnych na przykladzie pracownikow socjalnych
osrodka pomocy spolecznej w trzebini..Polityka innowacyjna w polsce.Marketing spolecznie zaangazowany
na rynku kosmetykow dla kobiet na podstawie kampanii firmy avon.Rozwoj wspolpracy bankowoubezpieczeniowej w polsce na przykladzie banku zachodniego wbk.Analiza porownawcza wykorzystania
srodkow unii europejskiej dla rozwoju wybranych gmin w latach 2006-2009.Przestepstwo naduzycia zaufania
w perspektywie badan aktowych - wybrane zagadnienia.Rola kapitalu zagranicznego w polskim sektorze
bankowym..Zmiany organizacyjne w zawodowej strazy pozarnej w okresie transformacji polski na przykladzie
powiatu sieradzkiego..Orzekanie pod nieobecnosc oskarzonego w sadzie 1 instancji.Funkcja personalna w
realizacji logistyki magazynowej przedsiebiorstwa nycomed pharma sp. Z o.o. W lyszkowicach.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie nowoczesnych systemow logistycznych i informatycznych w
magazynowaniu i kompletacji asortmentu na przykladzie firmy t.m.e sp. Z o.o..Zasilek chorobowy .Analiza
dochodow i wydatkow budzetowych miasta czestochowy w latach 2006-2010.Rola podsytemu logistyki
transportu przewozu materialow niebezpiecznych na przykladzie firmy transportowej x..Instytucja
ubezwlasnowolnienia w swietle obowiazujacych przepisow prawnych.praca licencjacka budzet gminy
.Warunki i jakosc zycia gospodarstw domowych w polsce w latach 2000-2007..Obowiazkowe ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej podmiotow wykonujacych doradztwo podatkowe.Gmina uzdrowiskowa.Funkcje i
znaczenie ocen pracowniczych w procesie zarzadzania personelem..praca licencjacka budzet gminy .Strategie
promocji bankow na przykladzie multibanku.Kompetencje ministra wlasciwego do spraw finansow
publicznych do dokonywania interpretacji przepisow prawa podatkowego w celu zapewnienia jednolitego
stosowania.praca licencjacka budzet gminy .Controlling personalny na przykladzie bre banku..Walory i
atrakcje turystyczne ujscia gorlickiego.Roznice w stylach reklamy prasowej na podstawie polskiej i
amerykanskiej edycji magazynu playboy z 2004r..Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
omega.Partie polityczne- systemy wladzy w latach 1989 - 2005.Zmiany techniczno organizacyjne procesu
wytworczego w warunkach przykladowego przedsiebiorstwa przemyslowego..Przyczyny rotacji pracownikow
w zakladzie sprzetu agd.praca licencjacka budzet gminy .Elastyczne formy zatrudnienia praca
magisterska.Prace magisterskie.Funkcjonowanie mediacji karnych w polsce.Analiza strategiczna
przedsiebiorstwa na przykladzie.Analiza procedury kredytowej osob fizycznych na przykladzie ing banku
slaskiego s.a. w latach 2001-2005.Starzynska- dorota. - bezposrednie inwestycje zagraniczne a
konkurencyjnosc przedsiebiorstw przemyslowych w polsc.Placowe i pozaplacowe motywowanie
..

..
pracownikow w agros nova sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Social networking as a source of family
business internationalization.Infrastruktura spoleczna gminy i miasta kozieglowy.praca licencjacka budzet
gminy .Korzysci i zagrozenia zaciagania dlugu publicznego przez jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy borow..Najwyzsza izba kontroli w swietle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r..Naduzywanie pozycji dominujacej w swietle polskiego orzecznictwa
antymonopolowego.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kultury organizacyjnej na procesy pozyskiwania
pracownikow.Sprawozdawczosc i podatki sektora msp w zaleznosci od wielkosci
przedsiebiorstwa.Oddzialywanie produktem przez lodzkie zaklady metalowe lozamet.Miejsce rady gminy w
strukturze samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pajeczno.Efekt komunikacji werbalnej na
przykladzie firmy anders.Wynagrodzenie jako element jakosci zycia w organizacji.Heiduk- günter. Red. - the
role of openness in china’s post-crisis growth strategy : implications for the eu .Analiza struktury dochodow i
wydatkow na przykladzie gminy zytno w latach 2000-2005.Kalkulacja kosztu jednostkowego produktu w
przedsiebiorstwie ekotrans..Modele zarzadzania w teatrze ludowym..Dziecko jako ofiara czynow
zabronionych rodzicow.Porownanie sytuacji obcych podmiotow praw pokrewnych na gruncie umow
miedzynarodowych obowiazujacych rzeczpospolita polske w tym zakresie.Zarzadzanie ryzykiem walutowym
w banku komercyjnym..System sprawozdan finansowych w przedsiebiorstwie.Sluzby- inspekcjestraze.Analiza porownawcza systemu motywacyji w organizacjach sektora motoryzacyjnego..Analiza i ocena
systemu wynagradzania na przykladzie firmy telekomunikacyjnej.Zaopatrzenie jako zrodlo ryzyka dla
ciaglosci procesow w lancuchu dostaw na przykladzie wybranych studiow przypadkow.Przeslanka braku
indywidualnego uzgodnienia klauzuli jako ograniczenie kontroli tresci stosunku prawnego- przeprowadzonej
z punktu widzenia abuzywnego charakteru postanowien umownych.Wykorzystanie technologii
informatycznej w marketingu uslug na przykladzie firmy tesco sp. Z o.o. Polska czestochowa.Zasady ustalania
wyniku podatkowego i finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa labtar sp. Z o.o. w tarnowie
opolskim.Koszty jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem produkcyjnym branzy agd..praca licencjacka
budzet gminy .Ochrona prawa do firmy na podstawie kodeksu cywilnego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.Analiza procedur obslugi reklamacji w przedsiebiorstwie linde gaz polska sp. Z o.o..Tematy na
prace licencjacka.Christensen- john. - koordynacja czy harmonizacja : przyszlosc podatkow w ue .Analiza
ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa x w latach 2008-2013.Postepowanie administracyjne.System mrp i
jego wykorzystanie w logistyce.Obowiazki informacyjne spolek publicznych..praca licencjacka budzet gminy
.Ocena zdolnosci kredytowej jako podstawa ograniczania ryzyka banku komercyjnego na przykladzie ing
banku slaskiego w latach 2005-2009..Zarzadzanie projektami jako instrument zarzadzania jednostkami
samorzadu terytorialnego.Mechanizmy prowokacji w reklamie spolecznej..Ustanowienie i przeniesienie
ograniczonych praw rzeczowych w drodze umowy.Watykan - sede vacante.Przywodztwo jako forma
sprawnego zarzadzania organizacja na przykladzie przedsiebiorstwa precyzmet.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena jakosci uslug swiadczonych przez towarzystwo ubezpieczen i reasekuracji warta s.a. na
przykladzie regionu w czestochowie..Wplyw sloganu na wizerunek marki.Seminarium ii nst. - prawo
wyznaniowe.Prace licencjacka.Polozenie prawne kosciola katolickiego obrzadku bizantyjsko-ukrainskiego w
polsce.Ochrona prawa do opieki oraz prawa do odwiedzin na podstawie konwencji dotyczacej cywilnych
aspektow uprowadzenia dziecka za granice- sporzadzonej w hadze dnia 25 pazdziernika 1980
r..Projakosciowe podejscie do systemu zarzadzania przedsiebiorstwem turystycznym na przykladzie hotelu
secesja w krakowie.Projekt procesu implementacji systemowego zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy
gen-bud s.a. - oddzial lodz.Produkty inwestycyjne dla klienta indywidualnego na podstawie banku pekao
s.a..Rozwoj stosunkow gospodarczych i politycznych unii europejskiej z federacja rosyjska.Narodowy bank
polski jako kreator polityki pienieznej..Reklama zewnetrzna w centrach wielkich miast - analiza i ocena na
przykladzie londynu.Problematyka poszanowania praw czlowieka osob zatrzymanych w zwiazku z konfliktem
zbrojnym.Budzet centralny w polsce w latach 2004-2007.Rachunek kosztow rodzajowych na przykladzie
komendy wojewodzkiej policji w katowicach.Przedsiebiorstwa przemytu ludzi.Ocena ryzyka zawodowego
wybranych specjalizacji medycznych na przykladzie szpitala specjalistycznego im. Nmp w
czestochowie.Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Proces dystrybucji w
przedsiebiorstwie odlewniczym na przykladzie firmy kulej..Davis- robert a. - demand-driven inventory
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optimization and replenishment : creating a more efficient supply chain.Przejscie zakladu pracy na innego
pracodawce - polska regulacja w swietle prawa wspolnotowego.Dzialalnosc oswiatowa gmin i zrodla jej
finansowania na przykladzie gminy hazlach w latach 2005-2009.Rynek pracy w polsce 2004-2008.Rozwoj
transportu w polsce z wykorzystaniem srodkow unii europejskiej.Instrumenty eliminujace handel kobietami i
dziecmi w prawie miedzynarodowym..Formy promocji stosowane w multibanku.Podstawowe czynniki
skutecznego kierowania praca zespolowa.Pisanie prac licencjackich.Mazowiecki bank regionalny s.a. i jego
dzialalnosc w zakresie bezpieczenstwa bankow lokalnych.Bezrobocie wsrod kobiet w powiecie piotrkowskim
w latach 2005-2008.Proces i metody rekrutacji personelu w przedsiebiorstwie sredniej klasy
wielkosci.Zarzadzanie kosztami na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej w lesnicy..Strategiczne i
organizacyjne aspekty rozwoju instytucji na przykladzie gminy odrzywol.Wplyw wybranych krajowych
programow operacyjnych na wsparcie komercjalizacji wynikow badan naukowych przedsiebiorstw w
malopolsce..Srodki ochrony prawnej w prawie zamowien publicznych.Zasada podzialu wladz i system
hamulcow we wzajemnych relacjach kongresu i prezydenta usa.Fundusze z unii europejskiej jako zrodlo
finansowania inwestycji komunalnych na przykladzie gminy ujazd w wojewodztwie opolskim.Finansowanie
prac badawczo-rozwojowych i innowacji na przykladzie instytutu sadownictwa i kwiaciarstwa im. Szczepana
pieniazka w skierniewicach.Wybrane problemy inwestycji zagranicznych na ukrainie.Drelich-skulskaboguslawa. Red. - asia-europe : partnership or rivalry? .Ruch turystyczny polakow i naplyw turystow
zagranicznych do polski na przelomie lat 1996-2005.Podmiotowa zmiana powodztwa po stronie
pozwanej..praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych skierowana do
klienta indywidualnego na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Dzialania promocyjne w internecie polskich
przedsiebiorstw branzy motoryzacyjnej.Dyskusja w pracy magisterskiej.Analiza dochodow i wydatkow
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy baruchowo w latach 2003-2007.Rola kadry kierowniczej w
efektywnym kierowaniu personelem na przykladzie firmy x.Kultura pracy w instytucjach prawnych na
przykladzie placowek sadowych.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka przyklad.Rachunek
kosztow postulowanych w przedsiebiorstwie.Analiza finansowania inwestycji mieszkaniowych osob
fizycznych w ofercie bankowej.Dzialania sluzb porzadku publicznego w czasie klesk zywiolowych .Prawa
wlasnosci intelektualnej w wirtualnym swiecie..Gwarancje bankowe.Kryminologia.Odwolanie od decyzji
podatkowej..Zarzadzanie teatrem muzycznym na przykladzie teatru rampa w warszawie i gliwickiego teatru
muzycznego.Satysfakcja klientow sklepu ze sprzetem jezdzieckim equitom.Metody obrony przed wrogim
przejeciem spolki akcyjnej.Formy i kierowanie reklam w systemie google adwords.Rozwiazanie umowy o
prace na czas nieokreslony za wypowiedzeniem.Zarzadzanie jakoscia w firmie rodzinnej (na przykladzie
metalbud - nowicki spolka z o.o.).Fundusz socjalny na przykladzie firmy xxx.Finansowanie funkcjonowania
gmin. Studium przypadku gminy leczyca.Zintegrowany system zarzadzania jakoscia i srodowiskiem wedlug
normy pn iso 9001:2008 i pn iso 14001:2004 - ocena wdrozenia systemu na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa oczyszczania - lodz sp. Z o.o..Projekt realizacji hali magazynowej wykonywanej w systemie
„consolis”. Praca inzynierska budownictwo.Pete- steve. - civil procedure : a practical guide .Analiza
materialochlonnosci budownictwa tradycyjnego i systemowego praca inzynierska budownictwo.Zakladanie i
prowadzenie malej dzialalnosci gospodarczej na podstawie firmy meliorant.Przepisywanie prac.Prawna
koncepcja czynnosci kontrolnych wojewody.Koncepcja mandatu przedstawicielskiego posla i senatora w
rzeczypospolitej polskiej.Metody- techniki i narzedzia zapewnienia jakosci w projektach
informatycznych.Wrobel- andrzej (prawnik). Red. - zapewnienie efektywnosci orzeczen sadow
miedzynarodowych w polskim porzadku prawnym .Logistyka jako koncepcja zarzadzania rozwojem
przedsiebiorstwa.Transfer srodkow z zakladu ubezpieczen spolecznych do otwartych funduszy
emerytalnych.Pokrzywdzony w polskiej procedurze karnej - wybrane zagadnienia.Praca magisterska z
administracji.Program segregacji odpadow w lodzi po 1 stycznia 2007 roku.Systemy wynagrodzen w
zarzadzaniu personelem.Kontrola koncentracji przedsiebiorstw na gruncie rozporzadzenia rady nr
139/2004/we i w orzecznictwie sadow wspolnotowych.Pozyskiwanie personelu jako podstawa ksztaltowania
zatrudnienia w krajowych i zagranicznych przedsiebiorstwach.Wplyw struktury kapitalu na wycene
przedsiebiorstwa..Pisanie prac licencjackich lublin.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Rzecznik
praw obywatelskich jako instytucja ochrony praw i wolnosci czlowieka i obywatela..Znaczenie bankowo..
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hipotecznej wartosci nieruchomosci dla funkcjonowania banku hipotecznego.Analiza finansowa firmy florian
centrum s.a. przed i po wstapieniu polski do unii europejskiej.Inwestycje rzeczowe jako czynnik wzrostu i
rozwoju przedsiebiorstwa.Przeciwdzialanie praniu brudnych pieniedzy.Instytucja tajemnicy zawodowej
adwokata oraz obroncy i jej ochrona w polskim procesie karnym.Strzepka- janusz. Red. - kodeks spolek
handlowych : komentarz .Zastosowanie innowacji w zakresie zarzadzania w firmach budowlanych na
przykladzie firmy pbht edmund les.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo falszowania pieniedzy
uregulowane w art 310 k.k..Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi- c.l. Coopera i s. Sloana grupa badawcza: nauczyciele na stanowiskach kierowniczych..Jakosc badan kontrolnych pojazdow w swietle
przystapienia polski do unii europejskiej.Zasada kontradyktoryjnosci na tle innych wybranych zasad procesu
cywilnego..Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych w
giebultowie.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow do pracy w przedsiebiorstwie
classen-pol s.a..Biznesplan w procesie realizacji strategii przedsiebiorstwa.Uprawnienia pracownikow
objetych zwolnieniami z przyczyn niedotyczacych pracownikow.System marketingu wewnetrznego na
przykladzie firmy phup kampt.Zachowania pseudokibicow pilkarskich w polsce. Aspekty kryminologiczne i
prawnokarne.Analiza zewnetrznych zrodel finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie pss
spolem olesno w latach 2000 - 2004.Zarzadzanie otoczeniem fiskalnym platnika podatku dochodowego od
osob fizycznych na przykladzie gminy nowa brzeznica w latach 2006-2010.Dzialalnosc powiatowego urzedu
pracy w czestochowie w zwalczaniu bezrobocia.Porownanie metod zarzadzania i marketingu w amatorskich
organizacjach artystycznych polski i holandii na przykladzie chorow psalmodia i erasmus kamerkoor..praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Organizacja
transportu miejskiego w sieradzu.Wybrane instrumenty kreowania wizerunku gminy na przykladzie nowe
miasto nad pilica.Ochrona wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika.Pisanie prac licencjackich
poznan.Problemy zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa kompletacji dostaw
stalmont s.j. W opolu..System motywowania do pracy na przykladzie bot kwb belchatow s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Gospodarka kredytowa i badanie zdolnosci kredytowej w spoldzielczych kasach
oszczednosciowo - kredytowych na przykladzie skok im. F. Stefczyka.Status prawny osob duchownych w
zakresie ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.Rozliczenie srodkow pozyskanych z unii
europejskiej przez stowarzyszenie partnerstwo polnocnej jury zrzeszajace 9 gmin jurajskich w latach 20072011..Rynek outsourcingu w polsce i na swiecie.Pakt polnocnoatlantycki i jego znaczenie dla bezpieczenstwa
na swiecie .Rola kanalow dystybucyjnych w przedsiebiorstwie na przykladzie nowoczesnego zakladu
produkcji ceramicznych materialow budowlanych wienerberger - oddzial gnaszyn czestochowa..Seminarium
v r.zak.prawa finansowego.Alternatywne rozstrzyganie sporow o nazwy domen internetowych .eu.Opolskie
centrum rozwoju gospodarki jako stymulator konkurencyjnego rozwoju regionu..Pisanie prac
pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .Prawo dysponowania embrionami.Prawa i obowiazki posiadacza
karty platniczej.Porownawcza analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstw branzy systemow
odkurzania.Rola menadzera w kierowaniu grupa pracownicza na przykladzie banku x..Analiza preferencji
potencjalnych nabywcow nieruchomosci mieszkaniowych w lodzi.Pisanie prac krakow.Przeksztalcenie spolki
komandytowo-akcyjnej w spolke akcyjna.Odzimek- wojciech. Red. - integraciâ - evropejs’kij naprâmok
rozvitku ukraini .Wspolnotowe procedury apriorycznej i aposteriorycznej kontroli pomocy publicznej.Kaczortomasz. - goniac europe - fundusze publiczne a rozwoj polski i regionow .Zachowanie tozsamosci czynu w
procesie karnym - na styku zasad procesowych.Zarzadzanie rozwojem lokalnym gminy wiejskiej na
przykladzie gminy turawa..Obejscie prawa podatkowego.Doskonalenie systemu eksploatacji maszyn do
obrobki wiorowej w aspekcie bezpieczenstwa pracy..praca licencjacka budzet gminy .Proces wprowadzania
do kultury dzieci i mlodziezy na poziomie gimnazjum.Wplyw bodzcow reklamowych o charakterze
erotycznym na tresci towarzyszace reklamie prasowej..praca licencjacka budzet gminy .Transformacja
ustrojowa a bezrobocie w polsce..Dylematy zarzadzania gotowka a informacje z systemu rachunkowosci
jednostki.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Przykladowe prace dyplomowe.Wybrane problemy
harmonizacji rachunkowosci bankowej w dobie globalizacji na przykladzie pko bp.praca licencjacka budzet
gminy .Instytucja swiadka koronnego w polsce .praca licencjacka budzet gminy .Karczewski- leszek. Red. etyka biznesu i spoleczna odpowiedzialnosc organizacji jako wyzwanie xxi wieku .Minimalizacja ryzyka
..
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kredytowego w praktyce bankowej.Rozwoj i kondycja duszpasterstwa wieziennego w polsce.Projekt rowni
skladowiska materialow budowlanych. Praca inzynierska budownictwo.Sylwetka menedzera wspolczesnych
organizacji.Madrzejowski- wieslaw. Red. - model wspolpracy pomiedzy zakladami ubezpieczen a instytucjami
panstwowymi w zakresie dzia.Dzialania marketingowe malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
firmy p.p.h.u. galanit.Autorskie prawa osobiste po smierci tworcy.Plany prac licencjackich.Raburski- tomasz autonomizacja prawa wobec panstwa w sferze miedzynarodowej .Rola systemow informatycznych w
zarzadzaniu organizacja na przykladzie wdrazania systemu workflow w firmie anton schlecker.Urbanekgrzegorz. - kompetencje a wartosc przedsiebiorstwa : zasoby niematerialne w nowej gospodarce .Prace
licencjackie tematy.Kryminalistyczne i prawne aspekty kontroli operacyjnej na tle ustawy o policji.praca
licencjacka budzet gminy .Biznes plan jako narzedzie funkcjonowania i rozwoju wspolczesnego
przedsiebiorstwa.Doskonalenie relacji z klientami jako sposob zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku
(na przykladzie firmy xyz).Innowacyjne zarzadzanie przedsiebiorstwem – na przykladzie poczty
polskiej.Strategia aktywizacji sprzedazy (na przykladzie firmy informatycznej ck zeto s.a.).Rola dochodow
wlasnych w gospodarce finansowej na przykladzie gminy rozan.Apteka jako przedsiebiorstwo- tworzenie i
funkcjonowanie apteki..Promocja turystyczna irlandii i polski na przykladzie krakowa i dablina.Zarzadzanie
uzytkownikami uslug sieciowych w systemach unix/linux.Specyfika produktu a zroznicowanie zachowan
zakupowych generacji y.praca licencjacka budzet gminy .Mienie zabuzanskie - prawne podstawy realizacji
roszczen.Analiza fundamentalna przedsiebiorstwa na przykladzie spolki akcyjnej talex w latach 20042006.Znaczenie analizy finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie agora s.a..Analiza
sytuacji majatkowo-kapitalowej przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a. w
latach 2007-2011..Marketing na rynku samochodow terenowo-miejskich segmentu b- na przykladzie
samochodu nissan juke.Lepczynski- blazej. Red. - konsekwencje przystapienia polski do unii bankowej
.Czynnik sadowy w postepowaniu przygotowawczym.Analiza efektywnosci umow leasingu w kodan sp. Z
o.o..Obsluga ruchu turystycznego w polskich portach lotniczych na przykladzie miedzynarodowego portu
lotniczego im. Jana pawla ii.Przyklady prac licencjackich.Dowod z zeznan swiadka w procesie karnym.Formy
promocji na rynku kultury w polsce.Cannon- james - zarzadzanie talentami i planowanie sciezek karier
.Lapownictwo bierne-analiza dogmatyczna.Rozwoj leasingu w polsce.Postepowanie dowodowe w procesie
cywilnym.Charakter prawny oraz procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenego.Sposoby ksztaltowania lojalnosci i pozyskiwania klientow na rynku bankowosci detalicznej (na
przykladzie ge money bank s.a.).Samobojstwa w okresie przemian polityczno-gospodarczych i spolecznych w
polsce oraz obraz tego zjawiska w wojewodztwie podkarpackim..praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie technologii open source w firmie produkcyjnej.Wspolpraca samorzadu terytorialnego z
innymi podmiotami w dziedzinie promocji miasta dobczyce.Przeciwdzialanie bezrobociu kobiet w powiecie
ostroleckim w latach 2007-2011.Analiza finansowa praca licencjacka.Wykroczenia oraz ogolny zarys ich
popelniania na terenie powiatu prudnickiego w 2009 roku.Wolontariat pracowniczy jako narzedzie integracji
zespolow pracowniczych.Analiza dochodow i wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy klobuck w latach 2006-2010.Rola miedzynarodowych instytucji publicznych w europejskim kryzysie
zadluzenia - na przykladzie grecji.praca licencjacka budzet gminy .Zasady udzielania i wykorzystywania
kredytu konsumpcyjnego.Obowiazek podatkowy i zobowiazanie podatkowe na przykladzie gminnych
podatkow majatkowych pobieranych przez urzad skarbowy..Boratynski- jacek. - podstawy prawa pracy i
prawa cywilnego : podrecznik do nauki zawodu technik administracji : kwa.Analiza finansowa dzialalnosci
spolki apator s.a..Rola organizacji posredniczacych we wzroscie innowacyjnosci polskiej gospodarki..praca
licencjacka budzet gminy .Wspieranie sektora przedsiebiorstw ze srodkow unii europejskiej.Wplyw wypalenia
zawodowego na zaangazowanie w prace wsrod pielegniarek.Realizacja zasady wlasciwej reprezentacji w
systemie wiekszosciowym i proporcjonalnym.Dzialalnosc kredytowa banku na przykladzie banku
spoldzielczego we wreczycy wielkiej.Sytuacja uchodzcy w prawie miedzynarodowym oraz polskim systemie
prawa wewnetrznego.Prawo miejscowe samorzadu terytorialnego.Analiza zastosowania podejscia
porownawczego- metody porownywania parami w wycenie wartosci rynkowej nieruchomosci
mieszkaniowych..Charakterystyka gruntow spoistych w miedzyrzeczu praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Rola rzecznika praw obywatelskich w polskim systemie prawnym.Kontrolowanie
..

