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Skarga na przewleklosc postepowania karnego.Szczegolna rola ryzyka zawodowego w zarzadzaniu
bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie zakladu energetycznego.Promocja widowiska sportowego
na przykladzie azs-u czestochowa..Analiza przedsiewziec inwwestycyjnych w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy slawno w latach 2001-2004.Zajecie nieruchomosci w toku egzekucji i
jego skutki.Wplyw instrumentow marketingu mix oraz zarzadzania marketingowego na ksztaltowanie
przewagi konkurencyjnej- na przykladzie firmy branzy oswietleniowej.praca licencjacka budzet gminy .Praca
licencjacka wzor.Roczne sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o sytuacji ekonomicznej
przedsiebiorstwa x w latach 2008-2010.Odpowiedzialnosc za wykonywanie polityki zagranicznej ue na
przykladzie partnerstwa wschodniego.Fiskalizm a wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza zarzadzania ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
/na przykladzie banku spoldzielczego /.Rachunkowosc praca licencjacka.Handel dziecmi.Ewolucja systemu
finansowego w polsce od roku 1982 do chwili obecnej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
determinantow wplywajaca na jakosc wyrobow walcowniczych..Wykorzystanie aplikacji telefonii
komorkowej w turystyce.Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi autorstwa coopera i sloana grupa zawodowa pracownicy banku..Praca licencjacka z rachunkowosci.Przedsiewziecia dla wdrozenia
systemu haccp w przedsiebiorstwie garmazeryjnym..Arbitraz gospodarczy w polsce na tle
miedzynarodowym.Problem sezonowosci w turystyce na rynku europejskim na przykladzie
hiszpanii.Doskonalenie jakosci obslugi klienta na przykladzie lewiatan malopolska sp. Z o.o..Reforma zrodel
prawa w traktacie lizbonskim.Sposoby motywowania pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Mazurwierzbicka- ewa. - ochrona srodowiska a integracja europejska : doswiadczenia polskie .Dzialalnosc
inwestycyjna wybranych gmin wiejskich w powiecie czestochowskim.Cash flow jako obiektywna miara
dokonan jednostki gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Atrakcyjnosc i skutecznosc reklamy w
turystyce na przykladzie krakowskich biur turystyki przyjazdowej..Struktura panstwa konstytucyjnego w
europie w xix wieku.Ratajczak-mrozek- milena. - sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiebiorstw
zaawansowanych technologii na rynkach.Wybrane zagadnienia obiektywnego przypisania skutku w
przestepstwie spowodowania wypadku komunikacyjnego na tle praktyki orzeczniczej.Prace mgr.Ocena
plynnosci finansowej poczty polskiej.Polska gospodarka w obliczu wprowadzenia euro - uwarunkowania i
skutki.Wplyw zarzadzania i kontroli na jakosc swiadczonych uslug na przykladzie wybranych lodzkich
przedszkoli.Projekt parkingu wielopoziomowego samochodow osobowych. Praca inzynierska
budownictwo.Handel ludzmi w swietle obowiazujacej ustawy karnej.Wsparcie infrastruktury drogowej z
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w polsce w latach 2007-2013.Opodatkowanie transakcji
leasingowych w kontekscie korzysci ekonomicznych..praca licencjacka budzet gminy .Ocena podatku vat na
podstawie oknopol sp. Z o.o. w latach 2005-2009.Motywacyjne aspekty delegowania zadan- uprawnien i
odpowiedzialnosci w procesie wdrazania norm iso w przedsiebiorstwie.Wzor pracy licencjackiej.Stan wyzszej
koniecznosci w administracji publicznej..Liberalizacja sektora telekomunikacyjnego w dyrektywach unii
europejskiej.Kredyty mieszkaniowe jako zrodlo finansowania budownictwa..Transport miejski a
niepelnosprawnosc. Analiza problemu wystepowania i przezwyciezania barier technicznych i
..
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architektonicznych w srodkach transportu zbiorowego i infrastrukturze na przykladzie lodzi.praca licencjacka
budzet gminy .Wycena przedsiebiorstwa na przykladzie polskiej grupy farmaceutycznej - pgf.Sposoby
pozyskiwania zasobow finansowych na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej.Korzysci i koszty wynikajace z
funkcjonowania systemu zarzadznia jakoscia zespolu norm iso 9000 na przykladzie tele-foniki kable s.a.
zaklad krakow - wielicka.Podatek dochodowy jako przedmiot ujawnien w sprawozdaniu finansowym regulacje prawa bilansowego a praktyka spolek gieldowych w polsce.Analiza dochodow i wydatkow
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rawa mazowiecka.praca licencjacka budzet gminy
.Transgraniczne delegowanie pracownikow jako instrument liberalizacji rynku uslug w prawie ue.Analiza
finansowa budzetu- narzedziem oceny efektywnosci gospodarowania srodkami finansowymi gminy
proszkow.Ocena oplacalnosci projektow inwestycyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa x.Dzialalnosc
miejskiego osrodka pomocy spolecznej w dabrowie gorniczej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projekcie na
podstawie przedsiebiorstwa philips polska sp. Z o. O..Rola policji w zapewnieniu bezpieczenstwa i porzadku
publicznego.Swiat plastikowego pieniadza - aspekty funkcjonowania i perspektywy rozwoju elektronicznych
instrumentow platniczych w polsce.Ochrona praw nabytych a wadliwosc decyzji administracyjnych.Tajemnica
panstwowa w prawie karnym materialnym i procesie karnym.Znaczenie promocji zdrowia w likwidacji
zagrozen zawodowych na oddzialach zabiegowych w lecznictwie stacjonarnym.Bilans jako zrodlo oceny
sytuacji finansowej przedsiebiorstw (na przykladzie ppo przedsiebiorstwa panstwowego w strzelcach
opolskich)..praca licencjacka budzet gminy .Prawnokarna ochrona interesow finansowych wspolnot
europejskich.Analiza efektywnosci podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku od spadkow i
darowizn.Strategia miedzynarodowych korporacji z sektora bankowego w polsce..Sposoby pozyskiwania
srodkow finansowych w malych i srednich przedsiebiorstwach.Budzetowanie w jednostkach samorzadu
terytorialnego - powiatach (na przykladzie powiatu kolskiego).Socjalizm utopijny we francji przelomu xviii i
xix wieku.Praca licencjacka z fizjoterapii.Public policy in trade mark law from polish and european
perspective.Kierowanie zespolem w organizacji finansowej na przykladzie pko bp sa.Pojecie stosunku
administacyjnoprawnego jako pojecie przedmiot.Umorzenie postepowania nieprocesowego przez sad
pierwszej instancji.Rola dzialan marketingowych w kreowaniu wizerunku banku
internetowego.Outsourcing.praca licencjacka budzet gminy .Metody wyceny wartosci przedsiebiorstwa na
przykladzie zakladu mienia komunalnego w glogowku..Zasady i warunki udzielania kredytow
mieszkaniowych na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci bank polski spolka akcyjna.Rola i
kompetencje policji oraz sluzb stadionowych w zabezpieczeniu masowej imprezy sportowej.System
wynagrodzen pracownikow w brzeskim centrum medycznym w brzegu..praca licencjacka budzet gminy
.zrodla dochodow budzetowych samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy turosl w latach 20052008.Pisanie prac pedagogika.Reklama w prasie lokalnej - analiza i ocena na przykladzie wojewodztwa
slaskiego.Budzetowanie jako metoda zarzadzania klubem sportowym.praca licencjacka budzet gminy
.Patologie wsrod nieletnich.Dozwolona krytyka prasowa jako okolicznosc wylaczajaca bezprawnosc
naruszania dobr osobistych..Praca licencjacka wzory.Podatkowe aspekty ekspansji na rynki
wschodnie.Zarzadzanie majatkiem obrotowym na przykladzie splot sp. Z o.o..Logistyka zaopatrzenia na
przykladzie firmy malow sp. Z o.o.”.Rozwoj gminy mszczonow a przemiany w strukturze dochodow i
wydatkow budzetowych w latach 2003-2011.Finansowanie sektora msp w polsce ze srodkow unijnych na tle
wybranych panstw unii europejskiej.Dzialalnosc pfron a dofinansowanie wynagrodzen pracownikow w
zakladach pracy chronionej na przykladzie konsalnet-inowopol sp. Z o.o. Zaklad pracy chronionej.Rozmiary i
zrodla pokrycia deficytu budzetowego.Instytucja rozwodu jako jeden ze sposobow ustania malzenstwa w
swietle obowiazujacego polskiego prawa cywilnego..System motywowania w przedsiebiorstwie hotelarskim
na przykladzie hotelu x..praca licencjacka budzet gminy .Laczenie sie bankow w formie spolek
akcyjnych.Program pomocy unii europejskiej dla polskiego sektora rolnego realizowane przez agencje
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa..Analiza wybranych produktow bankowych na przykladzie pko banku
polskiego oraz ing banku slaskiego.Pisanie prac magisterskich opinie.Czarzasty- jan. Red. - etyka a biznes :
spoleczne aspekty podnoszenia potencjalu adaptacyjnego przedsiebiorstw oraz.praca licencjacka budzet
gminy .Rozwoj przemyslu miesnego w polsce w procesie integracji z unia europejska na przykladzie masarni
bieniek.praca licencjacka budzet gminy .Bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w powiecie
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wloclawskim.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza a pojecie wyboru medycznego..Wykonanie zobowiazania
pienieznego.Rownosc plci w zarzadzaniu.Procesy komunikacji wewnetrznej w organizacji.Analiza systemu
motywacyjnego w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa uslugowego.Sprawozdawczosc finansowa i
sprawozdawczosc budzetowa w zarzadzaniu jednostka budzetowa.Zrownowazony rozwoj euroregionow
pogranicza polski.Diagnoza kultury organizacyjnej rzeczoznawcow majatkowych zrzeszonych w slaskim
storarzyszeniu rzeczoznawcow majatkowych.Marketingowo - logistyczne zarzadzanie przedsiebiorstwem na
przykladzie pkn orlen.Wdrazanie zintegrowanego systemu zarzadzania w urzedzie marszalkowskim na
przykladzie wojewodztwa malopolskiego.Strategie sukcesu malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
--oras olesno..Internetowa agencja reklamowa i jej znaczenie w strategii marketingowej wspolczesnych
firm.Organizacja produkcji zarzadzania jakoscia jednostkowych wyrobow stalowych..Crm - zarzadzanie
relacjami z klientami na przykladzie firmy ceramika paradyz sp. Z o.o..Tematy pracy magisterskiej.Klient i
jego obsluga w koncepcji marketingu na przykladzie firmy imtronic.Zarzadzanie funkcjonowaniem systemu
haccp na przykladzie firmy spozywczej abel.Akcje i obligacje jako papiery wartosciowe.Osoba
niepelnosprawna w zespole. Relacje miedzyludzkie na przykladzie sklepu osiedlowego x.Postepowanie w
sprawach o rozwod.Analiza wynikow jednostki budzetowej na przykladzie szkoly podstawowej nr 1 w
kutnie.Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy wola krzysztoporska w latach 2004-2008.Analiza
przestrzenno-organizacyjnych aspektow ruchu turystycznego w rejonie szlaku orlich gniazd.Wycena wartosci
rynkowej przedsiebiorstwa na przykladzie wawel s.a..Innowacyjnosc firm z sektora malych i srednich
przedsiebiorstw jako warunek ich konkurencyjnosci.Zarzadzanie dzialalnoscia bankow spoldzielczych na
przykladzie banku spoldzielczego w radomsku w latach 2002- 2006.Pomoc w napisaniu pracy
licencjackiej.Ujecie leasingu w sprawozdaniach finansowych wedlug prawa bilansowego i standardow
rachunkowosci.Mobbing jako przyklad patologicznego zachowania w organizacji na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Tematy prac magisterskich ekonomia.Ograniczenie wolnosci pracy nauczycieli
akademickich.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw rozwoju pracownikow na funkcjonowanie
przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa scrapena s.a..Sytuacja na rynku pracy osob bezrobotnych
po czterdziestym piatym roku zycia w powiecie wodzislawskim.Sprawozdawczosc finansowa i jej wartosc
informacyjna w ocenie stanu finansowego przedsiebiorstwa.Prace licencjackie pedagogika.Wynik finansowy
jako element oceny efektywnosci dzialania przedsiebiorstwa na przykladzie des sp. Jawna.Wplyw gminy na
wydajnosc podatku od nieruchomosci.Dowod z opinii bieglych psychiatrow w procesie karnym.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Uwarunkowania prowadzenia dzialalnosci innowacyjnej przez
firmy z sektora msp na przykladzie firmy agrico s.a..Wsparcie finansowe innowacyjnych przedsiewziec
sektora msp.praca licencjacka budzet gminy .Skarga na indywidualne interpretacje podatkowe.Szlak
architektury drewnianej w malopolsce jako forma ochrony i promocji dziedzictwa narodowego..Specyfikacja
procesu inwestycyjno-budowlanego w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
staporkow.Zarzadzanie kadrami w aspekcie pozyskiwania i rozwoju oraz odejscia pracownikow na przykladzie
isd huta czestochowa sp. Z o.o..Prawo cywilne.Zgoda pacjenta na zabieg leczniczy.praca licencjacka budzet
gminy .Pearce- craig l. Red. - dziedzictwo druckera : znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela
nauk o zarzadzaniu d.System podatkowy jako jedna z form oddzialywania panstwa na gospodarke w
japonii.Zroznicowanie plac w polsce..Ekstradycja a europejski nakaz aresztowania.Rola przywodcy w
organizacji przyszlosci.Prawo unii europejskiej a kontrola legalnosci sankcji onz nakladanych na
jednostki.Bankowosc elektroniczna w obsludze detalicznej.Czynniki warunkujace zastosowanie i skutecznosc
stylow kierowania ludzmi w przedsiebiorstwach.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie pko
bp.Podatki samorzadowe na przykladzie gminy oswiecim w latach od 2006 do 2010 roku..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pojecie i funkcje tajemnicy bankowej.Akty nadzoru nad
dzialalnoscia samorzadu terytorialnego.Analiza potencjalu strategicznego przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy geppe group sp. Z o. O..Realizacja inicjatywy wspolnotowej equal na przykladzie uniwersytetu
jagiellonskiego..Przestepczosc zorganizowana w polsce i sposoby jej zwalczania.Rola promocji w rozwoju
regionu na przykladzie gminy radgoszcz.Mozliwosc naruszenia cudzych praw i wartosci godnych ochrony jako
przeszkoda rejestracji znaku towarowego.Strzepka- janusz. - prawo umow budowlanych .Spolka
komandytowa z udzialem spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia - konstrukcja prawna- zalety i
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wady.Wplyw kultury japonskiej na ksztaltowanie sie stylu zarzadzania firma na przykladzie toyota motor
corporation..Ulgi podatkowe w podatku rolnym.Wplyw podatkow na wielkosc budzetu
gminy.Kosztorysowanie robot budowlanych – porownanie wariantow rozwiazan wybranych elementow
budowlanych praca inzynierska budownictwo.Pisanie prac magisterskich.Prospekt emisyjny-prewencyjna
kontrola wykonywania obowiazkow informacyjnych spolek publicznych.Fuzje i przejecia w polsce na
przykladzie sektora bankowego.Wykorzystanie rachunku kosztow zmiennych do podejmowania decyzji
zarzadczych na podstawie przedsiebiorstwa x.Uzycie znaku towarowego w reklamie porownawczej oraz w
celu wskazania przeznaczenia towaru.Dzialania marketingowe majace na celu pozyskiwanie klientow- na
przykladzie teatru bagatela.Odpowiedzialnosc skarbu panstwa za szkody powstale- w wyniku wykonywania
wladzy publicznej- u osob pozbawionych wolnosci..Rekrutacja- selekcja i zwalnianie pracownikow na
przykladzie banku spoldzielczego w aleksandrowie lodzkim.Srodki zapobiegania i zwalczania przestepczosci
nieletnich.Rola funduszy pozyczkowych i poreczeniowych w finansowaniu sektora msp w polsce.Zarzadzanie
logistyczne systemem dystrybucji i jego realizacja w praktyce.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa
mir-bud plus sp. Z o.o..Przestepstwa przeciwko ochronie zwierzat przed niehumanitarnym
traktowaniem.Postepowanie apelacyjne w polskim procesie cywilnym.Ocena atrakcyjnosci oferty opieki
medycznej - nowoczesnego produktu ubezpieczeniowego pzu zycie s.a..Korzeniowska- anna. Red. - banki a
gospodarstwa domowe w wojewodztwie lubelskim .Promocja jako instrument koncepcji marketingu-mix na
przykladzie centrum konferencyjno-wypoczynkowego-zamku kliczkow sp. Z o.o..Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza panstwa za naruszenie praw czlowieka.Zarzadzanie miedzykulturowe casus firmy kler
s.a..Likwidacja masy upadlosci.Unikanie miedzynarodowego podwojnego opodatkowania dochodow z pracy
najemnej.praca licencjacka budzet gminy .Przeciwdzialanie nadmiernej koncentracji przedsiebiorstw jako
skuteczny srodek ochrony unijnego zakazu ograniczania konkurencji.Promocja zatrudnienia i lagodzenie
skutkow bezrobocia..Wykorzystanie internetu w dzialalnosci marketingowej firmy cinema city.Pisanie
prac.Filipowicz- grzegorz. - rozwoj organizacji poprzez rozwoj efektywnosci pracownikow .Ocena kondycji
ekonomiczno-finansowej enion s.a. oddzial czestochowa zaklad energetyczny czestochowa.Rynek
wydawniczy w polsce. Kalkulacja kosztow produkcji ksiazki na przykladzie wydawnictwa swiat
ksiazki.Swiadek w procesie karnym- aspekty kryminalistycze.Skutecznosc opakowania w wyborze produktu
na podstawie opakowan soczkow --kubus.Koncepcja logistycznej obslugi klienta w firmie ceramika..Analiza
podatkowych zrodel dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2001-2007.Koordynacja dzialan
marketingowych i procesow produkcyjnych w firmie samanta..Techniki doboru i selekcji pracownikow na
przykladzie firmy bowim.zrodla finansowania zadan jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy przeciszow.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w pko banku polskim sa. Studium
przypadku.Czyzewski- andrzej. - rolnictwo unii europejskiej i polski : studium porownawcze struktur
wytworczych i regulatorow.Rola demokratycznego stylu kierowania szkola w procesie motywowania
nauczycieli..Fundusze strukturalne unii europejskiej na przykladzie wojewodztwa malopolskiego..praca
licencjacka budzet gminy .Czuprynski- szymon cyprian. Red. - wspolpraca miedzynarodowa a rozwoj
regionalny .Zasada zanieczyszczajacy placi w swietle prawnofinansowych instrumentow ochrony
srodowiska.Wybrane problemy kalkulacji kosztow oraz ustalania cen w sektorze wodnokanalizacyjnym.Posrednik na rynku nieruchomosci w czestochowie - charakterystyka zawodu.Marketing
narodowy: koncepcja i tworzenie (na przykladzie dzialalnosci fundacji promocja polska - instytut marki
polskiej).Wspolpraca organizacji pozarzadowych z administracja publiczna na tle ustawy o dzialalnosci
pozytku publicznego i wolontariacie..praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie zawodowe nauczycieli
jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w szkole publicznej.Wspolna polityka handlowa unii
europejskiej i efekty dostosowania do niej w polsce po akcesji.Wykorzystanie koncepcji badan mystery
shopping w rozwoju produktu-uslugi.Kredytowanie w rachunku biezacym na przykladzie banku
spoldzielczego w aleksandrowie lodzkim.Atrakcyjnosc inwestycyjna powiatu kluczborskiego..Wykonywanie
kary pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w rzeszowie-zalezu..Przeciwdzialanie
mobbingowi w miejscu pracy.Dzialalnosc kredytowa banku spoldzielczego w wojewodztwie
opolskim..Moralne i prawne aspekty macierzynstwa zastepczego.praca licencjacka budzet gminy .Rola banku
spoldzielczego w finansowaniu gospodarstw rolnych.Kary pieniezne w postepowaniu przed prezesem urzedu
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ochrony konkurencji i konsumentow.Policja i jej miejsce w systemie zarzadzania kryzysowego.Srodki unijne
jako zrodlo finansowania dzialalnosci inwestycyjnej na przykladzie gminy wielka wies..Czynniki naplywu biz z
niemiec do polski w latach 2004-2012 .Dzialalnosc finansowa przedsiebiorstwa boc gazy sp. Z o.o. W okresie
od 01.10.2003 do 30.09.2005.Turystyka szansa rozwoju lokalnego gminy czarna.Analiza rynku funduszy
inwestycyjnych w polsce w latach 1992 - 2004.Rekrutacja i selekcja w wybranej organizacji..Wydatki na
pomoc spoleczna na przykladzie gminy pajeczno i gminy dzialoszyn.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
panstwowosci pruskiej na tle ustroju i rzeszy niemieckiej- zwiazku niemieckiego oraz ii cesartstwa- xviii-xix
w..Wykorzystanie analizy ekonomicznej do oceny zagrozenia bankructwem (na przykladzie przedsiebiorstwa
inzynieryjno-projektowego binz sp z o.o..Specyfika funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na
przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Poslednik- adam. - 10 lat polski w ue: osiagniecia w
gospodarce rolno-zywnosciowej i na obszarach wiejskich = 1.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
organizacji i zarzadzania w lasach panswowych na przykladzie nadlesnictwa nowogrod.Organizacja audytu
wewnetrznego na przykladzie przedsiebiorstwa eurocash s.a.Efektywnosc dzialan promocji sprzedazy w
branzy budowlanej.Publiczne i prywatne zrodla finansowania sektora ochrony zdrowia w polsce w latach
2007-2012.Zarzadzanie zespolami pracowniczymi na przykladzie firmy uslugowej - prywatnej praktyki
stomatologicznej.Tendencja rozwojowa ubezpieczen komunikacyjnych w polsce w latach 20002009.Zastosowanie techniki rfid na przykladzie organizacji biblioteki uniwersytetu lodzkiego.zrodla
finansowania mikro przedsiebiorstw na przykladzie firmy transportowo-handlowej.Zasady prezentacji
informacji w sprawozdaniu finansowym na przykladzie grupy tp.Ewolucja prawa rodzinnego w polsce w
oparciu o wybrane teorie pedagogiczne.Tryby przetargowe w systematyce zamowien publicznych.Formy
motywowania pracownikow w jednostkach budzetowych na przykladzie urzedu
statystycznego.Wykorzystanie internetu w zarzadzaniu na przykladzie wybranej jednostki.Podatki lokalne
jako zrodlo dochodow jst na przykladzie gminy pokoj.Zarzadzanie produkcja i jakoscia surowcow dla
budownictwa..Wplyw systemu gospodarczego na ksztaltowanie sie nierownosci dochodowych- analiza
porownawcza szwecji i usa.Faszyzm wloski w latach 1919-1939.Migracje zewnetrzne na obszarze polski w
latach 1981-2006.Wykorzystanie i tworzenie lcms (learning content management system) do obnizania
kosztow przy jednoczesnym podnoszeniu jakosci w edukacji..Analiza sytuacji finansowej jednostki
budzetowej na przykladzie zespolu szkol 1 w klobucku w latach 2007-2011..praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw wypalenia zawodowego na postawy do pracy na przykladzie nauczycieli..praca licencjacka budzet
gminy .Strategia marketingowa dla produktu turystycznego w regionie jezxiora czorsztynskiego (oparta na
koncepcji 4c).Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomosci poprzez kredyt hipoteczny.Ksztaltowanie sie
pozycji ustrojowej najwyzszej izby kontroli w polsce.Kompleksowa ocena finansowania i efektow inwestycji
rzeczowych.Stosunek dzieci do zjawiska przemocy prezentowanej w srodkach masowego przekazu (na
przykladzie seriali kryminalnych- bajek i gier komputerowych).Analiza jakosci systemow szkolen w biznesie
turystycznym.Heropolitanska- izabela. - prawne zabezpieczenia zaplaty wierzytelnosci .Kultura organizacyjna
na przykladzie firmy electrolux.Analiza systemu zarzadzania podmiotami gospodarki mieszkaniowej.Mccanngerard. - lokalnie - globalnie : kluczowe zagadnienia studiow nad rozwojem .praca licencjacka budzet gminy
.Nacjonalizacja i zwrot nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Marketing-mix w tworzeniu
wizerunku marki na przykladzie vichy i la roche-posay.Najwyzsza izba kontoli naczelnym konstytucyjnym
organem kontroli panstwowej.Rola i znaczenie leasingu jako alternatywnego zrodla finansowania
inwestycji..Pisanie pracy inzynierskiej.praca licencjacka budzet gminy .Public relations i jego rola w strategii
promocyjnej firmy na przykladzie banku bph.Unia celna republiki bialorus- federacji rosyjskiej i
kazachstanu..Korekta prac magisterskich.Zjawisko mobbingu w srodowisku pracy w opiniach mieszkancow
czestochowy i okolic.Wplyw rekrutacji i szkolen na dzialalnosc organizacji.Zabojstwo pod wplywem silnego
wzburzenia usprawiedliwionego okolicznosciami (art.148 § 4 k.k.).Bezpieczenstwo elektronicznych transakcji
bankowych w polsce i wybranych krajach oecd.Wplyw komunikacji na prace w zespole zadaniowym w
procesie restrukturyzacji huty czestochowa.Ramy koncepcyjne sporzadzania sprawozdan finansowych
wczoraj- dzis i jutro - kalendarium prac nowelizacyjnych.Rola przedstawicieli handlowych na przykladzie
firmy polontex s.a..Historia- doktryna i polozenie prawne bractwa kaplanskiego sw. Piusa x i innych
katolickich ruchow tradycjonalistycznych w polsce.Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji
..