..
jakosci w produkcji profili aluminiowych..Zakres odszkodowania od zakladu ubezpieczen za szkody
majatkowe w komunikacji drogowej.Plan pracy licencjackiej wzor.Zarzadzanie kapitalem obrotowym na
przykladzie firmy zipo.Prace licencjackie logistyka.Marketing uslug w ubezpieczeniach naleznosci (na
przykladzie grupy euler hermes).Analiza procesu zarzadzania zasobami ludzkimi w malym przedsiebiorstwie
sieci franczyzowej w dobie stale rosnacej konkurencji- na przykladzie firmy x.Prawnoautorska ochrona
programow komputerowych.Podstawy budowy strategii rozwoju miasta nowy targ.Brych- wlodzimierz. Red. alternative dispute resolution from a national and international perspective : the experience
of.Outplacement funkcji personalnej w procesie racjonalizacji zatrudnienia.Zakres pelnomocnictwa
procesowego w postepowaniu cywilnym.Zarzadzanie jakoscia procesu wytwarzania energii
elektrycznej..System zarzadzania desigo insight jako kompleksowa obsluga hoteli.Programy lojalnosciowe w
swietle wynikow badan empirycznych.Wspolpraca nauczycieli z rodzicami a zarzadzanie szkola.Strategie
promocji stosowane w telefonii komorkowej.Dzialalnosc srodowiskowych klubow kultury na przykladzie filii
centrum kultury dworek bialopradnicki w krakowie..Ksztaltowanie wizerunku organizacji publicznej na
przykladzie osrodka kultury w brzeszczach..Przyczyny i skutki migracji zarobkowych na podstawie wybranej
miejscowosci wojewodztwa opolskiego..Porozumienia ograniczajace konkurencje na przykladzie osob
wykonujacych zawody regulowane. Orzecznictwo prezesa urzedu ochrony konkurencji i
konsumentow.Zarzadzanie strategiczne podstawa rozwoju gminy opoczno.Motywowanie pedagogow w
placowkach wsparcia dziennego w krakowie..Aplikacje wspomagajace zarzadzanie uslugami
hotelarskimi.Analiza oferty produktowej banku pko bp w latach 2007-2011.Marketingowe i spoleczne
oddzialywanie mistrzostw europy w koszykowce mezczyzn – eurobasket 2009..Organizacja stanowisk pracy w
szkole podstawowej.Znaczenie marki i logo. Badanie dotyczace wprowadzenia nowego produktu.Wplyw
znajomosci etyki na wykonywanie zawodu pielegniarki.Zarzadzanie finansami w projektach kulturalnych
wspolfinansowanych ze srodkow unii europejskiej..Karty platnicze w systemie bankowym unii
europejskiej.Uwarunkowania wykorzystania kapitalu obcego w dzialalnosci przedsiebiorstwa.Analiza
finansowa jako narzedzie zarzadzania zasobami jednostki gospodarczej w spolce yawal s.a. w latach 20072011.Amnestie w polsce ludowej (1945 - 1989)- studium historyczno - prawne.Instytucja prezydenta w
czechach- slowacji i na wegrzech. Analiza porownawcza..Zawieszenie postepowania egzekucyjnego z
urzedu.Tryb wyboru i zasady odpowiedzialnosci prezydenta rzeczpospolitej polskiej w swietle konstytucji z 2
kwietnia 1997 r..Jak wyglada praca licencjacka.Stosunek do czasu jako bariera komunikacyjna w
organizacjach wielokulturowych.praca licencjacka budzet gminy .Immaterielle ressourcen bei m&a in der
medienberichterstattung - eine empirische untersuchung..Jezyk reklam komercyjnych jako czynnik
wplywajacy na zachowania mlodych konsumentow..Wydatki inwestycyjne gmin w kontekscie akcesji polski
do unii europejskiej (na przykladzie gminy opoczno i slawno w latach 2002-2007).praca licencjacka budzet
gminy .Naleznosci z tytulu dostaw i uslug w polityce rachunkowosci na podstawie przedsiebiorstwa lotos
s.a..Prace dyplomowe z bhp.Rekrutacja i selekcja kandydatow do pracy na przykladzie firmy malow .Rozwoj
spoleczno-gospodarczy wojewodztwa swietokrzyskiego w okresie 2000-2005..Rola norm iso w zarzadzaniu
jakoscia w przedsiebiorstwie na przykladzie polskiej agencji zeglugi powietrznej..Polityka promocji jako
element marketingowej dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy turbocare poland s.a. w
lublincu..Prawo pomocy - studium porownawcze na przykladzie polski i szwajcarii.praca licencjacka budzet
gminy .Budownictwo mieszkaniowe realizowane przez deweloperow w krakowie. Praca inzynierska
budownictwo.Postepowanie dowodowe w kodeksie postepowania administracyjnego..Reklama
wprowadzajaca w blad oraz porownawcza jako abuzywna praktyka handlowa przedsiebiorcy wzgledem
konsumenta na wspolnym rynku.Jasiulewicz- michal. Red. - rola gospodarstw wielkoobszarowych w
zagospodarowaniu wsi woj. Zachodniopomorskiego = (the role.Leasing jako forma finansowania inwestycji w
dzialalnosci gospodarczej.Zabezpieczenie wykonania zobowiazania podatkowego..Meandry polityki
regionalnej na roznych kontynentach..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie kompetencjami
zawodowymi kierownikow operacyjnych.Stres i skutki stresu zawodowego w pracy funkcjonariuszy
policji.Rola promocji sprzedazy w polityce marketingowej hipermarketu (na przykladzie tesco).Przestepne
zanieczyszczenie- czyli zanieczyszczenie wody- powietrza lub ziemi substancja albo promieniowaniem
jonizujacym oraz odpowiedzialnoscc karna za to przestepstwo.Promocja turystyki motocyklowej poprzez
..
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portal internetowy.Odpowiedzialnosc cywilna za szkode wyrzadzona przez niebezpieczny produkt
leczniczy.praca licencjacka budzet gminy .Dowod z zeznan swiadka w ogolnym postepowaniu
administracyjnym.Wylaczenie sedziego w postepowaniu karnym-.Restauracja nad stawem zacisze kolo wsi
chwalim praca inzynierska budownictwo.Status prawny telepracownika.Mobbing – problem wspolczesnych
przedsiebiorstw.Rachunek przeplywow pienieznych - sporzadzanie i funkcje informacyjne na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Uprawnienia nabywcy przedsiebiorstwa w prawie polskim i niemieckim ze szczegolnych
uwzglednieniem rekojmi przy sprzedazy i zakazu konkurencji.Ocena dzialalnosci instytucji wspierajacych
rozwoj innowacyjnosci w polsce - przyklad fundacja rozwoju regionu proregio..praca licencjacka budzet
gminy .Analiza ekonomiczna funkcjonowania miedzynarodowej firmy systemy polimeryczne barre thomas
poland sp.z o.o..Kredytowanie jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza
dzialalnosci inwestycyjnej gminy zawiercie w latach 2006-2009.praca licencjacka budzet gminy .Kaizen jako
krok w doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia..Pisanie prac licencjackich cennik.Rola rachunku w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Zarzadzanie systemem edukacyjnym na poziomie gminy staporkow..Analiza
porownawcza tradycyjnych metod kalkulacji kosztow i kalkulacji wedlug koncepcji activity - based costing na
przykladzie przedsiebiorstw polkom sp. Z o.o..Zarzadzanie projektem. Budowanie efektywnego zespolu
projektowego.Odpowiedzialnosc za dlugi malzonka.Bezrobocie w ujeciu regionalnym- na podstawie powiatu
ostrow mazowiecka: przyczyny i metody ograniczania.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach pracy duzego przedsiebiorstwa montazowo-produkcyjnego..Ograniczenia
dowodowe w postepowaniu cywilnym ze wzgledu na tajemnice prawne chronione i dowody uzyskane w
sposob sprzeczny z prawem.Nieruchomosc jako przedmiot inwestowania.Reklama wprowadzajaca w blad z
punktu widzenia ochrony konsumenta.Micherda- bronislaw. Red. Nauk. - perspektywy rachunkowosci w
polsce po akcesji do unii europejskiej .Stosowanie prawa wto w ue.Logistyka miejska jako zbior rozwiazan
usprawniajacych funkcjonowanie transportu drogowego.Wplyw orzecznictwa ets na wykladnie i
orzecznictwo polskich sadow w sprawach podatkowych.Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw jako
sposob minimalizacji ryzyka kredytowego na przykladzie multibanku oddzialu bankowosci detalicznej bre
banku s.a..Motywowanie pracownikow na przykladzie hotelu demel.Przywodztwo w organizacji-budowanie
pozycji lidera na przykladzie sieci sklepow detalicznych.Rola bieglego rewidenta przy wnoszeniu wkladu
niepienieznego do spolek kapitalowych.Motywacja i jej wplyw na skutecznosc zarzadzania
przedsiebiorstwem (na przykladzie eko w brzegu).Prace licencjackie ekonomia.Polityka i kultura
europy.Wplyw promocji na rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie jurajska s.p..Praca
dyplomowa.Mozliwosci finansowania potrzeb inwestycyjnych gminy na przykladzie gminy mokrsko w latach
2007-2010..Klauzula porzadku publicznego w miedzynarodowym arbitrazu handlowym.Naturalizm zastepczy
w filozofii prawa - zrodla sprzeciwu wobec tradycyjnej metodologii filozoficznej..Efektywnosc ekonomiczna
uruchomienia inwestycji.Wykonanie zapisu testamentowego.Wyzykowska anna. - wolnosc wyrazania
pogladow w kontrowersyjnej reklamie zewnetrznej a prawa czlowieka .Ocena skutecznosci zarzadzania
personelem w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy stegu sp. Z o.o..Tematy prac licencjackich
socjologia.Dzialanie sadu ex officio w sprawie zawierajacej elementy prawa unijnego.Pacho- wojciech. Red. europejska integracja monetarna : od a do z .Poznan.Zastosowanie narzedzi logistycznych w firmach branzy
lts na przykladzie przedsiebiorstwa trans pol.Grosse- tomasz grzegorz. Red. - miedzy polityka a rynkiem :
kryzys unii europejskiej w analizie ekonomistow i politologow .Ingerencja sadu rodzinnego w wykonywanie
wladzy rodzicielskiej .Modelowanie i prognozowanie kursu dolara amerykanskiego w latach 1995-2011 z
wykorzystaniem modelu autoregresyjnego..Temat pracy magisterskiej.Analiza rentownosci produktow w
systemie controllingu na przykladzie przedsiebiorstwa bma ag.Zaskarzalnosc uchwal zgromadzen
wspolnikow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Supernat- jerzy (1951- ). Red. - miedzy tradycja a
przyszloscia w nauce prawa administracyjnego : ksiega jubileuszowa dedyk.Wplyw kosztow magazynowania
na zarzadzanie firma.Zdolnosc upadlosciowa.Ocena wykorzystania funduszy europejskich przez miasto
czestochowa w latach 2007-2011.Rzecznik praw obywatelskich w polsce. Status prawny i praktyka
dzialania.Nowe mozliwosci i formy reklamowania produktow za posrednictwem internetu..Rola i
mechanizmy oddzialywania reklamy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Istota
motywacji w zarzadzaniu zespolami pracowniczymi..Polityka spoleczna w unii europejskiej.Stosunki miedzy
..
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panstwem a kosciolem w polsce po roku 1944.studium historyczno-prawne..Wykorzystanie internetu w
dzialalnosci marketingowej firm.Prace licencjackie pielegniarstwo przyklady.Zjawisko narkomanii w
szkolach.Motywowanie pozafinansowe na przykladzie malej firmy.Rola organizacji pozarzadowych w rozwoju
lokalnym na podstawie nadwislanskiej grupy dzialania e.o. cenoma.Zarzadzanie wybranymi procesami
logistycznymi w przedsiebiorstwie.Podatek od nieruchomosci jako instrument polityki gospodarczej na
przykladzie gminy miasto belchatow.Funkcjonowanie rynkow kapitalowych w krajach arabskich-na
przykladzie krajow rejonu zatoki perskiej.Wplyw restrukturyzacji technicznejna kondycje finansowa
przedsiebiorstwa x.Bezpieczenstwo systemow informatycznych na przykladzie systemu informatycznego
kode.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie kosztami w przedsiewzieciu budowlanym praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza przychodow ze sprzedazy fabryki maszyn gorniczych pioma s.a..Funkcjonowanie
controllingu w przedsiebiorstwie na przykladzie poczty polskiej.Rozwiazanie umowy przenoszacej wlasnosc
nieruchomosci..Wykorzystanie instrumentow marketingu - mix na przykladzie powszechnej kasy
oszczednosci banku polskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy .Kontrole zewnetrzne i wewnetrzne w
instytucjach publicznych i samorzadowych na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie.Rekrutacja
i selekcja pracownikow w przedsiebiorstwie (na przykladzie firmy t-mobile).Wykorzystanie transportu
intermodalnego w logistyce miedzynarodowej na przykladzie firmy blg autoterminal gdansk sp. Z
o.o..Analiza i ocena plynnosci kadr w call center na przykladzie firmy polkomtel s.a..Wzorzec starannosci
zawodowej dziennnikarza.praca licencjacka budzet gminy .Kulinska- ewa. - fundamentals of logistics and
supply chain management : a textbook for logistics faculty .Styczynski- rafal. - marketing a podatki
dochodowe i vat 2013 : reprezentacja- reklama- sponsoring- promocja .Bezpieczenstwo pracy budowlanych
zurawi wiezowych w warunkach kolizyjnej lokalizacji praca inzynierska budownictwo.Zasady oceniania
pracownikow administracji i obslugi w placowkach oswiatowych na przykladzie gimnazjow.Egzakucja z
rachunkow bankowych.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie gospodarka magazynowa na przykladzie
firmy flextronics logistics polska sp. Z o.o..Odpowiedzialnosc karna podmiotow zbiorowych.Przedsiebiorczosc
oraz rynkowe reguly zarzadzania w instytucjach kultury - na przykladzie muzeum historycznego miasta
krakowa..Reklama w prawie internetowym (wybrane zagadnienia prawne).Ocena wyniku finansowego
przedsiebiorstwa na wybranym przykladzie..Budzet panstwa jako plan finansowy..Biznes plan na podstawie
firmy handlowo-uslugowo-produkcyjnej ogrod.zrodla finansowania zadan gminnych spoldzielni samopomoc
chlopska.Bezpieczenstwo imprez sportowych euro 2012 - chuliganstwo stadionowe.Rola bieglego rewidenta
w ksztaltowaniu dobrych praktyk rachunkowosci.Dochody gminy lututow na tle dochodow gmin
sasiadujacych powiatu wieruszowskiego w latach 2003-2005.Wypoczynek podmiejski jako forma spedzania
czasu przez mieszkancow mielca ze szczegolnym uwzglednieniem potrzeb mlodziezy.Finansowanie
swiadczen realizowanych przez kase rolniczego ubezpieczenia spolecznego..Praca magisterska zarzadzanie
zasobami ludzkimi.Rola zakladow pracy chronionej w ograniczaniu zjawiska marginalizacji
spolecznej.Zagadnienia prawno- administracyjne uzyskania statusu repatrianta w ujeciu
ewolucyjnym.Mozliwosci doskonalenia struktury organizacyjnej ( na przykladzie badan w powiatowym
urzedzie pracy w nysie)..Prawo miedzynarodowe wobec zjawiska handlu ludzmi.Wycena majatku firmy
przeznaczonego do aportu na przykladzie zakladu budowy drog drogpol w dzialoszynie.Zarzadzanie zmiana
w procesie wprowadzenia produktu na rynek na przykladzie fabryki pierscieni tlokowych prima
s.a..Wykorzystywanie ciagu fibonacciego do konstrukcji strategii inwestycyjnej w instrumenty
finansowe.Srodki trwale w ujeciu bilansowym a podatkowym..Zarzadzanie rozwojem lokalnym na
przykladzie gminy pokoj..Dzieciobojstwo jako fakt normatywny i spoleczny.Zakaz wykorzystywania
seksualnego dzieci w prawodawstwie unii europejskiej. Legislacja i praktyka..Kluczowe cechy efektywnego
handlowca a problemy rekrutacji do dzialu handlowego.Wplyw wejscia polski do unii europejskiej na
sytuacje na rynku pracy.Kontrola jakosci w okregowej spoldzielni mleczarskiej we wloszczowie..Umowa
uzyczenia.Laczenie sie spolek osobowych poprzez zawiazanie spolki kapitalowej.Rola reasekuracji w
zarzadzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w polsce w latach 2000-2005.Skutecznosc i dzialanie organizacji
non - profit na przykladzie szpitala im. Jana pawla ii w krakowie..Promocja on-line /na przykladzie wybranych
firm/.Rozwoj spoleczno-gospodarczy miast wojewodztwa lubelskiego w latach 1999-2004..praca licencjacka
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budzet gminy .Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie kielczyglow w latach 20002005.Weryfikacja systemu oceniania pracy nauczycieli w zespole szkol mechanicznych nr 1 w
krakowie.Wspolczesne koncepcje ekonomiczne a rola prawa.Uproszczona egzekucja z nieruchomosci w
polskim postepowaniu egzekucyjnym.Zarzadzanie zespolem pracowniczym a satysfakcja z pracy na
przykladzie zespolu szkol x.Mobbing jako patologia zarzadzania ludzmi w instytucjach publicznych.praca
licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka rachunkowosc.Gospodarowanie srodkami trwalymi na
przykladzie przedsiebiorstwa unimot express sp. Z o.o..Internetowe biura podrozy. Perspektywy rozwoju
polskiego rynku turystycznego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc karna za przestepstwa skierowane przeciwko wolnosci seksualnej zwiazane z przemoca w
rodzinie (na przykladzie przestepstwa zgwalcenia).Rola promocji w rozwoju regionu na przykladzie gminy
radgoszcz.Charakterystyka prawa z patentu.Zarzadzanie czasem pracy kierowcow w przedsiebiorstwie
komunikacji samochodowej czestochowa s.a..Stategiczna karta wynikow i jej miejsce w zarzadzaniu
organizacja na wybranym przykladzie..Perspektywy przystapienia ukrainy do unii europejskiej.Sposob
traktowania osob pozbawionych wolnosci w swietle orzeczen nowego europejskiego trybunalu praw
czlowieka..Dzieciobojstwo w kodyfikacjach karnych obowiazujacych na ziemiach polskich w xix i xx
wieku.Wyzykowska anna. - wolnosc wyrazania pogladow w kontrowersyjnej reklamie zewnetrznej a prawa
czlowieka .Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych na polskim rynku kapitalowym na
przykladzie ofe bankowego.Pisanie prac lublin.Ocena dzialalnosci ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa
na przykladzie: saga-gaz sp. Z o.o..Ocena skutecznosci zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w banku
komercyjnym na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2001-2005.praca licencjacka budzet gminy
.Pozyskiwanie pracownikow. Teoria a realia funkcjonowania firmy.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie wspolczynnika tpm i pamco w zespole kociol - turbina..Pisanie prezentacji.Analiza
skutecznosci reklamy internetowej dzialajacej na konsumentow w usa i w polsce.Wlasciwosc rzeczowa sadu
w procesie cywilnym.Dozwolona krytyka prasowa jako okolicznosc wylaczajaca bezprawnosc naruszania dobr
osobistych..Rola kredytow dla rolnictwa w dzialalnosci banku spoldzielczego na przykladzie banku
spoldzielczego ziemii lowickiej.Analiza determinant warunkujacych poziom jakosci wyrobow z tworzyw
sztucznych.Zarzadzanie gminami kozieglowy i konopiska w kontekscie realizacji budzetu w latach 20022004.praca licencjacka budzet gminy .Wskazniki sluchalnosci a przychody z reklamy i wydatki reklamowe na
przykladzie radia lodz s.a..Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez osoby
fizyczne..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Biuletyn informacji publicznej..Vat
jako zrodlo gromadzenia dochodow przez urzad skarbowy.Projekt szkolnej hali sportowej z zapleczem praca
inzynierska budownictwo.Ryzyko wprowadzenia nowego produktu na rynek..Rozwoj malych i srednich
przedsiebiorstw w warunkach czlonkostwa polski w unii europejskiej.Projekt rozwoju firmy p.h.u. duda
s.a..Analiza gospodarki finansowej gminy kroczyce w latach 2003-2004.Wspolwlasnosc.praca licencjacka
budzet gminy .Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej..Pozyskiwanie klientow jako
czynnik strategii sprzedazowej organizacji.Samobojstwo z motywow ekonomicznych.zrodla finansowania
inwestycji komunalnych na przykladzie gminy nowosolna.Analiza funkcjonowania ubezpieczen na zycie na
przykladzie wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.Zarzadzanie organizacja na przykladzie zakladu pracy
chronionej.Wplyw kultury narodowej na zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji.Obciazenia wiatrem analiza zmian wynikajacych z wprowadzenia euro kodu. Praca inzynierska budownictwo.Problemy
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa kompletacji dostaw stalmont s.j. W
opolu..Zwiazkowa kontrola dopuszczalnosci rozwiazywania umow o prace bez wypowiedzenia przez
pracodawce z winy pracownika podlegajacego szczegolnej ochronie.zrodla dochodow w jednostkach
samorzadu terytorialnego- analiza ich struktury w gminie wisniowa w latach 2007- 2011..praca licencjacka
budzet gminy .Postepowanie karne.Innowacyjne uslugi i produkty bankowe w segmencie detalicznym.Ocena
sytuacji finansowej gminy na przykladzie gminy burzenin.Instytucjonalne formy wspierania malej i sredniej
przedsiebiorczosci.Leasing jako niekonwencjonalna forma finansowania rozwoju firmy (na przykladzie firmy
izolbet).Przysadzenie wlasnosci nieruchomosci.Rola malych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju miasta
ostroleka.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji sportowej na przykladzie azs wsgk kutno.Polityka
kulturalna unii europejskiej a zarzadzanie instytucjami kultury w krajach czlonkowskich na przykladzie
..

..
wielkiej brytanii..Funkcjonowanie oswiaty w systemie organizacyjnym na przykladzie gminy lelis.Zarzadzanie
projektem innowacyjnego produktu na przykladzie fraunhofer ipms w dreznie.Procesowo-kryminalistyczne
badanie miejsca zdarzenia.Prawne polozenie wschodniego kosciola staroobrzedowego nie posiadajacego
hierarchii duchownej w polsce.Nieruchomosc gruntowa i jej rodzaje w polskim ustawodawstwie.Udzielanie
kredytow jako jedna z czynnosci bankowych sensu stricto - wybrane zagadnienia.Wina i odpowiedzialnosc za
mobbing.Szanse i bariery rozwoju malej przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na podstawie badan w
przedsiebiorstwach branzy budowlanej w gminie strzelce opolskie..Analiza efektywnosci gospodarowania
majatkiem przedsiebiorstwa.Upowaznienie do uznania a kompetencja organu administracji publicznej w
swietle zasad prawidlowej techniki legislacyjnej.Ceny transferowe wybrane zagadnienia podatkowoprawne.Ewidencja kosztow w ksiegach rachunkowych banku na przykladzie rejonowego banku
spoldzielczego w lututowie.Amortyzacja srodkow trwalych na przykladzie domu pomocy spolecznej w
czestochowie.Byc jak big mac- czyli jak mcdonalds zrewolucjonizowal spoleczenstwo i stal sie tajna bronia
globalizacji.Prace magisterskie uw.Wplyw programu rodzina na swoim na rynek kredytow hipotecznych w
wojewodztwie podlaskim.Pisanie prac warszawa.Zgwalcenie kwalifikowane aspekt kryminologiczny i
kryminalistyczny.Analiza plynnosci finansowej i jej znaczenie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie zakladow koksowniczych zdzieszowice sp. Z o.o..Analiza pracy zespolu koparka-samochody przy
realizacji wykopu szerokoprzestrzennego praca inzynierska budownictwo.Wplyw portalu internetowego
magura-bike na rozwoj turystyki rowerowej w beskidzie niskim.Solidarnosc w prawie podatkowym i
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Ocena skutecznosci sponsoringu organizacji sportowych jako
narzedzia marketingu..Status telepracownika.Uchylenie sie od skutkow wyroku arbitrazowego w prawie
rzymskim.Ocena efektywnosci projektu inwestycyjnego oraz jego wplyw na kondycje finansowa
przedsiebiorstwa na podstawie firmy handlowo - uslugowej kwiatkowski.Przebieg postepowania w sprawach
o rozwod przed sadem i instancji.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjne aspekty zarzadzania hotelem
jako przedsiebiorstwem uslugowym.Aktywnosc zawodowa kobiet w polsce w latach 2000-2009.Prawa osob
pozbawionych wolnosci w swietle prawa miedzynarodowego.Instytucja lawnika w polskim procesie
karnym.Dostepnosc informacji z dzialalnosci gminy w internecie.Wykorzystanie sprawozdan finansowych w
ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego silikaty.Levitt- steven d. - freakonomia : swiat
od podszewki .Przedawnienie zobowiazan podatkowych - charakterystyka i problemy
interpretacyjne.Korekta prac magisterskich.Analiza produktu na przykladzie przedsiebiortwa produkcyjnego
kora.Znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy menedzera.Wykorzystanie srodkow unijnych na
finansowanie zadan gminy nowy sacz.Niskokosztowe linie lotnicze w miedzynarodowym porcie lotniczym
krakow-balice..Efektywnosc systemow logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego jamar.Selekcja i rekrutacja jako podstawa procesu gospodarowania potencjalem ludzkim - analiza rynku pracy
tymczasowej.Topf- mel a. - a doubtful and perilous experiment : advisory opinions- state constitutions- and
judicial suprem.Ocena systemu motywowania personelu do pracy na przykladzie zus glubczyce.Cykl zycia
organizacji na przykladzie fundacji mimo wszystko.Przewlaszczenie na zabezpieczenie w stosunkach
handlowych.praca licencjacka budzet gminy .Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki.Rola kapitalu obrotowego
w zarzadzaniu plynnoscia finansowa..praca licencjacka budzet gminy .Pawlowska-tyszko- joanna. Red. zmiany systemu ubezpieczen spolecznych rolnikow a finanse panstwa .Stres organizacyjny w zawodzie
nauczyciela w zespole szkol w laskowej - studium porownawcze.Rola kosztow jakosci w rachunkowosci
zarzadczej.Przedawnienie roszczen - propozycje zawarte w projekcie czesci ogolnej nowego kodeksu
cywilnego- a rozwiazania przyjete w aktualnym kodeksie cywilnym i zasadach europejskiego prawa
umow.Systemy motywacyjne w transnarodowych koroporacjach turystycznych na przykladzie wyndham
portland aiport hotel.praca licencjacka budzet gminy .Pozaplacowe skladniki wynagradzania jako narzedzia
motywacji.Podatkowe zrodla dochodow gmin (na przykladzie gminy poswietne i gminy opoczno w latach
2002-2007).Bezpieczenstwo energetyczne a wzrost gospodarczy unii europejskiej.Przeszkody malzenskie w
prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym.Projekt technologii i organizacji prac rozbiorkowych
obiektu przemyslowego z kominem. Praca inzynierska budownictwo.Magisterska praca.Tematy pracy
magisterskiej.Porod anonimowy w swietle art. 8 europejskiej konwencji praw czlowieka.Charakterystyka
energetyczna budynku jednorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Podatkowa grupa
..
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kapitalowa.Seminarium v r.kat.teorii i filozofii prawa.Zarzadzanie kryzysowe w przedsiebiorstwach
kosmetycznych na przykladzie miraculum s.a..praca licencjacka budzet gminy .Kredyty preferencyjne dla
rolnictwa na przykladzie wybranego gospodarstwa rolnego po akcesji do unii europejskiej.Wypowiedzenie
jako sposob rozwiazania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim.Konkurencja
ustawodawcza w europejskim prawie spolek.Polecenie.Penalizacja uszkodzenia ciala i rozstroju zdrowia
(zagadnienia wybrane).Czynniki motywujace studentow do podejmowania pracy.praca licencjacka budzet
gminy .Kondycja grupy kapitalowej w swietle analizy finansowej na przykladzie grupy kapitalowej
impel.Procedury administracyjne.Analiza porownawcza wybranych spolek gieldowych w branzy
spozywczej..Kredytowanie malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Zachowanie konsumentow na rynku szamponu do wlosow.Wplyw prywatyzacji i
restrukturyzacji na sytuacje finansowa przedsiebiorstwa (na przykladzie kutnowskich zakladow
farmaceutycznych polfa s.a.).Pisanie pracy inzynierskiej.Pisanie pracy licencjackiej cena.Ryzyko
wierzytelnosci hipotecznych i sposoby jego ograniczania- na przykladzie kredytu mieszkaniowego
udzielanego przez bank pko sa.Polityka unii europejskiej w zakresie pomocy publicznej dla
przedsiebiorstw.Kultura organizacyjna w polskich szkolach podstawowych..Efekty szkolen dla bezrobotnych
na przykladzie powiatowego urzedu pracy w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany w
wybranych branzach sektora msp po akcesji polski do unii europejskiej.Rozwiazanie umowy o prace za
wypowiedzeniem..Zasady i dyrektywy sadowego wymiaru kary.Rynek kolejowy w polsce w kontekscie
tworzenia jednolitego obszaru kolejowego unii europejskiej.Fundusze inwestycyjne w lokowaniu
oszczednosci gospodarstw domowych.Wplyw spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na dzialalnosc korporacji
transportowych.Niewaznosc a nieistnienie uchwal organow spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Procedury badania rachunku przeplywow pienieznych przez bieglego rewidenta – proba
modelu.Czynniki determinujace wybor miejsca podrozy w opinii klientow biura turystycznego
tui.Wykorzystanie merchandisingu w dzialaniach promocyjnych na przykladzie firmy market serwis.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wspolnej polityki rolnej na restrukturyzacje
rolnictwa krajow unii europejskiej.Rozwoj i perspektywa zmian gieldy papierow wartosciowych w
warszawie.Seminarium v roku - prawo koscielne i wyznaniowe.Motywacja pracownikow w organizacji duzej
klasy wielkosci..Zarzadzanie logistyczne wspomagane zintegrowanymi rozwiazaniami informatycznymi..Rola
informacji w nadzorze nad rynkiem kapitalowym.Postulatywny model funkcjonowania przedsiebiorstwa na
przykladzie dzialalnosci firmy ppub janson sp.j. wytwornia konstrukcji stalowych.Ekonometryczne metody
badania i prognozowania popytu na ubezpieczenia na zycie..Systemy i rozklady czasu pracy .Controlling
operacyjny jako narzedzie eliminowania waskich gardel w przedsiebiorstwie logistycznym.Analiza poziomu
bezrobocia na lokalnym rynku pracy powiatu prudnickiego w latach 2000-2006.Logistyczna obsluga klienta
na przykladzie firmy fm polska.Kapital zakladowy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na tle regulacji
kodeksowej.Rola plynnosci finansowej w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa..Logistyka dystrybucji na
przykladzie intersilesia mcbride polska sp. Z o.o. W strzelcach opolskich..praca licencjacka budzet gminy
.Strategia marketingowa w urzedzie statystycznym w krakowie.Orzeczenia sadu polubownego.Ocena
efektywnosci systemu wynagrodzen na przykladzie firmy odziezowej z.Specyfika opodatkowania dzialalnosci
malych i srednich przedsiebiorstw..Lucjan- kamila. Oprac. - lublin- swidnik : plan miasta : 1:20 000
.Wykorzystanie modeli trendu do zarzadzania sprzedaza sezonowa na przykladzie decathlon sp. Z o. O..Ocena
wykorzystania systemu obsluga stacji paliw w zarzadzaniu sprzedaza w przedsiebiorstwie techmet.Instytucja
przedstawiana zarzutow w postepowaniu przygotowawczym.Srodki obrony pozwanego w procesie
cywilnym.Roznice miedzy sprawozdawczoscia finansowa przedsiebiorstw wielozakladowych i grup
kapitalowych.Rozmiary wiktymizacji mezczyzn o orientacji homoseksualnej oraz biseksualnej.Znaczenie
jakosci w ksztaltowaniu przewagi konkurencyjnej na przykladzie biura podrozy iw trawel.Zarzadzanie
ryzykiem kredytowym na przykladzie banku bph s.a. odzial w ostrolece.Dochody wlasne gminy jako czynnik
wzrostu samodzielnosci finansowej gminy lodz.praca licencjacka budzet gminy .Rozrachunki z pracownikami
w rachunkowosci budzetowej na przykladzie komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej w
zawierciu..Formy i zabezpieczenia transakcji internetowych.Waligorski- michal - dzialalnosc gospodarcza w
ujeciu prawa administracyjnego .Wizerunek krakowa wsrod turystow holenderskich.praca licencjacka budzet
..
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gminy .Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie fmg pioma s.a. w latcha 20022004.Analiza zmian rentownosci polskich spolek gieldowych w okresie kryzysu ekonomicznego.praca
licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc dostawcow uslug internetowych w systemach prawa
amerykanskiego- wspolnotowego i polskiego.Ocena stabilnosci skladu chemicznego i wlasnosci
mechanicznych stali przeznaczonej na szyne kolejowa s 49..Proba opracowania rachunku kosztow dzialan w
przedsiebiorstwie sadowniczym.Marketing terytorialny praca magisterska.Nadzor regionalnych izb
obrachunkowych nad samorzadem terytorialnym.Alianse strategiczne na przykladzie ddm s.a. i bdm
s.a..Rozwoj i wprowadzanie nowego produktu na rynek na podstawie gospodarstwa rolnego.System
motywowania pracownikow na przykladzie centrum serwisu telekomunikacji telemetrii sevitel spolka z o.o.
w katowicach..Gmina uzdrowiskowa.Pojecie i konstrukcja zadan gminy w swietle zasady
pomocniczosci.Parinello- anthony. - klucz do vito : dotrzec do waznego klienta: 10 krokow do biura vip-a
.Podatek dochoodowy od osob fizycznych w polsce i w innych krajach unii europejskiej.analiza
porownawcza..Podstawy etyczne wsrod pracownikow firmy produkcyjnej.Praca magisterska tematy.Analiza
wykonania budzetu gminy dabrowa zielona w latach 2008-2010.Negocjacje i wplyw mediow na
czlowieka.Sposoby rozwiazywania sporow na rynku nieruchomosci.Zastosowanie innowacji w zakresie
zarzadzania w firmach budowlanych na przykladzie firmy pbht edmund les.Dzialalnosc firmy biel.net na
rynku uslug informacyjnych.Rola parkow narodowych w ochronie srodowiska .Prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej w aspekcie systemu podatkowego na przykladzie firmy kanbut s.c..Transaakcje w handlu
zagranicznym w praktyce przedsiebiorstwa lentex s.a..Promocja gospodarstw agroturystycznych powiatu
cieszynskiego.Wydatki majatkowe samorzadu wojewodztwa slaskiego na ochrone zdrowia w latach 2001 2005.Mediacja w polskim postepowaniu karnym z uwzglednieniem odrebnosci w postepowaniu w sprawach
nieletnich.Reklama farmaceutyczna..Zabezpieczenie mienia i srodkow dowodowych w prawie ue.Zasada
must-carry.Leasing jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw..Technologia produkcji i badania jakosci
wyrobow sanitarnych i wyposazenia lazienek..praca licencjacka budzet gminy .Orzeczenie sadu w
postepowaniu apelacyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania ekspansji eksportowej
przedsiebiorstwa .Zarzadzanie kompetencjami pracownikow na przykladzie telekomunikacji polskiej
s.a..Ocena stabilnosci skladu chemicznego i wlasnosci mechanicznych stali przeznaczonej na szyne kolejowa s
49..Zasady pisania prac dyplomowych.Przyklady prac licencjackich.Pozaplacowe srodki motywacji zolnierzy
w 1 pulku specjalnym podczas wyjazdu w rejon konfilitow zbrojnych.Outsourcing- jako metoda nowego
zarzadzania publicznego na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego im. L. Rydygiera w
krakowie.Zarzadzanie jakoscia sprzetu medycznego.Zarzadzanie zespolami pracowniczymi na przykladzie
firmy uslugowej - prywatnej praktyki stomatologicznej.Ratyfikacja umow miedzynarodowych w swietle
postanowien konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 roku..Adamiec- jolanta. Red. wprowadzenie euro w polsce - za i przeciw .praca licencjacka budzet gminy .Warunki skutecznosci systemu
motywacyjnego w przedsiebiorstwie.Umorzenie postepowania karnego na podstawie art11 kpk.Ewolucja
ochrony praw czlowieka w prawie unii europejskiej.Status uchodzcy w prawie polskim a
prawnomiedzynarodowa ochrona uchodzcow.Prace magisterskie z pielegniarstwa.Procedura aktualizacji
oplat za uzytkowanie wieczyste.Borowska- paula a. - prawo administracyjne : cwiczenia .Bankowe papiery
wartosciowe.Mierzenie efektywnosci inwestowania na przykladzie funduszy inwestycyjnych
otwartych.Wplyw projektow drogowych wspolfinansowanych z funduszy unii europejskiej na rozwoj lokalny
na przykladzie powiatu tarnogorskiego.Ustawa o podatku od towarow i uslug a vi dyrektywa ue.Pisanie prac
krakow.Znaczenie podatku akcyzowego w polsce..Rola marketingu w przedsiebiorstwie energetycznym na
przykladzie enion grupa tauron s. A..Pozyskiwanie pracownikow na przykladzie organizacji regionu
lodzkiego.Odpowiedzialnosc spolki dominujacej wzgledem spolki zaleznej oraz jej wierzycieli w strukturach
holdingowych.Ireniczne metody likwidowania sporow zbiorowych jako alternatywne sposoby rozwiazywania
sporow w polskimprawie pracy..Nowoczesne produkty bankowe na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w
rawie mazowieckiej.Napisanie pracy magisterskiej.Efektywnosc zarzadzania portfelem inwestycyjnym przez
otwarte fundusze emerytalne.Motywacja a efektywnosc pracy na przykladzie firmy handlowej
mak..Problemy zarzadzania instytucja kultury na przykladzie norweskiego domu kultury bolgen w
larviku.Motywowanie pracownikow jako warunek funkcjonowania firmy.Jarugowa- alicja (1928- ). ..

..
miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej (mssf msr) : nowe regulacje .Budownictwo
regionalne na podhalu jako produkt turystyczny.Postepowanie przygotowawcze w polskim procesie
karnym.Produkt w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy agropharm
s.a..Dochody gminy praca magisterska.Samodzielnosc finansowania powiatow w polsce na przykladzie
powiatu wadowickiego..Produkty inwestycyjne dla klienta indywidualnego na podstawie banku pekao
s.a..Banki spoldzielcze na rynku kredytowym.Formy opodatkowania a wplyw z tytulu podatku dochodowego
od osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (na przykladzie urzedu skarbowego w
ostrolece).Proces prywatyzacji jako pozytywne zjawisko na przykladzie arcelormittal poland..praca
licencjacka budzet gminy .Cywilnoprawna charakterystyka umowy najmu.Zasady ksztaltowania portfela
uslug bankowych na przykladzie banku zachodniego wbk s.a..Analiza technologii wytwarzania czesci do
trakcji kolejowych kotwy sb/3/3 na przykladzie odlewni zeliwa s.a. w zawierciu.Badanie zdolnosci kredytowej
jako czyynnik ograniczania ryzyka kredytowego.Finansowanie przedsiewziec innowacyjnych w polsce na
przykladzie firm spin-off.System motywacyjny na przykladzie pierwszego urzedu skarbowego w
opolu..Przeslanki i zasady odpowiedzialnosci przewoznika za zycie i zdrowie pasazera w transporcie morskim
i lotniczym.Uwarunkowania prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej..Uwarunkowania wprowadzania
zarzadzania procesowego w szpitalnym oddziale ratunkowym (na przykladzie sor w sp zoz im. S. Zeromskiego
w krakowie)..Analiza strategiczna orbis s.a..Zarzadzanie konfliktem w organizacji wielokulturowej.Srodki
transportu w branzy tsl.Prawnokarne aspekty eksperymentu medycznego.Instrumenty motywowania.
Oczekiwania pracownikow a rzeczywistosc.praca licencjacka budzet gminy .Koszty podatkowe i bilansowe w
aspekcie przedsiebiorstwa x w latach 2006-2008.Rozwoj spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w
wojewodztwie lodzkim.Pisanie prac inzynierskich informatyka.E-commerce w sektorze malych i srednich
przedsiebiorstw (na przykladzie firmy handlowo-uslugowej the london c@fe).Prawo zamowien publicznych
w polskim systemie opieki zdrowotnej na przykladzie wielospecjalistycznego szpitala samodzielnego
publicznego zakladu opieki zdrowotnej w nowej soli.Leasing jako forma finansowania inwestycji na
przykladzie przedsiebiorstwa transportowo - uslugowego mega trans w latach 2006- 2009.Ocena
prorodzinnych aspektow opodatkowania dochodow osob fizycznych w polsce.Analiza i ocena efektywnosci
dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego we wloszczowie w latach 20032006.Turystyka industrialna jako regionalny produkt turystyczny wojewodztwa slaskiego..Systemy
motywacyjne w instytucji publicznej na przykladzie policji.Specyfika kultury narodowej w biznesie a sposob
prowadzenia negocjacji..Bezrobocie jako jeden z glownych czynnikow wplywajacych na emigracje studentow
do krajow unii europejskiej.Podatek od srodkow transportowych jako element podatkow i oplat
lokalnych.Znak towarowy- problematyka jego wyceny i odzwierciedlenie w sprawozdaniu
finansowym.Postawa nauczycieli szkol podstawowych wobec dzialan profilaktycznych.Potwora- witold. Red. kompetencje menedzerskie a praktyka zarzadzania .Wplyw samodzielnosci finansowej na dzialalnosc
inwestycyjna na przykladzie gminy ujazd w latach 2006 - 2008..Wykorzystanie metod rozwiazywania
konfliktow w wybranym przedsiebiorstwie.Podatki jako zrodlo dochodow budzetu gminy
miejskiej..Przestepstwo jako przyczyna rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy
paracownika..Klauzule niedozwolone stosowane w umowach miedzy zarobkowo utrzymujacymi hotele a
konsumentami ze szczegolnym uwzglednieniem art. 846§5 k.c..Sytuacja mlodych ludzi na rynku pracy w
wojewodztwie podlaskim.Profilowanie sprawcow zabojstw.Kondycja polskiego gornictwa oraz perspektywy
jego rozwoju na przykladzie jastrzebskiej spolki weglowej (jsw).Znaczenie wybranych rozwiazan
systemowych w procesie zarzadzania logistycznego we wspolczesnej firmie.Wykorzystanie internetu jako
nosnika reklam koncernu coca-cola.Wdrazanie i funkcjonowanie zarzadzania przez jakosc w procesach
logistycznych.Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych w rozwoju gospodarstw rolnych wojewodztwa
slaskiego.Sady powszechne w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Obciazenia podatkowe malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce..Obsluga klienta jako element strategii marketingowej przedsiebiorstwa
uslugowego na przykladzie carey agri international poland sp. Z o.o. Nalezacej do grupy cedc..Pozycja
konkurencyjna telekomunikacji polskiej s.a..Znaczenie prowadzenia dzialan z zakresu public relations w
branzy uslug rekreacyjnych na przykladzie zalewu kryspinow.Wplyw zachowania pracownikow poddanych
kontroli na przebieg procesu kontrolowania.zrodla energii odnawialnej jako podstawowy element
..
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ekologistyki.Zarzadzanie bezpieczenstwem w procesach zaopatrzenia w aspekcie terminowosci dostaw i
optymalizacji kosztow - na przykladzie polskiego kontyngentu wojskowego w czadzie.Problematyka obciazen
skladkami ubezpieczen spolecznych wynagrodzen pracownikow.Analiza finansowa banku ochrony
srodowiska s.a. za lata 2005-2007.Zarzadzanie preorientacja zawodowa w gimnazjum.Podroz sluzbowa w
polskim prawie pracy.Wplyw polityki strukturalnej unii europejskiej na rozwoj gminy zdunska wola.Przyczyny
wybuchu wielkiego kryzysu 1929 r. W stanach zjednoczonych.Nastepstwo prawne w prawie
administracyjnym materialnym na tle orzecznictwa sadow.Swiadczenia majatkowe wynikajace z zawarcia
umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy (klauzuli konkurencyjnej).Rola i znaczenie
przywodztwa w kierowaniu zespolem na przykladzie collegium medicum uj.Event jako forma komunikacji
rynkowej na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Budowanie systemow transakcyjnych
w oparciu o analize techniczna.System motywacyjny w przedsiebiorstwie uslugowym. Przyklad stalexport
autostrada malopolska s.a..Czynnosci sprawdzajace w ordynacji podatkowej.System remontow urzadzen
stosowanyw isd huta czestochowa sp.zo.o..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw reformy edukacji na
zarzadzanie instytucjami oswiatowymi.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa dochodow i
wydatkow budzetowych na przykladzie gminy klobuck.Ochrona dobr osobistych na gruncie kodeksu
cywilnego.Wykorzystanie metod analizy strategicznej w planowaniu marketingowym na przykladzie firmy
pro-lab pphu sp. Z o.o..Analiza wizerunkow internetowych wybranych polskich spolek gielodwych.Znaczenie
kapitalu intelektualnego w budowaniu wartosci rynkowej przedsiebiorstwa.Zarzadzanie finansami w miescie
suwalki.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji wybranych
kluczowych czynnikow rozwoju lokalnego miejskich gmin w polsce.Wybrane administracyjnoprawne
zagadnienia z zakresu sluzby cywilnej.Pisanie pracy maturalnej.Ograniczenia w wykonywaniu prawa do
wolnej krytyki na tle obowiazujacego ustawodawstwa.Rozwoj uslug e-administracji jako warunek budowania
spoleczenstwa informacyjnego w polsce.Specjalne strefy ekonomiczne na przykladzie krakowskiego parku
technologicznego..Ocena dzialalnosci banku ochrony srodowiska s.a. na podstawie udzielonych kredytow
proekologicznych..Microsoft excel jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie zakladem
ubezpieczen.Marketing organizacji widowiska sportowego na przykladzie wkret-met- domex azs
czestochowa.Leasing jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw w polsce.Rola zakresu czynnosci w umownym
stosunku pracy.Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w polsce.Umowa licencyjna w prawie wlasnosci
przemyslowej.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy olesno w latach 2007-2009 w oparciu o jej strategie
rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Trendy rozwojowe transportu w polsce i w unii europejskiej.Trendy
rozwojowe strategii marketingowych miedzynarodowych sieci hotelarskich- na przykladzie hoteli
sheraton..zrodla finansowania inwestycji gminnych na przykladzie gminy mniszkow.Zjawisko przemocy w
rodzinie.Terroryzm we wspolczesnym swiecie i jego gospodarcze skutki.Bezrobocie w polsce i na terenie
wojewodztwa mazowieckiego ze szczegolnym uwzglednieniem osob bezrobotnych z wyzszym
wyksztalceniem.Analiza i ocena form oraz metod reklamy produktow motoryzacyjnych.Koncepcja rozwoju
turystycznego bialki tatrzanskiej.Wykorzystanie funduszy unijnych na infrastrukture drogowa w powiecie
piotrkowskim.Klasyfikacja skazanych odbywajacych kare pozbawienia wolnosci.Determinanty kariery
zawodowej absolwentow szkol wyzszych.Zastosowanie modelu procesowego (pn-en iso 9001:2001) we
wdrazaniu systemu zarzadzania jakoscia w sektorze administracji publicznej.Sprawozdawczosc finansowa
banku.praca licencjacka budzet gminy .Parlament australii i kanady.Analiza sytuacji finansowo ekonomicznej
przedsiebiorstwa zaklady lentex s.a w latach 2006-2010.praca licencjacka budzet gminy .Nie pozwol reklamie
kierowac twoim zyciem- poradnik swiadomego konsumenta.Zabojstwo w afekcie.Prawo wlasnosci
intelektualnej- mediow i reklamy.Pisanie prac licencjackich krakow.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie finansami organizacji pozarzadowych na przykladzie stowarzyszenia aiesec.praca licencjacka
budzet gminy .Turystyka przyjazdowa i wyjazdowa w latach 1998-2003. Analiza statystyczna na wybranych
przykladach.Niezaleznosc i samorzadnosc zwiazkow zawodowych.Karalnosc aborcji na gruncie polskiego
prawa karnego po roku 1932.Negocjacje w procesie rozwiazywania konfliktow.Tozsamosc i wizerunek
organizacji na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Analiza i ocena czynnikow
motywacyjnych w firmie produkujacej okno-plus.praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug
bankowych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dystrybucji energii na przykladzie pge dystrybucja lodz..
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teren s.a. a powiazanie miedzynarodowe systemow energetycznych.Zwiazki samorzadowe w latach 19282006..Lewandowski- krzysztof (prawo). Red. - prawo autorskie a prawo konkurencji : materialy z
ogolnopolskiej konferencji naukowej- poznan.Wydatki majatkowe samorzadu wojewodztwa slaskiego na
ochrone zdrowia w latach 2001 - 2005.Wplyw orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej na
skutecznosc wymiaru zobowiazania podatkowego.Wybrane sposoby ograniczania rozmiarow przeludnienia
wiezien.Praca magisterka.Analiza dochodow i wydatkow gminy mlynarze w latach 2004-2008.Regulaminy
pracy..Wzorzec poinformowanego uzytkownika w swietle praktyki i orzecznictwa unijnego.Instytucja
urzedowych intepretacji przepisow prawa podatkowego.Warunkowe umorzenie w postepowania
karnego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Reklamy kierowane do dzieci analiza i ocena na przykladzie telewizji polskiej.Przeslanki rozwoju i przejawy wdrazania koncepcji
zarzadzania lancuchem dostaw w polsce..Pojecie zbrodni wojennej-zagadnienia wybrane.Controlling
operacyjny jako narzedzie eliminowania waskich gardel w przedsiebiorstwie logistycznym.Swiadek jako
osobowe zrodlo dowodowe w sprawach o wykroczenia.Gajewski- dominik. - corporate income tax : a
compendium .Zastosowanie systemu eksportowego rekrut do wspomagania procesu rekrutacji
pracownikow w przedsiebiorstwie.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa x w latach 20052009.Konkubinat w prawie polskim i w prawie koscielnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Poziom kosztow logistycznych i przejawy ich racjonalizacji w polsce na przykladzie
przedsiebiorstw handlowych- przemyslowych i rolniczych..Sadowa kontrola decyzji opartych na uznaniu
administracyjnym.Pomiar dokonan z ilustracja na przykladzie grupy farmaceutycznej.Zabezpieczenie
spoleczne osob niepelnosprawnych z autyzmem w polsce w swietle wspolnotowej polityki
spolecznej..Projekt podpor z posadowieniem posrednim mostku drewnianego w parku nad zadana
przeszkoda. O szerokosc pomostu 3-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Rola i znaczenie gospodarki grecji
we wspoltworzeniu europejskiej unii gospodarczej i walutowej (ugw).Zamkowska- anna. Red. - wykluczenie
spoleczne a potrzeby wsparcia spolecznego : praca zbiorowa .Rozwoj doradztwa podatkowego w swietle
ustawy o doradztwie podatkowym..praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka podatkow posrednich i
ich dostosowanie do wymogow unii europejskiej.Bankowe oferty kart platniczych na polskim rynku.Mala
szkola - geneza powstania i problemy w zarzadzaniu.Odpowiedzialnosc z tytulu nieuczciwej reklamy w
telewizji.Wplyw integracji z unia europejska na poziom bezrobocia w powiecie strzeleckim..Uwarunkowania
aktywnosci turystycznej polakow.Ekonomiczne konsekwencje harmonizacji podatku dochodowego od osob
prawnych w ramach unii europejskiej.Prawne aspekty dopuszczalnosci lokautu w polsce.Udzielanie kredytu
bankowego jako czynnosc bankowa.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Konkurencja na rynku ubezpieczen komunikacyjnych..Zewnetrzne kompetencje unii europejskiejkompetencje do zawierania umow miedzynarodowych.Wizerunek marki na przykladzie szkoly jezykowej
mobile english.Rynek pracy w polsce. Korzysci i koszty wynikajace z czlonkostwa polski w unii
europejskiej.Pisanie prac magisterskich bialystok.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw a fazy
rozwoju przedsiebiorstwa.Miedzynarodowa organizacja pracy kompetencje kontrolne.Praca dyplomowa
bhp.Weryfikacja stresu zawodowego wystepujacego u nauczycieli z terenow zywiecczyzny.praca licencjacka
budzet gminy .Mozliwosci wykorzystania rachunkowosci dla celow zarzadzania operacyjnego na przykladzie
jutrzenki holding s.a..Gospodarka finansowa gmin miejskich.Kara ograniczenia wolnosci.System
konstytucyjnej ochrony praw i wolnosci czlowieka w polsce.Zarzadzanie przez jakosc w przemysle
spozywczym na przykladzie zakladu produkcji cukierniczej chojecki w skierniewicach.Inwestycje z
wykorzystaniem srodkow unijnych a system zamowien publicznych na przykladzie gminy miasta
belchatow.Zakres informacji ujawnianych przez przedsiebiorstwa na przykladzie sfinks polska
s.a..Znieslawienie przed funkcjonariuszem publicznym.Pion cywilny i polityczny polskiego panstwa
podziemnego..Jurysdykcja krajowa w postepowaniu zabezpieczajacym wedlug konwencji z
lugano.Odpowiedzialnosc pracodawcy za stosowanie mobbingu.Ochrona prawna dzialaczy
zwiazkowych.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za szkode w mieniu nie powierzonym.Pisanie prac
po angielsku.Ewolucja systemu podatkowego w niemczech..praca licencjacka budzet gminy .Dotacje i
subwencje jako zrodlo finansowania wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego..Skrodzka- marta janina.