..
bezgotowkowych na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w makowie mazowieckim.Obrona materialna
oskarzonego w polskim procesie karnym.Przeglad definicji logistyki na podstawie przedsiebiorstwa
produkcyjnego fine tubes..Prace licencjackie z turystyki.Analiza wskaznikowa dzialalnosci budzetowej gminy
zawiercie w latach 2006 -2009.Sobanski- remigiusz - metodologia prawa kanonicznego .Dziedzictwo
kulturowe i jego spoleczny odbior na przykladzie gminy michalowice..praca licencjacka budzet gminy .Ocena
dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach 2007-2011.Dystrybucja jako element marketingu-mix w
przedsiebiorstwie (na przykladzie unimil s.a.).Wdrozenie zintegrowanego systemu informatycznego
wspomagajacego funkcjonowanie controllingu w spolce mebrad.Standardy prawa do dobrej administracji w
porzadku prawnym unii europejskiej i ich zastosowanie w polskim kodeksie postepowania
administracyjnego.Organy zarzadzajace infrastruktura kolejowa na tle organow administracji centralnej w
drugiej rzeczypospolitej.Przypisy w pracy magisterskiej.Prace dyplomowe.Poziom i struktura dochodow z
nieruchomosci miasta wroclaw w latach 2006 - 2010..Kartele - rak ekonomii wolnorynkowej.Wykorzystanie
srodkow pozabudzetowych w dzialalnosci inwestycyjnej gminy ozimek.Deweloper - przedsiebiorca
budowlany.Kontrola jako podstawowa funkcja zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy
kreator..Instytucja rzecznika praw obywatelskich w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Fluktuacja a
szkolenia pracownicze.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
nieruchomoscia biurowa na przykladzie biurowego centrum biznesu w lodzi.Gotowe prace licencjackie za
darmo.Prawo wekslowe polskie w xviii wieku.Proba oceny bezrobocia w powiecie sieradzkim.praca
licencjacka budzet gminy .Motywacyjne oddzialywanie szkoly na mlodego stopniem zawodowym
nauczyciela.na przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanislawa staszica we
wloszczowie.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia personelu jako czynnik sukcesu firmy na przykladzie
spolki shell..Poziom wiedzy ekonomicznej i jej wplyw na podejmowane decyzje inwestycyjne.Sytuacja
kryzysowa jako czynnik rekonstruujacy skrypt poznawczy pracownikow.praca licencjacka budzet gminy
.Pelnomocnictwo procesowe..Marka wizerunkiem firmy na przykladzie firmy storck.Granice chorwacji - ich
uwarunkowania i wspolczesne podstawy prawno-miedzynarodowe.System instytucjonalny unii europejskiej
oraz jego funkcjonowanie w krajach czlonkowskich.Sad jako organ w dochodzeniu roszczen alimentacyjnych
przez osobe uprawniona do alimentow od dluznika alimentacyjnego przebywajacego za granica.Ocena
dochodow budzetowych samorzadu lokalnego na przykladzie gminy biala..Polityczno - ekonomiczne
problemy krajow europy srodkowej na tle ue.Inwestycje gminne jako forma przezwyciezania bezrobocia na
przykladzie gminy niepolomice..Funkcjonowanie controllingu w przedsiebiorstwie na przykladzie poczty
polskiej.Zwiazek logistyki z marketingiem na przykladzie przedsiebiorstwa ab s.a..Czynniki motywujace do
pracy w firmie farmaceutycznej. Z doswiadczen firm novartis poland sp. Z o.o. I sca hygiene products sp. Z
o.o..Deficyt snu- symptomy z nim zwiazane a zmeczenie chroniczne w grupie zawodowej pielegniarek.Rola
muzyki w reklamie- jako wplyw skojarzenia na temat produktu..praca licencjacka budzet gminy
.Ekonomiczne skutki wdrozenia systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy w piekarni olsztynjanow.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej f.a.p. wakmet za lata 2004-2006..Analiza
stanowisk pracy ze szczegolnym uwzglednieniem organizacyjno- technicznych warunkow pracy w wybranym
przedsiebiorstwie produkcyjnym y..Bezrobocie a sytuacja gospodarcza w mikroregionie na podstawie
powiatu krapkowickiego..Decyzje administracyjne wojskowego komendanta uzupelnien w sprawach z
zakresu powszechnego obowiazku obrony rp.Business intelligence- tworzenie i wykorzystywanie.Kreacja
pieniadza przez banki komercyjne na przykladzie banku x.Marketing wewnetrzny.Konsultacje spoleczne na
przykladzie czestochowy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Telepraca jako
forma nietypowego zatrudnienia .Finansowe i pozafinansowe wspieranie innowacyjnosci w krajach
baltyckich.Analiza leasingu zwotnego jako formy odtworzenia kapitalu obrotowego na przykladzie
przedsiebiorstwa zegluga gdansk sp. Zo.o..Finansowanie i marketing malych przedsiebiorstw na przykladzie
pphu olbut.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc unii europejskiej dla polskiej policji w okresie
przedakcesyjnym i po akcesji..Postepowanie mediacyjne w sprawach karnych w swietle badan aktowych
przeprowadzonych w krakowskich sadach rejonowych.System motywacyjny na przykladzie firmy korona
s.a..Funkcja przemyslowa kedzierzyna - kozla i jej przeobrazenia..Gotowe prace zaliczeniowe.Zmiany w
postrzeganiu pracy w przedsiebiorstwie panstwowym i po jego prywatyzacji - casus producenta
..
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elektrod.Praca magisterska administracja.Podatkowe zrodla dochodow budzetu gminy i ich ksztaltowanie sie
w latach 2003-2007 na przykladzie wybranych gmin powiatu radomszczanskiego.Porownanie modelu
strategii i zarzadzania na przykladzie banku komercyjnego bz wbk s.a. i spoldzielczej kasy oszczednosciowokredytowej skok.Fenomen kulturowy che guevary.Zlozone czynnosci operacyjno-rozpoznawcze w zwalczaniu
przestepczosci zorganizowanej .Uznanie administracyjne. Granice swobody organow administracyjnych i
zakres jej kontroli w ramach uznania administracyjnego..Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie
firmy nutricia polska..Prawo do informacji a monopol prawnoautorski.Instrumenty ksztaltowania
atrakcyjnosci inwestycyjnej na przykladzie powiatow zachodniej malopolski..Wrogie przejecia spolek
publicznych.Analiza finansowa jako instrument oceny sprawnosci dzialania podmiotu gospodarczego na
przykladzie cementowni warta s.a. w trebaczewie w latach 2007-2011..Analiza wizerunkow internetowych
wybranych polskich spolek gielodwych.Projekt wydzialu spawalni z uwzglednieniem bezpieczenstwa pracy
pracownikow..Ekologistyka w sferze gospodarowania odpadami w miescie lodzi.Zakres przejscia autorskich
praw majatkowych z umowy.Samoocena przedsiebiorstwa w oparciu o kryteria polskiej nagrody jakosci na
przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej s.a..praca licencjacka budzet gminy .Kierunki
wydatkowania srodkow funduszu pracy na przykladzie powiatowego urzedu pracy w ostrolece.Porownawcza
analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstw branzy systemow odkurzania.Certyfikacja w polsce na
przykladzie firmy magnetix.Emisja obligacji jako uzupelniajace zrodlo finansowania rozwoju
przedsiebiorstwa.Dzialalnosc promocyjna przedsiebiorstwa handlowego na przykladzie hurtowni
farmaceutycznej maklek s.a..Uznanie panstwa w prawie miedzynarodowym.Problemy wdrazania szpitalnych
systemow informatycznych na przykladzie wybranej jednostki.Analiza wykorzystywania srodkow z ue przy
inwestycjach w gminie konopiska.Zabezpieczenia rozliczen w bankowosci elektronicznej.praca licencjacka
budzet gminy .Wykorzystanie analizy finansowej do oceny plynnosci przedsiebiorstwa lpp s.a..Zarzadzanie
programami rewitalizacji poprzez zapisy w wybranych rpo 2007-2013 - ich efekty w naborach i
realizacjach..Lipka- anna. - aktywnosc tworcza a pracoholizm : jak utrzymac kapital kreatywnosci
pracownikow? .Rola zarzadcy w gospodarowaniu zasobami nieruchomosci jednostki samorzadu
terytorialnego.Podmiot wskazany w artykule 52 kodeksu karnego jako uczestnik procesu
karnego.Determinanty jakosci pracy w urzedzie marszalkowskim wojewodztwa malopolskiego w
krakowie..Roszczenie negatoryjne i jego skutecznosc wobec decyzji administracyjnych.Zatrudnianie czlonkow
zarzadu spolki kapitalowej.Pisanie prac katowice.Policjant jako swiadek.praca licencjacka budzet gminy
.Reaktywacja sadownictwa administracyjnego w polsce w 1980 r..Mobbing jako wyzwanie w procesie
zarzadzania zasobami ludzkimi.Instytucja urzedowych intepretacji przepisow prawa podatkowego.Dudakatarzyna. - zasady prowadzenia ksiag rachunkowych : ewidencja srodkow trwalych - leasing- rozrachunkia.Brdulak- halina. Red. - tworzenie wartosci przedsiebiorstwa na rynku unii europejskiej : praca zbiorowa
.Wplyw bezpieczenstwa podczas zorganizowanych imprez masowych w kontekscie rozwoju pilki noznej na
przykladzie klubow reprezentujacych wybrane klasy rozgrywkowe w polsce..Agroturystyka jako czynnik
wielofunkcyjnego rozwoju wsi.Praca licencjacka bankowosc.Miejsce ocen w systemie motywowania
pracownikow.Uwarunkowania stosowania pozamaterialnych instrumentow motywowania personelu w
firmie handlowej.Antykryzysowa legislacja w polsce w swietle nauczania przedstawicieli austriackiej szkoly
ekonomii.praca licencjacka budzet gminy .Analiza bezrobocia dlugookresowego w wojewodztwie
mazowieckim.Analiza czynnikow warunkujacych rozwoj centrow logistycznych w polsce - na przykladzie
centrum dystrybucji ikea.Przeslanki stwierdzenia niewaznosci aktow administracyjnych..Czynniki wplywajace
na satysfakcje z pracy pracownikow w pko bp s.a..Jakosc i bezpieczenstwo w logistyce na przykladzie
transportu zywnosci w firmie nowakowski logistics sp. Z o.o. W wieluniu.Badanie zdolnosci kredytowej jako
metoda ograniczania ryzyka kredytowego na przykladzie klienta detalicznego w banku gospodarki
zywnosciowej spolka akcyjna oddzial operacyjny w czestochowie..Prace licencjackie tematy
pedagogika.Przedsiewziecia dla wdrozenia systemu haccp w przemysle przetworczym.Spoleczno - polityczne
czynniki rozwoju lokalnego.praca licencjacka budzet gminy .Samorzad terytorialny wobec integracji z unia
europejska na przykladzie gminy hanna.Okreslenie czynnikow sukcesu w procesie poszukiwania
pracy.System motywowania pracownikow we wspolczesnych przedsiebiorstwach.Small family businesses of
clothing and textile sector in lodz on the international markets.Oferta w postaci elektronicznej.Jajko- beata. ..

..
dlug publiczny a rownowaga fiskalna .praca licencjacka budzet gminy .Handel elektroniczny - stan aktualny i
perspektywy rozwoju.Ostoj- jan (1944- ). Red. - ryzyko a zarzadzanie finansami organizacji gospodarczych
.praca licencjacka budzet gminy .Cziomer- erhard - rola niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku .praca
licencjacka budzet gminy .Morawski- witold (socjolog). Red. - powiazania zewnetrzne : modernizacja polski
.Wplyw akcji marketingowych galerii handlowej manufaktura na wyniki finansowe sklepu obuwniczego
kapp.Zarzadzanie jakoscia w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w
wieruszowie.Wybrane aspekty zwiazane z organizacja i zarzadzaniem osrodkiem wczasowym na przykladzie
osrodka sloneczny kemping w rowach.Ekspansja miedzynarodowa biznesu (na przykladzie koncernu roberta
boscha).Kapital podwyzszonego ryzyka w sektorze msp w polsce.Strategia konkurencji sektora uslug
transportu drogowego w polsce.Pelnomocnictwo procesowe ogolne.Stosowanie srodka zabezpieczajacego
okreslonego w art.95a k.k. w swietle standardow konstytucyjnych i europejskich..Sprzedaz kredytow
hipotecznych jako element dzialalnosci banku i biura uslug finansowych..Wybrane aspekty obrony koniecznej
w polskim prawie karnym.Udostepnianie spoleczenstwu informacji o srodowisku.Kryminalistyka a
muzyka.Gray- david - gamestorming : gry biznesowe dla innowatorow .Ekonomiczne aspekty upadlosci biur
podrozy.Zlece napisanie pracy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Podatek od
towarow i uslug w prawie unii europejskiej i polskim.praca licencjacka budzet gminy .Prawo do secesji jako
konsekwencja ewolucji zasady samostanowienia narodow.secesja unilateralna i konsensualna.Analiza ulg w
podatku dochodowym od osob fizycznych w latach w latach 2003-2006.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie gospodarka magazynowa na przykladzie przedsiebiorstwa x..Analiza potrzeb gminy
wielgomlyny i ich zaspokojenie z zastosowaniem funduszy europejskich.Zarzadzanie konfliktem jako sposob
zarzadzania organizacja na przykladzie banku spoldzielczego w ostrowcu swietokrzyskim.Charakterystyka
rynku pracy w powiecie kolnenskim.Ograniczenia konstytucyjnych praw i wolnosci w demokratycznym
panstwie prawnym w swietle konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997r. Na przykladzie wybranych aspektow
postepowania przygotowawczego prowadzonego przez policje.praca licencjacka budzet gminy .Telep- jerzy. zachowanie ciaglosci zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia .Wplyw kapitalu ludzkiego na innowacyjnosc
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw otoczenia marketingowego na dzialalnosc malego
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.Manipulacje w negocjacjach.Prace dyplomowe tematy.Produkty
bankowosci elektronicznej dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Wykorzystanie nowoczesnych
systemow logistycznych i informatycznych w magazynowaniu i kompletacji asortmentu na przykladzie firmy
t.m.e sp. Z o.o..Rola subwencji ogolnej i dotacji celowych w gospodarce finansowej powiatu.Przestepczosc
cudzoziemcow w polsce.Skutki starzenia sie ludnosci dla systemu emerytalnego w polsce.Teoria prawa i
systemow politycznych.Zastosowanie analizy finansowej w ocenie wykonania budzetu na przykladzie
budzetu gminy glogowek w latach 2002 - 2006..Benchmarking w strategii rozwojowej firmy..praca
licencjacka budzet gminy .Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich.Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie lukas bank sa.praca licencjacka budzet gminy
.zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie izo - eko - centrum sp. Z o. O. W
ostrzeszowie..Tworzenie nowych wartosci w procesie zaopatrzeniowym na przykladzie firmy abc (branza
motoryzacyjna).Ocena finansowa budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lazy w
latach 2002 - 2006.Pojecie szkody - utracone korzysci.Problematyka procesowa przeszukania.Produkt i jego
promocja w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa.Dobre praktyki w budowaniu stron internetowych
oraz charakterystyka ich konsumpcji w generacji „y” na przykladzie strony operatora sieci komorkowej
plus.Umowa franchisingu.Uczestnicy postepowania administracyjnego na prawach strony..Pozyskiwanie
pracownikow na przykladzie firmy kosmetycznej burnus polska sp.z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac maturalnych.Zakaz uszczuplania pokrycia kapitalu zakladowego na rzecz wspolnikow spolki z
o.o. - analiza regulacji art. 189 § 2 k.s.h..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa czlonkowskiego za
naruszajace prawo wspolnotowe dzialanie organow wladzy sadowniczej..Aktywne formy walk z bezrobociem
w powiecie tomaszowskim w latach 2005-2009.Motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na
podstawie organizacji x.Wynik pozostalej dzialalnosci operacyjnej a podatek dochodowy odroczony.Wojciech
boguslawski - dyrektor teatru.Zakaz wstepu na impreze masowa jako srodek karny.Czynniki warunkujace
uruchomienie nowej dzialalnosci gosopdarczej w sektorze medycznym na przykladzie nzoz
..
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usmiech.Politologia praca licencjacka.Rachunkowosc jako system pomiaru wielkosci ekonomicznych na
przykladzie pko bp s.a..Przedwstepna umowa o prace.Europejski rynek pracy: szansa czy zagrozeniem dla
mlodych polakow?.Pedagogika tematy prac licencjackich.Czynnosci procesowe powodujace przerwe biegu
przedawnienia.Charakterystyka porownawcza mafii sycylijskiej oraz przestepczosci zorganizowanej w
polsce.Pozaplacowe sposoby motywowania pracownikow.Planowanie przeplywow pienieznych jako element
budzetowania w przedsiebiorstwie.Bariery i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w polsce.Status prawny posla i
senatora.Wykorzystanie biznes planu na potrzeby oceny realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego na
przykladzie firmy bewa sp. Z o.o.Gospodarka finansowa stowarzyszenia prowadzacego placowke oswiatowa
na przykladzie stowarzyszenia spoleczny komitet rozbudowy szkoly podstawowej i budowy gimnazjum w
woli batorskiej.Raje podatkowe jako terytoria stosujace szkodliwa konkurencje podatkowa.Rola inkubatora
przedsiebiorczosci w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie fundacji inkubator w
lodzi.Efektywnosc funduszy strukturalnych jako sposob finansowania przedsiebiorstw w gospodarce
rynkowej.Cena pracy licencjackiej.Gotowe prace magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
reklamy telewizyjnej na dzieci..Pisanie prac licencjackich wroclaw.Uwarunkowania i perspektywy rozwoju
gminy piatnica.Wplyw mody na zachowania nabywcze (w swietle badan empirycznych).Znaczenie kultury
organizacyjnej w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa turystycznego.Kara
smierci.Prawnomiedzynarodowe zagadnienia sukcesji panstw graniczacych z polska.Analiza systemu
zarzadzania podmiotami gospodarki mieszkaniowej.Ocena jakosci swiadczonych uslug medycznych w
prywatnym centrum medycznym..System motywowania do pracy na przykladzie bot kwb belchatow
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Prawo nieszkodliwego przeplywu w praktyce wybranych
panstw.Satysfakcja a przywiazanie do organizacji wsrod pracownikow t.el poland sp. Z o.o..Lllaa.Proces
komercjalizacji wizerunku jako dobra osobistego na przykladzie osob powszechnie znanych.Analiza
ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie spolki mieszko s. A. W latach 2008-2010.Polityka monetarna
banku centralnego stanow zjednoczonych- fed rozpatrywana w kontekscie kryzysu finansowego 20082009.Piractwo wczoraj i dzis - akty przemocy na wodach rogu afryki.Prawne mechanizmy koordynacji polityk
fiskalnych panstw czlonkowskich.Falszowanie pieniedzy – wybrane aspekty prawne- kryminologiczne i
ekonomiczne .Procedury wykorzystywane w ksztaltowaniu polityki kadrowej w jednostkach administracji
samorzadowej na przykladzie urzedu gminy mykanow.Zachowania konsumentow jako przeslanka tworzenia
zintegrowanych strategii logistyczno-marketingowych..Tworzenie aplikacji na potrzeby biznesu
elektronicznego z wykorzystaniem technologii ajax.Instytucja warunkowego umorzenia postepowania
karnego w prawie polskim.Negatywne i pozytywne zjawiska w pracy nauczyciela - zaangazowanie- wypalenie
zawodowe i pracoholizm..Outsourcing logistyczny na przykladzie grupy ambra s.a..Samobojstwo jako
problem kryminalistyczny.Wspieranie sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po przystapieniu
do unii europejskiej.Pozabankowe zrodla finansowania przedsiebiorstwa..Aktywna i pasywna polityka
panstwa na rynku pracy w polsce w latach 2000-2005.praca licencjacka budzet gminy .Problemy zarzadzania
logistycznego w przedsiebiorstwie x..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie centrow logistycznych
na rynku polskim (na przykladzie schenker sp. Z o.o.).Czynniki motywacyjne materialne i pozamaterialne na
przykladzie firmy effector we wloszczowie.Zamowiwnia publiczne w jednostakach samorzadu terytorialnego
na podstawie gminy sulejow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwiazywanie
problemow spolecznych w gminie klobuck.Analiza produktow bankowych na przykladzie banku detalicznego
eurobank s.a..Szlak zabytkow techniki wojewodztwa slaskiego jako produkt turystyczny.Ewidencja i
rozliczenie kosztow na przykladzie przedzalni zawiercie s.a..Bariery we wdrazaniu zarzadzaniu wiedza w
organizacji..praca licencjacka budzet gminy .Miejsce raklamy w strategii promocji.Systemy czasu
pracy..Charakter prawny umow opcyjnych.Zasady pisania pracy magisterskiej.Projekt architektonicznobudowlany budynku wielorodzinnego z wykorzystaniem materialow energooszczednych. Praca inzynierska
budownictwo.Rola gospodarki komunalnej w rozwoju spolecznosci lokalnej.Analiza systemu ocen
urzednikow i pracownikow korpusu sluzby cywilnej na przykladzie slaskiego urzedu wojewodzkiego w
katowicach.Praca licencjacka z administracji.Tworzenie programow i strategii cenowych na przykladzie firmy
poligraficzno-wydawniczej.Placa jako glowny element motywujacy pracownikow
produkcyjnych.Przeksztalcenia organizacyjne we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Rapkiewicz- maciej (1972..