- a european company and a polish joint-stock company from a comparative perspective .praca licencjacka
..
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budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Teoretyczna analiza wrazliwosci modelu blackascholesa..Analiza marketingowego wykorzystania stron internetowych firm o roznym profilu
dzialalnosci.Weryfikacja modelu michaela leitera - zaleznosci wystepujacych miedzy wypaleniem
zawodowym a niedostosowaniem do pracy. Grupa zawodowa pielegniarek.Praca magisterska
outsourcing.Wieliczka to nie tylko sol.Odpowiedzialnosc osob trzecich za zaleglosci podatkowe
podatnika.Styl zycia jako wyznacznik zachowan konsumenckich emerytow na przykladzie mieszkancow
krakowa.Psychologiczne aspekty przekazow reklamowych.Znaczenie organizacyjnych procesow
komunikacyjnych dla realizacji wybranych aspektow zarzadzania personelem na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Pisanie prac licencjackich cennik.Problematyka negocjacyjnego trybu zawarcia umowy.Specyfika
zarzadzania malym i srednim przedsiebiorstwem.Radca prawny jako pelnomocnik w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Dzialalnosc wybranych organizacji w celu minimalizacji negatywnych skutkow rozwoju
turystyki.Systemy informatyczne w transporcie i ich wykorzystanie na przykladzie firmy x.Sektor malych i
srednich przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. Wybrane formy finansowania dzialalnosci.Strategie
budowania marki w internecie..Prawna i spoleczna pozycja kobiety w indiach: zmagania systemu
egalitarnego z systemem kastowym.Oddzialywanie reklamy spolecznej na odbiorcow.Wykorzystanie
elementow promocji w organizacji kulturalnej..Ksztalt europejskiego wymiaru uslug w ogolnym interesie
gospodarczym i ich rola w tworzeniu wspolnego rynku.Analiza dochodow miasta zgierza w latach 20092011.Zastosowanie instrumentow promocji mix w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie pesako w
horodle.Analiza kondycji finansowej zpu chemeks sp. Z o.o. w latach 2006-2008..Franching jako instrument
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Prawa wyborcze kobiet w roznych regionach swiata..praca
licencjacka budzet gminy .Marketing na rynku uslug transportowych na przykladzie polbus-przedsiebiorstwa
komunikacji samochodowej sp. Z o.o we wroclawiu.Wynagrodzenia i zatrudnienie w polskiej gospodarce w
latach 2000-2004.Dowod z dokumentu w postepowaniu cywilnym.Skutecznosc systemu motywacji w ocenie
pracownikow na przykladzie o/zus w opolu..Ochrona wierzycieli w kodeksie karnym..Wplyw szkolen na prace
banku spoldzielczego w pajecznie.Uwarunkowania zwiazane z funkcjonowaniem centrum logistyczno
inwestycyjnego poznan.Selekcja- rekrutacja oraz zarzadzanie pracownikami na przykladzie dwoch wybranych
firm..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami elementu modelu jakosci w odniesieniu do
przedsiebiorstwa produkujacego szyby..Dorosle dzieci - analiza zjawiska.zrodla finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem pozyskiwania srodkow finansowych poprzez gielde
papierow wartosciowych.Kalkulacja kosztu jednostkowego produktu w przedsiebiorstwie
ekotrans..Kopczewska- katarzyna. - renta geograficzna a rozwoj spoleczno-gospodarczy .Motywacja jako
czynnik wykorzystania potencjalu pracy w przedsiebiorstwie na przykladzie millennium bank.Pasazerski i
towarowy transport lotniczy w polsce w aspekcie rozwoju portow lotniczych.Przeslanki wyboru modelu
implementacji uslug konwergentnych z marketingowego i technologicznego punktu widzenia na przykladzie
wybranej uslugi.Dlaczego karac? Cel kary w swietle zasad konstytucyjnych a obowiazujaca kodyfikacja karna i
projekty reformy prawa karnego.Ryzyko kredytowe na przykladzie banku pekao s.a-.Przeslanki wznowienia
postepowania administracyjnego.Product placement jako niekonwencjonalny sposob komunikacji z
klientem.Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy wola krzysztoporska w latach 2004-2008.praca
licencjacka budzet gminy .Kontekst kulturowy w procesie reklamy i budowania wizerunku marki.Rola analizy
finansowej w ocenie sytuacji finansowej banku.Funkcjonowanie kredytow dla ludnosci na przykladzie banku
pko bp s.a..Wybrane metody analizy rynkow kapitalowych..Rynek - new connet - szansa rozwoju
przedsebiorstw.Strategiczna karta wynikow jako narzadzie realizacji strategii w jednostkach sluzby zdrowia
(na przykladzie samodzielnego publicznego zespolu zakladow lecznictwa otwartego warszawa zoliborz).Rola pojec nieokreslonych w procesie stosowania prawa administracyjnego.Szkolenia jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego.Reorganizacja zaopatrzenia w zakladzie
metalurgicznym.Funkcja planowania w zintegrowanej komunikacji marketingowej na przykladzie
wydawnictwa zamkor p.saganowski i wspolnicy sp.j..Kredyt i leasing jako formy finansowania majatku
trwalego przedsiebiorstw sektora msp.Hipoteza efektywnosci informacyjnej rynku w warunkach
warszawskiej.Oswiadczenie woli jedynego wspolnika spolki kapitalowej skladane spolce.Obrona materialna
oskarzonego w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Skala sektora informacyjnego w
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gospodarce polski w latach 1997-2010.Wplyw wyboru rodzaju opakowania na konkurencyjnosc
produktu.Szkolenie i doskonalenie pracownikow na podstawie firmy kopalnie i hurtownie granitow skalimexgrantin sp. Z o. O..Ewolucja nadzoru finansowego w polsce..Zarzadzanie talentami jako realizacja funkcji
motywacyjnej.Zarzadzanie relacjami z dostawcami w lancuchu dostaw.Ocena ryzyka kredytowego na
przykladzie kredytow konsumpcyjnych banku spoldzielczego w lubnianach..Wplyw reformy samorzadowej na
zmiane poziomu dochodow jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie konina i piotrkowa
trybunalskiego - miast na prawach powiatu.Praca dyplomowa bhp.praca licencjacka budzet gminy .System
jakosci w sektorze uslug publicznych na podstawie funkcjonowania miejskiego przedsiebiorstwa wodociagow
i kanalizacji s.a..Analiza zrodel i strategii pokonywania stresu na podstawie przeprowadzonych badan w
sadzie apelacyjnym w krakowie.Nawiazanie stosunku zatrudnienia policjanta .Szkolenie jako element
sukcesu organizacji.Funkcje sejmu.Opodatkowanie przychodow nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych
zrodlach lub pochodzacych ze zrodel nieujawnionych.Niemieckie roszczenia odszkodowawczo-windykacyjne
wobec polski w swietle prawa miedzynarodowego.Okreslenie wartosci nieruchomosci celem ustanowienia
zabezpieczenia wierzytelnosci kredytodawcy.Wylaczenie odpowiedzialnosci pracodawcy za szkode
wyrzadzona przez pracownika osobie trzeciej.Plan pracy licencjackiej wzor.Technologie informatyczne
wykorzystywane w logistyce.Prace magisterskie gotowe.Wybrane narzedzia systemu motywacyjnego na
przykladzie badanego przedsiebiorstwa.Wniosek o zabezpieczenie roszczen pienieznych..praca licencjacka
budzet gminy .Swiateczne promocje sprzedazy w polsce.Zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie
przedsiebiorstwa elektromontaz krakow s.a..Zuchowski- jerzy (1945- ). Red. - role of innovativity in quality
creation = rola innowacyjnosci w ksztaltowaniu jakosci .Rekrutacja i selekcja pracownikow w call center
firmy x.Historia sil zbrojnych.Polityka wizerunkowa bp polska i percepcja wizerunku firmy przez
klientow.Polityka ochrony srodowiska unii europejskiej.Outsourcing uslug logistycznych we wspolczesnych
organizacjach.praca licencjacka budzet gminy .Reklama internetowa jako narzedzie promocji i pozyskiwania
klientow w sieci (na przykladzie firmy sklepy komfort s.a.).Analiza wykonania budzetu placowek
oswiatowych gminy gogolin w latach 2008-2010.Wplyw jakosci produktow na relacje z klientami i
konkurencyjnosc zakladu uslugowo-produkcyjnego emiter..Regulations concerning geographical indications
in the european union law.Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej w sektorze msp w polsce.Kredyt
mieszkaniowy i hipoteczny w dzialalnosci banku.Przedawnienie wykonania i korekty zobowiazan
podatkowych (art. 70 ord. Pod.)..Prezes rady ministrow jako organizator i reprezentant w swietle
obowiazujacego prawa.Analiza i ocena marketingu bezposredniego w firmach kosmetycznych na przykladzie
przedsiebiorstwa avon..Motywowanie pracownikow na tle emocjonalnego przywodztwa (d.goleman).Ocena
efektywnosci gospodarowania srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpols.a w
konieczkach.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw integracji z ue na rozwoj srednich i malych
przedsiebiorstw w polsce.Analiza dochodow miasta i gminy zawiercie w latach 2002-2004.Fundusze
pomocowe w aktywizacji rynku pracy.Administracja skarbowa w okresie dwudziestolecia
miedzywojennego.praca licencjacka budzet gminy .Strategie marketingowe jako instrument zdobywania
przewagi konkurencyjnej na przykladzie hurtowni kambud.Zezwolenia a dzialalnosc regulowana jako
sposoby reglamentacji dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorcy.Prognozowanie zapotrzebowania na energie
elektryczna w polsce.Przeslanki wyboru modelu implementacji uslug konwergentnych z marketingowego i
technologicznego punktu widzenia na przykladzie wybranej uslugi.Ochrona przed
wywlaszczeniem.Znaczenie funduszy strukturalnych dla regionow z uwzglednieniem rpo w wojewodztwie
lodzkim.Analiza ryzyka kredytowego osob fizycznych na przykladzie banku x w latach 20062010.Rachunkowosc i opodatkowanie umow leasingu.Planowanie przychodow i wydatkow gminy oraz
sposob ich realizacji na przykladzie gminy kochanowice.Praca licencjacka badawcza.Srodki ochrony
wierzyciela holdingowej spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Ekonomiczne determinanty rozwoju
rynkow oprogramowania w polsce..Posiadanie narkotykow w nieznacznych ilosciach - perspektywa
prawnoporownawcza..Postepowanie w sprawach o uznanie postanowien wzorca umowy za
niedozwolone.Ochrona informacji niejawnych w przedsiebiorstwie.Gdansk.Przykladowe prace mgr.Praca
licencjacka chomikuj.Zarzadzanie majatkiem obrotowym na przykladzie splot sp. Z o.o..Indywidualne konta
emerytalne w systemie zabezpieczenia spolecznego.Analiza systemu czlowiek - obiekt techniczny - otoczenie
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ze szczegolnym uwzglednieniem aspektow ergonomicznych w przedsiebiorstwie produkcyjnym tedrive
poland ul. Kaliska 72 praszka..Zarzadzanie logistyczne w transporcie..Analiza podsystemu transportu w
logistyce przedsiebiorstwa.Administracyjnoprawne aspekty przewodnictwa turystycznego.Polityka
windykacyjna jako narzedzie zarzadzania plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa..Ocena kondycji finansowej
na podstawie badanego przedsiebiorstwa.Wynik finansowy w prawie bilansowym i jego przeksztalcenia dla
celow podatkowych.Udzial rachunku kosztow dzialan w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Czynniki
endogeniczne wplywajace na rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Mechanizm funkcjonowania
funduszy inwestycyjnych w latach 2002-2007.E-commerce w internecie na przykladzie allegro.pl.Piercing the
corporate veil.Analiza gospodarki budzetowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
grodzkiego w czestochowie w latach 2005 - 2009.Budzetowanie jako narzedzie wspomagajace procesy
decyzyjne na przykladzie gminy rzasnia.praca licencjacka budzet gminy .Migracje zarobkowe a problem
eurosieroctwa w polsce.Zaleznosc ksztaltowania sie kultur organizacyjnych od narodowych na przykladzie
state street bank corporation.Profesjonalne pisanie prac.Credit scoring jako podstawowa- zobiektywizowana
metoda oceny zdolnosci kredytowej (na przykladzie banku pko b.p.s.a.).Nieruchomosc jako zrodlo dochodow
gminy.Controlling w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie nordynski spolka
jawna.Kredytowanie rolnikow indywidualnych na przykladzie banku spoldzielczego.Efektywnosc dzialalnosci
kredytowej w latach 2000-2004 na przykladzie banku pko s.a..Specyfika reklamy w branzy
kosmetycznej.Wojcik- jerzy wojciech. - przeciwdzialanie przestepczosci zorganizowanej : zagadnienia prawnekryminologiczne i krymin.Analiza procedury kredytowej na przykladzie banku pko bp s.a..Logistyka zwrotna
w przedsiebiorstwie.Prace podyplomowe.Janyga- wojciech. - przestepstwo obrazy uczuc religijnych w
polskim prawie karnym w swietle wspolczesnego pojmo.Znaczenie kultury organizacyjnej dla dzialalnosci
sluzby zdrowia na przykladzie zespolu opieki zdrowotnej we wloszczowie.System ochrony prawnej przeciw
dyskryminacji rasowej w prawie miedzynarodowym na przykladzie polski i szwecji.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa w procesie restrukturyzacji na przykladzie pkp cargo s.a..Lapownictwo bierne jako
przestepstwo w kodesie karnym.Odpowiedzialnosc karna lekarza za wykonanie zabiegu leczniczego bez
zgody pacjenta ( art.192 kodeksu karnego ).Rozporzadzanie oproznionym miejscem hipotecznym.Rola
otwartych funkuszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczen w polsce.Instytucjonalny system
zwalczania terroryzmu.Czynniki majace wplyw na wybor strategii ekspansji na nowe rynki na przykladzie
latrea corporation.Polityka panstwa na rynku pracy w polsce w warunkach integracji z unia
europejska.Outsourcing i jego wplyw na zwiekszenie efektywnosci administracji publicznej w swietle
dotychczasowych badan i literatury przedmiotu.Ceny prac licencjackich.Izba gmin w zjednoczonym
krolestwie wielkiej brytanii i irlandii polnocnej.Analiza finansowa przedsiebiorstwa.Szkolenia jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi i motywowania niematerialnego na przykladzie jednostki
penitencjarnej.Kredyt hipoteczny jako podstawowe zrodlo finansowania zakupu nieruchomosci..Zarzadzanie
bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa przemyslu
spozywczego.Zarzadzanie oswiata- a rola wychowania i nauczania we wspolczesnej szkole.Europejski
trybunal sprawiedliwosci i sad najwyzszy stanow zjednoczonych jako sady orzekajace w sprawie
konstytucyjnosci prawa.Umiejetnosci prawnicze nabywane przez studentow prawa poprzez udzial w
spolecznym poradnictwie prawnym.Procedury odwolawcze we wspolnotowym prawie zamowien
publicznych.Znaczenie kultury organizacyjnej dla dzialalnosci sluzby zdrowia na przykladzie zespolu opieki
zdrowotnej we wloszczowie.Nauczanie religii w publicznych szkolach w polsce. Aspekt prawny.Kredyt
hipoteczny jako zrodlo finansowania rynku mieszkaniowego.Charakter prawny umowy sejfowej.praca
licencjacka budzet gminy .Procesy innowacyjne w przedsiebiorstwie produkcyjnym pakorex..Znak towarowy i
jego ochrona w internecie.Gotowe prace dyplomowe.Szpitter- agnieszka. - zarzadzanie wiedza w tworzeniu
innowacji : model dojrzalosci projektowej organizacji .Analiza dochodow i wydatkow powiatowego centrum
pomocy rodzinie w latach 2005-2007.Wplyw internetu na sposoby prezentowania sprawozdan finansowych
na przykladzie polski i wielkiej brytanii.Strategie marketingowe na rynku uslug telekomunikacyjnych na
przykladzie tp s.a. i tele2.Prace licencjackie gotowe.Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy sycow.Ocena efektywnosci wybranych uslug
bankowych dla klientow indywidualnych na przykladzie oferty pko banku polskiego.Pomoc przy pisaniu pracy
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licencjackiej.Nowoczesne koncepcje zarzadzania w administracji publicznej.Alternative methods of
promotion as the most effective way to get the attention of applicants to uls department of
management.Manggha jako marka - znaczenie marki dla kreowania wizerunku instytucji kultury..Analiza
wybranych modeli logistycznych w aspekcie logistyki zwrotnej. Badanie na przykladzie firmy hewlett
packard.Dzialania marketingowe jako walka o portfel klienta na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Poziom
satysfakcji klientow z uslug bankowych na przykladzie pko banku polskiego.Dzialalnosc marketingowa w
przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie sita czestochowa.Zabojstwo kwalifikowane - art.148 paragraf 2 i
3 k.k.Projekt inwestycyjny wspolfinansowany ze zporr jako instrument rozwoju lokalnego i regionalnego na
przykladzie malopolski..Postepowanie przyspieszone w kodeksie postepowania karnego.Diagnoza i
modelowanie systemu zarzadzania wiedza na przykladzie organizacji mcdonalds.Analiza wypadkowosci przy
pracy na przykladzie przedsiebiorstwa branzy metalowej.Ocena efektywnosci funkcjonowania indeksu wig20 w latach 2005-2010 na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..Promocja miasta i gminy
wielun.Podatki i oplaty samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miejskiej zarki.Odpowiedzialnosc
karna nieletnich na podstawie art.10 §2 kodeksu karnego.Zarzadzanie dystrybucja oraz transportem na
podstawie przedsiebiorstwa z branzy metalurgicznej..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie
mediacji karnych w polsce.Coaching jako narzedzie rozwoju menedzera.Cele-zasady i efekty funkcjonowania
organizacji pozarzadowych- tworzonych przez jednostki samorzadu terytorialnego.Transformacja dzialu hr
przeprowadzona w firmie „lux”.Style kierowania w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie
piekarni teresa gryc spolka jawna.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc porzadkowa
pracownika .Dukiet-nagorska- teresa. - autonomia pacjenta a polskie prawo karne .Polityka regionalna ue
wobec niwelowania dysproporcji ekonomicznych - na przykladzie polski.Zaleznosci pomedzy stylem
kierowania a relacjami ludzi w organizacji - na przykladzie pmp group w jeleniej gorze.Pasazerski i towarowy
transport lotniczy w polsce w aspekcie rozwoju portow lotniczych.Zarzadzanie logistyczne w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy trw.Prace dyplomowe z bhp.Ocena sytuacji majatkowo - kapitalowej
przedsiebiorstwa na przykladzie wtbs spolka z o.o. W lodzi.Rachunek wynikow jako narzedzie zarzadzania
finansami w przedsiebiorstwie x.Finansowe aspekty wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow (na
przykladzie przed-siebiorstwa produkcyjnego w latach 2006-2012)..Finansowanie nieruchomosci
mieszkaniowych przez banki w polsce na przykladzie alior banku s. A. W latach 2009-2012..praca licencjacka
budzet gminy .Postrzegalnosc symboli religijnych w reklamach..Controlling jako system koordynacji dzialan w
przedsiebiorstwie na przykladzie enion s.a. oddzialu w czestochowie.Ocena skutecznosci zabezpieczen przed
ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 20012005.Postepowanie dowodowe przed sadami administracyjnymi.Planowanie scenariuszowe jako metoda
wspomagajaca wybor strategii przedsiebiorstwa.Motywowanie w przedsiebiorstwie casus firmy
wazmet.Zastosowanie analizy finansowej w zarzadzaniu bankiem na przykladzie ii oddzialu banku pekao s.a.
w opolu..Minister sprawiedliwosci.Centra logistyczne w belgii.Zarzadzanie zapasami w gospodarce
magazynowej.Wyrok nakazowy w postepowaniu karnym- w sprawach wykroczen i kodeksie karnym
skarbowym.Ocena rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w czestochowie w latach 2000 - 2004 na
przykladzie firmy kinkel-ekoinvest spolka jawna.Nowe trendy i wizje rozwoju logistyki w przyszlosci.Urywilliam - odchodzac od nie : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji .Regulatory mediow w polsce i
wybranych krajach unii europejskiej..Niedozwolone postanowienia umowne w swietle przepisow kodeksu
cywilnego.Przypisy w pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie strategicznej karty
wynikow w procesie zarzadzania wartoscia przedsiebiorstwa.Promocja gospodarstw agroturystycznych na
przykladzie bolimowskiego parku krajobrazowego.Wykorzystanie internetu w promowaniu turystyki
kempingowej.Przychody i koszty w --energy investors spolce z o.o.- a ich wplyw na wynik finansowy w latach
2006-2008.Udzial dziecka w procesie cywilnym.Zasada domniemania niewinnosci w kontekscie prawa do
wolnosci mediow i prawa do prywatnosci.Analiza procesu zatrudnienia na przykladzie starostwa
powiatowego w rawie mazowieckiej..Analiza podatku dochodowego od osob fizycznych.Wielofunkcyjne
osrodki sportowo-rekreacyjne jako forma realizacji aktywnego wypoczynku- na przykladzie dabrowy
gorniczej.System okresowych ocen pracowniczych na przykladziejednoosobowej spolki skarbu
panstwa.Leasing a kredyt jako alternatywne formy finansowania majatku firmy.Postrzeganie jakosci obslugi
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przez klientow apteki prywatnej x spolka jawna w zychlinie.Polityka unii europejskiej w zakresie pomocy
publicznej dla przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Wznowienie postepowania z urzedu w
polskiej procedurze karnej.Analiza porownawcza konkurencji - aspekt ekologiczny.Wspolpraca malych i
srednich przedsiebiorstw (msp) z bankiem.Perspektywy przystapienia polski do unii gospodarczej i
walutowej.Problematyka instytucji izolacyjno-leczniczych srodkow zabezpieczajacych.Marketing relacji w
uslugach szkolen z samoobrony.Badanie rocznych sprawozdan finansowych przez bieglych rewidentow na
przykladzie chelmskich linii autobusowych spolka z o.o..Rozwoj europejskiej wspolpracy policyjnej w unii
europejskiej. Doswiadczenia polski po akcesji do ue.Zastosowanie analizy technicznej do podejmowania
decyzji inwestycyjnych na warszawskiej gieldzie papierow wartosciowych.Pedagogika tematy prac
licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj zawodowy
pracownikow w zespolach zadaniowych dzialajacych w organizacjach publicznych.Motywowanie
funkcjonariuszy w komendzie miejskiej policji w czestochowie..Nieruchomosci jako zrodlo dochodow gminy
na przykladzie gminy bukowno w latach 2008-2010.Tematy prace licencjackie.Przyczyny i skutki stresu
zwiazanego z kontaktem z klientem na przykladzie jednostki administracji publicznej.zrodla finansowania
rozwoju klubow ekstraklasy na przykladzie gks belchatow ssa.Analiza finansowa na przykladzie spolki
gieldowej mostostal warszawa s.a..Kreatywnosc w procesie tworzenia kampanii reklamowej.Pozyskiwanie i
utrzymanie pracownikow w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie badan przeprowadzonych w hotelu
mercure w opolu..Tematy magisterskie.Znaczenie kompetencji pracownikow urzedu pracy dla aktywizacji
osob bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w radomsku..Dostarczanie uslug it w
przedsiebiorstwach przy uzyciu nowoczesnych systemow i metodologii zarzadzania.Dopuszczalnosc skargi
kasacyjnej w postepowaniu cywilnym.Status prawny katolickiego duszpasterstwa wojskowego w polsce po
1989 roku.Projekt kladki dla pieszych na dzwigarach lukowych w konstrukcji drewnianej. Praca inzynierska
budownictwo.Pozycja podatnika i ochrona jego praw w toku kontroli podatkowej.Marketing spoleczny w
polsce (na przykladzie trzech wybranych kampanii spolecznych).Pisanie prac kielce.Prawne i ekonomiczne
aspekty funkcjonowania rajow podatkowych..Przywileje kosciola i duchownych co do danin publicznych w
prawie rzymskim.Poziom motywacji do pracy pracownikow branzy hotelarskiej w malopolsce.Proces
szkolenia w organizacjach pozarzadowych na przkladzie zhp na poziomie hufca.praca licencjacka budzet
gminy .Technologia rfid - technologia innowacyjnego przedsiebiorstwa.Kosciol w polsce w okresie
komunizmu..Rada gminy jako organ przedstawicielski.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
logistycznej x.Narzedzia polityki informacyjnej na wybranych gminach.Kara umowna - charakter
prawny..praca licencjacka budzet gminy .Projekt systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie przemyslu
drzewnego tom-bud tomasz pospiech.Wplyw kryzysu finansowo - gospodarczego na gospodarke polski w
latach 2007-2010..Centra logistyczne w belgii.Ochrona autorskich praw osobistych i majatkowych przed
naruszeniami w internecie .Wykorzystanie analizy kosztow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Poziom i
uwarunkowania popytu na instrumenty finansowe na podstawie badan ankietowych studentow..Skutki
starzenia sie ludnosci dla systemu emerytalnego w polsce.Przestepstwo przekroczenia uprawnien przez
funkcjonariusza publicznego .Praca magisterska rachunkowosc.Teoria i praktyka polityki stabilizacji.Rola
komunikacji interpersonalnej w relacjach miedzy urzednikiem a klientem na przykladzie urzedu gminy w
lubochni..Marketingowa strategia partnerstwa gmin w lokalnej grupie dzialania stowarzyszenia turkowska
unia rozwoju – t.u.r.Restrukturyzacja przedsiebiorstw komunalnych w czestochowie.Przejscie zakladu pracy
na innego pracodawce.Podejmowanie dzialan doskonalacych w systemie zarzadzania jakoscia opartym na
normie iso 9001:2008 w urzedzie miasta krakowa- jako metoda podnoszenia satysfakcji klienta ze
swiadczonych przez urzad uslug..Innowacje w procesie zarzadzania organizacja.Innowacje produktowe w
branzy kablowej na podstawie przedsiebiorstwa bitner..Peisert- arkadiusz. - spoldzielnie mieszkaniowe :
pomiedzy wspolnota obywatelska a alienacja .Teoretyczne i praktyczne aspekty zarzadzania ryzykiem w
kredytowaniu ludnosci.Wycena nieruchomosci w podejsciu porownawczym na przykladzie wybranej
nieruchomosci lokalowej.Sposoby finansowania dzialalnosci jednostek oswiatowych na przykladzie zespolu
szkol im- jana kochanowskiego w czestochowie.Controlling w systemie zarzadzania rentownoscia
przedsiebiorstwa cieplowniczego..Dzialalnosc panstwowa na rzecz ofiar przestepstw.praca licencjacka budzet
gminy .Budzetowanie kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie isd huty czestochowa sp. Z
..