..
). Red. - budowa wspolnoty finansowej : ubezpieczenia wzajemne a ubezpieczenia komercyjne .Strategia
rozwoju gminy czarnia w latach 2006-2009.Nielad korporacyjny w spolkach z udzialem skarbu
panstwa.Marketing uslug turystycznych na swiecie na przykladzie marriott international.Rewitalizacja miast
w polsce na tle doswiadczen krajow unii europejskiej.Produkty bankowosci prywatnej w strategii
segmentacji klientow.Srodki finansowania malych i srednich przedsiebiorstw funkcjonujacych w warunkach
gospodarki rynkowej.Czynniki placowe i pozaplacowe w motywowaniu pracownikow na przykladzie oddzialu
pko bank polski spolka akcyjna w zamosciu.Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki.Zjawisko wypalenia
zawodowego w grupie pedagogow.Rozwoj rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego i lodzi.Bitner- michal. - standardy zarzadzania dlugiem na szczeblu lokalnym i
regionalnym oraz ich wplyw na finansowan.Dochody z mienia jako zrodlo dochodow budzetowych
samorzadu terytorialnego ( na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej zloty stok)..Podstawy stosowania
warunkowego przedterminowego zwolnienia.Analiza skutecznosci systemu haccp na podstawie frimy
eksportujacej mieso antonio.Pisanie prac magisterskich cena.Wykorzystanie narzedzi pr w zarzadzaniu
marka.Wplyw globalnego kryzysu gospodarczego na rynek obuwniczy w polsce na przykladzie ng2 s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Najwieksze polskie serwisy aukcyjne z sektora b2c/c2c i ich miejsce na polskim
rynku e-commerce.Ocena zrodel finansowania dzialalnosci inwestycyjnej malych i srednich przedsiebiorstw
w polsce.Wplyw ocen pracowniczych na motywacje do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca
licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty ochrony praw konsumentow w handlu elektronicznym.Logistic
park jako produkt marketingu terytorialnego miasta piotrkowa trybunalskiego.Peer-to-peer a
odpowiedzialnosc za naruszenie prawa autorskiego w internecie..Rozpoznanie potrzeb i oczekiwan klientow
jako element mierzenia jakosci w szkolnictwie.Wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow.praca licencjacka
budzet gminy .Promocja jako element komunikacji marketingowej na przykladzie towarzystwa sportowego
wisla krakow..Kucharski- wladyslaw stanislaw (1934- ). Red. - zadania administracji rzadowej i organow
samorzadu terytorialnego w zakresie bezpieczenstwa.Logistyczna obsluga klienta jako instrument budowania
przewagi konkurencyjnej.Hotel.Ocena sytuacji majatkowo-finansowej na przykladzie wytworni filmow
oswiatowych i programow edukacyjnych w lodzi.Wplyw wydatkow na system oswiaty i jej funkcjonowanie na
jakosc zasobow ludzkich w jst..Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych w polsce w latach 1999-2003 na
przykladzie wojewodztw malopolskiego i slaskiego..Znaczenie patentu europejskiego dla gospodarki unii
europejskiej w swietle strategii lizbonskiej..Wspolfinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki
samorzadu terytorialnego ze srodkow publicznych unii europejskiej na przykladzie gminy radoszyce.praca
licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie przekszatalcen spolek w prawie europejskim na gruncie podatkow
bezposrednich.Stan i mozliwosci rozwoju agroturystyki na slasku opolskim..Prawo karne.Wielobranzowy
pawilon handlowy praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie ryzykiem w firmie internetowej prowadzacej
portal uslugowy.Slaskie centrum biznesu. Rewitalizacja chorzowa starego poprzez promocje wartosci
kulturowych i przyrodniczych..Marketing jako funkcja zarzadzania na przykladzie zakladu mz siito.Analiza
poziomu jakosci w drukarni..Münnich- monika. Red. - stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w
polsce : optymalizacja podatkowa a obejscie prawa.Spoleczno - ekonomiczne konsekwencje dla polski po
przystapieniu do strefy schengen..Rzeczowe aktywa trwale w swietle msr/mssf oraz regulacji ustawy o
rachunkowosci.Rola vat-u w polskim systemie podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Sprzedaz
licytacyjna w postepowaniu egzekucyjnym z nieruchomosci.Ocena wspoldzialania w zespolach
pracowniczych.Podnoszenie wydajnosci pracy przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztow na przykladzie fum
poreba.Doskonalenie jakosci pracy w firmie swiadczacej uslugi ksiegowo-finansowe.Inwestycje ekologiczne
gminy myslenice..Kontrowersje wokol procesu legalizacji eutanazji na swiecie. Zagadnienia etyczne- prawne i
prawnomiedzynarodowe.Ocena urzedu miasta krakowa za pomoca metody caf.Identyfikacja punktow
krytycznych w procesie nanoszenia powlok elektrolitycznych..Analiza aspektow podatkowych handlu
elektronicznego. Wybrane zagadnienia.Restrukturyzacja przedsiebiobiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa
komunikacji miejskiej w katowicach.Procedura uchwalodawcza na przykladzie regulacji trybu pracy rady
gminy mszana dolna.Pelnomocnictwo procesowe do prowadzenia poszczegolnych spraw.Supporting logistics
management using agent technologies.Kulturowa misja telewizji polskiej s.a. w kontekscie dzialalnosci
wybranych nadawcow publicznych w krajach unii europejskiej..Rola auditora wewnetrznego w procesie
..
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doskonalenia systemu zarzadzania.Spoleczne i marketingowe efekty kontrowersyjnych kampanii
reklamowych..Znaczenie wykorzystania programow pomocowych dla rozwoju firm sektora msp na
przykladzie gabinetu odnowy biologicznej.Analiza dzialan samochodowej marki hyundai na polskim rynku
motoryzacyjnym.Wynik finansowy w prawie bilansowym i jego przeksztalcenia dla celow podatkowych.praca
licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka kosmetologia.Funkcjonowanie domu pomocy spolecznej nr 1 w
wadowicach..Nowak- wojciech a. - o konceptualnej podstawie sprawozdawczosci finansowej : perspektywa
angloamerykanska .Grupy szczegolnie zagozone bezrobociem w wojewodztwie lodzkim (19992005).Kierowanie ludzmi w organizacjach non-profit na przykladzie stowarzyszenia milosnikow erpegow i
fantastyki.Jasnowidz w sledztwie- czyli parapsychologia na uslugach nowoczesnego panstwa.Motywowanie
pracownikow jako element budowania wizerunku firmy – na podstawie badan wlasnych.Promocja produktu
hotelarskiego na przykladzie hotelu gorski.Prawnoautorski status producenta utworu
audiowizualnego.Olszewski- jan (prawnik). Red. - arbitraz : miedzy teoria a praktyka .Analiza dochodow i
wydatkow gminy lipie w latach 2003-2007.Procesy szkolenia i doskonalenia nauczycieli na przykladzie szkoly
podstawowej nr 5 w ozorkowie.Elastyczne formy zatrudnienia.Innowacje w procesach logistycznych (na
przykladzie transportu kolejowego).Logistyka dystrybucji na przykladzie spolki legra s.a..Analiza dzialalnosci
depozytowo - kredytowej banku pko bp s.a..Piractwo komputerowe w swietle prawa karnego i
kryminalistyki.praca licencjacka budzet gminy .Proces amortyzacji srodka trwalego.Analiza wybranych
dzialan marketingowych w banku komercyjnym na przykladzie.Analiza zdolnosci procesowej dzielarki.Rola i
znaczenie systemu motywacyjnego i szkolen w gospodarowaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
jurajskiego banku spoldzielczego w niegowie.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi
w turystyce uzdrowiskowej na przykladzie spolki „sanatoria dolnoslaskie”..Wplyw reklamy telewizyjnej na
zachowania konsumentow.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w
decyzjach inwestorow gieldowych na przykladzie spolki drozapol-profil.Analiza dzialalnosci kredytowej na
rzecz klientow indywidualnych na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego s.a. i oddzial
w glownie..Instytucja czynnego zalu- ze szczegolnym uwzglednieniem regulacji karno-skarbowych.Znaczenie
motywacji w rozwoju malych firm na podstawie wybranych przedsiebiorstw.Mozliwosci szacowania kosztow
ofert przetargowych.Ocena pozycji rynkowej firmy izobud sp. Z o.o..Olszewski- jan (prawnik). Red. - arbitraz :
miedzy teoria a praktyka .Dzialalnosc finansowa przedsiebiorstwa boc gazy sp. Z o.o. W okresie od
01.10.2003 do 30.09.2005.Multi level marketing-problematyka motywacji w organizacjach dzialajacych w
oparciu o system marketingu wielopoziomowego na przykladzie firmy fm group.Finansowanie zadan
publicznych w gminie renska wies w latach 2002-2007.Zarzadzanie organizacja pozarzadowa na przykladzie
kola polskiego stowarzyszenia osob uposledzonych umyslowo w wolbromiu.Kowalik-banczyk- krystyna. problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych postepowaniach w sprawach z zakresu ochrony
k.Analiza gospodarki budzetowej gminy mstow w latach 2006-2010.Badanie zdolnosci kredytowej w celu
ograniczania ryzyka bankowego.Dudek- dariusz - autorytet prezydenta a konstytucja rzeczypospolitej polskiej
.Elementy zrownowazonego rozwoju w strategii powiatu klobuckiego.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Finansowanie dzialalnosci rolnej poprzez fundusze unijne.Rola i dostepnosc
internetu w polsce na tle pozostalych krajow ue.Eutanazja. Gdy smierc stala sie problemem zycia..Ryzyko
kredytowe i sposoby jego ograniczania na przykladzie dominet banku s.a..Rehabilitacja zawodowa i
wspieranie zatrudnienia osob niepelnosprawnych w powiecie przasnyskim.praca licencjacka budzet gminy
.Sponsoring szansa dla kultury na przykladzie dzialan kompanii piwowarskiej s.a..Marketing uslug na
przykladzie banku ochrony srodowiska w klobucku.Czy zmierzch uznania administracyjnego?.Wykorzystanie
instrumentow promocji przez przedsiebiorstwo polkomtel s.a..Rola i funkcje szkolenia pracownikow w
spoldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej im. F. Stefczyka.Przyspieszenie rozpoznania sprawy w
postepowaniu w sprawach gospodarczych.Instrumenty wspierania eksportu wyrobow polskich na rynkach
azji centralnej (kazachstanu i uzbekistanu).Okresowe wahania koniunktury gospodarczej i jej modelowanie
na przykladzie polski..praca licencjacka budzet gminy .Sposoby przezwyciezania mobbingu w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy impel s.a..Nowe trendy i wizje rozwoju logistyki w
przyszlosci..Bednárik- jaroslav. - personálny manažment v kontexte trvalo udržatel’ného rozvoja : vedecká
monografia .Wplyw sytuacji demograficznej na system publicznych ubezpieczen emerytalnych w
..
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polsce.Chmaj- marek - system wyborczy w rzeczypospolitej polskiej .Zastosowanie narzedzi controllingu w
strategicznym zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Formy zjawiskowe dokonania przetepstw w polskim prawie
karnym.Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej grupy kapitalowej pkn orlen.Metodyka implementacji
modulu zakupy zintegrowanego systemu ifs applications- jako czesc procesu wdrozeniowego aplikacji
wspomagajacych zarzadzanie w organizacji.Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach
pracy w wytworni betonu..Bankowosc elektroniczna jako forma swiadczenia uslug bankowych na przykladzie
wybranego banku komercyjnego..Wojewoda jako organ nadzoru nad jednostkami samorzadu
terytorialnego..Wydatki samorzadow terytorialnych i ich ksztaltowanie sie w latach 2007 - 2009 na
przykladzie gminy krzyzanowice- ze szczegolnym uwzglednieniem finansowania przez gmine wiejska zadan
oswiatowych..Kontakty skazanych ze swiatem zewnetrznym jako srodek integracji ze
spoleczenstwem.Przeniesienie siedziby spolki europejskiej.Praktyki ograniczajace konkurencje w polskim
prawie antymonopolowym.Otwarty fundusz emerytalny jako inwestor instytucjonalny na polskim rynku
kapitalowym- na przykladzie ofe aviva.Trwalosc ostatecznej decyzji administracyjnej o nadaniu stopnia
doktora habilitowanego.Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi autorstwa coopera i sloana grupa zawodowa: nauczyciele..Analiza procesow fuzji i przejec w grupie zywiec s.a..Samorzad terytorialny
praca licencjacka.Rynek pracy osob niepelnosprawnych..Analiza gospodarki finansowej w przedsiebiorstwie
duda s.a..Doswiadczenie polskich przedsiebiorstw w zakresie wprowadzania tqm.Smith- jo durden. - mafia :
pelna historia .praca licencjacka budzet gminy .Jak pisac prace dyplomowa.Dzialalonosc gospodarcza
jednostek samorzadu terytorialnego w polsce..Programy unii europejskiej na lata 2007-2013 szansa rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw na jednolitym rynku.Borys- tadeusz. Red. Nauk. - zarzadzanie
srodowiskiem - gospodarka przestrzenna - - zarzadzanie jakoscia .Ustroj ii rzeczypospolitej wg konstytucji
marcowej z 1921 roku jako przyklad parlamentarno-gabinetowy..Realizacja polityki szkoleniowej wobec osob
niepelnosprawnych- jako proba realizacji rownych szans wszystkich zatrudniomych na przykladzie zakladu
pracy chronionej.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w finasnowaniu ochrony
srodowiska na przykladzie miasta kalisza.Prawo o aktach stanu cywilnego analiza regulacji w polsce i
wybranych krajach europejskich.Wywiad gospodarczy jako nowa koncepcja zarzadzania przedsiebiorstwem
na przykladzie firmy wpbk bis..Spoleczno - polityczne czynniki rozwoju lokalnego.Zarzadzanie systemem
podatkow i oplat lokalnych w gminie olsztyn w latach 2008-2009.Samodzielnosc finansowa gminy jako
przejaw decentralizacji finansow publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Amortyzacja srodkow trwalych
oraz wartosci niematerialnych i prawnych jako instrument polityki oddzialywania na wynik finansowy
jednostki gospodarczej na podstawie rolniczej spoldzielni produkcyjnej.Rekrutacja i selekcja pracownikow na
poszczegolne stanowiska pracy w miejskim osrodku pomocy spolecznej w radomsku..Kryzys finansowy xxi
wieku zagrozeniem dla strefy euro.Przypisy w pracy magisterskiej.Reklama w internecie jako metoda
pozyskiwania klientow na rynku uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a. oraz mbanku.Rekrutacja i
selekcja pracownikow w szkolnictwie na przykladzie zespolu szkol im. Stanislawa reymonta w
przyrowie.Oszustwa ksiegowe w polsce i stanach zjednoczonych - analiza porownawcza..Analiza i ocena
obciazen podatkowych z tytulu podatku vat na przykladzie przedsiebiortwie master ltd sp. Zo.o. W latach
2007 - 2010.Wynagrodzenia pracownikow jako glowny element motywacji na przykladzie banku pekao
s.a..Male przedsiebiorstwo- jako forma przedsiebiorczosci pomyslodawcy..Wykorzystanie franchisingu w
uslugach gastronomicznych.Rola szkolen w procesie rozwoju zasobow ludzkich na przykladzie firmy
handlowej.Status banku centralnego w polsce.Analiza standardow unii europejskiej na przykladzie p.h.u.
maks sp. Z o. O..Prawnokarne aspekty zwalczania handlu ludzmi..Charakter prawny umowy o partnerstwie
publiczno- prywatnym.Innowacje procesowe w logistyce zaopatrzenia na przykladzie firmy zlokalizowanej na
terenie tulipan parku.Gospodarka zapasami w przedsiebiorstwie produkcyjnym. Aspekt efektywnosci w
oparciu o zastosowanie systemu kanban.Wyrok zaoczny..Podatki i oplaty lokalne.Wplyw instrumentow
przeciwdzialania bezrobociu na rynek pracy w radomsku w latach 2002-2006.Rolnicze ubezpieczenie
wypadkowe- chorobowe i macierzynskie.Model systemu zarzadzania jakoscia podczas wdrazaniaprojektowania- zarzadzania i przewozu ladunkow na przykladzie firmy dgc logistic.Status prawny gminy
uzdrowiskowej..Prawna problematyka ochrony srodowiska przed halasem - problemy podstawowe na tle
prawa wspolnotowego.Gwarancje trwalosci i tresci stosunku pracy kobiet w czasie ciazy i
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macierzynstwa.Determinanty i ograniczanie bezrobocia grup celowych w powiecie belchatowskim w latach
2005-2006.Analiza elementow logistycznej obslugi klienta na przykladzie arcelormittal poland s.
A...Alternatywne techniki glosowania a realizacja konstytucyjnych zasad powszechnosci- bezposrednioscirownosci oraz tajnosci glosowania.Praca magisterka.Zwyczajne srodki odwolawcze w kodeksie postepowania
administracyjnego..Motywowanie wolontariuszy.Zwolnienie od kosztow sadowych z mocy
ustawy.Wykorzystanie instrumentow marketingu mix w dzialalnosci jednostki samorzadowej ( na przykladzie
gminy brzesko).Glowacki- robert. - poradnik dla czlonkow komisji bezpieczenstwa i porzadku .Total quality
management - ekonomicznie efektywna koncepcja zarzadzania przedsiebiorstwem.Miejsce prewencji i
profilaktyki spolecznej w roli zawodowej nauczyciela a zaangazowanie nauczycieli w realizacje zadan z tego
zakresu..Wdrazanie wspolnej polityki rolnej unii europejskiej w gminie kutno na przykladzie wsi
golebiew.Atrakcyjnosc turystyczna gmin polozonych wzdluz odry w wojweodztwie opolskim- a turystyczne
kierunki rozwoju..Czyzewski- andrzej . Aut. - ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych
narzedzi stabilizacji cen i zarzadzania ryzy.Odpowiedzialnosc karna i cywilna za niezgodna z prawem
realizacje czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.Motywowanie w przedsiebiorstwach. Analiza struktury
motywatorow..Negocjacje jako podstawowy czynnik gwarantujacy sukces w procesie sprzedazy osobistej
uslug bankowych.Ergonomicznosc rozmieszczenia obiektow w projektowaniu pojazdow
strategicznych..Miejsce magazynu w strategii rozwoju przedsiebiorstwa. Badanie na przykladzie firmy
x.Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka odurzajacego czyli przestepstwo z
art. 178a kodeksu karnego.Prawne metody zapobiegania przestepczosci komputerowej w oparciu o analize
prawodawstwa wybranych panstw i organizacji miedzynarodowych.Powstanie i rozwoj malych i srednich
przedsiebiorstw oraz sposoby finansowania na podstawie firmy mp.Nabycie wlasnosci ruchomosci na
podstawie umowy z osoba nieuprawniona..Prace magisterskie wzory.Skutki procesow globalizacji na
podhalu..Zespol pracowniczy wobec zmian w organizacji na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa
komunikacyjnego w czestochowie spolka z o.o..Zarzadzanie edukacja integracyjna. Postawy nauczycieli
wobec idei edukacji integracyjnej a jej realizacja..Podatek vat w kontekscie unii europejskiej.Rekrutacja i
selekcja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w
lututowie.Kanal panamski w swietle prawa miedzynarodowego publicznego.Budzet ogolny unii europejskiej
jako finansowa podstawa jej dzialalnosci..Prawo europejskie.Zastosowanie nowoczesnych narzedzi
komunikacyjnych w szkolnictwie - na przykladzie koncepcji szkolnego portalu internetowego.Specyfika
gospodarki finansowej malego i sredniego przedsiebiorstwa.Wplyw szkolenia i doskonalenia pracownikow na
poprawe ich pracy w firmie pzu s.a..Rachunkowosc zarzadcza zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie
samodzielnego publicznego zespolu opieki zdrowotnej w zdunskiej woli.Planowanie sciezki kariery
zawodowej na przykladzie uczniow liceum ogolnoksztalcacego w krakowie.Emisja papierow wartosciowych
na newconnect- jako metoda finansowania dzialalnosci msp w polsce.Zaklad poprawczy- reoscjalizacja czy
demoralizacja.Obrot prawnoautorski na nowoczesnym rynku tresci.Awans zawodowy nauczycieli jako
czynnik motywujacy do pracy.Inwestowanie w nieruchomosci jako czesc portfela inwstycyjnego inwestora
indywidualnego.Kondycja finansowa przedsiebiorstwa na podstawie zakladow --lenex s.a..Prace licencjackie
ceny.Gotowe prace dyplomowe.zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej.Nabywanie nieruchomosci
przez cudzoziemcow na tle czlonkowstwa polski w unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Karty
platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na podstawie oferty banku pko bp.Oddzialywanie
systemu informatycznego sales force automation na kulture organizacji studium przypadku cookies&more
sp. Z o.o..Trzaskalik- tadeusz. Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’06 : praca zbiorowa .Analiza i ocena
podatkowych zrodel dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2006 - 2008.Zasady i funkcjonowanie
strazy granicznej po przystapieniu do konwencji schengen .Makiela- zbigniew. Red. - potencjalne metropolie
ze szczegolnym uwzglednieniem polski wschodniej = (potential metropolis.Zarzadzanie rozwojem
zawodowym nauczycieli..praca licencjacka budzet gminy .Budowanie wartosci przedsiebiorstw w oparciu o
kapital intelektualny.Hipoteka jako zabezpieczenie umowy kredytowej.Marketing uslug bankowych na
podstawie banku spoldzielczego w radomsku..Zarzadzanie gospodarka magazynowa na przykladzie centrum
dystrybucji nomi..System motywowania wolontariuszy a sprawna realizacja zadan w pozarzadowej
organizacji aegee – krakow..Czynniki wplywajace na rozwoj rynku mieszkaniowego.Strategia rozwoju gminy
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rzewnie. Cele- realizacja i ocena efektow.Analiza zagrozen i ich skutki w rolnictwie oraz ocena ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach pracy gospodarstwa rolnego.praca licencjacka budzet gminy
.Dowody prywatne a zasada swobody dowodzenia.Analiza dzialalnosci kredytowej banku ze szczegolnym
uwzglednieniem kredytow hipotecznych na przykladzie ing banku slaskiego.Paluszkiewicz- magdalena. zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy : konstrukcja i charakter prawny .Zjawisko naduzywania
alkoholu a przestepczosc w piotrkowie trybunalskim.Kreowanie wizerunku miasta lodz w swietle
wykorzystania funduszy strukturalnych.Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Polityka rachunkowosci w
zakresie ewidencji dochodow i wydatkow gminy..Spoleczne- etyczne i prawne aspekty eutanazji.Analiza
kosztow w ukladzie rodzajowym i funkcjonalnym na przykladzie nadlesnictwa radomsko w latach 20022005.Sadowski- adam. - wlasnosc a uzykowanie gruntow rolnych : zarys tendencji rozwojowych .praca
licencjacka budzet gminy .Osoba ustawowa jako strona procesu cywilnego.Kara smierci w usa.Zastosowanie
metody e-learning w korporacjach.praca licencjacka budzet gminy .Prywatyzacja przedsiebiorstw
panstwowych na przykladzie centrum komputerowego zeto s.a..Gospodarka finansowa jednostki
budzetowej na przykladzie sadu okregowego w sieradzu.Nadplata podatku w polskim prawie
podatkowym.Konkurencyjnosc elektronicznych uslug bankowych.Efekty zmian w polskim hutnictwie zelaza i
stali w wyniku restrukturyzacji sektora w latach 1992-2007.Rozwoj portugalii i jej regionow w kontekscie
polityki regionalnej unii europejskiej.Employees: a motive force or a source of resistance in building learning
organization.Rozwoj reklamy spolecznej w polsce.Rola otoczenia instytucjonalnego w procesie rozwoju
regionalnego.Sozanski- jaroslaw. - ogolne zasady prawa a wartosci unii europejskiej : (po traktacie
lizbonskim) - studium prawno.Grochalski- stefan marek. Red. - granice panstwa jako granice jurysdykcji w
unii europejskiej .Kapital zakladowy w spolce akcyjnej.Publiczno - prawna regulacja statusu notariusza.Praca
magisterska wzor.Murzyn-kupisz- monika - dziedzictwo kulturowe a rozwoj lokalny .Operacyjne koszty
dzialalnosci na przykladzie przedsiebiorstwa delta s.a.Technologia i ekonomika budowy
wielokondygnacyjnych piwnic oraz czesci nadziemnych budynkow niskich i wysokich na terenach centrow
miast praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie zmiana w zakladzie linii kolejowych tarnowskie gory w
wyniu restrukturyzacji przedsiebiorstwa polskie linie kolejowe spolka akcyjna.Analiza finansowa jako
podstawa oceny kondycji przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska
licencjacka.Cele i zalozenia polityki kredytowej przedsiebiorstwa wobec odbiorcow..Wstrzymanie wykonania
decyzji w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Paradygmaty spoleczno-cywilizacyjne w tworczosci
samuela p. Huntingtona.Hausner- jerzy (1949- ). - ekonomia spoleczna a rozwoj .Rozwoj systemow
emerytalnych.Modus operandi przestepstw popelnianych przez kobiety.Szopa- bogumila. - oszczednosci i
rozpietosci dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykladzie pol.Analiza techniczno –
ekonomiczna realizacji wybranych systemow budownictwa jednorodzinnego praca inzynierska
budownictwo.Finansowanie teatru ludowego i teatru laznia nowa w latach 2008-2009..praca licencjacka
budzet gminy .Poglady wladyslawa sobolewskiego /1890-1937/ na balistyke w swietle obecnych
osiagniec.Analiza procesow kadrowych jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
nadlesnictwa zloty potok.Rola komunikacji w zarzadzaniu organizacja.Szkolenia miekkie a rozwoj
kompetencji pracownikow..Rola wywiadu gospodarczego w pozyskiwaniu i gromadzeniu wiedzy w
organizacji..Przeciwdzialanie szarej strefie w gospodarce polskiej na przykladzie instytucji opodatkowania
dochodow ze zrodel nieujawnionych lub nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach.Przestepczosc
nieletnich na terenie miasta i gminy dobrodzien.Ewolucja suwerennosci w kontekscie czlonkostwa panstwa
w unii europejskiej.Wplyw reklamy telewizyjnej na zachowanie nabywcze studentow na rynku napojow
gazowanych.Specyfika marketingu business to business.Konspekt pracy licencjackiej.Odpowiedzialnosc karna
za dzialanie na szkode spolek kapitalowych..Ile kosztuje praca licencjacka.Administracyjno-prawna
problematyka ochrony danych osobowych.Odszkodowanie i zadoscuczynienie za zmarnowany urlop w
prawie unii europejskiej i polskim.Formy ewidencji dzialalnosci gospodarczej malych i srednich
przedsiebiorstw..Rentownosc jako narzedzie oceny efektywnosci gospodarowania.Ocena skutecznosci
dzialan public relations w kreowaniu wizerunku komendy powiatowej policji w olesnie..Perspektywy rozwoju
zorganizowanej agroturystyki w bieszczadach.Kredyty inwestycyjne w polityce bankow
unwersalnych.Dzialalnosc kredytowa na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a..Wycena
..