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o.o..praca licencjacka budzet gminy .Kryminologia.Bartosiewicz- adam. - efektywnosc prawa wspolnotowego
w polsce na przykladzie vat .Pisanie prac licencjackich krakow.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
zasobami ludzkimi - charakterystyka porownawcza przedsiebiorstwa energetyki cieplnej sp. Z o. O. Oraz
zakladu dziewiarskiego wola sp. Z o. O..Analiza finansowania inwestycji mieszkaniowych osob fizycznych w
ofercie bankowej.praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesne systemy marketingowe w sprzedazy uslug
turystycznych.Analiza kosztow w ukladzie rodzajowym i funkcjonalnym na przykladzie nadlesnictwa
radomsko w latach 2002-2005.Zatrudnienie zolnierza w sluzbie wojskowej.Fundusze publiczne w walce z
bezrobociem na lokalnych rynkach pracy.praca licencjacka budzet gminy .Prawo konsumenta do informacji
oraz eliminowanie niedozwolonych klauzul umownych jako elementy polityki ochrony konsumenta unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wycena barierowych opcji walutowych w warunkach polskiego
rynku kapitalowego.Technologiczne i ekologiczne przyklady rozwiazan problemow logistyki
miejskiej.Dzialalnosc organizacji pozarzadowych na terenie wojewodztwa lodzkiego na przykladzie
stowarzyszenia centrum promocji i rozwoju inicjatyw obywatelskich opus w latach 2008-2011.Rola i
zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie.Praca licencjacka cennik.Wykorzystanie instrumentow
marketingu na rynku politycznym na przykladzie wyborow parlamentarnych 2007.Marketing jako tworca
grup spolecznych. Rekonstrukcja grup spolecznych w dyskursie reklam..Wybrane przestepstwa przeciwko
zyciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.na tle kodeksow zaborczych obowiazujacych w chwili odzyskania
niepodleglosci..praca licencjacka budzet gminy .Sytem kontroli jakosci przy produkcji szkla na podstawie huty
guardian..Instrumenty wspierania eksportu wyrobow polskich na rynkach azji centralnej (kazachstanu i
uzbekistanu).Wplyw swobodnego dostepu do informacji przez uczniow na zarzadzanie szkola..Polityka rolna
unii europejskiej. Konsekwencje dla polski jako nowego kraju czlonkowskiego.Wykorzystanie instrumentow
pochodnych w transakcjach zabezpieczajacych polskich przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy
.Kredyt jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka i
znaczenie transportu w procesie przewozu przesylek w przedsiebiorstwie uzytecznosci publicznej polska
polska..Promocja produktow bankowych na przykladzie banku pko bp.Rola panstwa w rownowazeniu rynku
pracy - ocena aktywnych programow przeciwdzialajacych bezrobociu w powiecie opoczanskim w latach 2006
-2010.Zastaw rejestrowy na prawach udzialowych.Promocja jako proces komunikacji marketingowej - studia
przypadku instytucji niekomercyjnych dzialajacych w sferze kultury.Marketing szeptany jako element
budowania i kreowania wizerunku marki..Opodatkowanie przekazania i zuzycia towarow i uslug na cele
reklamowe i reprezentacji.Instrumenty kreowania wizerunku organizacji sportowej (na przykladzie klubu
sportowego widzew lodz s.a.).Hausner- jerzy (1949- ). - ekonomia spoleczna a rozwoj .Pisanie prac
magisterskich warszawa.Kary i srodki karne w kodeksie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
personelem oraz realizacja zadan pracownikow urzedu gminy w strzeleczkach dotyczacych zrownowazonego
rozwoju regionu..Sobanski- remigiusz - metodologia prawa kanonicznego .Interes prawny w postepowaniu
administracyjnym.Polityka miasta sieradz w zakresie podatku od nieruchomosci w latach 20082010.Ocenianie pracownikow jako podstawa racjonalnego wynagradzania.Inwestycje zagraniczne w polsce
na przykladzie er.si poland.Przestepstwo bojki i pobicia w kodeksie karnym z 1997r.Wykonywanie
warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolnosci.Kredyt bankowy jako zrodla finansowania
dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Gospodarka samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy sienno.Determinanty zatrudnienia i wynagrodzen w gospodarce polskiej.Pisanie prac
magisterskich wroclaw.Umowy konsumenckie w prawie prywatnym miedzynarodowym.Ocena zgodnosci
procedur operacyjnosci banku z wymaganiami znormalizowanych systemow zarzadzania
jakoscia.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w sytuacji fuzji w przedsiebiorstwie branzy energetycznej.Politologia
praca licencjacka.Ekspansja polskich przedsiebiorstw przemyslu spozywczego na rynkach zagranicznych.Rola
marketingu i planowania w organizowaniu widowni teatralnej na przykladzie teatru laznia nowa w nowej
hucie..Inwentaryzacja aktywow trwalych i wplyw na wynik finansowy gminy leki szlacheckie.Ocena procesu
szkolen przez uczestnikow na przykladzie organizacji sektora bankowego..Smierc strony w procesie
cywilnym.Optymalizacja lancucha dostaw w przemysle papierniczym na przykladzie przedsiebiorstwa jackpol w olawie..Pozaplacowe czynniki jako istotny element wynagrodzenia wplywajacy na proces motywacyjny
pracownikow w firmie press glas.praca licencjacka budzet gminy .Kompetencje pracownikow w zakresie
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negocjacji handlowych (na przykladzie wielicar sp. Z o.o.).Analiza kredytu hipotecznego w ing banku slaskim
s.a. jako formy finansowania nieruchomosci.Przedsiebiorstwa rodzinne - specyfika funkcjonowania oraz
istota zarzadzania zasobami ludzkimi.Formy promowania kultury indyjskiej w krakowie w latach 20052007..Seminarium prawo rolne.praca licencjacka budzet gminy .Ewidencja podatkowa malych i srednich
przedsiebiorstw ..Analiza porownawcza struktury funduszy i ich wykorzystania na przykladzie towarzystwa
funduszy inwestycyjnych aviva investors i millenium.Uchodzcy klimatyczni w aspekcie
prawnomiedzynarodowym.Jak pisac prace magisterska.Rola instytucji samorzadowych w swiadczeniu uslug z
zakresu pomocy spolecznej w gminie klomnice oraz gminie kruszyna.Wybrane elementy procesu kadrowego
na podstawie przedsiebiorstwa produkcyjnego pphu barda w radomsku.Narzedzia ksztaltowania wizerunku
firmy na przykladzie grupy ing.Ocena kondycji finansowej podmiotu gospodarczego na przykladzie gminnej
spoldzielni samopomoc chlopska w kleszczowie.System ubezpieczen spolecznych na przykladzie polski i
wielkiej brytanii..Przejscie ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarow wedlug konwencji
wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow.Analiza ocen pracowniczych jako motywatora
w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa amcor..Psychometryczne kryteria
w stosowaniu metod doboru zawodowego.Spoldzielnia socjalna jako podmiot ekonomii spolecznej..praca
licencjacka budzet gminy .Wykladnia gospodarcza na tle pozostalych zasad wykladni prawa.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow gminy wlodowice w latach 2006-2010.Rola wydzialu gezodezjikartografii- katastru i gospodarki nieruchomosciami starostwa powiatowego w zawierciu w kontekscie
inwentaryzacji powykonawczej budynku mieszkalnego.Sokal- piotr. - zastaw zwykly i rejestrowy na akcjach
.praca licencjacka budzet gminy .Bartoszek- adam. Red. - aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkancow a
jakosc zycia w miastach peryferyjnych .Przesluchanie swiadka incognito.Problemy (bariery) zwiazane z
funkcjonowaniem klastrow (na przykladzie regionu lodzkiego).Przeslanki i zasady odpowiedzialnosci
przewoznika za zycie i zdrowie pasazera w transporcie morskim i lotniczym.Implementacja dyrektyw vat w
wielkiej brytanii- francji oraz polsce.Ksztaltowanie marki w firmie sprzetu sportowego na przykladzie firmy
adidas.Paik- leslie. - discretionary justice : looking inside a juvenile drug court .Polskie parabanki na
przykladzie spoldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych i pracowniczych kas zapomogowopozyczkowych.Wplyw podnoszenia jakosci zasobow ludzkich na przewage konkurencyjna
przedsiebiorstwa(na przykladzie polskiego oddzialu amerykanskiej korporacji z branzy nowoczesnych
technologii).Skup- magdalena. Red. - zrownowazony rozwoj : aspekty rozwoju spolecznosci lokalnych
.Finansowanie infrastruktury drogowej z funduszy europejskich na przykladzie zwiazku gmin regionu
kutnowskiego.Analiza finansowa lodzkiej spoldzielni mleczarskiej jogo na przestrzeni lat 20032008.Instrumenty kontroli parlamentarnej rzadu.Zamowienia publiczne na roboty budowlane na przykladzie
modernizacji i termomodernizacji szkoly podstawowej nr 16 w piotrkowie trybunlaksim.Dzialalnosc
kredytowa banku spoldzielczego w bedzinie.Odpowiedzialnosc przedkontraktowa w glownych europejskich
systemach prawnych.praca licencjacka budzet gminy .Wynik finansowy w rachunkowosci zakladu
budzetowego na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.Zarzadzanie budzetem w
gminie kobiele wielkie.Prace magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Ile kosztuje praca
magisterska.Propaganda trzeciej rzeszy - proba charakterystyki i podstawowych metod i srodkow.praca
licencjacka budzet gminy .Inwestycje w nieruchomosci stanowiace wlasnosc samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy blachownia 2008-2010..Europejski bank centralny - jego rola- znaczenie i funkcje w
europejskim systemie bankow centralnych..Praca licencjacka z fizjoterapii.Wplyw turystyki na rozwoj
przedsiebiorstw z branzy gastranomii na przykladzie restauracji aperitif.Prace magisterskie stosunki
miedzynarodowe.Style kierowania jako instrument ksztaltowania zaangazowania pracownikow w organizacji
pozarzadowej.praca licencjacka budzet gminy .Pun- ngai - pracownice chinskich fabryk .Ksztaltowanie
proinnowacyjnosci w przedsiebiorstwach turystycznych na przykladzie biura podrozy partner travel w
tarnowie..Sposoby pozyskiwania informacji gospodarczej .Stres organizacyjny a wypalenie zawodowe w
swietle badan wlasnych.Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogow unii europejskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Pozycja rady ministrow we wladzy wykonawczej w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2
kwietnia 1997 roku.Szkolenia jako element zarzadzania zasobami ludzkimi i motywowania niematerialnego
na przykladzie jednostki penitencjarnej.Dzialalnosc kredytowa bankow na przykladzie banku spoldzielczego
..
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w gogolinie..Ewolucja odpowiedzialnosci odszkodowawczej wladzy publicznej na przykladzie skargi o
stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia sadu w postepowaniu cywilnym.Wplyw
oceny na motywacje pracownikow na przykladzie firmy na terenie slaska..Analiza finansowa
przedsiebiorstwa a ocena zdolnosci kredytowej..Ewolucja modelu dziedziczenia gospodarstw rolnych w
polsce.Rola analizy wskaznikowej w procesie podejmowania decyzji w spolce udzialowiec.Rozliczenie
inwestycji pn. Polsko - czeskie centrum szkolenia rycerstwa - budowa sredniowiecznego grodu drewnianegoprzy udziale srodkow europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach inicjatywy wspolnotowej
interreg iii a czechy - polska- na przykladzie gminy byczyna..Polityka banku wobec klientow instytucjonalnych
i indywidualnych na przykladzie mazowieckiego banku regionalnego s.a. oddzial w piotrkowie
trybunalskim.Male i srednie przedsiebiorstwa w gospodarce rynkowej w polsce i w niemczech.Weresamarzenna. Red. - wymiar krajowy i regionalny .Prace licencjackie z administracji.Przygotowanie
przestepstwa w polskim prawie karnym.Kryteria wstapienia do strefy euro a polska gospodarka.Instytucja
separacji w polskim prawie cywilnym.Minimalizacja ryzyka kredytowego (na przykladzie banku
spoldzielczego w poddebicach).Status prawny arbitra w prawie polskim i niemieckim.Znaczenie systemu
motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w opolu.Ocena
oplacalnosci projektu na przykladzie inwestycji realizowanej przez cukrownie glinojeck s.a.praca licencjacka
budzet gminy .Sektor pozarzadowy jako szansa na zatrudnienie..Opodatkowanie dochodow wspolnikow
spolki komandytowo-akcyjnej.Promocja imprez sportowych organizowanych przez miejski osrodek sportu i
rekreacji w czestochowie.Egzekucja obowiazku oproznienia lokalu.Zajecie wynagrodzenia za
prace.Uwarunkowania wykorzystania zewnetrznych zrodel finansowania rozwoju lokalnego .Ochrona sfery
seksualnej maloletniego w swietle kodeksu karnego z 1997 r. .Prace licencjackie z zarzadzania.Instrumenty
ograniczania negatywnych skutkow kryzysu finansowego przedsiebiorstwa.Odpowiedzialnosc wspolnikow
spolki cywilnej za zobowiazania.Efektywny system szkolen na przykladzie firmy lhoist polska.Strategie
finansowe wybranych spolek gieldowych.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza panstw czlonkowskich za naruszenie prawa unii europejskiej.Szkolenia pracownikow jako
podstawowy element zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji publicznej..Opodatkowanie malych i
srednich przedsiebiorstw podatkiem dochodowym..Handel i uslugi przez internet w firmie krakinform sp. Z
o.o..Ocena mozliwosci budzetu gminy baranow w realizacji projektow unijnych w latach 2004 - 2006..Rady
pracownikow jako element partycypacji pracowniczej w polsce..Przestepczosc zorganizowana w
kazachstanie.zrodla finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza wybranych
produktow i uslug bankowych dla klientow indywidualnych na przykladzie pko bp sa.Przestepstwa przeciwko
mieniu z uzyciem przemocy.Agencja pracy tymczasowej jako pracodawca.Pisanie prac inzynierskich.praca
licencjacka budzet gminy .Wyniki finansowe sektora bankowego w polsce w latach 2000-2005.Turystyka
praca licencjacka.Transport polski w swietle wyznan zwiazanych z wejsciem polski do unii
europejskiej..Reklama niekonwencjonalna jako czynnik konkurencyjny firmy.Zarzadzanie szkola wobec
szczegolnych potrzeb edukacyjnych uczniow: rozumienie roli zawodowej a zaangazowanie nauczycieli w
prace z uczniami dyslektycznymi..Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa zachodniopomorskiego w
okresie od 2000 do 2005 roku..Zarzadzanie gospodarka odpadami w skali lokalnej (na przykladzie miasta
bielsk podlaski) .Kubow- adam (1951- ). Red. - polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekscie zmian
demograficznych .Przypisywanie odpowiedzialnosci karnej za blad lekarski w kontekscie zastosowan
konstruktu modelowego wzorca osobowego w ujeciu prawnoporownawczym z prawem angloamerykanskim.Implementacja dziesiatej dyrektywy do przepisow polskiego prawa spolek.Ocena gospodarki
finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy janow w latach 2005-2007.praca
licencjacka budzet gminy .Specyfika sprzedazy uslug transportowych w branzy tsl na przykladzie firmy
x.Biznes plan jako instrument wspomagajacy rozwoj przedsiebiorstwa.Konferencje charyzmatyczne jako
element turystyki religijnej.Dzialalnosc sektora pozarzadowego na rzecz osob bezdomnych i zagrozonych
bezdomnoscia na przykladzie realizacji programu ministra pracy i polityki spolecznej powrot osob
bezdomnych do spolecznosci w latach 2004-2006.Pakiet socjalny jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie auchan czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy
finansowej do oceny efektywnego gospodarowania przedsiebiorstwem na przykladzie nadlesnictwa
..
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kutno.zrodla finansowania dzialalnosci sektora malych i srednich przedsiebiorstw..Praca magisterska
temat.Wplyw kosztow na ksztaltowanie sie wyniku finansowego w przedsiebiorstwie na przykladzie
przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011.Karty platnicze jako oferta uslugi banku pko bp s.a..Wplyw pit na
dochody gromadzone przez drugi urzad skarbowy w kielcach.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w
systemie terapeutycznym wobec skazanych uzaleznionych od alkoholu-srodkow odurzajacych lub
psychotropowych.Przykladowe tematy prac magisterskich.Zjawiska patologiczne w spolecznym srodowisku
pracy.Budzetowanie jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie w malej firmie produkcyjnohandlowej.Zarzadzanie strategiczne podstawa rozwoju gminy opoczno.Kultura narodowa a kultura
organizacyjna hotelu na przykladzie wenezueli..Prawna analiza zbrodni katynskiej.Inwestycje
infrastrukturalne a poziom konkurencyjnosci gminy (na przykladzie gminy lowicz).Stawiarski- andrzej. Red. miesiecznik kapitalowy .Rola dzialalnosci szkoleniowej w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie na przykladzie mittal steel poland s.a. oddzial w dabrowie gorniczej.Znaczenie podsystemu
spolecznego w procesie wzrostu i rozwoju firm stosujacych zarzadzanie logistyczne.Zasada wylacznosci
ustawowej w nakladaniu podatkow.Proces szkolenia kadr na przykladzie huty bankowa.praca licencjacka
budzet gminy .Finansowanie inwestycji w spolkach kapitalowych.Amortyzacja srodkow trwalych w swietle
prawa podatkowego i bilansowego.Rzetelnosc pracownikow dzialu sprzedazy- a zarzadzanie placowka
handlowa na podstawie pge kwb belchatow s.a..Ochrona trwalosci stosunku pracy ze wzgledu na pelniona
funkcje spoleczna.Obowiazki panstwa wobec przedsiebiorcow.Ocena funkcjonowania systemu finansowo ksiegowego insert gt w zakladzie rzezniczo-wedliniarskim bara jacek.Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy klomnice w latach 2007 -2011.Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - the
polish spatial development concept versus european visions of spatial development perspectiv.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw kosztow wynagrodzen na wynik finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa
transtartak w latach 2007-2009.Znaczenie samorzadu uczniowskiego dla zarzadzania szkola..Analiza
statystyczna budzetu gminy baranowo.praca licencjacka budzet gminy .Oddzialywanie narodowego banku
polskiego na gospodarke finansowa panstwa..Marketing spoleczny a problemy rynku pracy.Tunezja w
ofertach biur podrozy.Specjalnosc zarzadzanie zasobami ludzkimi jako miejsce ksztaltowania kompetencji
menedzerskich - oczekiwania i opinie studentow wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Populizm
penalny- populizm a demokracja..Style kierowania a kultura organizacyjna firmy.Motywacyjna rola pracy
zespolowej na przykladzie kopalni wegla kamiennego sosnica-makoszowy.Miejsce i rola przywodztwa w
edukacji na przykladzie zespolu szkol nr 1 w czestochowie.Zespol wypalenia zawodowego u lekarzy na
podstawie badan wlasnych.Franczyza jako forma finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Refundacja
lekow i jej znaczenie dla apteki na przykladzie apteki x.Rozwoj rynku handlu elektronicznego (na przykladzie
serwisu allegro.pl).Analiza kredytu hipotecznego w ing banku slaskim s.a. jako formy finansowania
nieruchomosci.Kolejnosc zaspokajania naleznosci w podziale sumy uzyskanej z egzekucji.Prace dyplomowe
bhp.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu na
przykladzie grupy zywiec..Ocena efektow wsparcia srodkami pomocowymi unii europejskiej malych i
srednich przedsiebiorstw w wojewodztwie lodzkim.Wplyw korupcji na bezpieczenstwo wewnetrzne
polski.Strategie motywowania pracownikow w swietle wiedzy i doswiadczen praktycznych.Przedmiotowe
przeslanki odpowiedzialnosci czlonkow zarzadu za zobowiazania spolki z o.o.na podstawie art.299
k.s.h..praca licencjacka budzet gminy .Narodziny dziecka jako zrodlo odpowiedzialnosci w polskim prawie
cywilnym. Roszczenia z tytulu wrongful conception.praca licencjacka budzet gminy .Roznice i podobienstwa
w kosztach i zrodlach finansowania oswiaty na przykladzie szkoly publicznej i niepublicznej.Egzekwowanie
prawa autorskiego w internecie wobec uzytkownikow koncowych- a poszanowanie przyslugujacego im
prawa do ochrony danych osobowych i dostepu do inernetu w swietle polskich oraz europejskich rozwiazan
legislacyjnych.Terroryzm islamski jako zjawisko we wspolczesnym swiecie..Polityka promocji jako element
marketingowej dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy turbocare poland s.a. w lublincu..Istotnosc
informacji o przeplywach pienieznych w sprawozdawczosci finansowej xxi wieku.Ekonomiczne i polityczne
aspekty stosunkow polski i rosji.Mediacja i inne instrumenty procesowe realizujace idee sprawiedliwosci
naprawczej w polskim postepowaniu karnym.Szlak architektury romanskiej w wojewodztwie swietokrzyskim
jako produkt turystyczny..Finanse w samorzadzie gminnym na przykladzie gminy kleszczow.Prace
..