..
nieruchomosci inwestycyjnych na potrzeby sprawozdan finansowych.Public relations jako narzedzie
ksztaltujace aktywizacje sprzedazy na podstawie telewizji kablowej dolsat.Rola dekonsolidacji w tworzeniu
nowych wzrostowych przedsiebiorstw z sektora msp.Postepowanie podatkowe dotyczace opodatkowania
przychodow z nieujawnionych zrodel jako szczegolne postepowanie administracyjne.Wplyw zmiany
pokoleniowej na strategie zarzadzania przedsiebiorstwem rodzinnym (na wybranych przykladach).Baza prac
licencjackich.System motywacyjny w zespole ewidencji umow w inspektoracie pzu sa w opolu..Wypalenie
zawodowe a postawy pracownikow ochrony zdrowia.Zasady ogolne w polskim postepowaniu
podatkowym.Praca magisterska o bezrobociu.Standardy prawne swiatowej organizacji handlu w zakresie
prawa konkurencji.Zwolnienie ze sluzby funkcjonariusza policji .Odpowiedzialnosc kontraktowa w systemie
generalnego wykonawstwa.Bankowosc elektroniczna- jako innowacyjna forma swiadczenia uslug na
przykladzie banku zachodniego wbk s.a..Formy finansowania zakupu nowych samochodow w
polsce..Strategia produktu na rynku uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego pa- co-bank w
pabianicach.Kulturotworcza rola wspolczesnego menadzera kultury. Jerzy fedorowicz - dyrektor naczelny i
artystyczny teatru ludowego w nowej hucie..Ocena stanu ochrony cieplnej budynku praca inzynierska
budownictwo.Wplyw formy opodatkowania na wynik finansowy i podatkowy malego podatnika na
przykladzie ksiazki przychodow i rozchodow firmy xyz..Praca licencjacka pielegniarstwo.Venture capital w
polsce na tle krajow unii europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem jego funkcjonowania w
niemczech.Analiza i ocena stanu bazpieczenstwa pracy w zakladzie drewno-hurt..Rola systemow motywacji
w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie ing banku slaskiego.Odpowiedzialnosc materialna
pracownikow za mienie powierzone.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac katowice.Wrzecioniarzpiotr antoni. Red. - nauczanie przedsiebiorczosci na dolnym slasku .Charakter prawny umow
opcyjnych.Jedlička- pavel. Red. - vědecka konference hradecké ekonomické dny 2009 ekonomický rozvoj a
management regionů : hr.Problemy funkcjonowania nowego trybu przyspieszonego w procesie
karnym.System motywacji kadry kierowniczej na przykladzie przedsiebiorstwa zampap w
krapkowicach..Szkolenia pracownikow a ich wplyw na rozwoj kompetencji i przebieg kariery
zawodowej.Mechanizmy powolywania do zycia nowego przedsiebiorstwa i czynniki wplywajace na jego
sukces.Administracyjnoprawna analiza regulacji alternatywnych zrodel energii.Kreowanie wizerunku miasta
jako element promocji na przykladzie miasta krakowa.Pisanie prac magisterskich cennik.Ekologistyka w
gospodarce odpadami na przykladzie wybranego zakladu zagospodarowania odpadami.Prowokacja policyjna
- zarys problematyki.Wstep do pracy licencjackiej.Zarzadzanie dlugiem publicznym w polsce.Zasady
gospodarowania srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie budowlanym.Motywacja jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi w 5 wojskowym szpitalu klinicznym w krakowie.System promocji a wzrost efektywnosci
przedsiebiorstwa..Partnerstwo publiczno-prywatne w polsce w swietle nowych rozwiazan legislacyjnych wybrane aspekty prawne i finansowe.Promocja kultury zydowskiej. Dzialania marketingowe fundacji judaica
- centrum kultury zydowskiej w krakowie..praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenia jako miernik
motywacji i oceny pracownikow na przykladzie opolskiego urzedu wojewodzkiego.Analiza wartosci
nieruchomosci jako podstawa przy udzielaniu kredytu hipotecznego.Leasing jako zrodlo pozyskiwania
kapitalu dla przedsiebiorstw.Wylaczenie gruntow rolnych i lesnych z produkcji rolnej lub
lesnej.Gospodarowanie nieruchomosciami w zwiazku z programem budowy autostrad w polsce na
przykladzie gminy zgierz.Dualistyczny mechanizm naprawienia szkody w procesie karnym.Reklama on line.Konsekwencje naruszenia obowiazku wystapienia z pytaniem prejudycjalnym do trybunalu
sprawiedliwosci wspolnot europejskich.Analiza finansowa na przykladzie firmy ambra s. A...praca licencjacka
budzet gminy .Nowy wymiar regulacji rynku audiowizualnych uslug medialnych w swietle dyrektywy
2007/65/we.Wykorzystanie psow sluzbowych w policji.Wstep do pracy magisterskiej.Planowanie rozwoju
marketingu partnerskiego w dzialalnosci firmy uslugowej na przykladzie hurtowni tkanin ultex-pol sp. Z
o.o..Rachunkowosc praca licencjacka.Przypisywanie odpowiedzialnosci karnej za blad lekarski w kontekscie
zastosowan konstruktu modelowego wzorca osobowego w ujeciu prawnoporownawczym z prawem angloamerykanskim.Pisanie prac socjologia.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2014 .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Czynniki determinujace stope bezrobocia w polsce.Ocena pozycji
finansowej i jej zmian na przykladzie spolki gieldowej.Efektywnosc zarzadzania srodkami trwalymi w
..
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przedsiebiorstwie x..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie przez jakosc wedlug norm serii iso
9000:2000 w aspekcie zasobow ludzkich.Praca licencjacka przyklad.Bezpieczenstwo granicy panstwowej i jej
ochrona .Polityka wewnetrzna margaret thatcher jako przejaw dazenia wielkiej brytanii do statusu
swiatowego mocarstwa.Badanie efektywnosci wdrozonego systemu zarzadzania bhp na przykladzie cmc
zawiercie s.a..Srodki zachety w realizacji funkcji motywowania na przykladzie banku pekao sa.Wplyw szkolen
na kariere zawodowa na przykladzie firmy leroy merlin.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany struktury
poczty polskiej w dobie liberalizacji rynku uslug pocztowych..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
zakladowego ukladu zbiorowego pracy na status pracownika.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako
zrodlo informacji o kondycji malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.Praca dyplomowa
przyklad.Analiza finansowa jako narzedzie w ocenie kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy opoczno
s.a..Logistyka zwrotna jako element optymalizacji lancucha dostaw.Rachunek kosztow postulowanych w
przedsiebiorstwie.Pisanie prac magisterskich opinie.zrodlo finansowania sektora msp w polsce w latch 2007 2009.Analiza dochodow i wydatkow jednostki budzetowej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy
spolecznej w czestochowie w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy .Praca tymczasowa za granica
w opinii osob korzystajacych z posrednictwa agencji zatrudnienia e&a logistiek.Metody neuromarketingu i
ich zastosowanie w strategii dzialan rynkowych wspolczesnych przedsiebiorstw.Odpowiedzialnosc za
podwladnego.Prace dyplomowe tematy.Pomoc publiczna dla malych i srednich przedsiebiorstw w unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Skarga konstytucyjna jako srodek ochrony konstytucyjnych
wolnosci i praw jednostki.Oplacalnosc zaciagania kredytow w walutach skandynawskich.praca licencjacka
budzet gminy .Ochrona zabytkow jako zadanie samorzadu gminnego.Konflikty w szkole wyzszej i sposoby ich
rozwiazywania na przykladzie uczelni wyzszej.Rekrutacja i selekcja jako element zzl w samorzadowym
zakladzie budzetowym.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc deweloperska na przykladzie
przedsiebiorstwa lokum deweloper.Jak powinna wygladac praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy
.Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolnosci w polskim prawie
karnym.Specyfika dzialalnosci firm deweloperskich na rynku nieruchomosci (na przykladzie dom
development s. A.).praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka przestrzenna w gminie wiejskiej na
przykladzie gminy wlodowice.Europejska spolka akcyjna.Formy pomocy oraz rola agencji restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa w rozwoju polskiego rolnictwa po przystapieniu polski do unii europejskiej.Roszczenie
o usuniecie skutkow naruszenia autorskich dobr osobistych.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow
jednostkowych dla przemyslu muzycznego.Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzezwosci w polskim prawie
karnym - aspekty karne i kryminologiczne.Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej.Negocjacje przez internet
jako sposob dochodzenia do porozumienia stron w swietle badan wlasnych.Procesowa i pozaprocesowa
kontrola i utrwalanie rozmow.Funkcjonowanie systemu nagrod i kar w zarzadzaniu personelem.Ocena
poziomu jakosci uslug i satysfakcji klienta..Wybrane aspekty prawne stosunku pracy tymczasowej.atypowosc
i podzial kompetencji..Formy pomocy spolecznej w polskim systemie prawnym.Wolnosc jednostki w mysli
politycznej johna stuarta milla.Odpowiedzialnosc za zobowiazania zaciagniete przez jednego z malzonkow
pozostajacych w ustroju ustawowym.Benchmarking produktow niszowych na rynku industrialnym.Pisanie
prac poznan.Rola gornictwa weglowego w energetyce kraju. Analiza na przykladzie polski z uwzglednieniem
europejskich procesow integracyjnych.Rola i funkcjonowanie podatku vat w polsce i krajach unii
europejskiej.Rozwody jako racjonalne decyzje ekonomiczne na tle wahan koninktury.Wykorzystanie rachunku
kosztow dzialan w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem.Bezrobocie w wojewodztwie mazowieckim.
Przyczyny- struktura i metody przeciwdzialania.praca licencjacka budzet gminy .Decyzja administracyjna w
teorii i orzecznictwie sadow administracyjnych.Praca licencjacka forum.Atrakcyjnosc turystyczna gmin
polozonych wzdluz odry w wojweodztwie opolskim- a turystyczne kierunki rozwoju..Prawo glosu na
zgromadzeniu wspolnikow i walnym zgromadzeniu spolek kapitalowych..Programy lojalnosciowe na rynku
paliw jako narzedzie promocji i ich rola w budowaniu trwalych wiezi z klientem.Malachowski- witold. Red. polska - niemcy po rozszerzeniu unii europejskiej : bilans i perspektywy .Zarzadzanie czasem pracy
kierowcow w przedsiebiorstwie komunikacji samochodowej czestochowa s.a..Zakres rekojmi wiary
publicznej ksiag wieczystych.Podatek vat jako zrodlo przychodow budzetowych.Leasing jako forma obrotu
nieruchomosciami lokalowymi.Przedmiot zaskarzenia w akcji paulianskiej.Msp na rynku unii europejskiej ..

..
perspektywy rozwoju na przykladzie firmy x.Organizacja transportu i dystrybucji w przedsiebiorstwie
meblarskim fameg sp.zo.o..E-logistyka we wspolczesnym przedsiebiorstwie.zrodla finansowania inwestycji
rzeczowych w cementowni odra s.a. w opolu..Uwarunkowania i mechanizmy ksztaltowania i wykorzystania
atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu na przykladzie powiatu kedzierzynskokozielskiego..praca licencjacka
budzet gminy .Perspektywy eksportu uslug it przez bialoruskie przedsiebiorstwa (na podstawie projektu
parku zaawansowanych technologii w minsku).praca licencjacka budzet gminy .Frackowiak- kamil. standardy uzycia broni palnej przez policjantow a ochrona zycia ludzkiego : studium prawnopor.Logistyka
dystrybucji na przykladzie firmy arctic paper kostrzyn.Postepowanie w sprawie zabezpieczenia spadku i
sporzadzenia spisu inwentarza.Tworzenie mikroprzedsiebiorstw w polsce.Dostosowanie oferty private
banking do struktury klientow.Katalog kar za przestepstwa skarbowe.Styl kierowania a mozliwosci rozwoju
przedsiebiorstwa.Analiza i ocena struktury kapitalowo-majatkowej wybranych spolek gieldowych branzy
paliwowej w latach 2006-2009.Z problematyki umowy o dzielo - zagadnienia wybrane.Zakaz palenia w
miejscach publicznych jako problem spoleczny w swietle obowiazujacego prawa.Zakaz reformationis in peius
w postepowaniu podatkowym.Kreowanie wizerunku operatorow telefonii komorkowej w internecie.Podpis
elektroniczny- adekwatnosc ustawowej formy w swietle postepu technologicznego i bezpieczenstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia w polskich przedsiebiorstwach (na przykladzie badan
empirycznych prowadzonych w firmie konsalnet inowopol sp. Z o.o..Zagadnienie dopuszczalnosci podzialu
gospodarstwa rolnego.Analiza poziomu oraz struktury dochodow i wydatkow gminy klomnice w latach 2005 2009.Praca magisterska fizjoterapia.Analiza rynku przewozow multimodalnych w europie i polsce. Szanse dla
rozwoju przewozow multimodalnych w polsce..Zarzadzanie bezpieczenstwem przesylania danych..praca
licencjacka budzet gminy .Rola jakosci produktu w dzialalnosci przedsiebiorstwa produkcyjnego (na
przykladzie zakladu produkcyjnego victus sp.j.).Rola jakosci w dzialalnosci malych uslugowych firm
rodzinnych.Stany nadzwyczajne w konstytucji rzeczypospolitej polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Prace
licencjackie pisanie.System motywacyjny na przykladzie firmy korona s.a..Srodki dyscyplinujace organy
administracji publicznej w postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Wykorzystanie marki w tworzeniu
strategii marketingowej /na przykladzie marki golden rose/.Kontrola skarbowa jako element kontroli
gospodarczej przedsiebiorstwa.Motywacja i jej zastosowanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
przedsiebiorstwa radiotel polska.Demotywacyjne aspekty dyskryminacji w miejscu pracy.Polityka
przeciwdzialania bezrobociu w gospodarce polskiej w latach 2000-2004.Przedluzenie tymczasowego
aresztowania w postepowaniu przygotowawczym.Pomoc w pisaniu pracy.Polityka regionalna a malopolski
regionalny program operacyjny..Maloletnie ofiary przestepstw seksualnych.Nowakowski- eligiusz wojciech. krotka sprzedaz a efektywnosc rynku kapitalowego .Rola podatku od nieruchomosci jako zrodlo dochodow
gminy.Zasady wydawania wyroku lacznego.Skrzypek- elzbieta. Red. - etyka a jakosc i efektywnosc organizacji
: monografia .Logistyczna obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa transcargo.Polityka spojnosci ue i
fundusze europejskie.Prace magisterskie logistyka.Zawarcie umowy o prace..Scenariusz filmowy jako
przedmiot prawa autorskiego.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych a ryzyko kredytobiorcy..Powrot do
umorzonego postepowania przygotowawczego.Pozycja ustrojowa prezydenta w polskiej
konstytucji.Zapobieganie i zwalczanie zjawiska handlu ludzmi w ujeciu prawa unii europejskiej i prawa
polskiego..Rachunkowosc podatku vat w polsce (na przykladzie firmy biegluk).praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw umiejetnosci menedzerow na motywowanie przez nich pracownikow w
przedsiebiorstwie.Ocena funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy p.p.u.b.
inkomet./ analiza instrumentarium marketingowego dla firmy kantori karol grobelniak..Finansowe aspekty
funkcjonowania szlachty sejmikowej w xviii wieku na podstawie pamietnikow marcina matuszewicza.Ocena
dzialalnosci banku bph w olkuszu w zakresie kredytow dla osob fizycznych.Napisanie pracy
magisterskiej.Europejski urzad policji.geneza-organizacja-podstawy funkcjonowania i praktyczne przejawy
dzialalnosci europolu.Zarzadzanie zmiana organizacyjna w przedsiebiorstwie turystycznym w czasie
kryzysu..Naleznosci w ksiegach rachunkowych jednostki sektora finansow publicznych na przykladzie sadu
rejonowego w wieluniu..Ksztaltowanie oferty produktowej uslug bankowych na przykladzie banku
spoldzielczego w baborowie..Wsparcie aktywnosci gospodarczej potencjalnych i realnych
przedsiebiorcow.praca licencjacka budzet gminy .Emisja obligacji przez spolke akcyjna.System motywacyjny
..

..
na pzykladzie przedsiebiorstwa mayland real estate..Finansowanie inwestycji proekologicznych w polsce z
uwzglednieniem wojewodztwa lodzkiego.Senat rzeczypospolitej polskiej na tle senatow republiki czeskiej i
rumunii (wybor- organizacja pracy- organy).praca licencjacka budzet gminy .Istota finansowo-prawna
rachunku bankowego.Konwalidacja czynnosci prawnych zarzadu spolki kapitalowej.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Podatek akcyzowy w obrocie paliw w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Szydlo- marek - prawo konkurencji a regulacja sektorowa .Kontrola zewnetrzna w jednostkach
samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu zawiercianskiego.Dwustronne formy dzialania
administracji publicznej.Praca licencjacka cena.Organizowanie procesu transportowego na przykladzie
przedsiebiorstwa xyz.Kultura- etnicznosc- konflikt - polscy outsiderzy w walijskim wrexham..Wplyw kultury
organizacyjnej firmy na proces adaptacji pracownikow na przykladzie firmy pepsico.praca licencjacka budzet
gminy .Outsourcing jako strategia obnizania kosztow i zwiekszania efektywnosci przedsiebiorstwa tp
s.a..Odpowiedzialnosc za szkode wyrzadzona dzialaniem organu podatkowego.Plan pracy licencjackiej
wzor.Przeslanki i kierunki restrukturyzacji naprawczej w przedsiebiorstwie.Amerykanski sen - studium o
mozliwosciach kariery w usa.Stres - motywator czy demotywator? Analiza struktury stresu pracownikow
firmy energomontaz - polnoc s.a..Polityka personalna na przykladzie firmy ramb..Organizacja targow
miedzynarodowych.Program phare - przedakcesyjna forma wspierania rozwoju regionalnego na przykladzie
gminy miejskiej w hrubieszowie.Ocena dzialalnosci slaskiego oddzialu agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa w zakresie rozdysponownia srodkow z funduszy strukturalnych w latach 2004-2006.Spolka
europejska jako szczegolna postac spolki akcyjnej.Bankowy fundusz gwarancyjny jako element sieci
bezpieczenstwa finansowego..praca licencjacka budzet gminy .Mediacja w procesie cywilnym: teoria i
praktyka.Wdrazanie systemu bezpieczenstwa zdrowotnego zywnosci haccp na przykladzie
restauracji.Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny za zobowiazania podatkowe.Przyczyny wznowienia
postepowania sadowoadministracyjnego.Istota ciaglego doskonalenia produktu turystycznego w
pensjonatach na podhalu.Koszty wynagrodzen w rachunkowosci na przykladzie
przedsiebiorstwa.Determinanty ceny i wielkosci sprzedazy w handlu internetowym. Badanie i analiza na
podstawie portalu allegro.pl..Pisanie prac magisterskich lodz.Metody ochrony danych w
internecie.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Czas pracy
lekarzy.Europejskie prawo administracyjne.Rola kadry kierowniczej w efektywnym funkcjonowaniu firmy
transportowej.zrodla i sposoby finansowania gorskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego..Etyka w
biznesie.Przeslanki wypowiedzenia umowy kredytu bankowego.Hotel.praca licencjacka budzet gminy
.Przestepstwo zgwalcenia w polskim kodeksie karnym (art.197 k.k).Organizacja elektronicznego walnego
zgromadzenia w spolce akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Prawo wlasnosci intelektualnej- mediow i
reklamy.Pozycja konkurencyjna firmy internetowej..Dzialania marketingowe rynku turystycznego na
przykladzie biura turystycznego linda.Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob prawnych w zakresie
ksztaltowania wielkosci wyniku finansowego w latach 2005-2007 na przykladzie firmy faster s. A..Prawne
aspekty bezrobocia w polsce..Ocena dzialalnosci banku polskiej spoldzielczosci s.a. w warszawie i oddzial w
czestochowie filia w poraju za lata 2002 - 2003.Giuliani- rudolph w. - przedsiebiorczy samorzad : instrukcja
obslugi : ksiazka napisana przez burmistrzow ameryka.Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Determinanty
przedsiebiorczosci. Porownanie warunkow do prowadzenia biznesu w polsce i innych krajach..Analiza ryzyka
i zarzadzanie ryzykiem bankowosci elektronicznej..Ryzyko kredytowe na rynku hipotecznym..praca
licencjacka budzet gminy .Prawnokarne aspekty ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w teorii i
praktyce.Conditionalities for accustoming integrated system of quality management in the dairy
industry..Optymalizacja podatkowa jak narzedzie budowania przewagi konkurencyjnej firmy w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na
przykladzie banku ing.Patologie systemu zamowien publicznych oraz prawne regulacje sluzace ich
zapobieganiu.Wspolpraca samorzadu terytorialnego z organizacjami pozarzadowymi w obszarze kultury na
przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Pozyskiwanie srodkkow unijnych na finansowanie zadan gminy
ostrow mazowiecka.Budowa autostrad w polsce.Zwolnienie z dlugu.Analiza dzialalnosci kredytowej na
przykladzie banku spoldzielczego w bialej w latach 2005-2009.Dzialalnosc kantorowa w polsce.Nowe
mozliwosci i formy reklamowania produktow za posrednictwem internetu..Pedofile - karac czy leczyc
..
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?.Nowoczesne techniki rekrutowania pracownikow na przykladzie assessment center w firmie frito lay.Dobor
optymalnego sposobu rozliczania sie operatora logistycznego z przewoznikami swiadczacymi uslugi
dystrybucji towarow na podstawie wybranej firmy.Rola funduszy unii europejskiej we wsparciu malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Orzeczenia sadu kasacyjnego w
postepowaniu cywilnym.Spolka cicha.praca licencjacka budzet gminy .Cywilne sluzby specjalne jako
instytucje ochrony bezpieczenstwa panstwa .Analiza finansowa amcor rentsch polska sp.zo.o. Za lata 20032007.Polityka monetarna narodowego banku polskiego.Pisanie prac magisterskich cennik.Publiczne i
prywatne zrodla finansowania sektora ochrony zdrowia w polsce w latach 2007-2012.Analiza i ocena
kreowania wizerunku firmy na przykladzie firmy pressglass z poczesnej kolo czestochowa..praca licencjacka
budzet gminy .Ekologiczne zrodla przychodow i wplywow finansowych na cele zwiazane z ochrona
srodowiska na przykladzie miejskiej gminy lowicz.Wplyw zarzadzania ryzykiem finansowym na utrzymanie
plynnosci firmy.Wplyw struktury organizacyjnej na relacje interpersonalne w przedsiebiorstwie. Analiza
porownawcza przedsiebiorstw x i przedsiebiorstwa y..Strategia marketingowa mbanku.Komisje polskiego
sejmu.Wizerunek the coca-cola company na swiecie.Budzetowanie operacyjne w przedsiebiorstwie
budowlanym.Zmiany organizacyjne w sieci szkol w gminie golacza w latach 2003-2005 i ich wplyw na
wydatki budzetowe..Badania i ocena jakosci uslug hotelarskich na przykladzie hotelu ibis katowice zbrze.Odpowiedzialnosc karna lekarza w zwiazku z wykonywaniem zawodu.Anonimizacja swiadka.Gwosdzkrzysztof - pomiedzy stara a nowa sciezka rozwojowa : mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i
pr.Strona www jako narzedzie realizacji marketingu internetowego firmy f.h.u. czardach.Szkolenia
pracownicze i ich wplyw na rozwoj kariery zawodowej.Faktoring jako alternatywny dla kredytu obrotowego
sposob finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa..Wplyw obiazen podatkowych na wynik finansowy
przedsiebiorstwa na przykladzie elektrowni belchatow s.a..Analiza dochodow i wydatkow na inwestycje
drogowe na przykladzie miasta jaworzno..Optymalizacja lancucha dostaw jako metoda tworzenia efektywnej
obslugi klienta.Przykladowe prace magisterskie.Wplyw przerwy miedzylekcyjnej na funkcjonowanie
szkoly.Egzekucja naleznosci pienieznych z rachunku bankowego .Podejscie do pracownika do koncepcji lean
manufacturing w procesie produkcyjnym.Style przewodzenia w edukacji. Kontekst dzialania jako czynnik
determinujacy.Segmentacja rynku uslug hotelarskich w powiecie zawiercianskim.Pozyskiwanie pracownikow.
Teoria a realia funkcjonowania firmy.Wzory prac licencjackich.Ocena plynnosci finansowej
firmy.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji wykorzystywanych w podejmowaniu
decyzji..Ksztalcenie a wymogi rynku pracy na przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych w
zelechowie.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie komunikowaniem sie w przedsiebiorstwie na
przykladzie dhl express ( poland ) sp. Z o. O. Terminal opole..Postepowanie o zlozenie przedmiotu
swiadczenia do depozytu sadowego.Ocena jakosci uslug oferowanych przez poczte polska a zarzadzanie
personelem..Ekonomiczne aspekty kredytowania wydatkow gospodarstw domowych.Rola i znaczenie
wybranych klubow studenckich dla krakowskiego srodowiska akademickiego..Rola funduszy strukturalnych w
finansowaniu dzialalnosci sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa lamela
sp. Z o.o..Wybrane problemy harmonizacji rachunkowosci bankowej w dobie globalizacji na przykladzie pko
bp.Otoczenie i jego wplyw na rozwoj przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Bankowosc hipoteczna w polsce.Gospodarka finansowa osrodka pomocy spolecznej na
przykladzie osrodka pomocy spolecznej w gminie glubczyce..Formy finansowania dzialalnosci malych
przedsiebiorstw na przykladzie biura uslug geodezyjno - kartograficznych.Czas popelnienia czynu w ramach
konstrukcji delictum continuatum.Postepowanie wieczystoksiegowe jako rodzaj postepowania
nieprocesowego.Cyberpedofilia.Problem sezonowosci w turystyce na rynku europejskim na przykladzie
hiszpanii.Wykorzystanie systemow informacyjnych w polskim sektorze bankowosci
detalicznej.Przedsiebiorstwa spoleczne na poczatku xxi wieku.Obsluga bankowa msp w absorpcji funduszy
strukturalnych.Polozenie prawne kosciola katolickiego mariawitow w polsce..Ocena atrakcyjnosci
segmentow rynku - metody i kryteria.praca licencjacka budzet gminy .Umorzenie udzialow w spolce z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Znaczenie roli zawodowej pedagoga szkolnego dla zarzadzania procesem
dydaktyczno - wychowawczym w szkole..Perspektywy rozwoju warszawskiej gieldy papierow wartosciowych
w warunkach globalizacji rynkow kapitalowych.Zasady i funkcjonowanie strazy granicznej po przystapieniu
..

..
do konwencji schengen .praca licencjacka budzet gminy .Ocena pozornosci czynnosci cywilnoprawnych przez
organy podatkowe.Motywacyjna rola kierownictwa w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem (na
wybranych przykladach).Charakterystyka i zasady zagospodarowania obiektow magazynowych na
przykladzie firm logistic city i kaufland.Sprawcze formy popelniania przestepstwa.Analiza rentownosci na
przykladzie produktow kredytowych w banku spoldzielczym.Biznes plan na podstawie przedsiebiorstwa
produkcyjno handlowo uslugowego lucas.Mobilne strony www. Standardy- technologie- przyklady
implementacji.Dostosowanie polskiego transportu drogowego do wymogow czlonkostwa w unii
europejskiej.Zarzadzanie nieruchomosciami oswiatowymi powiatu klobuckiego.Zarzadzaniu relacjami z
klientem crm.Komunikacja pomiedzy mieszkancami a urzedem gminy w kruszynie.Podatki i oplaty lokalne
jako zrodlo zasilania budzetow gmin na przykladzie gminy i miasta warta.Dzialalnosc kredytowa banku ze
sczegolnym uwzglednieniem kredytu inwestycyjnego na przykladzie esbanku banku spoldzielczego.System
optymalizacji transportu mleka (otm).Finansowanie jednostek samorzadu terytorialnego a rozwoj miasta na
przykladzie miasta czestochowy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Ogolna charakterystyka stosunkow pracy nawiazanych na podstawie terminow
umow o prace ze wskazaniem ich charakterystycznych cech..Parinello- anthony. - klucz do vito : dotrzec do
waznego klienta: 10 krokow do biura vip-a .Programy pomocowe dla nowopowstajacych przedsiebiorstw na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Mobbing jako problem wspolczesnego
zarzadzania.Wyrok w postepowaniu apelacyjnym.Wartosciowanie i ocena stanowisk pracy jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie slaskiego urzedu wojewodzkiego w katowicach.Skutecznosc
dzialan zmniejszajacych bezrobocie na przykladzie powiatowego urzedu pracy w pajecznie.Zastosowanie 5s
w magazynie logistycznym przedsiebiorstwa x.Wizja zdrowego spoleczenstwa ericha fromma.Metody i
instrumenty zarzadzania finansowego w banku komercyjnym na przykladzie ing bank slaski s. A. W latach
2007-2008.Rola prokuratora w prawie karnym wykonawczym 1969-2008.Autorskie prawa osobiste i
dysponowanie nimi.Karty platnicze jako nowoczesna forma realizacji transakcji bezgotowkowych na
przykladzie credit agricole bank polska s.a..Specification of goods and services and the scope of protection of
trademarks and design rights.Efektywnosc leasingu w finansowaniu inwestycji msp.Umowa pozyczki w
swietle przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.praca licencjacka budzet gminy
.Dzialania marketingowe wspomagajace sprzedaz uslug informacyjnych - analiza i ocena rozwiazan na
przykladzie firmy big-duo.Ochrona konsumenta w prawie prywatnym miedzynarodowym.praca licencjacka
budzet gminy .Sektor malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. Wybrane formy
finansowania dzialalnosci.Struktura organizacyjna jako jeden z elementow zarzadzania organizacja na
przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
magisterskich cena.Sledcze ogledziny miejsca kradziezy z wlamaniem.Iii filar ubezpieczen a reforma
emerytalno-rentowa.Budowa planu marketingowego ptrzedsiebiorstwa w warunkach konkurencji
rynkowej.Kreowanie przestrzeni intelektualnej w malym przedsiebiorstwie.Prawno -organizacyjne
uwarunkowania rekrutacji w urzedzie gminy wlodowice.Sytuacja osob mlodych na regionalnym rynku pracy.
Studium przypadku wojewodztwo lodzkie.Analiza zarzadzania zasobami ludzkimi w hipermarkecie geant ze
szczegolnym uwzglednieniem systemu szkolen.Zagrozenia w budownictwie na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjno budowlanego graphbud sp. Z o.o..Analiza finansowa - metody tradycyjne i nowoczesne.Obsluga
klienta na podstawie przedsiebiorstwa swiadczacego uslugi internetowe.Obozy w lambinowicach w latach
1939-1946.praca licencjacka budzet gminy .Zasada rownego traktowania kobiet i mezczyzn w dziedzinie
zatrudnienia w prawie wspolnotowym..Akredytywa dokumentowa na gruncie prawa bankowego oraz
jednolitych regul miedzynarodowej izby handlowej.Obsluga klienta jako element strategii marketingowej
przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie carey agri international poland sp. Z o.o. Nalezacej do grupy
cedc..Komitet starozakonnych w rzeczypospolitej krakowskiej.Promocja gmin wiejskich na przykladach gminy
janow i gminy olsztyn.Ewolucja i harmonizacja podatkow w polsce i unii europejskiej..Nadzor nad rynkiem
kapitalowym..Siemieniuk- nina. Red. - systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych
.Analiza gospodarnosci nieruchomosciami- na przykladzie gminy wojnicz w latach 2005 – 2009..Analiza
budzetu gminy zarki w latach 2006-2010.Tematy prac magisterskich resocjalizacja.Opis usytuowania
mniejszosci narodowych w republice slowackiej ze szczegolnym uzwglednieniem polonii slowackiej.Prace
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magisterskie z turystyki.Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobow zharmonizowanych.Analiza
wartosci spolki tvn s.a. w latach 2008-2011 z wykorzystaniem wskaznika sharpa.Kolarska-bobinska- lena
(1947- ). Red. - emigrowac i wracac : migracje zarobkowe polakow a polityka panstwa .Funkcjonowanie
samorzadnosci terytorialnej w aspekcie europejskich procesow integracyjnych na przykladzie gminy
lowicz.Zarzadzanie wiedza w organizacji..Pajak- kazimierz (1953- ). Red. - kryzys ekonomiczny a przestrzenny
i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej .Dzialalnosc gospodarcza i spoleczna gminy.Klitgaard- robert e. skorumpowane miasta : praktyczny przewodnik zwalczania i zapobiegania korupcji .praca licencjacka budzet
gminy .Nielaczna- maria. Red. - przestrzeganie praw osob pozbawionych wolnosci : o monitorowaniu
jednostek penitencjarnych .Zasada uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow w
zamowieniach publicznych – teoria i praktyka praca inzynierska budownictwo.Pakiet biznes partner w
finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.Mechanizmy oszustw ksiegowych.Charakterystyka
wyposazenia uslugowego poronina i bukowiny tatrzanskiej dla potrzeb turystow.Logistyka w
przedsiebiorstwie..Instytucja dobrowolnego poddania sie odpowiedzialnosci w polskim procesie karnym
skarbowym.Zakres przedmiotowy nadzoru budowlanego..Doplaty w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Ochrona dobr osobistych a wolnosc prasy.praca licencjacka budzet gminy .Metody
wyboru dostawcow na rynku b2b na przykladzie miedzynarodowego koncernu dzialajacego na terenie
lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie fabryk
mebli fortes.a..Analiza bezrobocia i jego redukcji na terenie powiatu czestochowskiego w latach 20062010.Przewaga konkurencyjna przedsiebiorstw w polskim przemysle farmaceutycznym..Pojecie sadu w
rozumieniu art. 267 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej.Mozliwosci wspolfinansowania inwestycji z
funduszy strukturalnych unii europejskiej w latach 20004-2006..Sektor malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce- jego rola w gospodarce narodowej oraz szanse i bariery rozwoju na przykladzie przedsiebiorstwa
obslugi rolnictwa pomer sp.zo.o..Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w prawie
cywilnym..Przedawnienie roszczen z tytulu czynow nieuczciwej konkurencji.Emisja akcji jako forma
finansowania inwestycji spolek gieldowych.Wplyw krotkoterminowych decyzji finansowych na wartosc
rynkowa przedsiebiorstwa..Penalizacja bezkolizyjnego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzezwosci a zasada
subsydiarnosci prawa karnego.System ochrony prawnej przeciw dyskryminacji rasowej w prawie
miedzynarodowym na przykladzie polski i szwecji.Analiza finansowa i jej znaczenie dla rozwoju
przedsiebiorstwa.Kryminalistyka a muzyka.Wspomaganie dzialalnosci transportowej poprzez internetowe
gieldy transportowe dla firm..Ocena efektywnosci pozyskiwania srodkow z funduszy strukturalnych unii
europejskiej na przykladzie wybranych gmin.Znaczenie specjalnych stref ekonomicznych w rozwoju sektora
high-tech w polsce.Adaptacja nowych pracownikow jako element motywacji pracowniczej.Formy aktywizacji
uczestnikow lokalnego rynku pracy oferowane przez instytucje samorzadowe i organizacje w
czestochowie.Bancassurance. Zwiazki bankowo-ubezpieczeniowe na przykladzie multibanku.Problematyka
prawna wywlaszczenia nieruchomosci..Wynagradzanie kadry kierowniczej.Odpowiedzialnosc cywilna lekarza
oraz zakladu opieki zdrowotnej.Prawo miedzynarodowe publiczne.Zmiana osoby wierzyciela lub dluznika a
zabezpieczenie wierzytelnosci.Wplyw doplat bezposrednich realizowanych przez agencje restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa na dochodowosc w rolnictwie.Motywowanie pracownikow na przykladzie miejskiego
osrodka sportu i rekreacji w przasnyszu.Elementy procesu zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie na przykladzie bre banku.zrodla finansowania przedsiebiorstw w polsce z uwzglednieniem
dzialalnosci w tym zakresie banku pko bp s.a..Wspolsprawstwo jako jedna z form zjawiskowych popelnienia
przestepstwa.Bliskosc bankow spoldzielczych z lokalna spolecznoscia..Dostosowanie polskiego prawa
bankowego do norm ue.Umowa o ustanowienie sluzebnosci przesylu.Polska w mysli jana pawla
ii..Integralnosc w teorii prawa ronalda dworkina a orzecznictwo europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci.Zybala- andrzej. Red. - w kierunku dialogu opartego na wiedzy .Mobbing praca
licencjacka.Podstawy teoretyczne funkcji personalnej i specyfika jej realizacji w malych i srednich
firmach.praca licencjacka budzet gminy .System instytucjonalny unii europejskiej oraz jego funkcjonowanie
w krajach czlonkowskich.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych
spoldzielni pracy armatura.Pisanie prac informatyka.Pozyskiwanie srodkow z funduszy unii europejskiej na
realizacje zadan gmin ( na przykladzie gminy turawa )..Bedowska-sojka- barbara. - wplyw informacji na ceny
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instrumentow finansowych : analiza danych sroddziennych .Izby gospodarcze. Cele i zadania na przykladzie
podkrakowskiej izby gospodarczej w skawinie.Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w malym
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Marketingowe zachowania w obsludze klienta na
przykladzie zakladu energetycznego lodz - teren s.a..Posrednictwo ubezpieczeniowe w polsce w swietle
obecnych i przyszlych regulacji prawnych oraz realiow rynkowych.Reprezentacja strony w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Gospodarka budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
zbojna w latach 2007- 2009.Dzialalnosc promocyjna jako forma komunikacji z otoczeniem w teatrze rozrywki
w chorzowie..Pisanie prac licencjackich krakow.praca licencjacka budzet gminy .Strategia finansowa firmy na
przykladzie pkn orlen s.a..Ksztaltowanie wizerunku przesiebiorstwa poprzez public relations w firmie atlas
spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Pozabankowe instrumenty finansowe wspomagajace male i
srednie przedsiebiorstwa.Sponsorowanie sportu jako forma promowania firmy.Prawne i moralne aspekty
reklamy w demokratycznym panstwie (na przykladzie polski).Promowanie i wspieranie przedsiebiorczosci
wsrod studentow uniwersytetu jagiellonskiego- jako cel istnienia akademickiego inkubatora
przedsiebiorczosci uj..Brak danych.Analiza dzialalnosci depozytowej banku na przykladzie banku pko bp
s.a..Zapewnienie jakosci procesow produkcyjnych i logistycznych na przykladzie firmy poligraficznej
anro.Analiza podatku dochodowego od osob fizycznych.System motywacyjny firmy dgt sp. Z o.o..Bezrobocie
praca magisterska.Efektywnosc szkolen na przykladzie urzedu miasta i gminy w wolbromiu..Stosunek pracy
czlonkow zarzadu spolek kapitalowych.Wykorzystanie internetu w pracy urzedu gminy - analiza strony
internetowej w odbiorze pracownikow i klientow.Dowodzenie w postepowaniu apelacyjnym.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza wdrozenia systemu haccp w produkcji piekarniczej na podstawie pss
spolem.Kokoszczynski- ryszard. Red. - bankowosc centralna od a do z .Analiza sprzedazy na podstawie
przedsiebiorstwa.Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadan publicznych.Badania i ocena
jakosci uslug hotelarskich na przykladzie hotelu ibis katowice - zbrze.Klaster jako forma wspolpracy
przedsiebiorstw z sektora msp.Analiza i ocena kredytow konsumpcyjnych ing banku slaskiego w latach 20032007.Srodki ochrony prawnej w prawie zamowien publicznych..Wrogie przejecia spolek kapitalowych.