..
doktorskie.Rola i wplyw interpolu w zwalczaniu przestepczosci miedzynarodowej .Opodatkowanie
podatkiem dochodowym przedsiebiorstw.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Analiza budzetu
samorzadu tertorialnego na przykladzie gminy kozieglowy w latach 2006-2010.Rola gospodarki komunalnej
w rozwoju spolecznosci lokalnej.Promocja jako skuteczne narzedzie sprzedazy.Kobiety i mlodziez jako grupy
w szczegolnej sytuacji na rynku pracy w polsce w latach 2005 - 2010.praca licencjacka budzet gminy .Wydanie
wyroku zaocznego.Niesprawcze postacie przestepnego wspoldzialania.Postepowanie zabezpieczajace w
sprawach z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej.Komercjalizacja prawa do wizerunku sportowcow
profesjonalnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Powstanie zobowiazania w
prawie polskim i niemieckim.Wplyw reklamy piwa na decyzje nabywcze konsumentow.Wybrane prawne
formy finansowania inwestycji spolek z o. O. Z sektora msp.Outsourcing uslug logistycznych jako element
zarzadzania w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Powszechny system opieki zdrowotnej a dobrowolne
ubezpieczenia zdrowotne w polsce..Polityka kredytowa banku na przykladzie millennium bank
sa.Formulowanie i wybor strategii dzialalnosci przedsiebiorstwa b+b przy wykorzystaniu analizy swot.Konflikt
interesow w administracji publicznej.Koncepcja prawa do prywatnosci w swietle konstytucji stanow
zjednoczonych oraz orzecznictwa sadu najwyzszego.Gospodarka komunalna miasta gorlice..Skuteczne
metody pozyskiwania zasobow ludzkich w organizacji.Uwarunkowania pracy menedzera w erze
informacyjnej.Polityka wizowa i migracyjna unii europejskiej.Mechanizmy dyktatury sowieckiej w latach
dwudziestych i trzydziestych xx w..Zapotrzebowanie ziemi na energie. Innowacyjny projekt desertec energia sloneczna z pustyn.Systemy elektroniczne wspomagajace transport samochodowy.Ochrona
konsumenta w swietle obowiazujacych przepisow prawa oraz rola miejskiego rzecznika konsumentow w
procesie dochodzenia roszczen i realizacji praw konsumentow..Customizacja uslug logistycznych w aspekcie
organizacji procesow pakowania i transportu dziel sztuki na przykladzie firmy art logistic.Postepowanie
mandatowe w polskim prawie wykroczen.Programy unii europejskiej na lata 2007-2013 szansa rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw na jednolitym rynku.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w wybranym urzedzie
skarbowym..Analiza efektow kalendarzowych na rynku akcji w arabii saudyjskiej.Systemy elektroniczne
wspomagajace transport samochodowy.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow
przemyslu cukierniczego wawel sa.Seminarium ii r.sum.zak. Historii administracji i mysli
administracyjnej.Potencjal dochodowy jednostek samorzadu terytorialnego- a mozliwosci finansowania
zadan oswiatowych..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie programowanego oddzialywania.
Mozliwosci resocjalizacji skazanych.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w branzy it w polsce na przykladzie
firmy dell sp. Z o.o..Usilowanie nieudolne w polskim systemie prawnym.Internet jako medium promocji i
reklamy firmy..Biuletyn informacji publicznej jako realizacja konstytucyjnej zasady
jawnosci.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o. Na podstawie art. 299 kodeksu spolek
handlowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena satysfakcji klientow z
jakosci uslug administracyjnych swiadczonych przez wydzial spraw obywatelskich i migracji lodzkiego urzedu
wojewodzkiego w lodzi.Kurowski- jacek. Red. - logistyka a bezpieczenstwo : analiza wybranych problemow
.Przestepstwo zabojstwa(art 148 kk).zrodla finansowania inwestycji rzeczowych w cementowni odra s.a. w
opolu..Fundusze strukturalne jako zewnetrzne zrodlo finansowania sektora msp w polsce.Budzet gminy
kutno na tle pozyskiwania srodkow z funduszy unii europejskiej.Zarzadzanie elementami strumienia wartosci
produkcyjnej przy wytwarzaniu wlokniny..Analiza i ocena systemu dystrybucji w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy cefarm czestochowa s.a..Kredyt hipoteczny w dzialalnosci getin banku s.a..Minimalne
standardy ochrony praw skazanego.Kapital wlasny w spolkach kapitalowych a kontynuacja dzialalnosci
gospodarczej.Rola podatkow w dochodach gminy na przykladzie gminy tuszyn.Dynamika i struktura
bezrobocia w polsce w latach 2000-2006 i metody jego zwalczania.Zasady pisania pracy licencjackiej.Praca
magisterska z pedagogiki.Postepowanie w sprawach o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej
lub pozostajacej pod opieka.Zarzadzanie konfliktem w firmie prywatnej i urzedzie administracji
panstwowej..Kierowanie personelem w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie centrum
ksztalcenia praktycznego.Hsieh- tony - dawaj innym szczescie : sciezka pasji- zysku i celu .Prawna
problematyka mobbingu w srodowisku pracy w polsce i unii europejskiej.Analiza plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie comarch s.a..praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc
..

..
przedsiebiorstw na przykladzie spolki akcyjnej..Analiza wyplywu funduszy unii europejskiej na finansowanie
zadan gminy mykanow.Uznanie miedzynarodowe - aspekty prawne i polityczne.Amortyzacja bilansowa i
podatkowa srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych.Polityka energetyczna unii europejskiej i
polski..Hala warsztatowa z wciagnikiem podwieszonym praca inzynierska budownictwo.Analiza zrodel
finasowania zadan gmin na podstawie gminy klomnice w latach 2006-2010.Innowacyjna infrastruktura
magazynowa i manipulacyjna.Bliskosc bankow spoldzielczych z lokalna spolecznoscia..Ffaktoring- jako
krotkoterminowe zrodlo finansowania przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Kierowanie
wyspecjalizowanymi zespolami ratowniczymi w grupach ratownictwa gorskiego- na przykladzie grupy
jurajskiej gopr.Zakopane jako centrum sportow zimowych.Elementy marketingu we wspolczesnej
dzialalnosci kosciolow na przykladzie wybranych parafii i gmin wyznaniowych.Analiza dochodow i wydatkow
ubezpieczen spolecznych.Miejsce reklamy internetowej we wspolczesnych dzialaniach reklamowych (na
wybranym przykladzie).Sluzby- inspekcje- straze.Zdolnosc arbitrazowa w prawie polskim i francuskim.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Szkolenie jako element sukcesu organizacji.Analiza
techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiazan stropow / lub pokryc dachowych/ lub elewacji/. Praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Analiza systemu czlowiek - obiekt techniczny otoczenie ze szczegolnym uwzglednieniem aspektow ergonomicznych w przedsiebiorstwie produkcyjnym
tedrive poland ul. Kaliska 72 praszka..Charakterystyka programow do planowania i kontroli przedsiewziec
budowlanych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Skarga o naruszenie
zobowiazan traktatowych (art. 258-260 tfue) w sprawach z zakresu ochrony srodowiska (ze szczegolnym
uwzglednieniem uchybien zwiazanych z transpozycja i stosowaniem dyrektyw srodowiskowych).Podstawy
skargi o wznowienie postepowania cywilnego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Analiza procedury pozyskiwania srodkow unijnych w ramach europejskiego funduszu spolecznego na
przykladzie projektu dobry poczatek realizowanego przez powiatowy urzad pracy w tarnowskich
gorach.Karna i karnoadministracyjna odpowiedzialnosc pracodawcow.Dzialalnosc sektora ubezpieczen w
polsce w warunkach czlonkostwa w unii europejskiej na przykladzie grupy pzu.Standardy obslugi klienta
bankowego na przykladzie invest banku..Prace licencjackie turystyka.Dyskryminacja pracownika w
zatrudnieniu.Fundusze wspierajace rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw po wejsciu polski do unii
europejskiej.Organizacja imprez sportowych (na przykladzie turniejow pilki halowej).Porownanie pozycji
ustojowej wojta- starosty i marszalka wojewodztwa..Formy i strategie internacjonalizacji przedsiebiorstwa na
przykladzie ford motor company.Dochody budzetu panstwa z tytulu wplywow z podatkow bezposrednich i
posrednich w latach 2003-2005.Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstw.Reklama a sposob
postepowania nabywcow na rynku.Podstawy bezpieczenstwa rp.Promocja gminy ciasna.Wycena jako
narzedzie zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Pisanie pracy doktorskiej.Czynniki ograniczajace
ryzyko kredytowe na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.System podatkowy w polsce
na tle rozwiazan unijnych..Wplyw wartosci niematerialnych na konkurencyjnosc przedsiebiorstw na
przykladzie nzoz poradnia stomatologiczna dental-team.Otoczenie finansowe i prawne msp w polsce.Ocena
kondtcji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie lodzkiego zakladu uslug komunalnych.Darmowe prace
magisterskie.Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie kondycji ekonomicznej spolki top farms glubczyce w
latach 2002 - 2006..Akcesoryjnosc poreczenia.Kontrola koncentracji przedsiebiorstw na gruncie
rozporzadzenia rady nr 139/2004/we i w orzecznictwie sadow wspolnotowych.Szkolenia jako czynnik
rozwoju zasobow ludzkich organizacji.Zastosowanie systemow magazynowych w pgf s.a..Prostytucjaproblem spoleczny- kulturowy i prawny.Konflikt etniczno-jezykowy w belgii.Promocja produktu
terytorialnego na przykladzie miasta opola..Prace dyplomowe architektura.Analiza dochodow i wydatkow
budzetu gminy na przykladzie gminy mykanow..Korzystanie z profesionalnej reklamy i promocji w
zarzadzaniu przedsiebiorstwami (w swietle doswiadczen pracowni reklamowej city color w
kielcach).Strategie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstaw budowlanego
--rekonsbud sp.zo.o.Rozwoj firmy a rozwoj wlasny w opiniach pracownikow malych
przedsiebiorstw.Dynamika teorii rewolucji wlodzimierza iljicza uljanowa lenina.Caban- wieslaw (1928- ). Red.
- globalizacja przyczyna ubozenia podatkowego panstwa? .Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej
polskiej w konstytucjach niepodleglej polski..Banski- jerzy (1960- ). - wspolczesne przeksztalcenia spoleczno..

..
gospodarcze a potencjal ludnosciowy wschodniej polsk.Zarzadzanie gospodarka magazynowa na przykladzie
przedsiebiorstwa x..Rola podatkow i oplat jako zrodla finansowania budzetu gminy /na przykl.budzetu gminy
konskie/.praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Fuzje i przejecia przedsiebiorstw.Komercjalizacja i prywatyzacja jako droga zmian wlasnosciowych w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Polityka karna i wykonanie kar na tle transformacji systemowej w
polsce.Systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie szkola.Nabor i dobor pracownikow w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy cefarm - czestochowa s.a..Motywacja finansowa na przykladzie
koniecpolskich zakladow plyt pilsniowych.Ewaluacja jako narzedzie zarzadzania szkola..Prace dyplomowe
logistyka.Definicja wypadku przy pracy w prawie polskim.Wykonywanie prawa poboru w stosunku do akcji
roznych rodzajow.Proces harmonizacji opodatkowania dochodow osob prawnych w unii
europejskiej.Entomologia sadowa..Wplyw gminy na rozwoj lokalny na przykladzie gminy kleszczow.Trwale
uchylenie sie od sluzby wojskowej ( art 339 kodeksu karnego).Strategia rozwoju i konkurowania dostawcow
komponentow budownictwa sportowego na przykladzie firmy tilia s.a..Instytucja sprzeciwu w polskim
postepowaniu karnym.Biegly rewident jako uslugodawca w swietle regulacji polskich i
miedzynarodowych.Przekroczenie granic obrony koniecznej w kodeksie karnym z 1997 r..Nadzor autorski na
budowie – przepisy i praktyka praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie
kultury organizacyjnej w przedsiebiorstwie x..Logistyczna obsluga klienta na podstawie firmy partner logistic
sp. Z o.o..Gorynia- marian (1956- ). Red. - the influence of poland’s accession to the euro zone on the
international competitiveness and in.Funkcjonowanie podatku od towarow i uslug na podstwie wybranego
podmiotu..Analiza komparatywna procedur minimalizacji ryzyka kredytowego(na przykladzie ge money bank
s.a. i pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Struktura i poziom uzdolnien w planowaniu kariery
zawodowej studentow.Klienci oraz ich zachowania na eurorynku.Dzialania promocyjne na przykladzie
telekomunikacji polskiej s.a..Metody strategicznej rachunkowosci zarzadczej w zarzadzaniu cyklem zycia
produktu.Pozyskiwanie kapitalu obcego przez jednostki samorzadu terytorialnego .Koszty wynagrodzen a
sytuacja kryzysowa przedsiebiorstwa.Europejski urzad policji.geneza-organizacja-podstawy funkcjonowania i
praktyczne przejawy dzialalnosci europolu.Pomoc spoleczna jako zadanie wlasne gminy.Marketing w
sektorze materialow budowlanych.Menedzer i jego rola we wspolczesnym zarzadzaniu.Przejscie z
podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow na ksiegi handlowe..Szkolenia pracownikow i ich
odzwierciedlenie w rachunkowosci.Funkcje teatru amatorskiego w spolecznosci lokalnej nowego
sacza..Formy zabezpieczen zwrotnosci kredytow bankowych.Ewolucja pozycji ustrojowej senatu w
konstytucjach niepodleglej polski.Gospodarstwa domowe na rynku kredytow konsumpcyjnych i
gospodarczych.Motywowanie i ocena pracownikow na przykladzie firmy telekomunikacyjnej ptc sp. Z o.o.
Przedstawiciela sieci era..Leasing jako niekonwencjonalne zrodlo finansowania przedsiebiorstw..Zarzadzenie
personelem - zatrudnianie pracownikow przez agencje pracy tymczasowej..Grupa interesu na terenie
wojewodztwa opolskiego..Stosunki majatkowe malzenskie w okresie separacji.Migracje polakow po
wstapieniu do unii europejskiej.Analiza sytuacji finansowej banku spoldzielczego esbank w latach 20042008.Dziela osierocone.Geneza i rozwoj europejskiej unii walutowej.System wynagradzania jako element
zarzadzania w duzych jednostkach organizacyjnych na przykladzie auchan polska sp z o.o..Ocena systemu
motywacji w rejonowym przedsiebiorstwie wodociagow i kanalizacji spolka z o.o. W chrzanowie.praca
licencjacka budzet gminy .Udzial oraz kierownictwo w zorganizowanej grupie przestepczej badz zwiazku
przestepczym.Sadowa kontrola administracji w sprawach pracowniczych sluzb mundurowych na przykladzie
funkcjonariuszy policji.Wplyw dzialalnosci kredytowej banku na wielkosc jego wyniku finasowego na
przykladzie banku spoldzielczego.Rachunek kosztow rodzajowych na przykladzie przedsiebiorstwa
handlowego.Metody rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
radomsku.Dystrybucja globalna w dzialalnosci marketingowej na przykladzie avon cosmetics
polska.Funkcjonowanie oplaty planistycznej i oplaty adiacenckiej w jednostce samorzadu terytorialnego na
przykladzie konstantynowa lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Koncepcja logistycznej obslugi klienta na przykladzie gminnej spoldzielni
samopomoc chlopska w ozorkowie.Nowe systemy docieplania budynkow i ich analiza techniczno –
ekonomiczna ocena oplacalnosci inwestycji termo modernizacyjnych praca inzynierska
..
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budownictwo.Zarzadzanie personelem oraz realizacja zadan pracownikow urzedu gminy w strzeleczkach
dotyczacych zrownowazonego rozwoju regionu..praca licencjacka budzet gminy .Profesjonalizacja
zarzadzania firma rodzinna na poszczegolnych etapach jej rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Rachunek
kosztow rodzajowych na przykladzie przedsiebiorstwa x.Ujecie i wplyw na sprawozdanie jednostki kosztow i
przychodow z tytulu dlugoterminowych kontraktow budowlanych wedlug prawa podatkowego i
bilansowego.Analiza wybranych problemow kadry zarzadzajacej z planowaniem i zarzadzaniem zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie produkcyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Kierowanie personelem w
jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie centrum ksztalcenia praktycznego.praca licencjacka
budzet gminy .Pisanie prac warszawa.Zarzadzanie jakoscia zywnosci przez system haccp na podstawie firmy
grot.Efekt kraju pochodzenia a postrzegania jakosci samochodow japonskich w polsce.Wybrane zewnetrzne
zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Ocena efektywnosci dzialalnosci otwartych
funduszy emerytalnych na przykladzie comercial unionion otwarty fundusz emerytalny..Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow azotowych kedzierzyn-kozle w latach 20062008.Systemy ochrony praw czlowieka.Zarzadzanie jakoscia w hotelu na przykladzie hotelu sheraton w
krakowie.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa za pomoca metod finansowych na przykladzie firmy
pronox technology s.a..Organizacja i zarzadzanie bankiem na przykladzie banku pekao s.a..Determinanty
funckcjonowania dystrybucji firmy transportowo- spedycyjnej w aspekcie miedzynarodowym.Rola
prokuratora w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Rola senatu w procesie
prawotworczym w polsce.Bariery i szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego w polsce.Procesowa organizacja
logistyki w kreowaniu wartosci dla klienta.Techniki manipulacyjne stosowane w przekazach
reklamowych.Kontrole zewnetrzne i wewnetrzne w instytucjach publicznych i samorzadowych na przykladzie
starostwa powiatowego w czestochowie.Wzor planu pracy magisterskiej.Wplyw reklamy na ksztaltowanie
wizerunku przedsiebiorstwa.Postepowanie dowodowe w procedurze administracyjnej..praca licencjacka
budzet gminy .Wykorzystanie srodkow unijnych w finansowaniu samorzadowych przedsiewziec
inwestycyjnych na przykladzie gminy krzeszowice w latach 2004-2010..praca licencjacka budzet gminy
.Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa abc.Gminny osrodek
pomocy spolecznej jako jednostka sluzaca rozwiazywaniu problemow spolecznych gminy olawa.System
controllingu w sieci franchisingowej.Korol- tomasz. - upadlosc przedsiebiorstw a wykorzystanie sztucznej
inteligencji .Analiza systemu motywacyjnego w organizacji (na przykladzie biblioteki politechniki
lodzkiej).Wycena wybranej spolki metoda dcf.Profil stresu organizacyjnego w oddziale banku pko bp w
krakowie.Kreowanie wizerunku firmy jako element jej kultury organizacyjnej.Wplyw szkolen pracowniczych
na proces adaptacji w miejscu pracy na podstwie firmy gedeon richter marketing polska sp. Z
o.o..Opodatkowanie turystyki na przykladzie biura turystycznego x.Europejski bank centralny - jego rolaznaczenie i funkcje w europejskim systemie bankow centralnych..Rola systemu placowego w
przedsiebiorstwie na podstawie badan w rafako s.a...Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projekcie pod nazwa
partnerstwo inicjatyw nowohuckich - inicjatywa wspolnotowa equal.praca licencjacka budzet gminy
.Strategia marketingowa polkomtel s.a..Seminarium ii r.niest. V r- kat.hist.dok. Politycznych i
prawnych.Organizacja pracy biur posrednictwa w obrocie nieruchomosciami w kontekscie norm jakosci iso
9001:2000.Pozwolenie na realizacje budowli przeciwpowodziowej..Znaczenie komunikacji marketingowej w
pozycjonowaniu marek piw - analiza i ocena na przykladzie dzialan podejmowanych przez grupe zywiec i
kompanie piwowarska.Promocja regionu turystycznego na przykladzie pienin.Szanse oraz bariery rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw..Analiza systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2008 na
przykladzie firmy bolarus s.a..Referendum ogolnokrajowe w polsce.Unia europejska jako forum wymiany
doswiadczen i pomyslow zwiazanych z edukacja.Upadlosc przedsiebiorcy osoby fizycznej.Rola instytucji
samorzadowych w przeciwdzialaniu zjawisku bezrobocia w powiecie pajeczanskim na przykladzie
powiatowego urzedu pracy.Kategoria prawdy jako przeslanka wylaczenia odpowiedzialnosci za
znieslawienie.Analiza strategiczna otoczenia przedsiebiorstwa na wybranym przykladzie .Wozniak- michal
gabriel (1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy : w kontekscie spojnosci spolecznoekonomiczne.Analiza ryzyka kredytowego na przykladzie banku pko bp s.a.Ewolucja sadownictwa
administracyjnego w polsce (historia i wspolczesnosc).Outsourcing jako sposob ksztaltowania przewagi
..

..
konkurencyjnej przedsiebiorstw.Dzialalnosc organizacji wirtualnych na rozwinietych rynkach elektronicznych
(na przykladzie sektora bankowego).Logistyczna obsluga klienta w dobie wirtualnej gospodarki - na
przykladzie wybranych sklepow inernetowych.Gospodarka finansowa w mikroprzedsiebiorstwie.praca
licencjacka budzet gminy .Rola i zadania organow w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Pomoc w
pisaniu prac licencjackich.Struktura dochodow podatkowych w polsce oraz w krajach skandynawskich.
Trendy dlugookresowe i reakcja na kryzys finansowy.praca licencjacka budzet gminy .Pokolenie y na rynku
pracy.Prace magisterskie przyklady.Instytucja scalania i wymiany jako instrument poprawy struktury gruntow
rolnych.Globalizacja - korzysci o zagrozenia. Rola polski rynku swiatowym.Zarzadzanie personelem w malej
firmie na przykladzie p.h.u. dag-dar.Zasady funkcjonowania podatku od towarow i uslug w polsce.Sytuacja
ekonomiczna sektora msp w polsce - ujecie regionalne.Satysfakcja klienta na rynku motoryzacyjnym na
podstawie firmy nivete.Temat pracy magisterskiej pedagogika.Wybrane formy finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy x.Unia europejska- unia gospodarcza i walutowa konsekwencje- wspolny pieniadz..Prezydent rzeczypospolitej polskiej a prezydent republiki ukrainyporownanie instytucji.Kobiety i mlodziez jako grupy w szczegolnej sytuacji na rynku pracy w polsce w latach
2005 - 2010.Zarzadzanie logistyczne dystrybucja czesci zamiennych w branzy motoryzacyjnej.Bar- wieslaw sytuacja prawno-polityczna ministrow kultow w meksyku .Pisanie prac licencjackich.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza efektywnosci inwestycji kredytowanych na przykladzie spolki
deweloperskiej..Pisanie pracy dyplomowej.Organizacja pomocy spolecznej w powiecie
limanowskim..Anderson- james c. - sprzedawcy wartosci .Zasady doboru jakosciowego materialow przy
projektowaniu skladu betonu zwyklego. Praca inzynierska budownictwo.Rynek nieruchomosci
mieszkaniowych w czestochowie na tle najwiekszych miast wojewodztwa slaskiego.Nowoczesna promocja
wspolczesnego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy f.h.u. agro bogdan kocieba.praca licencjacka budzet
gminy .Rola internetu w komunikacji marketingowej miedzy bankiem a klientem.Analiza i ocena
rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie spolki srubex s.a..Pieniadz elektroniczny status i miejsce w
porzadku prawnym.Czynniki rozwoju malej firmy uslugowej na przykladzie firmy silver express michal
peda.Ryzyko kredytowe i sposoby jego minimalizacji na przykladzie banku pko bp s.a..Trwale uchylenie sie od
sluzby wojskowej ( art 339 kodeksu karnego).Przetwarzanie dokumentow niejawnych w jednostkach wojska
polskiego.Wybrane aspekty zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy w placowkach
oswiatowych.Sledcze ogledziny miejsca kradziezy z wlamaniem.Gmina w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym.Instytucja malego swiadka koronnego w polskim systemie prawa karnego.Miejsce
klientow instytucjonalnych w ofercie bankowej pko bp s.a..Kampanie spoleczne jako narzedzie ksztaltowania
postaw klientow na podstawie mlodych kierowcow.Wplyw wybranych instrumentow wspolnej polityki rolnej
na inwestycje w gospodarstwach rolnych na podlasiu.praca licencjacka budzet gminy .Rola funduszy
strukturalnych we wspieraniu malej i sredniej przedsiebiorczosci.Transgraniczne polaczenia spolek
kapitalowych w swietle przepisow prawa europejskiego i prawa polskiego.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena sposobow motywowania nauczycieli w zespole szkol we wreczycy wielkiej.Rola banku w
finansowaniu przedsiebiorstw na wybranych przykladach.Analiza polityki zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie zespolu szkol przemyslu spozywczego w krakowie.Kultura organizacyjna a sprawna realizacja
zadan w organizacji publicznej- na przykladzie urzedu miasta w skarzysku-kamiennej..Aspektymarketingowe
organizacji widowiska sportowego na przykladzie miejskich zawodow sportowo pozarniczych.Wystepowanie agresji i przemocy a szkolach w opinii uczniow i nauczycieli. Zanaczenie
percepcji problemu dla zarzadzania szkola..Przesluchanie maloletniej ofiary przestepstwa w polsce i
wybranych krajach europejskich.Czy islam zagraza europie?.Zarzadzanie kosztami przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki delta.praca licencjacka budzet gminy .Rachunki bankowe.Organizacja i uprawnienia
policji.Okreslenie wartosci nieruchomosci celem ustanowienia zabezpieczenia wierzytelnosci
kredytodawcy.Dzialalnosc promocyjna jako forma komunikacji z otoczeniem w teatrze rozrywki w
chorzowie..Stosowanie prawa wspolnotowego przez sady i organy administracyjne panstw czlonkowskich
ue.Biznes plan jako narzedzie pozyskiwania srodkow finansowych na rozpoczecie dzialalnosci gospodorczej
lub jej rozwoj.Tematy prac magisterskich politologia.Budzet gminy w systemie finansow publicznych (na
przykladzie gminy lubien kujawski).Praca licencjacka bezrobocie.Ewolucja sadownictwa administracyjnego w
..