Mechanizmu obronne stosowane w polsce.Strategia rozwoju personelu a sztuka wojny sun tzu.Gotowa praca
licencjacka.Prawo do kontaktow z dzieckiem.Rola ofiary w genezie przestepstwa.Wykorzystywanie
instrumentow marketingu-mix na rynku samochodowym marki fiat na podstawie firmy skawoj.Pielegnacja
kultury buddyzmu tybetanskiego w polsce na przykladzie festiwalu kultury buddyjskiej w krakowie w 2010
roku.Implementacja decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania do systemu prawa
polskiego.Wplyw otoczenia na zarzadzanie klubem pilkarskim.Kulturowe uwarunkowania zachowania ludzi w
organizacji.Prace licencjackie tematy.Analiza budzetu gminy zawiercie w latach 1999-2003.zrodla
finansowania projektow inwestycyjnych w przedsiebiorstwach przemyslowych w polsce..Zarzadzanie
ogrodem zoologicznym na przykladzie slaskiego ogrodu zoologicznego i krakowskiego ogrodu
zoologicznego.Podziemie aborcyjne - jak nielegalne stalo sie powszechnym.Nabywanie nieruchomosci
rolnych przez cudzoziemcow.Badania nad wykorzystaniem narzedzi zarzadzania jakoscia w firmie canson
polska..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie internetu w przedsiebiorstwie- ze szczegolnym
uwzglednieniem sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Sposoby komunikowania sie przedsiebiorstwa z
rynkiem za pomoca promocji na podstawie zpc flis.Napisanie pracy magisterskiej.Status prawny i
kompetencje organow nadzorczych i ich czlonkow w spolkach kapitalowych.Prawo cywilne.Panstwo i prawo
w pogladach platona.System okresowych ocen pracowniczych na przykladzie mix electronics s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Sprawiedliwosc retrybutywna a prawo laski. Proba przedstawienia relacji
sprawiedliwosci i milosierdzia w kontekscie karania..Udzial zwiazkow zawodowych w procedurze zwolnien
na podstawie ustawy o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn
niedotyczacych pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena
efektywnosci towarzystwa funduszy inwestycyjnych skarbiec s.a. w latach 2001-2005.Wznowienie
postepowania cywilnego na podstawie wlasciwych przyczyn restytucyjnych.Analiza finansowa amcor rentsch
polska sp.zo.o. Za lata 2003-2007.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja rachunkowosci w jednostce
samorzadu terytorialnego na podstawie miasta i gminy dzialoszyn.Ocena funkcjonowania jednostki
budzetowej na przykladzie zmk w glogowku w latach 2004-2006..Charakterystyka malych i srednich
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przedsiebiorstw w gospodarce polskiej.Odpowiedzialnosc spolki dominujacej wzgledem spolki zaleznej i jej
wierzycieli w koncernach.Sprostowanie- uzupelnienie i wykladnia orzeczen o charakterze
merytorycznym..Strategie rozwoju firm doradczych..praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac
magisterskich politologia.praca licencjacka budzet gminy .Analiza rynku pracy na przykladzie powiatu
kutnowskiego.Rownosc plci w miejscu pracy.praca licencjacka budzet gminy .Nieruchomosci komercyjne jako
obszar dzialalnosci inwestycyjnej (na przykladzie firmy gabriela grdulska).Analiza i ocena uproszczonych form
opodatkowania przychodow malych firm.praca licencjacka budzet gminy .Podstawy sporzadzania kosztorysu i
ich wplyw na jego wynik praca inzynierska budownictwo.Strategie inwestycyjne funduszy emerytalnych..Spis
tresci praca licencjacka.Analiza procesu podejmowania decyzji zakupu wsrod konsumentow na przykladzie
czytelnictwa..praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska z rachunkowosci.Znaczenie infrastruktury
transportu dla rozwoju firm znajdujacych sie w regionie lodzkim.Bezskutecznosc wzgledna umowy na
podstawie art. 59 kodeksu cywilnego.Zastosowanie koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w
sektorze malych i srednich przedsiebiorstw.Satysfakcja klientow korzystajacych z uslug bankowych na
przykladzie rynku polskiego i angielskiego.Znaczenie posrednika w obrocie nieruchomosciami dla
funkcjonowania rynku nieruchomosciami na przykladzie biura an-mar.Rozwoj e-logistyki a wspolczesne
uwarunkowania integracji procesow logistycznych..Praca licencjacka wstep.Badanie plynnosci finansowej na
przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia na gruncie polskiego
i europejskiego prawa pracy.Perspektywy rozwoju innowacyjnosci sektora msp w bialymstoku w oparciu o
funkcjonowanie bialostockiego parku naukowo-technologicznego.Zgwalcenia w zakladach karnych.Prawo
interwencji humanitarnej a suwerennosc panstwa.Strategia rozwoju lokalnego gminy klomnice.Przyczyny i
skutki migracji zagranicznych w polsce.Znaczenie kwalifikacji zawodowych w procesie rekrutacyjnym na
przykladzie wybranych firm regionu radomszczanskiego..Chojecka- jana. - kobieta w wiezieniu i jej
resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistosc .Bezpieczenstwo na drodze w wojewodztwie opolskim w latach
2007-2011..Motywowanie agentow ubezpieczeniowych.Ocena efektywnosci gospodarowania na przykladzie
narodowego centrum kultury.praca licencjacka budzet gminy .Postawy spoleczenstwa polskiego wobec osob
odbywajacych kare pozbawienia wolnosci na przykladzie powiatu raciborskiego.Rola plynnosci w ocenie
kondycji finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa x sp. Z o.o..Storskrubb- eva. - civil procedure and eu law
: a policy area uncovered .praca licencjacka budzet gminy .System programowanego oddzialywania.Analiza i
ocena reklamy w internecie na przykladzie firmy karol kedzia weteran.Istota systemu ocen pracownikow w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi - na przykladzie urzedu wojewodzkiego w opolu..Gospodarka
majatkiem trwalym w przedsiebiorstwie dystrybucji energii elektrycznej --x.Nowoczesne systemy
zarzadzania jakoscia na przykladzie spolki wodociagowej water z jeleniej gory.System zarzadzania jakoscia w
administracji publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w leczycy.Nadzor komisji nadzoru finansowego nad
sektorem bankowym w polsce.Wplyw struktury organizacyjnej na zarzadzanie zasobami ludzkimi na
podstawie rejonowego przedsiebiorstwa melioracyjnego spolka akcyjna w lublincu.Ocena atrakcyjnosci
infrastruktury zwiazanej z uprawianiem narciarstwa biegowego w polskiej czesci tatr.Efektywne
motywowanie pracownikow jako zadanie skutecznego menedzera.Innowacyjnosc polskiego sektora msp w
xxi wieku.System finansowania ochrony srodowiska w polsce..Walka z handlem ludzmi z perspektywy prawa
miedzynarodowego.Zakaz konkurencji w kodeksie pracy..Ocena lojalnosci nabywcow indywidualnych i
instytucjonalnych p.p.h.u. echo.Dobro dziecka jako negatywna przeslanka rozwodowa.Izdebski- hubert ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz .Analiza skutecznosci funkcjonowania
systemu eurogap w firmie perka przemyslaw. Produkcja pieczarek.Przestepstwa przeciwko ochronie zwierzat
przed niehumanitarnym traktowaniem.Audity jako czynniki doskonalenia systemu zarzadzania
jakoscia.Prawnokarne aspekty ograniczen wolnosci slowa na podstawie art. 256 i 257 kodeksu karnego oraz
art. 55 ustawy o instytucie pamieci narodowej – komisji scigania zbrodni przeciwko narodowi
polskiemu.Wynagrodzenie jako element kosztow rodzajowych na przykladzie fol-plast s.a..Tematy prac
magisterskich resocjalizacja.Zasady funkcjonowania logistycznego systemu informacji w przedsiebiorstwie
matrix..Zmiany podatku od towarow i uslug w polsce po przystapieniu do unii europejskiej..Praca
magisterska ekonomia.Organizacja i finansowanie festiwali muzyki dawnej w polsce..Skarga konstytucyjna.
Polski model na tle porownawczym niemiec i hiszpanii.Infrastruktura lecznictwa i stan zdrowia
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spoleczenstwa polski w ujeciu dynamicznym oraz przestrzennym..Wesolowska- aneta. - podroze sluzbowe
krajowe i zagraniczne : rozliczanie- dokumenty- przyklady : wyjazdy przeds.Analiza finansowa praca
licencjacka.Rola ubezpieczen grupowych w motywowaniu pracownikow.Analiza i ocena systemu zarzadzania
zasobami ludzkimi w pko bp s.a..Artysta sadowy.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
stowarzyszeniami na podstawie towarzystwa krzewienia kultury i tradycji romskiej kale jakha.Deficyt
budzetowy w polsce w latach 2005-2011.Kierunki informatyzacji w administracji samorzadowej na
przykladzie urzedu gminy mykanow.Deficyt budzetowy.praca licencjacka budzet gminy .Spolka
jednoosobowa - istota prawna i funkcje.Anailza i ocena efektywnosci gospodarowania srodkami trwalymi w
zakladzie energetycznym w czestochowie.Ocena satysfakcji klientow w przedsiebiorstwie (na przykladzie
hotelu belvedere).Factoring jako zrodlo finansowania dzialanosci przedsiebiorstw.Zastosowanie spc do
sterowania jakoscia pretow zebrowanych..praca licencjacka budzet gminy .Audyt wewnetrzny jako narzedzie
kontroli pozwalajace doskonalic zarzadzanie w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie
starostwa zgierskiego.Ubezpieczenia komunikacyjne na przykladzie dzialalnosci towarzystw
ubezpieczeniowych.Wotum nieufnosci i wotum zaufania na gruncie ustawy zasadniczej republiki federalnej
niemiec z 23 maja 1949 r. Oraz konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Rozwazania w
kontekscie racjonalizacji systemu parlamentarnego.Formy ewidencji malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie firm polontex- ewex- avimex.Kompetencje jako skladnik przewagi konkurencyjnej
organizacji.Ocena dzialalnosci policji w swietle opinii mieszkancow na przykladzie miasta
czestochowy.Znaczenie motywowania w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu
ubezpieczen spolecznych - oddzial w piotrkowie trybunalskim.Minimalizacja konfliktow w negocjacjach na
przykladzie firmy jaworowy zdroj.Zastosowanie systemu rfid w procesie magazynowania w firmie acp
pharma s.a..Postepowanie w sprawie o uniewaznienie malzenstwa.Wycena przedsiebiorstw na przykladzie
wyceny grupy kapitalowej zelmer s.a..Rachunkowosc w jednostkach budzetowych na podstawie
powiatowego inspektoratu weterynarii.Analiza strategii marketingu-mix w internecie na przykladzie
mikroprzedsiebiorstw.Odpowiedzialnosc karna lekarza za blad medyczny..Przestepczosc cudzoziemcow w
polsce.Conditionalities for accustoming integrated system of quality management in the dairy
industry..Problemy bezrobocia w polsce w zwiazku z integracja rynku pracy w unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie procesu rekrutacji i selekcji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na
przykladzie badan przeprowadzonych w firmie cuprod sp. Z o.o..Pozbawienie i ograniczenie prawa wlasnosci
nieruchomosci w prawie administracyjnym.Analiza pozycji strategicznej przerdsiebiorstwa (na przykladzie
zakladu produkcji skorzanej escott s.a. w chelmie).Pisanie prac magisterskich warszawa.Doswiadczenie i
perspektywy rozwojowe biur podrozy w polsce..Swiadczenia dlugoterminowe z ubezpieczenia spolecznego
na podstawie oddzialu zus w czestochowie w latach 2000-2004.Analiza czynnikow determinujacych decyzje
zakupowe konsumentow w branzy fmcg.Awans zawodowy nauczyciela jako element rozwoju
pracownika.Powiat jako jednostka samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
myszkowskiego.Traktowanie osob pozbawionych wolnosci w polsce w swietle kontroli europejskiego
komitetu zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub ponizajacemu traktowaniu albo karaniu.Psychoterror
w miejscu pracy - wplyw mobbingu i molestowania moralnego na osobowosc pracownika.Wykorzystanie
instrumentow marketingu - mix na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego s.a..Sandlerdavid h. - nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji : siedem krokow innowacyjnej
sprzedazy.Prawa tworcy wzoru przemyslowego.Krošlák- daniel - základy teorie štátu a práva .Ochrona
wzorow przemyslowych w polskim prawie wlasnosci przemyslowej.Przykladowe prace magisterskie z
pedagogiki.Opodatkowanie dochodow z tytulu udzialu w zyskach spolek kapitalowych.Teksty reklam - analiza
i ocena na przykladzie konkretnych magazynow.Wplyw lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na rozwoj
miasta kutna.Niewolnictwo xxi wieku- czyli handel ludzmi i ich eksploatacji - prawno-kryminologiczna analiza
zagadnienia w kontekscie przestepczosci zorganizowanej.Przedmiot zaskarzenia w akcji
paulianskiej.Bankowosc elektroniczna oraz prespektywy jej rozwoju.Znaczenie funduszy strukturalnych w
modernizacji polskiego rolnictwa.Prace licencjackie pielegniarstwo przyklady.Ksztaltowanie obciazen
dochodow pracowniczych w latach 2002-2008 na przykladzie firmy impulso (bojanek).Podziemie aborcyjne jak nielegalne stalo sie powszechnym.Analiza wynagrodzen pracownikow na przykladzie miejskiego
..

..
przedszkola x w gminie czestochowa w latach 2006-2008.System zarzadzania gospodarka materialowa
przedsiebiorstwa produkcyjno- handlowego..Wplyw prywatyzacji i restrukturyzacji na sytuacje finansowa
przedsiebiorstwa (na przykladzie kutnowskich zakladow farmaceutycznych polfa s.a.).Reformy podatku
dochodowego od osob fizycznych w polskim systemie podatkowym..Wzor pracy licencjackiej z
pedagogiki.Sprawozdawczosc budzetowa i finansowa w jednostkach sektora finansow publicznych na
przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w ostrolece.Prace licencjackie z turystyki.Jakosc uslug w
administracji samorzadowej..Znaczenie systemu motywowania pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa cementownia odra s.a. w opolu..Czynniki determinujace wybory konsumenckie.Wplyw
struktury kapitalu na wycene przedsiebiorstwa..Emocjonalny charakter reklamy na przykladzie reklamy
szokujacej benetton.Retyfikacja wyrokow w postepowaniu cywilnym.Projektowanie i wdrazanie innowacji
technologicznych na przykladzie koncernu miedzynarodowego..Klauzula wykonalnosci przeciwko
malzonkowi dluznika.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pozytywne
motywowanie pracownikow oswiaty..Przestepstwo dzialania na szkode spolki (art. 585 kodeksu spolek
handlowych).Proces uruchamiania- rejestracji i prowadzenia firmy rynku motoryzacyjnego w polsce.Rozkaz
wojskowy w prawie karnym.Populizm penalny.Przestepstwo dzialania na szkode spolki handlowej.Finansowe
aspekty pozyskiwania srodkow transportu przez podmioty sektora msp na przykladzie przedsiebiorstwa
kromet.Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Zasada szybkosci dzialania administracji.Indywidualna
specjalistyczna praktyka lekarska.Kara grzywny w prawie wykroczen.Swoboda swiadczenia uslug voip na
podstawie prawa krajowego oraz prawa unii europejskiej.Seminarium ii r.sum.kat.polityki
gospodarczej.Amortyzacja jako instrument oddzialywania na wynik finansowy przedsiebiorstwa na
przykladzie mpk w czestochowie sp. Z o.o..Pisanie prac licencjackich cena.Finansowanie rozwoju firmy na
przykladzie firmy drog - bud sp. Z o.o..Miedzynarodowa ekspansja korporacji - przyklad zagranicznej
inwestycji bezposredniej w polsce..Specyfika przekazow reklamowych w zaleznosci od ich funkcji - analiza
porownawcza w opaciu o wybrane media i nosniki.Temat pracy magisterskiej pedagogika.Zarzadzanie
tworzeniem sieci spolecznosciowych w spoleczenstwie obywatelskim na przykladzie hiszpanskiego miasta
oviedo.Samodzielnosc finansowa organizacji spolecznych na terenach wiejskich a mozliwosc realizowania
przez nie zalozonych funkcji pomocowych..Hipoteka bankowa jako zabezpieczenie wierzytelnosci
bankowych.Trybunal konstytucyjny w polsce i jego odpowiedniki w austrii i rosji.Sprzedaz wizerunku
prywatnego koszykarzy nba w reklamach na przykladzie michaela jordana.Rola instytucji samorzadowych w
swiadczeniu uslug z zakresu pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
kamiensku..System motywacyjny w przedsiebiorstwie.Prawo unii europejskiej.Funkcjonowanie sektora msp
w kontekscie procesow integracyjnych w latach 2000-2006.Charakterystyka osiagniec
neuroscience.weryfikacja obrazu czlowieka w prawie konsumenckim-zarys ogolny..Rola systemu ocen w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Koszty uzytkowania samochodow osobowych w swietle przepisow o podatku
dochodowym na przykladzie przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011..Marketing w zarzadzaniu firma
x.Ptaszynska- barbara. - transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie strukturalne w polsce
.Phare- ispa- sapard-programy pomocowe unii europejskiej forma wsparcia dla wojewodztwa
lodzkiego.Witkowska-rozpara- katarzyna. - przestepczosc- srodki masowego przekazu a polityka karna
.Analiza sprawozdan finansowych jako instrument zarzadzania przedsiebiorstwem dzialajacym w warunkach
ryzyka.Oczyszczalnie sciekow w ujeciu ergonomicznym na przykladzie wodociagow czestochowskiego okregu
czestochowskiego s.a..Fundusz pracy w walce z bezrobociem na przykladzie powiatu ostroleckiego w latach
1990-2005.Demotywacyjne aspekty dyskryminacji w miejscu pracy.Zarzadzanie szpitalem na przykladzie
polskiej sluzby zdrowia.Kreowanie i realizacja polityki inwestycyjnej miasta konina w latach 20072011.Dzialalnosc kredytowa- dynamika oraz konkurencyjnosc firmy zagiel s.a..Sluzba celna w systemie
bezpieczenstwa panstwa.Wartosc poznawcza sprawozdan finansowych i budzetowych jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie miasta lodz. Stan prawny na dzien 31 grudnia 2009 r..Prawne aspekty ochrony
konsumenta i odpowiedzialnosc za produkt w unii europejskiej i polsce na przykladzie produktow firmy baby
dreams..Analiza polsko - chinskich negocjacji handlowych na przykladzie firmy termitech.Zarzadzanie
kadrami ze szczegolnym uwzglednieniem roli motywacji na przykladzie firmy tchibo.System wynagrodzen
pracownikow w brzeskim centrum medycznym w brzegu..Polsko - francuskie roznice kulturowe w zakresie
..
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wskaznika work life balance i motywacji do pracy.Badania rynkowe i marketingowe w internecie na
przykladzie sklepu oleno.pl.Wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow.Wypadkowosc w gospodarstwach
indywidualnych w swietle uregulowan ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow.praca licencjacka budzet
gminy .Uwarunkowania spoleczno-kulturowe relacji miedzy organizacja a klientem.Efektywnosc
gospodarowania srodkami trwalymi na podstawie przedsiebiorstwa yawal s.a..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kultura organizacji jako czynnik
procesu pracy.Sytuacja prawna destynariusza zakladu..Zasada ne bis in idem w art. 54 konwencji
wykonawczej do ukladu z schengen i w prawie miedzynarodowym.Preferencje nabywcow i czynniki
determinujace wybor mieszkania na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie.Analiza
finansowania inwestycji gminy na przykladzie gminy boronow w latach 2008-2010.Ocena efektywnosci
szkolen na podstawie firmy era.Marketing terytorialny jako element strategii rozwoju regionalnego na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Dobor systemow informatycznych dla przedsiebiorstw logistycznych na
przykladzie firmy master trans..Analiza finansowa przedsiebiorstwa zrodlem oceny jego perspektyw
rozwojowych.Podatki ioplaty lokalne w planowaniu finansowym gminy na przykladzie miasta i gminy
blachownia.Gotowa praca magisterska.Motywowanie szeregowych pracownikow. Studium kopalni wegla
kamiennego brzeszcze.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej w gminie na przykladzie gliwic.Instytucja
porozumienia administracyjnego w prawie administracyjnym.Ocena funkcjonowania podatku od towarow i
uslug w rolnictwie.Zmiany w kulturze organizacyjnej pod wplywem zmian w otoczeniu.Zarzadzanie
strategiczne w organizacjach pozarzadowych na podstawie stowarzyszenia willa decjusza.Ocena wplywu
opodatkowania podatku dochodowego od osob prawnych na wynik finansowy przedsiebiorstwa x w latach
2006-2008.praca licencjacka budzet gminy .Jakosc w edukacji akademickiej na przykladzie politechniki
czestochowskiej.Wspolpraca polski z panstwami wspolnoty niepodleglych panstw ksztaltowana przez
euroregionalizacje.Strategiczne uwarunkowania dzialalnosci poczty polskiej.Male i srednie przedsiebiorstwa
jako stymulator polskiej gospodarki.Projekt przekrycia sklepu ogrodniczego na drewniano-stalowych
wiazarach kratowych o rozpietosci 20 m. Praca inzynierska budownictwo.Praca licencjacka pisanie.Efekty
sterowania outsourcingu w logistyce na przykladzie przedsiebiorstwa wz branzy motoryzacyjnej.Kredyt i
leasing jako zrodlo finansowania inwestycji.Finansowanie zadan z zakresu pomocy spolecznej na przykladzie
gops kruszyna w latach 2007-2011.praca licencjacka budzet gminy .Czynnosci prawne pomiedzy
jednoosobowa spolka z o.o. Reprezentowana przez jedynego wspolnika a tym wspolnikiem.Domena
publiczna w swietle prawa autorskiego.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie produkujacym styropian..Tematy prac magisterskich
administracja.Wykorzystanie metod rachunkowosci zarzadczej przy podejmowaniu decyzji o
outsourcingu.Tematy prac magisterskich prawo.praca licencjacka budzet gminy .Budzet zadaniowy jako
instrument realizacji wydatkow lokalnych na przykladzie gminy rzgow.Jak napisac prace
licencjacka.Marketing wartosci spolecznych. Analiza wybranych kampanii spolecznych promujacych
rodzicielstwo zastepcze w polsce.Podejscie pracownikow do pracy w kontekscie funkcjonowania zespolow w
organizacjach publicznych..Singapur: geneza i zrodla sukcesu gospodarczo-spolecznego azjatyckiego
panstwa-miasta.Pisanie prac licencjackich cena.Fundusz socjalny w rachunkowosci jednostki budzetowej na
przykladzie zespolu szkol nr 1 w klobucku.Pisanie prac katowice.Rozwoj turystyki w estonii po transformacji
ustrojowej panstwa..Analiza i prognoza wykorzystania srodkow finansowych programu operacyjnego kapital
ludzki w latach 2007-2013.Daktyloskopia - jako metoda identyfikacji czlowieka.Szanse oraz bariery rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola
negocjacji w zarzadzaniu organizacja.Podatek od czynnosci cywilnoprawnych w polskim systemie
prawa.Wplyw nakladow inwestycyjnych na stope zatrudnienia w gospodarce krajowej.Odpowiedzialnosc
czlonkow rodziny podatnika za zobowiazania podatkowe.Ewolucja udzialu czynnika spolecznego w polskim
procesie karnym.Sposoby zwalczania aktow terrorystycznych z wzieciem zakladnikow w wybranych
krajach.Bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w powiecie wloclawskim.Sliwa- jan - fundusze
unijne bez tajemnic : podrecznik dla studentow .Sprawozdawczosc finansowa przedsiebiorstw w ujeciu
krajowym oraz miedzynarodowym.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie aptek. Program lojalnosciowy
dbam o zdrowie.Gmina pysznica jako strefa podmiejska miasta stalowa wola..Pisanie prac magisterskich
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opinie.Spelnienie kryteriow konwergencji - warunek przyjecia polski do unii ekonomicznej i
monetarnej.Budzet zadaniowy jako narzedzie realizacji polityki rozwoju gminy.Kepinski- jakub. Red. konkurencja a wlasnosc intelektualna .Wyzysk pracownika w polskim przedsiebiorstwie na przykladzie
jeronimo martins dystrybucja s.a..Finansowanie zadan jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy rozprza.praca licencjacka budzet gminy .Deliktowa i kontraktowa podstawa odpowiedzialnosci
podmiotow prowadzacych negocjacje.Uwarunkowania rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie prima
s.a..Wybrane problemy wdrozenia zitegrowanego informatycznego systemu zarzadzania implus bpsc w
zakladzie energetycznym czestochowa s.a..Logistyka procesu dystrybucji (na przykladzie firmy
husqvarna).Ewolucja wspolnoty polityki rolnej unii europejskeij - konsekwencje dla wsi i rolnictwa w
polsce.Fundusze strukturalne w procesach aktywizacji zawodowej osob niepelnosprawnych.Naduzywanie
pozycji dominujacej na przykladzie firmy microsoft corporation. Strategia dominacji a ochrona
konkurencji.Przemiany strukturalne na czestochowskim rynku pracy w latach 2000-2004 i ich ocena
spoleczno-ekonomiczna.Metody wyceny zapasow a wynik finansowy przedsiebiorstwa na podstawie spolki z
o.o. bhh mikrohuta.Samorzad terytorialny praca licencjacka.Prognozowanie wielkosci sprzedazy jako
narzedzie wspomagajace zarzadzanie (na przykladzie wydawnictwa zamkor).Plan pracy licencjackiej.Metody
zarzadzania zasobami ludzkimi w malej firmie..Evans- adrian. - assessing lawyers’ ethics : a practitioners’
guide .Bilans dynamiczny jako podstawa wspolczesnego rachunku przeplywow pienieznych.Oaza podatkowa
jako zrodlo optymalizacji podatkowej .Planowanie finansowe w procesach planistycznych na przykladzie
przedsiebiorstwa rachell.Elementy zrownowazonego rozwoju w strategii powiatu klobuckiego.Ryzyko
kredytowe a zdolnosc kredytowa i jej analiza.Znaczenie systemu zarzadzania bhp dla poprawy
bezpieczenstwa pracy na przykladzie walcowni blach grubych isd huty czestochowa sp.zo.o..Centra
logistyczne a rozwoj infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w regionie lodzkim.Budzetowanie
operacyjne jako narzedzie rachunkowosci zarzadczej na przykladzie zf nycomed pharma sp. Z
o.o..Harmonizacja prawa bilansowego w unii europejskiej - analiza problemu na przykladzie wybranych
krajow.Klauzula arbitrazowa w prawie spolek.Malachowski- witold. Red. - polska - niemcy w zjednoczonej
europie i ich ekonomiczna odpowiedzialnosc .Bezrobocie w wojewodztwie opolskim ze szczegolnym
uwzglednieniem tego problemu w powiecie prudnickim w latach 2000-2010.praca licencjacka budzet gminy
.Niepelnosprawni w okresie transformacji systemowej w polsce. Niepelnosprawnosc w badaniach
sondazowych na przykladzie miasta krakowa..Dzialania marketingowe na rynku nieruchomosci na
przykladzie firmy best mirella moszumanska.Ochrona danych osobowych w ogolnym postepowaniu
administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju jako narzedzie budowania przewag
konkurencyjnych.Zadania gminy w walce z bezrobociem i instrumenty ich realizacji..Pozycja przedmoitu
religia w organizacji zycia szkoly ze szczegolnym uwzglednieniem relacji dyrektor - katecheta.Wykorzystanie
wspolczynnikow pamco i wspolczynnikow tpm dla optymalizacji wytwarzania wyrobow
hutniczych..Bezpieczenstwo panstwa.Restrukturyzacja polskich gospodarstw rolnych po przystapieniu do unii
europejskiej na przykladzie powiatu ostroleckiego.Wielokryterialna ocena ofert w procedurach
przetargowych na wybranym przykladzie praca inzynierska budownictwo.Polityka unii europejskiej wobec
wspierania konkurencyjnosci sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza finansowa firmy dukat w
latach 2004-2010.Migracje zarobkowe polakow do krajow unii europejskiej w latach 2004-2009.Specyfika
wypowiedzen zmieniajacych dokonywanych na podstawie przepisow ustawy o zwolnieniach
grupowych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena polityki finansowej samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy konopiska w latach 2003-2007..Hipoteka bankowa jako zabezpieczenie wierzytelnosci
bankowych.Rola aktywnych form w ograniczaniu bezrobocia na lokalnym rynku pracy (na przykladzie
powiatu makowskiego).Kredyty obrotowe jako rodlo finansowania przedsiebiorstw na podstawie pko bp s.a.