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polsce w xx i u progu xxi wieku..Organizacja pracy w urzedzie administracji publicznej na przykladzie urzedu
gminy w wielgomlynach.Podatek dochodowy od osob fizycznychi osob i osob prawnych w polsce na tle
wybranych krajow unii europejskij.Rola systemu motywacyjnego w zarzadzaniu organizacjami na przykladzie
karrena sp. Z o.o..Seminarium magisterskie: psychologiczne uwarunkowania zarzadzania organizacjami
edukacyjnymi.Praca magisterska plan pracy.Ocena kondycji finansowej spolki lentex s.a. w latach 20032006.Wplyw systemu logistycznego na zarzadzanie przedsiebiorstwem na przykladzie przedsiebiorstwa skan
transport..Bezrobocie jako zjawisko spoleczno-ekonomicze na przykladzie powiatu ciechanowskiego.Finanse
zakladow ubezpieczen..Bezpieczenstwo panstwa.Zasilek chorobowy .Analiza ryzyka kredytowego osob
fizycznych na przykladzie dominet banku s.a..praca licencjacka budzet gminy .Kurator jako strona w procesie
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Wdrazanie systemu bezpieczenstwa produktu w piekarni maciej
musiorski- maria musiorska. Bariery i uwarunkowania..Analiza porownawcza wynikow finansowych sp zoz w
myszkowie i sp zoz w zawierciu w latach 2006-2008.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie
nauczycieli.Tworzenie zwiazkow zawodowych jako przejaw wolnosci koalicji.Optymalizacja obciazen
podatkowych osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
biurze podrozy na przykladzie wezyr holidays service sp. Z o. O..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
magisterskich szczecin.Zaklocenie czynnosci psychicznej jako okolicznosc wylaczajaca albo ograniczajaca
poczytalnosc sprawcy.Kucharski- marcin. - koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim
rynku pracy .Mozliwosci tworzenia i emisji reklam telewizyjnych - analiza i ocena na przykladzie
tvp..Prawnokarna ochrona dobrego imienia a wolnosc slowa i prawo do informacji.Prace magisterskie z
administracji.Zarzadzanie logistyczne jako element systemu dystrybucji na przykladzie firmy brembo.zrodla
finansowania przedsiebiorstw na przykladzie firmy pebo sp.z o.o.Instutucja malego swiadka koronnego(art.
60 § 3 i 4 kodeksu karnego).zagadnienia wybrane.Rachunkowosc instrumentow finansowych w
przedsiebiorstwie w swietle msr/mssf.Racjonalizacja struktury organizacyjnej na przykladzie oddzialu
regionalnego krus w opolu.Ocena efektywnosci wybranych uslug bankowych dla klientow indywidualnych na
przykladzie oferty pko banku polskiego.Obsluga bankowa msp w absorpcji funduszy strukturalnych.Kredyt
hipoteczny jako produkt banku komercyjnego na przykladzie nordea bank polska s.a..Dyskryminacja na
polskim rynku pracy w swietle prawa antydyskryminacyjnego unii europejskiej za szczegolnym
uwzglednieniem procesu rekrutacyjno-selekcyjnego.Kobieta osadzona w areszcie sledczym.Kultura
organizacyjna a nowoczesne formy wspolpracy przedsiebiorstw.Sztuka uzytkowa- mozliwosci jej
popularyzacji w oparciu o wybrane przyklady polskie i brytyjskie..Rola i znaczenie systemu motywacyjnego i
szkolen w gospodarowaniu zasobami ludzkimi na przykladzie jurajskiego banku spoldzielczego w
niegowie.Inteligentne systemy wykrywania intruzow jako jedno z narzedzi ochrony sieci i systemow
komputerowych w przedsiebiorstwie.Praktyki w agencji rekrutacyjnej a przygotowanie do zawodu
rekrutera.Pojecie sadu w rozumieniu art. 267 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej.Przestepcze
naduzycie wladzy przez funkcjonariusza publicznego w art. 231 kodeksu karnego.Odwrotny lancuch dostaw
folii odpadowej ldpe na przykladzie pph terlecki..Rola izb przemyslowo-handlowych w rozwoju polskiej
gospodarki..Problematyka obciazen skladkami ubezpieczen spolecznych wynagrodzen pracownikow.Rola
biznes planu w powstawaniu nowej firmy.Rola i wplyw klienta wewnetrznego na funkcjonowanie organizacji
uslugowe.Od filantropii do idei odpisu 1% od podatku dochodowego - ustawa zrodlem istnienia i
funkcjonowania organizacji pozytku publicznego..praca licencjacka budzet gminy .Struktura organow spolki
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt jako zrodlo finasowania rynku nieruchomosci
mieszkaniowych.Rola analizy finansowej w ocenie sytuacji gospodarczej przedsiebiorstwa na przykladzie
inpost sp. Z o.o...Partycypacja samorzadu terytorialnego w finansowaniu pomocy spolecznej w oparciu o
dom pomocy spolecznej zgromadzenia siostr urszulanek w sieradzu.praca licencjacka budzet gminy
.Legislacja prawa miejscowego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Oferta produktowa banku dla
klientow indywidualnych na przykladzie banku spoldzielczego w zawadzkiem..Bariery inicjowania
dzialalnosci innowacyjnej w polsce - analiza procesu inwestycyjnego funduszu jci venture..Spoleczne aspekty
dzialalnosci marketingowej- analiza i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa fortum czestochowa s.a..Analiza
dochodow i wydatkow budzetu gminy goszczanow w latach 2006-2008.Wycena nieruchomosci gruntowej na
przykladzie nieruchomosci polozonej w czestochowie przy ulicy mietowej.praca licencjacka budzet gminy
..
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.Analiza procesu zarzadzania i finansowych uwarunkowan inwestycji przeprowadzonej przez wspolnote
mieszkaniowa wreczyca.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych w
polsce..Sadowe ustalenie ojcostwa.Analiza efektywnosci leasingu jako zrodla finansowania przedsiebiorstwa
na przykladzie elsen sp. Z o.o..Analiza budzetu gminy kadzidlo w latach 2006-2010.Analiza finansowa ing
banku slaskiego s. A. W latach 2008-2012..Nykiel-mateo- anna. - pomoc panstwa a ogolne srodki interwencji
w europejskim prawie wspolnotowym .praca licencjacka budzet gminy .Budownictwo systemowe. Analiza
techniczno-ekonomiczna wybranych systemow wznoszenia scian praca inzynierska
budownictwo.Prokuratura jako organ ochrony prawnej.Praca licencjacka administracja.Kierowanie ludzmi w
organizacjach non-profit na przykladzie stowarzyszenia milosnikow erpegow i fantastyki.Tematy prac
magisterskich pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .Promocja turystyki przyjazdowej na przykladzie
podkarpacia - wybrane strategie zarzadzania promocja produktow i uslug turystycznych regionu..Sprzedaz
nieruchomosci rolnych z zasobu wlasnosci rolnej skarbu panstwa.praca licencjacka budzet gminy .Rachunek
kosztow jako zrodlo informacji w zarzadzaniu przedsiebiorstwem produkcyjnym.Przedsiewziecia do
wdrozenia systemu haccap w piekarni..Unijny system bezpieczenstwa zywnosci.praca licencjacka budzet
gminy .Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy x.Dostosowanie spolki
pkp cargo s.a. do wymogow unii europejskiej .strategia i jej rozwoj..Zarzadzanie zasobami ludzkimi we
wspolczesnym przedsiebiorstwie.Projekt podpor z posadowieniem posrednim mostku drewnianego w parku
nad zadana przeszkoda. O szerokosc pomostu 3-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Projekt adaptacji
budynku przy ul. Pilsudskiego w nowej soli na funkcje administracyjna praca inzynierska
budownictwo.Rezerwy w ustawie o rachunkowosci- miedzynarodowych standardach rachunkowosci i prawie
podatkowym.Rola internetu w marketingu politycznym na przykladzie wyborow parlamentarnych w polsce
w 2007 roku.Analiza ergonomicznych rozwiazan na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie
metalurgicznym..Charakterystyka wdrozen systemow crm na rynku polskim..Weryfikacja przydatnosci
zawodowej nauczycieli szkol gimnazjalnych.Rozwoj infrastruktury w polsce na potrzeby mistrzostw europy w
pilce noznej euro 2012.Miejsce prewencji i profilaktyki spolecznej w roli zawodowej nauczyciela a
zaangazowanie nauczycieli w realizacje zadan z tego zakresu..Naduzycia w sprawozdawczosci finansowej
przedsiebiorstw..Analiza kosztow jakosci w procesie zarzadzania.Metody motywowania a satysfakcja
pracownikow z wykonywanej pracy na przykladzie pracownikow bibliotek..Marketingowa obsluga klienta na
przykladzie ptc sp. Z o.o..Duszak- anna. Red. - globalization- discourse- media : in a critical perspective =
globalisierung- diskurse- medien :.Rola reklamy w dzialalnosci marketingowej
przedsiebiorstwa.Postepowanie w sprawach o ustalenie ojcostwa.Przestepczosc nieletnich przyczyny i
profilaktyka.Borowski- jakub. - integracja monetarna : wyzwania dla polski .Wybrane zagadnienia logistyki
dystrybucji przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa x.Ekonomiczne aspekty agroturystyki w
wojewodztwie warminsko - mazurskim..Szymanek- jaroslaw. Red. - panstwo wyznaniowe : doktryna- prawo i
praktyka .Wykorzystanie funduszy europejskiej w gminie moskorzew.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
rentownosci przedsiebiorstwa monnari trade s.a. w latach 2010-2012.Ocena stopnia zadan z zakresu pomocy
i opieki spolecznej przez gmine lazy.Skuteczne metody pozyskiwania zasobow ludzkich w
organizacji.Automatyczne przedmiary robot z oprogramowania typu „cad” praca inzynierska
budownictwo.Aplikacja baz danych do obslugi ksiegi przychodow i rozchodow.Spis tresci praca
magisterska.Realizacja wybranych projektow pokl przez starostwo powiatowe w brzegu w latach 20082009.Prezydent jako gwarant ciaglosci funkcjonowania wladz panstwowych.Pisanie prac
inzynierskich.Specyfikacja doboru narzedzi w ramach rekrutacji do projektu unijnego- wspolfinansowanego z
europejskiego funduszu spolecznego.System motywacyjny firmy dgt sp. Z o.o..Postepowanie odwolawcze i
zazaleniowe w sprawach podatkowych.Trouwborst- arie. - precautionary rights and duties of states .Podatek
od nieruchomosci jako zrodlo dochodow gmin na przykladzie gminy aleksandrow lodzki.Funcjonowanie
agencji doradztwa personalnego.Kredyt bankowy jako podstawowe zrodlo finansowania dzialalnosci
gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Nastepstwa prawne smierci
pracodawcy.Rola i funkcje rady nadzorczej w spoldzielniach mieszkaniowych na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej osiedle mlodych w lodzi.Weryfikacja wadliwych decyzji administracyjnych.Zrownowazony
rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu
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czestochowskiego.Promocja jako element marketingu-mix w dzialaniach firm motoryzacyjnych.Mobbing jako
patologia zarzadzania zasobami ludzkimi w swietle badan ankietowych pracownikow wybranych firm.Utrata
statusu wspolnika i akcjonariusza w spolkach kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci funkcjonowania indeksu wig-20 w latach
2005-2010 na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..Kredyt i ryzyko z nim zwiazane na przykladzie
kredyt banku s.a. oddzial w sieradzu..Monitoring pozycji witryn firmowych w wyszukiwarkach internetowych
przy uzyciu systemu agentowego web ranker.Technologie informacyjne wspierajace zarzadzanie w
jednostkach samorzadowych na przykladzie gminy pokoj..Geneza i rozwoj bilateralnych stosunkow polityczno
- gospodarczych stanow zjednoczonych i europy do momentu jej integracji.Wypadki powstale w szczegolnych
okolicznosciach w polskim systemie ubezpieczen spolecznych.Bezpieczenstwo panstwa.Polityka cenowa
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy turystycznej steja-travel.Czy separatyzm jest najlepsza forma ochrony
wolnosci mysli- sumienia i wyznania ?.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w sferze
transportu zewnetrznego na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w myszkowie.Wplyw turystyki na
gospodarke i spoleczenstwo krajow rozwijajacych sie na przykladzie afryki wschodniej.Logistyka i autsourcing
w firmie budowlanej (na przykladzie strucco sp. Z o.o.).Wspolpraca organizacji pozarzadowych z jednostkami
penitencjarnymi w polsce na przykladzie aresztu sledczego krakow podgorze..Postrzegalnosc symboli
religijnych w reklamach..Marketing sportowy klubow pilkarskich.Instytucja warunkowego
przedterminowego zwolnienia w swietle wspolczesnej literatury i orzecznictwa sadow polskich.Specyfika
przepisow o czasie pracy kierowcow w transporcir drogowym na terenie unii europejskiej.Plynnosc
finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki kghm polska miedz
s.a. w latach 2008-2010.Wplyw intrnetu na rozwoj turystyki.Zapasy w ocenie kondycji finansowej
przedsiebiorstwa x..zrodla finansowania sektora msp na przykladzie regionalnej instytucji finansujacej.Rola
edukacji w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy.Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na jakosc uslug
swiadczonych przez instytucje rynku pracy na podstawie badan w powiatowych urzedach pracy..Sukces
projektu informatycznego we wspolczesnej firmie jako wynik skutecznego zarzadzania ryzykiem.Marketing
sportowy w polsce i na swiecie – wybrane aspekty na przykladzie pilki noznej mezczyzn.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza roli aktywnych form zwalczania bezrobocia w powiecie opoczynskim w latach 20062008.Pisanie prac magisterskich lodz.Analiza finansowa spolek alma market s.a. Oraz bomi s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Strategia jako instrument polityki rozwoju lokalnego na przykladzie gminy
strykow.Pisanie prac licencjackich tanio.Przestepstwo udzialu w bojce lub pobiciu w polskim prawie
karnym.Znaczenie innowacyjnosci przedsiebiorstw w projektach realizowanych w ramach europejskiego
funduszu rozwoju regionalnego.praca licencjacka budzet gminy .Dostosowanie podatku od towarow i uslug
do wymogow unii europejskiej.Rola gminy w aspekcie wspierania rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci (na
przykladzie gminy grajewo).praca licencjacka budzet gminy .Polityka azylowa unii europejskiej - krok ku
stworzeniu wspolnego europejskiego systemu azylowego..Obciazenia podatkowe indywidualnego
gospodarstwa rolnego..Trust w prawie prywatnym miedzynarodowym.The multicultural workforce:
expatriate (ekspatriacja w wielokulturowych zespolach pracowniczych.Funkcjonowanie branzy
motoryzacyjnej po przystapieniu polski do unii europejskiej.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej przed i
po akcesji przez msp w polsce.Pozycja wladzy wykonawczej w systemie ustrojowym stanow zjednoczonych
ameryki.Reklama porownawcza w prawie polskim i w prawie wspolnotowym.praca licencjacka budzet gminy
.Egzekucja z instrumentow finansowych zapisanych na rachunku.Pisanie prac katowice.Turystyka industrialna
jako regionalny produkt turystyczny wojewodztwa slaskiego..Znaczenie funduszy strukturalnych dla
regionow z uwzglednieniem rpo w wojewodztwie lodzkim.Sponsor jako klient organizacji sportowej na
przykladzie stowarzyszenia pilki siatkowej p.cz..Praca licencjacka fizjoterapia.Polityka zagraniczna stanow
zjednoczonych w zakresie walki z terroryzmem- a prawo miedzynarodowe.Specyfika programow
lojalnosciowych na rynku b2c w sektorze bankowym.Dzialania z zakresu spolecznej odpowiedzialnosci
przedsiebiorstw na przykladzie firmy emerson.Determinanty atrakcyjnosci opakowan kosmetykow.Polityka
narodowego banku polskiego w latach 2001 - 2006.Otwarte fundusze emerytalne w zreformowanym
systemie ubezpieczen spolecznych.Realizacja zadan priorytetowych w gminie uniejow przy wykorzystaniu
funduszy pomocowych unii europejskiej..Prawna analiza zbrodni katynskiej.Wypalanie zawodowe a poziom
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satyfakcji z pracy.Zadania wlasne i zlecone gminy na przykladzie gminy rzepiennik strzyzewski..Ocena
narazenia pracownikow pkp plk s.a. zakladu linii kolejowych w czestochowie na dzialanie stresu
zawodowego.Egzekucja z bankowego rachunku wspolnego.Interpol - zarzadzanie informacja i
bezpieczenstwo miedzynarodowe..Wplyw konfliktu na efektywnosc pracy pracownikow na przykladzie firmy
abc.Slawatyniec- lukasz. - reklama produktow leczniczych : przeglad orzecznictwa glownego inspektora
farmaceutycznego :.Analiza zrodel finansowania mikro i malych przedsiebiorstw w powiecie
kutnowskim.Analiza kondycji finansowej gminy na przykladzie gminy bukowno w latach 20062009.Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu terytorialnego na pzrykladzie gminy lgota
wielka.Pisanie prac dyplomowych cennik.Dochody i wydatki jednostki budzetowej na podstawie miejskiego
osrodka pomocy spolecznej..praca licencjacka budzet gminy .Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa
na wybranych przykladach z polskiej praktyki gospodarczej.Pozyskiwanie i gospodarowanie srodkami unii
europejskiej w samorzadach na przykladzie miasta mszana dolna..Znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan przeprowadzonych w firmie cuprod sp. Z
o.o..Wykorzystanie internetu w turystyce.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw portali spolecznosciowych
na relacje miedzyludzkie.Zasady opodatkowania sprzedazy nieruchomosci podatkiem od towarow i uslug i
podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych.Organizacja dzialalnosci centrum logistycznego na przykladzie
magazynu centralnego firmy kaufland polska markety sp. Z o.o..Konstytucyjne zasady dzialania sadow.Public
relations jako instrument w ksztaltowaniu wizerunku miasta na przykladzie nowego targu.Nix- andreas. zivilreligion und aufklärung : der zivilreligiöse strang der aufklärung und die frage nach ei.Wykorzystanie
funduszy unii europejskiej w zarzadzaniu jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.praca
licencjacka budzet gminy .Uregulowania formalno - prawne reklamy telewizyjnej w polsce i w wielkiej
brytanii.Ksztaltowanie zrodel dochodow budzetowych samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy
daszyna..Pisanie prac na zamowienie.Tendencje do ograniczania gwarancji procesowych w postepowaniach
przeciwko terrorystom.Model wspolczesnej instytucji kultury na przykladzie autorskiego projektu
interduscyplinarnej galerii serca sztuki..Kwestia przedawnienia przestepstw popelnianych przez
funkcjonariuszy publicznych w bylych panstwach komunistycznych i faszystofskich.Analiza ryzyka
kredytowego kredytow hipotecznych w pko bp sa w latach 2005 - 2009.Strategie marketingowe w
pozyskiwaniu klientow na podstawie hurtowni instalacyjno- sanitarnej.Wykorzystywanie instrumentow
rozliczen pienieznych i rynku pienieznego w dzialalnosci wybranego banku.Marketing uslug a satysfakcja
klienta (na przykladzie szkoly podstawowej nr 10 im. Jana pawla ii w ostrolece).Dystrybucja produktow jako
kluczowe narzedzie marketingowej aktywnosci przedsiebiorstwa zelmer s.a..Analiza budzetu gminy
przedborz w latach 2008-2010.Modele sadownictwa administracyjnego na ziemiach polskich w xix i xx
w..Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy weglostal sp. Z o.o..Wspieranie sektora msp na
przykladzie firm przemyslu lekkiego.Postepowanie w sprawach o odebranie osoby podlegajacej wladzy
rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka.Chroniczny deficyt snu w grupie mezczyzn pracujacych fizycznie i
jego konsekwencje..Wybrane instrumenty zarzadzania rozwojem regionu przez jednostki samorzadu
terytorialnego.Strategia rozwoju jako narzedzie w procesie zarzadzania gmina (na przykladzie gminy
zgierz).Podatki i oplaty lokalne na przykladzie gminy kleszczow w latach 2006-2010.Bezinteresowny dar z
siebie samego w zarzadzaniu. Postawy studentow krakowskich szkol wyzszych.Odroczony podatek
dochodowy w polskiej praktyce - badanie sprawozdan finansowych spolek publicznych w latach 20042005.praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne aspekty wykorzystywania oprogramowania open source
w polsce..Ewolucja podatku dochodowego od osob fizycznych w polsce w latach 2003-2004.Efektywnosc
funkcjonowania infrastruktury sportowej na przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w bialymstoku
w latach 2010-2012.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy mstow w
latach 2001-2005.Postepowanie egzekucyjne jako efekt sytuacji przedsiebiorstwa na rynku.Przeksztalcenia
wlasnosciowe w spoldzielczosci mieszkaniowej.Praca magisterska rachunkowosc.Gaciarz- barbara. samorzad a rozwoj : instytucje- obywatele- podmiotowosc .Fundusze venture capital i private equity jako
zrodlo finansowania przedsiewziec podwyzszonego ryzyka.Logistyka dystrybucji na przykladzie firmy arctic
paper kostrzyn.Rynek pracy w gruzji.Leasing jako alternatywna forma finansowania dzialalnosci
gospodarczej.Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w dabrowie gorniczej.Analiza wykorzystania
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zewnetrznych zrodel finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..Analiza dzialalnosci
jednostki budzetowej na przykladzie powiatowego inspektoratu weterynarii.praca licencjacka budzet gminy
.Faktoring jako produkt bankowy wspomagajacy funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw..Jakosc i
kontrola wizualna jako determinanty doskonalenia procesow w przemysle samochodowym.Kreowanie
wizerunku marki w internecie na podstawie porownania dzialan z zakresu e- brandingu microsoft i
apple.Zarzadzanie gospodarka odpadow komunalnych stalych w piotrkowie trybunalskim.Ocena kondycji
finansowej spolki sfinks polska s.a.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kultury organizacji na jej
dzialalnosc. Analiza kultury w firmie walraven sp. Z.o.o..zrodla finansowania inwestycji na wybranych
przykladach msp.Status prawnoautorski muzycznych strategii intertekstualnych.Wspolpraca panstwowego
gospodarstwa lesnego lasy panstwowe z organizacjami pozarzadowymi dzialajacymi w sferze ochrony
srodowiska.Systemy informatyczne jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstwem..Polityka
ochrony praw konsumenta w polsce na przykladzie powiatu kutnowskiego.Formy finansowania zakupu
nowych samochodow..Klasyfikacja spolek gieldowych na podstawie modelu du ponta przy zastosowaniu
metody k-srednich.Wylaczenia spod zakazow ograniczen swobod rynku wewnetrznego w swietle
orzecznictwa europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Znaczenie procesu rekrutacji w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi w przedsiebiorstwie x.Zakres obowiazku lojalnosci wobec pracodawcy a gwarancja ochrony jego
interesow gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Przewlaszczenie na zabezpieczenie w prawie
polskim i szwajcarskim.Rozwoj infrastruktury spolecznej w miescie bialystok na przykladzie regionalnego
programu operacyjnego 2007- 2013.Wybrane instrumenty motywowania na przykladzie analizy systemu
motywacyjnego pracownikow urzedu gminy walce.Uwarunkowania rozwoju turystyki w poludniowowschodniej czesci lgd „stobrawski zielony szlak”.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki inter cars s.a..Polityka bilansowa a analiza finansowa w
pracy bieglego rewidenta na przykladzie spolki a z o.o..Wspolpraca miedzysektorowa jako czynnik poprawy
funkcjonowania administracji publicznej (na przykladzie urzedu miasta oswiecim).Proces dystrybucji
przesylek adresowych i bezadresowych na podstawie dzialalnosci prywatnego operatora pocztowego i.d.
marketing s.a..Ocena rozwoju przedsiebiorstwa w aspekcie nowych rynkow.Rekrutacja i selekcja
pracownikow na przykladzie firmy krzys w konstantynowie lodzkim.Rozwoj i perspektywy outsourcingu
strategicznego it na przykladzie firm comarch i redroot.Wykorzystanie budzetowania kapitalowego do
podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiebiorstwie energomix s.a..Wspolpraca miedzynarodowa
jednostek samorzadu terytorialnego.Bauera- markus. Red. - colloquium opole 2012 : miasta w przestrzeni
srodkowoeuropejskiej : opole - görlitz zgorzelec.Gorzym-wilkowski- waldemar. - planowanie przestrzenne
wojewodztwa : teoria- ustawodawstwo- praktyka .Rozwoj polskiej energetyki zwiazanej z odnawialnymi
zrodlami energii poprzez udzielanie pomocy publicznej.Venture capital- jako metoda finansowania
innowacyjnych projektow zaawansowanych technologicznie..Podatkowoprawne aspekty podzialu spolek
kapitalowych..Poziom stresu i relaksu a preferencje barw oraz efekty nastepcze u pracownikow spoldzielni
mieszkaniowej zawiercie w zawierciu.Odpowiedzialnosc materialna za mienie nie powierzone.Ocena
kondycji finansowej spolki na przykladzie monnari trade s.a..Sprzedam prace magisterska.Skargi i wnioski w
postepowaniu administracyjnym..Zaburzenia w zachowaniu a przestepczosc dzieci i mlodziezy.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena skutecznosci promocji firm w internecie (na przykladzie przedsiebiorstw
branzy telefonii komorkowej).Analiza i ocena form oraz metod promocji sprzedazy czesci
zamiennych.Konsekwencje prawne smierci pracownika.Czynniki ksztaltujace polityke kursowa na przykladzie
polski..Rola funkcjonowania spolek skarbu panstwa w sporcie kwalifikowanym.Analiza ekonomiczna
przedsiebiorstwa inter cars s.a..Pisanie prac zaliczeniowych.Analiza realizacji budzetu samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy praszka w latach 2004-2008.Innowacyjnosc polskich przedsiebiorstw na
tle krajow unii europejskiej.Agencje ochrony i mienia jako prywatne podmioty stojace na strazy
bezpiecznstwa i porzadku publicznego.Terroryzm w swietle prawa.Instrumenty wspierania rozwoju wsi i
rolnictwa w polsce w latach 2004-2013.Kultura organizacyjna instytucji edukacyjnej- na przykladzie
przedszkola nr 36 w krakowie.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa mostostal warszawa s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc podatkow lokalnych na przykladzie gminy herby.Warunki i
mozliwosci rozwoju w polsce gospodarki wiedzy.Skutecznosc przepisow prawa o ochronie
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konsumentow.Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie odlewnictwo- export - import w. Kulej.Marki
produktow preferowane przez mlodszych i starszych polakow - analiza porownawcza.Wykonywanie kary
pozbawienia wolnosci w systemie terapeutycznym na przykladzie aresztu sledczego krakowpodgorze.Analiza preferencji inwestycyjnych inwestorow powiatu debickiego..Praca licencjacka
wstep.Stosunki unia europejska-rosja. Historia i stan aktualny..Strategia rozwoju lokalnego gminy
sokolniki.Analiza wskaznikowa jako narzedzie do oceny finansowej firmy na przykladzie wodociagow
czestochowskich s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja na rynku
nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie w latach 2007-2011 na przykladzie tbs-ow i zasobow
komunalnych..Nowoczesne systemy zaopatrzenia i magazynowania w sieciach dostaw.Praca dyplomowa
przyklad.System rad narodowych.Znaczenie kultury organizacyjnej w rowiazywaniu konfliktow w organizacji.
Przyklad wybranej placowki kulturalno - oswiatowej.Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow na tle
czlonkowstwa polski w unii europejskiej.Strategiczna rola centrow logistycznych w rozwoju miasta i regionu
(na przykladzie regionu lodzkiego).Tematy magisterskie.Konstytucyjna oraz prawnokarna ochrona zycia
dziecka poczetego w polskim porzadku prawnym.Przeslanki zdolnosci patentowej wynalazkow
biotechnologicznych.Odpowiedzialnosc sprzedawcy za niezgodnosc z umowa sprzedazy
konsumenckiej.Dopuszczalnosc potwierdzenia umowy przez spolke kapitalowa w razie podjecia czynnosci
prawnej przez wadliwe dzialajacy zarzad spolki.Znaczenie kontroli wizualnej przy wytwarzaniu wyrobow o
podwyzszonym poziomie jakosci.Kredyt hipoteczny w bankowosci detalicznej jako sposob finansowania
inwestycji mieszkaniowych na przykladzie banku millenium.Ocena ulg i zwolnien w podatku dochodowym
od osob fizycznych.Przestepstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka
odurzajacego.Bocian- andrzej f.. Red. - rozwoj regionalny a rozwoj spoleczny : praca zbiorowa .Skargi
zasadnicze i ich kontrola formalna.Analiza porownawcza budzetu jednostek samorzadu terytorialnego
wybranych gmin w polsce w latach 2003-2007.praca licencjacka budzet gminy . zasada pisanie.Venture
capital i jego wplyw na dzialanie innowacyjnych przedsiebiorstw.Wylaczenia grupowe dla porozumien
wertykalnych w sektorze motoryzacyjnym w prawie unii europejskiej.Podzial sumy uzyskanej z egzekucji z
nieruchomosci.Skutki wejscia polski do strefy euro - doswiadczenia nowych krajow eurolandu.Wykonywanie
umieszczenia w zakladzie poprawczym.Analiza ekonomiczno-finansowa publicznych zakladow opieki
zdrowotnej jako wazny etap ich restrukturyzacji.Czynniki ksztaltujace wartosc przedsiebiorstwa.Analiza
zjawiska bezrobocia w gminie opatowek.Marek- andrzej - kodeks karny .Podatkowa ksiega przychodow i
rozchodow a podatek od towarow i uslug.Europejska polityka sasiedztwa na przykladzie panstw
maghrebu.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode wyrzadzona w mieniu nie powierzonym.Rola
opakowan w procesie logistycznym na podstawie firmy motoryzacyjnej..Ewolucja uzytkowania fortow
krakowskich i zarzadzanie ich przeksztalceniami w perspektywie tworzenia produktu turystycznego twierdza
krakow..Rynek uslug hotelarskich w czestochowie na przykladzie dzialalnosci hotelu grand.Wymierzanie kar
administracyjnych w sprawach pasa drogowego.Fuzje i przejecia na podstawie fuzji banku pekao s.a. oraz
banku bph s.a..Proces amortyzacji srodka trwalego.Ochrona patentowa programow komputerowych w
swietle prawa unii europejskiej.Orzekanie oraz wykonywanie detencji psychiatrycznej (art. 94 k.k.) W
praktyce sadow rejonowych.Ocena i analiza procesow adaptacyjnych w malych i duzych
przedsiebiorstwach.Zwierzeta w reklamie jako czynnik strategii marketingowej.Postepowanie w sprawach o
uznanie za zmarlego.Projakosciowa restrukturyzacja zarzadzania w veolia transport podkarpacie.Rola kultury
w promocji euroregionu tatry na przykladzie gmin polskich..Strategia promocji grupy polskie sklady
budowlane s.a..Administracyjnoprawne instytucje ochrony zabytkow.Wplyw aktywow o negatywnym
wspolczynniku beta na krzywa sml w modelu capm.Znaczenie turnieju uefa euro 2012 dla reklamy firm : e.
Wedel- coca-cola- mcdonald s.Struktura i funkcje komisji sejmowych.Czynniki warunkujace procesy
migracyjne w wybranych krajach europejskich .Formy komunikacji spolek gieldowych z inwestorami.Wplyw
reklamy prasowej na zachowania konsumentow na rynku..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w swietle
wymagan systemow zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2000.Zaawansowane formy finansowania
przedsiewziec gospodarczych.Kalkulacja kosztow swiadczonych uslug w rachunkowosci przedsiebiorstwa
budmedpol.Zatrudnienie w gospodarce polskiej w latach 2000-2008.Wybrane aspekty ksztaltowania cen
uslug bankowych na przykladzie krakowskiego banku spoldzielczego.Outsourcing i jego znaczenie w
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zarzadzaniu sluzba zdrowia na przykladzie uniwersyteckiego szpitala dzieciecego w krakowieprokocimiu.Czynniki decydujace o konkurencyjnosci regionu lodzkiego - aspekty logistyczne.Pisanie prac za
pieniadze.Polityka kadrowa w administracji publicznej na przykladzie gminy opatow.Formy wsparcia
kierowane do sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Udzial agencji bezpieczenstwa wewnetrznego w
procesie karnym.Europejska polityka sasiedztwa na przykladzie panstw maghrebu.Podatkowa ksiega
przychodow i rozchodow jako zrodlo informacji o kondycji malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
transportowej w latach 2007-2009..Wspolczesne problemy i wyzwania w zarzadzaniu nieruchomoscia
mieszkaniowa na przykladzie spoldzielni mieszkaniowych.Licencja przymusowa jako rodzaj ograniczenia
wlasnosci intelektualnej w analizie prawnoporownawczej prawa wlasnosci przemyslowej i prawa
konkurencji.Przepisywanie prac.Wykorzystanie auditow wewnetrznych w doskonaleniu systemu zarzadzania
jakoscia na przykladzie mpec s.a. w krakowie.Praca licencjacka cena.Wisniewski- zenon (1950- ). Red. zarzadzanie wiekiem w organizacjach wobec procesow starzenia sie ludnosci .praca licencjacka budzet
gminy .Dabrowska- anna - e-uslugi a spoleczenstwo informacyjne .Szanse i bariery rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na obszarach wiejskich na podstawie badan przeprowadzonych w gminie
zbroslawice..Miejsce spoldzielni mieszkaniowych w polityce mieszkaniowej panstwa.Nadzor nad
samorzadem gminnym sprawowany przez wojewode lodzkiego na przykladzie gminy miasta sieradz.praca
licencjacka budzet gminy .Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania wolnych srodkow finansowych na
rynku kapitalowym.Pisze prace licencjackie.Turystyka miejska lodzi..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc zawodowa rzeczoznawcy majatkowego na przykladzie biura
nieruchomosci..praca licencjacka budzet gminy .Korol- janusz. - sektor malych i srednich przedsiebiorstw w
przestrzeni regionalnej polski : studium z zakresu.Znaczenie fiskalne podatku od towarow i uslug w
dochodach budzetu panstwa w latach 2002-2006.Gorski- marek. Red. - prawo ochrony przyrody a wolnosc
gospodarcza .Public relations a ksztaltowanie wizerunku wspolczesnego menedzera.Funkcjonowanie
bankowosci hipotecznej w polsce.Antyromskie wydarzenia w mlawie. Aspekty prawne- kryminologiczne i
kryminalistyczne.Motywowanie pracownikow do pracy w przedsiebiorstwie classen-pol s.a..Naduzycie prawa
w polskim prawie cywilnym.Przepisywanie prac.praca licencjacka budzet gminy .Przemiany funkcji miasta na
przykladzie walbrzycha..Zwiazek lub zorganizowana grupa majaca na celu popelnienie przestepstwa. Analiza
dogmatyczna na tle art. 258 k.k..Organizacja miedzynarodowej wspolpracy policyjnej..Determinanty
identyfikacji transakcji dla celow wymiany wewnatrzwspolnotowej na przykladzie frimy xyz w latach
2007/2010.Kaminski- ireneusz c. - ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w europejskiej konwencji
praw czlowieka : analiza.Motywowacyjne aspekty systemu ocen pracownicznych na przykladzie strazy
miejskiej w czestochowie.Infrastruktura transportu a rozwoj lokalny - wplyw wezla strykow na inwestycje
sasiednich gmin.Uznanie administracyjne a decyzja koncesyjna.Rola panstwa w funkcjonowaniu gospodarki
informacyjnej w polsce.Zmiany w bezrobociu kobiet i jego zwalczaniu w polsce w latach 2004-2007.praca
licencjacka budzet gminy .Rozwoj pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie (na przykladzie firmy farmaceutycznej x).praca licencjacka budzet gminy .Rola bieglego
rewidenta przy wnoszeniu wkladu niepienieznego do spolek kapitalowych.Essential facilities.Marketing
partnerski oraz jego znaczenie w dzialalnosci przedsiebiorstwa.Analiza rynku kart platniczych w polsce na
przykladzie powszechnej kasy oszczednosciowej b.p s.a..Strategia rozwoju gminy na przykladzie gminy
zawadzkie..Prawne zabezpieczenia kredytow bankowych na przykladzie banku pocztowego s.a..Dowod z
opinii bieglego.Wykorzystanie metod analizy finansowej przy badaniu zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa.Pisanie prac lodz.Charakterystyka rynku pracy w powiecie ostroleckim.Szkolenia jako
element zarzadzania kadrami na przykladzie starostwa powiatowego.Funkcjonowanie sytemu haccp na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa i jego relacji z dostawcami i odbiorcami.Barcz- jan (1953- ). prawne aspekty czlonkostwa polski w unii europejskiej .Laczenie sie bankow w formie spolek
akcyjnych.Churski- pawel (1967- ). Red. - zroznicowania regionalne w polsce = (regional differentiations in
poland) .Prawne- polityczne i kulturowe wymiary legitymizacji unii europejskiej.Zarzadzanie kadrami ze
szczegolnym uwzglednieniem roli motywacji na przykladzie firmy tchibo.Wykorzystanie internetu w
kampaniach reklamowych.Terroryzm - wspolczesne formy zagrozenia i prawnokarne metody
przeciwdzialania w polskim ustawodawstwie.Immunitet sadowy i egzekucyjny w postepowaniu
..

..
cywilnym.Pozycja podatnika i ochrona jego praw w toku kontroli podatkowej.Analiza grup strategicznych i jej
zastosowanie w poszukiwaniu nisz rynkowych.Koncesja na roboty budowlane i uslugi.Merchandising w
handlu detalicznym na przykladzie butiku dunhill.Determinanty jakosci pracy w urzedzie marszalkowskim
wojewodztwa malopolskiego w krakowie..Prace na zamowienie.Analiza bezrobocia i kierunki jego
zwalczania przy wykorzystaniu pomocowych srodkow unijnych a rozwoj regionalnego i lokalnego rynku pracy
na przykladzie wojewodztwa lodzkiego i powiatu leczyckiego..Analiza dzialalnosci kredytowej banku
komercyjnego na przykladzie oddzialu banku pekao s.a. w lodzi.Zarzadzanie talentami jako koncepcja
zarzadzania zasobami ludzkimi - opinie studentow uniwersytetu lodzkiego.Analiza ekonomiczna
przedsiebiorstwa na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji sp. Z o.o..Dynamika
rozwoju turystyki przyjazdowej w zakopanem.Wplyw planu zagospodarowania przestrzennego na rozwoj
gminy nowa brzeznica.Gospodarka finansowa w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
rzeczyca w latach 2007-2009.Prawa samotnych rodzicow w polsce.Zadania inwestycyjne gminy gogolin w
latach 2008-2009.Sekurytyzacja - pozabilansowe zrodlo pozyskania kapitalu..Zrownowazona karta dokonan
jako instrument rachunkowosci zarzadczej na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu
lodzkiego.Zaskarzalnosc uchwal zgromadzen wspolnikow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Fundusz
inwestycyjny otwarty jako uczestnik rynku finansowego.Markowski- tadeusz (1949- ). Red. - koncepcja
przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego eur.Budzet
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lodz.Wylaczenia grupowe dla porozumien wertykalnych w
sektorze motoryzacyjnym w prawie unii europejskiej.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie b+k polska sp. Z o.o. W latach 2007-2009.Nadzor korporacyjny w
spolkach kapitalowych skarbu panstwa.Relizacja unijnego projektu wiecej! Lepiej! Ciekawiej!- zajecia
pozalekcyjne w gminie wielka wies.Wykorzystanie teorii portfelowej jako glownej metody minimalizacji
ryzyka kredytowego na szczeblu banku.Rola funduszy strukturalnych w procesie wspierania rozwoju
regionalnego.praca licencjacka budzet gminy .Specyfikacja procesu inwestycyjno-budowlanego w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy staporkow.Status prawny prezydenta
rzeczypospolitej polskiej.Dytczak- miroslaw. Red. - multi-aspect cooperation the european union and china
.Wybor prawa wlasciwego w dziedzinie zobowiazan umownych ze szczegolnym uwzglednieniem wyboru
dorozumianego.Administracyjno-prawny status cudzoziemcow.Przemoc w rodzinie praca licencjacka.Nadzor
wspolnika w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Projekt stalowej hali magazynowej praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Sluzba cywilna w ii i iii rzeczypospolitej
polskiej.Nieruchomosci jako forma zabezpieczenia kredytu na przykladzie banku pko bp s.a.praca licencjacka
budzet gminy .Ceny transferowe - przerzucanie dochodow - dokumentacja podatkowa.Czynniki ekspansji
firmy zagranicznej na rynku polskim.praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie jako element motywacji
pracownikow cywilnych w centralnym zarzadzie sluzby wieziennej.Rola przedsiebiorcy w procesie tworzenia
mikroprzedsiebiorstwa..Mazurek-kucharska- beata. - szkolnictwo zawodowe - kondycja - potencjal - potrzeby
: publikacja podsumowujaca badania zrea.Prace magisterskie administracja.praca licencjacka budzet gminy
.Sily zbrojne w polskim porzadku ustrojowym.Kredyt bankowy jako dzwignia finansowa firmy..Bezrobocie
wsrod kobiet na poczatku xxi wieku na przykladzie wojewodztwa opolskiego..Wykorzystanie funduszy unii
europejskiej w dzialalnosci kulturalnej gminy miedzno.Znaczenie wartosciowania stanowisk pracy - istota i
weryfikacja metod..Marketing uslug telekomunikacyjnych swiadczonych przez telefonie komorkowa w
polsce.Proces rozliczania i realizacji projektow z dofinansowaniem unii europejskiej..praca licencjacka budzet
gminy .Stadiony pilkarskie krakowa jako elementy organizacji sieci urzadzen rekreacji na obszarze
aglomeracji miejskiej..Tulej- malgorzata. - orzecznictwo interpretacyjne trybunalu konstytucyjnego a reguly
wykladni prawa .praca licencjacka budzet gminy .Balcerzak-paradowska- bozena. Red. - kobiety na
stanowisku kierowniczym w sektorze publicznym : sytuacja zawodowa i rodzinna .Projekt konstrukcji sklepu
osiedlowego praca inzynierska budownictwo.Teoria prawa i systemow politycznych.Skutki smierci osoby
fizycznej prowadzacej samodzielnie dzialalnosc gospodarcza w swietle zobowiazan
publicznoprawnych.Zintegrowany system informatyczny sap a sprawnosc organizacji (na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego).Fenomenologiczna analiza podstaw prawa cywilnego w swietle koncepcji
adolfa reinacha..Podkultura w zakladach karnych.Motywacyjne aspekty zarzadzania hotelem jako
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przedsiebiorstwem uslugowym.Przestepne naduzycie wladzy przez funkcjonariuszy publicznych.Organizacja
systemu funkcjonowania sluzby wieziennej w polsce.Konstytucjonalizm ii rzeszy niemieckiej i republiki
weimarskiej..Przemoc wobec kobiet skutkujaca zabojstwem sprawcy przemocy..zrodla finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw..Wplyw kultury organizacyjnej na relacje pracownicze na przykladzie organizacji x i
y.Konsekwencje komercjalizacji sektora weglowego w polsce na przykladzie katowickiego holdingu
weglowego..Elementy procesu wytworczego na podstawie produkcji szklanych ozdob choinkowych..Warunki
rozwoju infrastruktury turystycznej w powiecie prudnickim..Zatrudnianie pilkarzy profesjonalnych oraz
zmiana ich przynaleznosci klubowej.Dowod z przesluchania stron w postepowaniu cywilnym.Prezydent
rzeczypospolitej polskiej w swietle konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Czynniki rozwoju e-administracji
na przykladzie gminy zagdansk..Prawo wspolnotowe w polskim systemie zrodel prawa
administracyjnego..Dlugookresowa polityka innowacyjna polski i strategia regionalna wojewodztwa
malopolskiego. Rola klastrow biznesowych w innowacyjnym otoczeniu biznesu.Konflikty organizacyjne i ich
wplyw na relacje pracownicze na przykladzie firm uslugowych i handlowych..Marketing mix w sportach
widza na przykladzie wkret-met domex azs czestochowa.Gospodarka finansowa gminy nowy wisnicz.Udzial
zwiazkow zawodowych w procedurze zwolnien na podstawie ustawy o szczegolnych zasadach rozwiazywania
z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow.Proces rekrutacji i selekcji na
przykladzie przedsiebiorstwa z branzy fmcg.Zmiany organizacyjne w zawodowej strazy pozarnej w okresie
transformacji polski na przykladzie powiatu sieradzkiego..Metody finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Roszczenie o zadoscuczynienie za naruszenie dobr osobistych..Brown- nik. - foresight jako
narzedzie zarzadzania wiedza i innowacja .Analiza budzetu gminy mykanow w latach 2006-2010.Streswypalenie zawodowe- mobbing jako negatywne skutki pracy w instytucji finansowej.Pisanie pracy
licencjackiej zasady.Praca magisterska pedagogika.Rola sprawozdan finansowych jako zrodlo informacji o
dzialalnosci ostrowskiego zakladu cieplowniczego.Zawarska- joanna. - odpowiedzialnosc cywilna kadry
zarzadzajacej a dostepne rozwiazania ubezpieczeniowe .Rozwiazanie umowy o prace za
wypowiedzeniem.Dzialalnosc przedsiebiorstwa ubezpieczeniowego na przykladzie powszechnego zakladu
ubezpieczen s.a..Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce.Plan pracy licencjackiej wzor.Analiza
finansowa jako zrodlo informacji o kondycji przedsiebiorstwa.Wplyw dzialan powiatowych urzedow pracy na
stan i strukture bezrobocia w wojewodztwie lodzkim.Ograniczenia w przeprowadzaniu dowodu z zeznan
swiadkow w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza sytuacji majatkowej i
finansowej miejskiego przedsiebiorstwa komunikacji sp. Z o.o. W zdunskiej woli w latach 2000-2004.Analiza
sytuacji majatkowo - finansowej w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy x.Negocjacje jako instrument
budowania relacji miedzy podmiotami rynku.Prawo pracownika do prywatnosci.Siempinska- jolanta. pomiar wartosci przedsiebiorstwa a praktyka gospodarcza .Audyt wewnetrzny w teorii i praktyce.Akt
administracyjny i jego rodzaje..Rusnak- zofia. Red. - jakosc zycia a zrownowazony rozwoj .Zarzadzanie
obiektami sportowymi i organizowanie imprez sportowych na przykladzie klubu unia kalety.P.r. jako
narzedzie zarzadzania wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej.Projekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz
z zapleczem praca inzynierska budownictwo.Prawne aspekty tajemnicy bankowej w prawie polskim i prawie
szwajcarskim.Zwierzeta w reklamie jako czynnik strategii marketingowej.Praca licencjacka pedagogika
tematy.Rola szkolen w rozwoju kompetencji pracowniczych na przykladzie herz armatura i systemy grzewcze
sp.z o.o..Effizienz in der gkv für die jagre 1999 bis 2005 - eine untersuchung mit hilfe der data envelopment
analysis.Analiza regul decyzyjnych w procesie nabywania nieruchomosci mieszkaniowych w
czestochowie.Kierowanie konfliktami w organizacji.Analiza obslugi podmiotow gospodarczych na przykladzie
getin bank s.a..Wybory edukacyjne studentow a ich zaangazowanie w studiowanie wybranego
kierunku..Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie instytucji panstwowej.Cykl zycia produktu jako
narzedzie zarzadzania rozwojem produktu..Niepoczytalnosc oraz poczytalnosc ograniczona w kontekscie
odpowiedzialnosci karnej z perspektywy prawa karnego i psychiatrii sadowej.Znaczenie malych i srednich
przedsiebiorstw w gospodarce (na przykladzie badan empirycznych w gminie glucholazy)..Analiza
porownawcza ubezpieczen majatkowych ze szczegolnym uwzglednieniem ubezpieczen nieruchomosci na
przykladzie towarzystw ubezpieczeniowych pzu i warta.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
potencjalem ludzkim w instytucji samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w
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czestochowie..Efektywnosc form przeciwdzialania bezrobociu w powiecie koninskim w latach 20052011.Liderzy mlodziezowi w procesie ograniczania zachowan aspolecznych..Przyczyny- przebieg i skutki
prywatyzacji huty stalowa wola s.a. i jej glownego zakladu - zakladu hutniczego.System motywowania
pracownikow w autoryzowanych punktach handlowych sieci komorkowej.Charakter prawny studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy.praca licencjacka budzet gminy .Procesy
transportu wysokotonazowego oraz zwiazane z nimi sytuacje kryzysowe- na podstawie przewozow liniowych
w centrum logistycznym et logistik sp z o.o..Status prawny nbp..praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja
rodziny w prawie podatkowym.Mozliwosci zwiekszania potencjalu internacjonalizacji firm poprzez strategie
wymiany miedzynarodowej- na przykladzie regionu west midlans w wielkiej brytanii. Lekcje dla
polski..Analiza procesu naliczania podatku odroczonego na przykladzie przedsiebiorstwa agat sp. Z
o.o..Analiza strategii marketingu-mix w internecie na przykladzie mikroprzedsiebiorstw.Dostepnosc
komunikacyjna jako czynnik rozwoju centrow logistycznych.Rekrutacja i selekcja - zarzadzanie potencjalem
ludzkim.Opakowania produktow cukierniczych - analiza i ocena na podstawie cadbury wedel.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo tzw. Prania brudnych
pieniedzy.Podatek od srodkow transportowych jako element podatkow i oplat lokalnych.Wspieranie rozwoju
lokalnego przez samorzad terytorialny na przykladzie gminy stalowa wola.Wplyw organizacji pracy wlasnej
kadry kierowniczej na powodzenie funkcjonowania przedsiebiorstwa.Niedozwolone postanowienia umowne
w swietle przepisow kodeksu cywilnego.Sektor transportu w polsce oraz jego rozwoj zwiazany z integracja z
unia europejska.Kredyty bankowe jako forma pozyskiwania kapitalu dla przedsiebiorstw.Proces prywatyzacji
przedsiebiorstwa panstwowego na przykladzie przedsiebiorstwa robot drogowych i mostowych s.a.Podatki
dochodowe w polsce i irlandii. Analiza porownawcza..Prawo do strajku w polskim i francuskim systemie
prawnym.Regulacje bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego w jako reakcja na kryzys.Techniki
promocyjne wykorzystywane w szkolnictwie srednim oraz ich wplyw na motywacje uczniow do wyboru
szkoly.Wizja lokalna i eksperyment procesowy w rekonstrukcji wypadku drogowego.Plan marketingowy
malego przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie pensjonatu..Relacyjnosc w lancuchu dostaw jako
element integrujacy rynek b2c.Idea alternatywnego rozwiazywania sporow na przykladzie
sadowoadministracyjnego postepowania mediacyjnego...
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