oddzial belchatow.Gospodarka magazynowa w malych przedsiebiorstwach na przykladach firm peggy oraz
steijn paper sp. Z o.o..Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie ozorkowskiego przedsiebiorstwa
komunalnego sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Idea i geneza
powstania samorzadu powiatowego w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Sposoby motywowania
pracownikow na przykladzie firmy telekomunikacja kolejowa spolka z o.o. (zaklad telekomunikacji w
krakowie)..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich poznan.Ustroj autonomicznego
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wojewodztwa slaskiego w ii rzeczypospolitej.Bazy informacyjne sluzace zapewnieniu bezpieczenstwa
panstwa.Obrona konieczna praca magisterska.Zaskarzalnosc uchwal organow spoldzielni.Rola audytu
finansowego w ograniczaniu kreatywnej rachunkowosci.Charakterystyka podatkow posrednich i ich
dostosowanie do wymogow unii europejskiej.Ochrona dobr osobistych w swietle przepisow prawa
prasowego.Niewaznosc a nieistnienie uchwal organow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Bledny wpis
w rejestrze przedsiebiorcow o odpowiedzialnosci osoby wpisanej w spolkach handlowych.Ksztaltowanie
wynagrodzen jako czynnik wplywu na poziom motywacji pracownikow.Rachunkowosc jednostek systemu
obrony narodowej- z iustracja na przykladzie.Satysfakcja zawodowa pracownikow a sprawne wykonywanie
zadan w organizacji publicznej na przykladzie powiatowego urzedu pracy w brzesku..Analiza przeplywow
pienieznych przedsiebiorstwa podstawa oceny mozliwosci platniczych na przykladzie firmy tell s.a..Kredyty
bankowe jako forma pozyskiwania kapitalu dla przedsiebiorstw.Aktualnosc zasady akcesoryjnosci praw
zastawniczych.Wplyw otoczenia na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie branzy meblowej
w powiecie kepinskim..Zarzadzanie zasobami ludzkimi na podstawie starostwa powiatowego w
czestochowie.Reprezentacja skarbu panstwa i jednostek samorzadu terytorialnego w obrocie
cywilnoprawnym.Prawo wlasciwe do czynow nieuczciwej konkurencji i praktyk ograniczajacych wolna
konkurencje.Kryminologia.Sytuacja polskiej mniejszosci narodowej na litwie i bialorusi w swietle
obowiazujacego prawa i praktyki.Formy ewidencji i wyceny zasobow magazynowych na przykladzie firmy
foster wheeler energy fakop sp. Z o.o..Znaczenie kwalifikacji zawodowych w procesie rekrutacyjnym na
przykladzie wybranych firm regionu radomszczanskiego..Style kierowania i ich wplyw na motywacje
pracownikow na przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej.praca licencjacka budzet gminy
.Komunikacja jako jeden z podstawowych czynnikow prawidlowego zarzadzania firma.Reklama w
przedsiebiorstwie. Wielkie kampanie reklamowe..Srodki odwolawcze w systemie zamowien
publicznych.Przejawy wykluczenia spolecznego i ubostwa w polsce.Zarzadzanie szkola integracyjna w
procesie uspolecznienia..Obciazenia podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw w zaleznosci od wyboru
formy opodatkowania.Charakter prawny spoldzielczych kas oszczednosciowo – kredytowych..Analiza ryzyka i
jego dywersyfikacji w funduszach inwestycyjnych w latach 2007-2011..Finansowanie zadan z zakresu pomocy
spolecznej na rzecz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w gminie lapy w latach 2008- 2012.Kosackaledzewicz- dorota. - leksykon pracodawcy 2014 : prawa i obowiazki pracodawcy od a do z .Harmonizacja
podatku od dochodow korporacyjnych w unii europejskiej.Private enforcement we wspolnotowym prawie
kartelowym. Interferencje miedzy kompensacyjna i prewencyja funkcja roszczen
odszkodowawczych.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych - zarzadzanie ryzykiem
kredytowym.Analiza sprawozdan finansowych spolki gieldowej jako narzedzie diagnostyczne w czasach
kryzysu w latach 2006-2010.Oferta edukacyjna lodzkich uczelni wobec potrzeb rynku pracy.Rola i znaczenie
zagranicznych migracji zarobkowych na przykladzie gminy wiejskiej popielow wojewodztwa
opolskiego..Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy.Project finance jako metoda finansowania
inwestycji.Mediacja w sprawach nieletnich w prawie polskim .praca licencjacka budzet gminy .Struktura
organizacyjna przedsiebiorstwa na podstawie firmy polimex mostostal s.a..Opodatkowanie dochodow
nieujawnionych.Analiza strategiczna firmy budowlanej na przykladzie firmy skanska.Ceny transferowe jako
metoda rachunkowosci zarzadczej.praca licencjacka budzet gminy .Jakosc pracy osob niepelnosprawnych na
przykladzie realiow powiatu zywieckiego..Mozliwosci zastosowania narzedzi internetowych w dzialaniach
marketingowych firm turystycznych na przykladzie serwisu urlopwpolsce.pl.Polityka zagraniczna republiki
federalnej niemiec za rzadow gerharda schrödera.Prace licencjackie z socjologii.Wynagrodzenia i ich
ewidencja w przedsiebiorstwie branzy wlokienniczej.Procedury wyceny nieruchomosci na przykladzie
operatu szacunkowego csm mleczgal.Przestepstwo niealimentacji w ujeciu art.209 k.k..Rola podatku od
nieruchomosci w ksztaltowaniu dochodow gminy na przykladzie gminy ogrodzieniec w latach 20062008.Analiza technologii i wydajnosci w realizacjach obiektow zelbetowych praca inzynierska
budownictwo.Zmiany organizacyjne zwiazane z restrukturyzacja i przygotowaniem do wejscia na gielde
papierow wartosciowych na przykladzie opoczno s.a..Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w warszawie w
latach 2007 - 2010.Konkordat jako umowa miedzynarodowa ze szczegolnym uwzglednieniem konkordatu
polskiego z 1993 roku.Analiza finansowa budzetu na przykladzie miasta lubliniec w latach 2007..

..
2011..Zastosowanie metod wskaznikowych do oceny zdolnosci kredytowej na przykladzie zakladow
chemicznych police s.a..Zakup nieruchomosci mieszkaniowej na rynku wtornym przy pomocy kredytu
hipotecznego.Diagnoza struktury organizacyjnej na przykladzie przedsiebiorstwa pnig krakow sp. Z o.o..Rola
kredytu w dzialalnosci banku na przykladzie ing banku slaskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Uruchomienie i rozwoj malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy solid-bud..Korzysci plynace ze
stosowania gazu propan-butan oraz mozliwosci jego wykorzystania we wspolczesnym swiecie.Funkcja
kontrolna sejmu rzeczypospolitej polskiej.Program segregacji odpadow w lodzi po 1 stycznia 2007
roku.Prawa obywateli unii europejskiej.Gospodarka zapasami - aspekt racjonalizacji..Determinanty kosztow
pracy na podstawie przedsiebiorstwa polimer sp. Z o. O. Zaklad pracy chronionej w lublincu..Promocja
sprzedazy na przykladzie tesco/polska/sp. Z o.o..Analiza porownawcza konkurencji - aspekt ekologiczny.praca
licencjacka budzet gminy .Guziejewska- beata. - zewnetrzne zrodla finansowania samorzadu terytorialnego :
teoria a praktyka .Znaczenie czynnika materialnego i niematerialnego w zarzadzaniu produkcja mebli.praca
licencjacka budzet gminy .Prawnokarne aspekty dzialalnosci prabankowej.Ksztaltowanie sie sadownictwa
konstytucyjnego w europie (na przykladzie wloch- niemiec- polski- wegier- rumunii i litwy).praca licencjacka
budzet gminy .Prawo konsumenta do reklamacji towaru konsumpcyjnego po wejsciu polski do unii
europejskiej.Partnerstwo publiczno-prywatne.praca licencjacka budzet gminy .Symbole konsumpcyjnej
kultury masowej w reklamie telewizyjnej..Radwanski- krzysztof. Oprac. - krakow- niepolomice- skawinawieliczka : plan miasta : 1:22 000 .Marketing ekologiczny jako narzedzie budowania wizerunku
firmy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie rawsko-mazowieckiej spoldzielni
mieszkaniowej.Strategia dywersyfikacji w praktyce wybranych firm.Mikulska- dorota a. Red. - polityka
rachunkowosci jednostki a jakosc sprawozdania finansowego : wybrane aspekty .Rachunkowosc uslug i
dostawa towarow w regulacjach podatku od towarow i uslug oraz dyrektywie unijnej 2006/112 we.Rola
wskaznikow finansowych w budowie analiz portfelowych i podejmowaniu ostatecznych decyzji rozwojowych
przedsiebiorstwa.Struktura funkcjonalna raciborza i jej przeobrazenia w latach 1995-2008..Wartosc firmy w
rachunkowosci. Ewolucja rozwiazan w rachunkowosci swiatowej i polskiej.Zarzadca w egzekucji z
nieruchomosci.Przeslanki odmowy uznania orzeczenia sadu zagranicznego na podstawie rozporzadzenia rady
unii europejskiej nr 44/2001.Dowod z opinii bieglego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w podmiotach
nalezacych do sektora msp na przykladzie odlewni mjm.Stan i struktura zatrudnienia na przykladzie
energiapro grupa tauron s.a. oddzial w opolu.Mediacja jako forma sprawiedliwosci naprawczej w sprawach
karnych.Kazmierska-patrzyczna- aneta. Red. - problemy wdrazania systemu natura 2000 w polsce .Wspolne
wykonanie czynu zabronionego jako znamie rozgraniczajace wspolsprawstwo i pomocnictwo.Zarzadzanie
jakoscia w gornictwie wegla kamiennego.Dystrybucja produktow farmaceutycznych na przykladzie
przedsiebiorstwa aflofarm.Organizacja pracy zespolow na przykladzie czestochowskiej spoldzielni
mleczarskiej mleczgal.Sales promotion jako narzedzie aktywizacji sprzedazy na przykladzie firmy bella.praca
licencjacka budzet gminy .Wiazace interpretacje prawa podatkowego.Marketing w dzialalnosci
przedsiebiorstwa branzy winiarskiej na przykladzie firmy elba sp. Z o.o..Hybrydowe partnerstwo publiczno prywatne.Organizacja uczaca sie jako cel strategii rozwoju firmy.Wydarzenie kulturalne jako element
turystycznej promocji miejsca- na przykladzie projektu pierscien sw. Kingi.Analiza struktury kapitalu
wlasnego spolek gieldowych na przykladzie wig 20.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw doplat
bezposrednich realizowanych przez agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa na dochodowosc w
rolnictwie.Przyczyny wybuchu wielkiego kryzysu 1929 r. W stanach zjednoczonych.Rola narodowego banku
polskiego w procesie integracji europejskiej.Organizacja i funkcjonowanie otwartych funduszy
emerytalnych..Odpowiedzialnosc spoleczna firmy microsoft w polsce i na swiecie.Tryb nadawania certyfikatu
na opakowania dla produktow niebezpiecznych.Rynek kapitalowy jako zrodlo finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rasizm i antysemityzm w
niemczech do 1945 r..Przestepstwo platnej protekcji w swietle kodeksu karnego z 1997 r. .Prace magisterskie
logistyka.Pisanie prac magisterskich forum.Wykorzystanie wybranych mnoznikow rynkowych w konstrukcji
portfela inwestycyjnego w warunkach polskiego rynku kapitalowego w latach 1999-2004.Analiza
nowoczesnych narzedzi reklamowych i ich zastosowanie w kampaniach marketingowych..praca licencjacka
budzet gminy .Rekrutacja i selekcja praca magisterska.System zarzadzania relacjami z klientami w malych i
..

..
srednich przedsiebiorstwach-technika-metoda i filozofia crm..Polskie tradycje kulinarne jako wyraz kultury
narodowej.Fundusze unijne jako zrodlo finansowania inwestycji gminy mykanow w latach 20062010.Fundusz pracy w walce z bezrobociem na przykladzie powiatu ostroleckiego w latach 19902005.Samorzad terytorialny wobec mniejszosci etnicznych. Na przykladzie zbiorowosci romow wybranych
gmin wojewodztwa malopolskiego.Upadlosc osob fizycznych nieprowadzacych dzialalnosci
gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Rola swiadczen rodzinnych jako srodka pomocy w
wychowywaniu dziecka na przykladzie dzialan osrodka pomocy spolecznej w andrychowie.Przestrzenny
uklad kratownicowy sceny widowiskowej praca inzynierska budownictwo.Kalkulacja ofertowa a kalkulacja
wynikowa w produkcji okien na przykladzie weko sp. Z o.o..Funkcja kontrolna sejmu rzeczypospolitej
polskiej.Analiza kosztow i ich wplyw na wynik finansowy na przykladzie nh technology w chorzowie w latach
2009-2011.praca licencjacka budzet gminy .Kryminologiczna i wiktymologiczna problematyka przestepstwa
zgwalcenia- ze szczegolnym uwzglednieniem relacji pomiedzy ofiara- a sprawca i miejscem popelnienia
czynu.Koncepcja motywacji pracowniczej.Wplyw instrumentow unii europejskiej na rozwoj
przedsiebiorczosci w wojewodztwie podlaskim w latach 2007-2013.Zapobieganie przestepczosci nieletnich
na terenie gminy kluczbork.Doktryna urzadzen kluczowych (essential facilities) w europejskim i
amerykanskim prawie konkurencji.Organizacja procesow logistycznych na podstawie dystrybucji krajowej
firmy bsh sprzet gospodarstwa domowego sp. Z o.o..Europejski rzecznik praw obywatelskich.Wspolczesne
polskie partie polityczne: zalozenia- programy- miejsce w systemie politycznym..praca licencjacka budzet
gminy .Rynek pracy osob niepelnosprawnych..Nastepstwo prawno-podatkowe przy podziale spolek
kapitalowych.Automatyczna identyfikacja produktow w systemie logistycznym branzy papierniczej.Ucherekmarzena. - trwalosc produktow spozywczych pakowanych w modyfikowanej atmosferze .Uwarunkowania
srodowiskowe w procesie inwestycyjno-budowlanym.Analiza rynku wyrobow cukierniczych w polsce w
latach 1990-2003.Siostry zakonne w roli kierownikow zespolow pracowniczych.praca licencjacka budzet
gminy .Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw w obszarze pracowniczym.Analiza podatku
dochodowego od osob fizycznych na podstawie firmy anko w latach 2007-2011.Budzety powiatow w
systemie finansow publicznych. Studium przypadku powiatu piotrowskiego.Pojecie nieruchomosci rolnej w
ustawodawstwie polskim.Status prawny i dzialalnosc zbrojna armii krajowej z perspektywy
miedzynarodowego prawa humanitarnego.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow na
przykladzie banku --alfa..Zarzadzanie podatkami w malej i sredniej firmie..Realizacja programow na rzecz
przeciwdzialania bezrobociu mlodziezy na przykladzie wojewodztwa malopolskiego.Wykorzystanie badan
marketingowych do oceny bezpieczenstwa turystow z perspektywy dzialan terrorystycznych.praca
licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie przyklady.Prawo unii europejskiej.Zarzadzanie finansami w
kontekscie mozliwosci wejscia polski do strefy euro..Wsparcie malych i srednich przedsiebiorstw przez
programy unijne na przykladzie woj. Opolskiego.Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na przykladzie gminy
gorzow slaski.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika akcji promocyjnych w miejscu sprzedazy - analiza i
ocena na przykladzie dzialan prowadzonych w wybranych sklepach wielkopowierzchniowych..praca
licencjacka budzet gminy .Czynniki sukcesu relacji outsourcingowych na podstawie branzy it&t.Minimalizacja
zagrozen zycia i zdrowia wystepujacych w budownictwie na przykladzie firmy kompleksowa obsluga
budownictwa kobnext spolka z o.o..Proces otwierania systemow prawnych jako przejaw odchodzenia od
pozytywistycznej wizji prawa.Szczegolny charakter zatrudnienia zawodnikow sportowych.Metody
optymalizacji systemu wytworczego narzedzie medycznych..Bilans jako podstawowe zrodlo informacji
finansowej na podstawie analizy spolki petrolinvest s.a. z punktu widzenia inwestora
gieldowego.Zarzadzanie organizacja pozarzadowa na przykladzie polskiego czerwonego krzyza..Oszustwo
gospodarcze na tle przestepczosci gospodarczej.Niepoczytalnosc jako okolicznosc wylaczajaca
odpowiedzialnosc karna (art 31 kkz 1997 roku).praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci
ubezpieczeniowej pzu zycie s.a w latach 2001-2004.Diagnoza kultury organizacyjnej rzeczoznawcow
majatkowych zrzeszonych w slaskim storarzyszeniu rzeczoznawcow majatkowych.Duszpasterstwo wiezienne
na przykladzie zakladu karnego w zamosciu.Rzecznik praw obywatelskich jako konstytucyjny i niezalezny
organ kontroli panstwa i ochrony prawa.Turystyka pielgrzymkowa na przykladzie sanktuarium bozego
milosierdzia w krakowskich lagiewnikach.Rozstrzyganie trudnych spraw w filozofii prawa ronalda
..
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dworkina.Prawnopodatkowe aspekty podzialu spolek kapitalowych.Strategia rozwoju jakosci na przykladzie
zakladu instalacji elektrycznych i systemow alarmowych..Marketing spoleczny jako element budowy
wizerunku organizacji komercyjnej.Zasady wspolpracy polski z miedzynarodowym trybunalem karnym w
swietle kodeksu postepowania karnego.Analiza innowacyjnego rozwoju przedsiebiorstwa z branzy
obuwniczej..Przestepstwo znieslawienia w polskim kodeksie karnym z 1997 roku.Ocena efektywnosci
funcjonowania bre banku w latach 2005 - 2009.Koncentracja branzowa jako czynnik lokalizacji klastrow (na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego).Patent na wynalazek biotechnologiczny.Polityka personalna w
administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta w czestochowie.Inwestycje w nieruchomosci
realizowane przez jednostke samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy mstow.praca licencjacka budzet
gminy .Zastosowanie modelu blacka - scholesa do wyceny instrumentow opcyjnych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.Krakowski kazimierz - wczoraj- dzisiaj- jutro. Krajobraz kulturalny dzilnicy oraz
perspektywy jej rozwoju..Logistyka dystrybucji na przykladzie firmy ismena.Konflikt w rwandzie jako przyklad
ludobojstwa konca xx wieku.Wdrazanie zasad marketingu na przykladzie firmy eliko spolki
jawnej.Opodatkowanie podmiotow powiazanych podatkiem dochodowym od osob prawnych.Miejsce
magazynu w strategii rozwoju przedsiebiorstwa. Badanie na przykladzie firmy x.Ocena efektywnosci
zarzadzania zasobami mieszkaniowymi w sieradzkiej spoldzielni mieszkaniowej.Wypalenie zawodowe- a
poziom zaangazowania pracownikow zakladu opiekunczo-leczniczego w krakowie..Pedagogika praca
licencjacka.Status prawny cudzoziemca w rzeczypospolitej polskiej.Wybrane aspekty systemu infrastruktury
transportowej na przykladzie miasta lodzi.Nowak- edward. Red. Nauk. - rachunkowosc a controlling .Proces
inwestycyjny na przykladzie budowy sieci elektroenergetycznych - aspekty prawnosrodowiskowe.Controlling
strategiczny w przedsiebiorstwie na przykladzie icso chemical production sp. Z o. O..Seminarium ii r.niest. V
r- kat. Postepowania administracyjnego.Miejsce i rola wzornictwa przemyslowego w polsce..Procesy
transformacyjne spolek prawa handlowego.Zarzadzanie ryzykiem zwiazanym z systemem ubezpieczen
spolecznych w polsce.Przeksztalcenie podatkowej ksiazki przychodow o rozchodow na ksiegi handlowe na
podstawie firmy handlowo uslugowej - przewodnik.Wystepowanie informacji niefinansowych w
sprawozdaniu finansowym sporzadzonym w oparciu o miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci
finansowej / miedzynarodowe standardy rachunkowosci.Instytucja wylaczenia sedziego w polskim procesie
karnym.Polityka promocji w sektorze finansowym na przykladzie mbanku.praca licencjacka budzet gminy
.Urzad kanclerza w rzeczpospolitej szlacheckiej do czasow oligarchii magnackiej.Sleszynski- przemyslaw. Red.
- prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach = (planning works and spatial conflicts
in.Ekonomiczne aspekty wykorzystywania oprogramowania open source w polsce..Nacjonalizacja i zwrot
nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Metodologia finansowania inwestycji w rozwoj zrownowazony na
przykladzie budowy komunalnej oczyszczalni sciekow..Marketing spolecznyjako narzedzie promocji zdrowia
na przykladzie populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi(2007-2008).Umowa powiernicza
a umowa rachunku powierniczego.Filipiak- beata (1967- ). Red. - system finansowy a rozwoj gospodarczy :
szanse i zagrozenia .Konstruowanie efektywnego portfela papierow wartosciowych notowanych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie.Znaczenie funduszy strukturalnych w procesie wspierania
przedsiebiorczosci - porownanie wsparcia w wojewodztwie slaskim w okresach rozliczeniowych 2004-2006
oraz 2007-2013.Logistyka zwrotna jako element optymalizacji lancucha dostaw.Benchmarking jako forma
doskonalenia organizacji..Dowod z zeznan swiadka w ogolnym postepowaniu administracyjnym.Katalog kar
za przestepstwa skarbowe.Realizacja zamowien w systemie miedzynarodowym na podstawie natural sp.
J..Znaczenie centrow transferu technologii we wzroscie konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Umowy
majatkowe malzenskie w prawie prywatnym miedzynarodowym.Rola plynnosci finansowej dla
funkcjonowania przedsiebiorstw na przykladzie bot elektrownia belchatow s.a. w latach 2000-2004.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia jako metoda podnoszenia konkurencyjnosci szkoly na
przykladzie szkoly gimnazjalnej.Kierunki zmian dzialan marketingowych na polskim rynku farmaceutycznym
– wieloplaszczyznowa analiza na wybranych przykladach.Marketing spoleczny w dzialalnosci organizacji
niedochodowych i dochodowych.Zarzadzanie szkolnictwem gimnazjalnym przez gmine
mykanow..Dostosowanie polityki rolnej polski do wymogow ue.Polsko - francuskie roznice kulturowe w
..

..
zakresie wskaznika work life balance i motywacji do pracy.Najwyzszy trybunal administracyjny i inwalidzki
sad administracyjny.Kisiel- michal. - internet a konkurencyjnosc bankow w polsce .Sponsoring w szkolach
publicznych na przykladzie zespolu szkol lacznosci w lodzi.W strone nowej muzeologii. Zarzadzanie i
partycypacja spoleczna.Budzet wielkiego miasta - perspektywa rachunkowosci.Prace licencjackie z
ekonomii.Rozwoj konkurencji na polskim rynku gazu..Wdrazanie systemu bezpieczenstwa zdrowotnego
zywnosci haccp z mozliwoscia wdrozenia systemu iso 22000 na przykladzie badanego zakladu
produkcyjnego.Praca licencjacka logistyka.Algorytm genetyczny w analizie danych
finansowych.Zastosowanie znormalizowanych systemow zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy rm
filipowicz.Zarzadzanie jakoscia w procesie produkcji w latach 2002 - 2007 w hucie szkla jedlice s.a..Bugajskimarcin. - projekty partnerskie a zamowienia publiczne .Regulacja odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona
rozpoczeciem lub prowadzeniem negocjacji z naruszeniem dobrych obyczajow.Pojecie i tresc umowy
zlecenia w prawie francuskim.Zaniechanie w prawie karnym..Techniki harmonogramowania w ramach
zarzadzania przedsiewzieciem praca inzynierska budownictwo.Guzek- marian. - teorie ekonomii a
instrumenty antykryzysowe .Wielofunkcyjnosc szansa rozwoju obszarow wiejskich w polsce i unii
europejskiej..Organisciak-krzykowska- anna. Red. - problematyka wspolczesnych ubezpieczen .Izdebskihubert (1947- ). Red. - finanse komunalne a konstytucja .Renta na rzecz osoby bliskiej.Zarzadzanie
podatkiem od towarow i uslug na przykladzie firm produkcyjno - handlowych w latach 2008 - 2010.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka.Uwarunkowania i bariery rozwoju gospodarczego na
przykladzie powiatu oleskiego..Handel internetowy jako forma dotarcia do klienta niszowego.System wladzy
sadowniczej rzeczypospolitej polskiej i jego elementy.Zarzadzanie przez podatki w gminie rokiciny.Angielski
exchequer w xii w. Oczami richarda syna nigela.Status prawny ludnosci prawoslawnej w panstwie
jagiellonow 1386-1572.Rachunkowosc przerobu jako nowa koncepcja rachunkowosci zarzadczej.Analiza
systemu zapewnienia jakosci dla projektu budowy ... Praca inzynierska budownictwo.Wplyw pracy
zmianowej na deficyt snu i zmeczenie chroniczne.Zarzadzanie klubem sportowym w warunkach
komercjalizacji sportu..Praca licencjacka jak pisac.Ceny transferowe - aspekt podatkowy.Rachunek kosztow w
przedsiebiorstwie..Marketing terytorialny jako narzedzie wzrostu konkurencyjnosci jednostki samorzadu
terytorialnego.Rola rady w zarzadzaniu gmina na przykladzie miasta poreba..Prawnomaterialne i procesowe
aspekty konstrukcji czynow/przestepstw wspolukaranych na tle problematyki pojecia czynu w prawie
karnym.Analiza mozliwosci realizacji inwestycji zagranicznych na ukrainie (na przykladzie wspolnego
przedsiewziecia u-page).Realizacja procesu motywowania (na przykladzie wynagradzania) w gminie
parzeczew.Analiza zmian poziomu oraz struktury bezrobocia i metod jego ograniczania na podstawie gminy
murow..Zarzadzanie personelem w malym przedsiebiorstwie.Sprostowanie- uzupelnienie i wykladnia
orzeczen o charakterze merytorycznym..Wskaznikowa ocena budzetu miasta na prawach powiatu
czestochowy w latach 2005- 2009.Outsourcing uslug logistycznych jako element zarzadzania w
przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Motywowanie jako element kierowania pracownikami (na przykladzie
arimr w belchatowie).Rola kontroli podatkowej i skarbowej w egzekwowaniu naleznosci z tytulu podatku
dochodowego od osob fizycznych..Analiza gospodarowania zapasami na przykladzie firmy z branzy
stalowej.Program rozwoju przedsiebiorstw internetowych jako element pomocy dla malych i srednich
przedsiebiorstw.Rola analizy ekonomicznej w ocenie przedsiebiorstwa (na przykladzie przedsiebiorstwa sonel
s.a.).Funkcjonowanie i finansowanie dzialalnosci oswiatowej na przykladzie miasta lubliniec w latach 20062008..Dzialania marketingowe bankow na rynku kredytow hipotecznych.praca licencjacka budzet gminy
.Zasada uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow w zamowieniach publicznych – teoria i
praktyka praca inzynierska budownictwo.Mobbing - patologia zarzadzania zasobami ludzkimi- wlasna proba
badania problemu.Instytucja ocen oddzialywania na srodowisko.Skutecznosc programow pomocowych
banku swiatowego we wspolczesnej gospodarce.Wykorzystanie e-learingu w rozwijaniu wiedzy
przedsiebiorstwa.Ocena pozycji konkurencyjnej firmy w sektorze produkcji samochodow osobowych na
przykladzie firmy toyota.Praca magisterska podatki.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ochrona tajemnicy pracodawcy.Sytuacja na rynku pracy i sposoby
zwalczania bezrobocia absolwentow szkol w polsce w zwiazku z czlonkostwem w unii europejskiej..praca
..
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licencjacka budzet gminy .Efekty zastosowania unijnych standardow pracy dla kopalni soli klodawa w
klodawie.Dobor kadr..Sprzedaz muzyki przez internet jako przyszlosc branzy fonograficznej.Szkolenie
pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Prawo do obrony jako wylaczenie
odpowiedzialnosci za skladanie falszywych zeznan.Czynniki wplywajace na tresc decyzji podejmowanych w
ramach restrukturyzacji personalnej dotyczacych funkcjonowania zwolnionychi wciaz zatrudnionych w
organizacji pracownikow..Ocena oplacalnosci projektu inwestycyjnego na podstawie biznesplanu dom
zdrojowy w jastarni na helu.Szadok-bratun- aleksandra. Red. - nowe prawo o szkolnictwie wyzszym a
podmiotowosc studenta .praca licencjacka budzet gminy .Spa - moda czy koniecznosc w hotelach
biznesowych..Strategia wprowadzania marki handlowej na rynek - analiza kampanii marketingowej ptc era
gsm.Wykorzystanie badan neuromarketingowych w kreacji przekazow reklamowych.Wspolnota
niepodleglych panstw - organizacja miedzynarodowa czy forum wspolpracy politycznej?.Aspekty prawnoekonomiczne nabywania nieruchomosci pod inwestycje gminne..Wyjasnienia oskarzonego jako srodek
dowodowy.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy handlowej w
rzeszowie..Analiza czynnikow motywujacych do pracy pracownikow wykonawczych przedsiebiorstwa
handlowo-uslugowego sun garden sp. Z o.o. W malanowie.Konspekt pracy licencjackiej.Tematy prac
licencjackich rachunkowosc.Postrzeganie marki firmy cadbury wedel sp. Z o.o..Rola jakosci w ksztaltowaniu
wizerunku - na przykladzie zakladu przetworstwa zbozowego mlyn laznow.Ochrona srodowiska naturalnego
na przykladzie projektu termomodernizacji budynku szkolnego w dabrowie gorniczej.Zasady zwolnien
grupowych .Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.Stach- lukasz.
- spoleczenstwa panstw nowych czlonkow unii europejskiej z 2004 roku wobec integracji z jej s.Leasing
operacyjny jako forma finansowania przedsiebiorstwa na podstawie firmy --invado sp. Z o.o..Postepowanie
grupowe jako proceduralna instytucja ochrony interesow inwestora gieldowego..Reklama praca
magisterska.Dadanska- katarzyna anna. - kodeks cywilny..Przeslanki nadania zaswiadczenia europejskiego
tytulu egzekucyjnego.Spis tresci praca licencjacka.Polski model dwuinstancyjnego postepowania
sadowowadministracyjnego w praktyce.Prawno-instytucjonalne aspekty relacji miedzy unia europejska a
zwiazkami wyznaniowymi.Zazalenie w postepowaniu cywilnym.Pracoholizm jako patologia funkcjonowania
pracwnikow we wspoczesnych organizacjach.Ocena promocji realizowanej w przedsiebiorstwie kross
s.a..Schemat pracy magisterskiej.Wplyw wypalenia zawodowego na postawy pracownikow urzedu
miejskiego w bielsku-bialej..Wykorzystanie amortyzacji w odbudowie potencjalu produkcyjnego
przedsiebiorstwa na przykladzie p.p.h.u. mopex-his.Kultura korporacyjna firmy motorola jako jeden z
czynnikow jej miedzynarodowego sukcesu.Wartosci i zagrozenia wsrod dzieci i mlodziezy szkolnej w polsce w
latach 2000-2005..Czynnosci prawne pomiedzy jednoosobowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia a jej
jedynym wspolnikiem (tzw. Czynnosci prawne z samym soba).Analiza rentownosci na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego.Zakres pelnomocnictwa procesowego w postepowaniu
cywilnym.Instrumenty motywowania pracownikow w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie
urzedu gminy pokoj.Bariery w swobodzie przeplywu towarow.Ewolucja przedmiotu i podstawy
opodatkowania a charakter ekonomiczny podatku od nieruchomosci.Ocena ryzyka ubezpieczen na zycie na
przykladzie wybranych firm.Rola posrednika w obrocie nieruchomosciami.Kierunki harmonizacji
rachunkowosci polskiej z rozwiazaniami swiatowymi w zakresie polaczen jednostek
gospodarczych.Globalizacja- szansa czy zagrozenie dla krajow rozwijajacych sie?.Czyzewski- andrzej . Aut. ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzedzi stabilizacji cen i zarzadzania ryzy.Polski
rynek pieniezny.Prace licencjackie z administracji.Marketing uslug turystycznych w internecie - na podstawie
serwisow uslug turystycznych.Aspekty marketingowe w dzialalnosci depozytowej bankow.Rachunek kosztow
celu jako narzedzie realizacji strategii zorientowanej na wzrost wartosci przedsiebiorstwa.Albinski- piotr. Red.
- kryzys a polityka stabilizacyjna w unii europejskiej .Prawo wekslowe polskie w xviii wieku.Metody
osuszania murow – analiza techniczno – ekonomiczna praca inzynierska budownictwo.Ocena dzialalnosci
kredytowej banku ochrony srodowiska s.a. wzakresie kredytow na dzialalnosc gospodarcza dla malych i
srednich firm w latach 2002-2005.Nowy york jako produkt turystyczny..Rola mediow w procesie
karnym.Analiza ryzyka kredytowego sektora msp nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w
latach 2005 - 2009.Organizacja miedzynarodowych imprez sportowych w polsce na przykladzie uefa euro
..
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2012..Praca magisterska spis tresci.Kredyty dla malych i srednich przedsiebiorstw w polskiej
bankowosci.Analiza wydatkow budzetowych na przykladzie powiatu ostroleckiego w latach 20052009.Przedmiot informowania pracownikow i przeprowadzania z nimi konsultacji wedle ustawy z dnia 7
kwietnia 2006 roku.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kryminologiczna zjawiska stalkingu.praca
licencjacka budzet gminy .Przedmiot-zakres oraz kryteria prowadzenia i ograniczenia dzialalnosci
gospodarczej jednostek samorzadu terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
marketingowa w sport hotelu w belchatowie.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania zakupu
nieruchomosci mieszkaniowej przez osoby fizyczne.Znaczenie rekrutacji i selekcji w ksztaltowaniu polityki
personalnej na przykladzie wybranego urzedu skarbowego..Ochrona spolki akcyjnej przed wrogim
przejeciem.zrodla stresu i wypalenie zawodowe wsrod nauczycieli- na przykladzie wybranych szkol z gminy
zakopane.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow przemyslu cukierniczego mieszko
s.a...praca licencjacka budzet gminy .Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu - strategia dzialan w sektorze
msp.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia w urzedach marszalkowskich na przykladzie urzedu
marszalkowskiego wojewodztwa slaskiego i malopolskiego.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
przywodcow w aiesec.Katastrofy budowlane xxi wieku w aspekcie wystepowania obciazen wyjatkowych.
Praca inzynierska budownictwo.Turystyka i mozliwosci jej rozwoju w gminach powiatu
chrzanowskiego..Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego w swietle orzecznictwa sadu
apelacyjnego w krakowie w latach 2003-2004.Przestepczosc zorganizowana w polsce i jej zwalczanie.Analiza
strategiczna panstwowego gospodarstwa lesnego lasy panstwowe.Polska w schengen- polityka wizowa
wobec ukrainy.Pedagogika prace licencjackie.Sponsoring sportowy jako forma ksztaltowania wizerunku
firm.Pisanie prac maturalnych tanio.Leasing jako forma finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Stan odurzenia narkotykowego jako przyczyna
przestepstwa.Amortyzacja w swietle prawa podatkowego i bilansowego.Aids w prawie karnym.Ogloszenia
pisanie prac.Cechy przywodcze lidera skutecznie wprowadzajacego nowe przedsiebiorstwo na
rynek.Organizacja i efektywnosc dzialania instytucji podatkowych na przykladzie ii urzedu skarbowego w
czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Administracyjno - prawne regulacje prawa
farmaceutycznego.Zarzad w spolce partnerskiej.Instytucja secesji wobec zasady integralnosci terytorialnej
panstw.Opodatkowanie dochodow ze zrodel nieujawnionych lub nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych
zrodlach przychodow.Przepisywanie prac.Doskonalenie zawodowe pracownikow oswiaty na przykladzie
gimnazjum.Rekrutacja i selekcja pracownikow oparta na kompetencjach na przykladzie opolskiej
spoldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej..Controlling jako innowacyjne narzedzie skutecznego
zarzadzania.Jakosc i kontrola wizualna jako determinanty doskonalenia procesow w przemysle
samochodowym.Zastosowanie koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w sektorze malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Fluktuacja a szkolenia pracownicze.praca licencjacka budzet
gminy .Wolnosc sumienia i wyznania oraz jej prawnokarna ochrona.Ochrona dziecka poczetego w polskim
prawie karnym.Reguly ne peius w polskiej procedurze karnej..Dziecko jako ofiara przemocy.Bezpieczenstwo
nabywania nieruchomosci mieszkaniowych w polskim systemie dewloperskim.Warunek si navis ex asia
venerit w pismach prawnikow rzymskich.Venture capital w stanach zjednoczonych ameryki
polnocnej.Mediacja w procesie karnym.Zarzadzanie produkcja i jakoscia okuc budowlanych na przykladzie
zamkniecia bramowego obrotowego przedsiebiorstwa z branzy metalowej..System zarzadzania
srodowiskowego wedlug normy iso 14001 jako element dzialan proekologicznych
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie mikroprzedsiebiorstwem na przykladzie biura nieruchomosci
promesa.Implementacja modulu zarzadzania zasobami ludzkimi zintegrowanego systemu ifs applications
jako czesc procesu wdrozeniowego aplikacji wspomagajacych zarzadzanie w organizacji.Wzor pracy
licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie outsourcingu w logistyce miedzynarodowej na
przykladzie firmy produkcyjnej.Forma i skala prowadzenia dzialalnosci gospodarczej a narzedzia rozliczen
finansowych i komunikacji firmy z otoczeniem.Sponsoring w sporcie na przykladzie umowy sponsorskiej pzu
w klubie azs olsztyn.Umowa o budowe lokalu i ustanowienie w jej nastepstwie odrebnej wlasnosci lokalu w
swietle ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych.Prawo konsumenta do informacji z uwzglednieniem
prawnych aspektow reklamy.Rola kredytow preferencyjnych w finansowaniu gospodarstw rolnych na
..
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podstawie banku spoldzielczego w blaszkach o/sieradz w okresie ostatnich czterech lat.Strategia rozwoju
gminy chorzele w latach 2010-2015. Cele- uwarunkowania i realizacja.Analiza porownawcza funkcjonalnosci
wybranych systemow obslugi magazynow.Ocena funkcjonowania podatku od towarow i uslug na przykladzie
urzedu skarbowego x w latach 2006-2010..praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie pomocy spolecznej
na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w brzezniu w latach 2006-2008.Metody aktywnego
poszukiwania pracy.Wybrane zagadnienia prawnokarnej ochrony programow komputerowych na gruncie
kodeksu karnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Zarzadzanie bezpieczenstwem w
procesach zaopatrzenia w aspekcie terminowosci dostaw i optymalizacji kosztow - na przykladzie polskiego
kontyngentu wojskowego w czadzie.Zastosowanie technologii agentowej w poprawie pozycji konkurencyjnej
przedsiebiorstwa.Zastosowanie inteligencji emocjonalnej w zarzadzaniu zasobami ludzkimi - analiza arkuszy
rekrutacyjnych online pod katem eq.New directions in marketing viral marketing and word of mouth
marketing (nowe kierunki w rozwoju marketingu. Marketing szeptany i wirusowy).Motywowanie jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy gea technika cieplna sp. Z o.o..Wykorzystanie
arkuszy kalkulacyjnych do badania zdolnosci kredytowej firmy.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
kredytowa banku- ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania na przykladzie banku spoldzielczego..praca
licencjacka budzet gminy .Rodzaje wyrokow w niemieckim postepowaniu cywilnym.Prace licencjackie z
pedagogiki.Wspolczesne niewolnictwo w swietle prawa miedzynarodowego.praca licencjacka budzet gminy
.Rola oraz znaczenie centrow logistycznych na rynku miedzynarodowym..Finansowanie zadan oswiatowych
w gminie bierawa w latach 2008 - 2010..Europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczen.Koszty
transportu i ich minimalizacja na wybranych przykladach.Zakres i efekty stowarzyszenia gminy rudniki ze
struktura euroregionu pradziad..Okreslenie wysokosci slusznego odszkodowania w procesie
wywlaszczeniowym.Rola rozwiazan logistycznych w procesie dystrybucji produktow wielkogabarytowych na
przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw stylu zarzadzania na efektywnosc podleglych
menedzerowi pracownikow.Organizacje pozarzadowe dzialajace na terenie gminy wolczyn w systemie
zapobiegania przestepczosci.Podstawowe wartosci w etyce urzednika.Zarzadzanie przez jakosc wedlug norm
serii iso 9000:2000 w aspekcie zasobow ludzkich.Narzedzia oceny systemu zarzadzania jakoscia w
przedsiebiorstwie malej klasy wielkosci.Mapy percepcji - tworzenie i ocena na przykladzie konkretnej grupy
respondentow.Bankowosc elektroniczna na przykladzie banku polska kasa opieki s.a..Kierowanie personelem
w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy poczesna i urzedu gminy starcza.Planowanie
projektu europejskiego na przykladzie budowy centrum dydaktyczno - naukowego neofilologi uniwersytetu
slaskiego.Rola samorzadow lokalnych w rozwoju turystyki na przykladzie powiatu wadowickiego.Nogamarian (1946- ). Red. - kraje rozwijajace sie azji poludniowo-wschodniej i ich wplyw na rozwoj gospodarczy
polski .Ecr jako strategia tworzenia wartosci dodanej dla klienta.Wplyw kryzysu finansowego 2008-2010 na
kondycje gospodarki polskiej..Ocena sytuacji finansowo - majatkowej spoldzielni spolem pss w
belchatowie.Problemy ekologistyki na podstawie elpologistyki sp.zo.o..Funkcja emisyjna nbp.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Brzezinski- piotr. - unijny obowiazek odmowy
zastosowania przez sad krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywa unii eur.Integracja polski z unia europejska w
dziedzinie ochrony srodowiska - na przykladzie programu natura 2000.Systemy jakosci w przedsiebiorstwie
przetwarzajacym odpady metalurgiczne..Analiza rentownosci przedsiebiorstwa monnari trade s.a. w latach
2010-2012.Proces rekrutacji i selekcji w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta
w piotrkowie trybunalskim.Zrodla finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie gabinetu kosmetycznego.zrola finansowania wydatkow budzetu na przykladzie gminy
lubliniec..E-marketing na przykladzie malej firmy rodzinnej.Logistyka praca magisterska.Jak pisac prace
dyplomowa.Podatek od towarow i uslug - zwroty.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku pko
bp.Charakterystyka emigrantow polskich w stanach zjednoczonych ameryki na postawie przeprowadzonych
badan..Ujmowanie ksiegowe dotacji unii europejskiej u beneficjenta i instytucji wdrazajacej.Logistyczna
jakosc obslugi klienta w obszarze bankowosci na podstawie banku spoldzielczego w poddebicach.Zjawisko
eurosieroctwa po wejsciu polski do unii europejskiej na przykladzie wojewodztwa opolskiego.Strategia
wprowadzania nowego produktu na rynek na przykladzie telefonow firmy nokia.Czynniki ksztaltujace
polityke dywidendy spolek gieldowych notowanych na warszawskiej gieldzie papierow
..
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wartosciowych.Readaptacja spoleczna skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolnosci.praca licencjacka
budzet gminy .Korzysci i zagrozenia zastosowania systemow sterowania inteligentnym domem.Odmowa
dostepu do urzadzen kluczowych jako naduzycie pozycji dominujacej.Samorzad terytorialny jako podmiot
realizacji polityki spolecznej w skali gminy (na przykladzie miejskiego centrum pomocy spolecznej w
pabianicach).Wynik finansowy jako element oceny efektywnosci przedsiebiorstwa..Pomoc dla msp w ramach
funduszy strukturalnych.Analiza zmian na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w wojewodztwie slaskim ze
szczegolnym uwzglednieniem miasta katowice.Wykorzystanie funduszy ue na rzecz realizacji planow rozwoju
spoleczno-gospodarczego w powiecie belchatowskim.System motywacyjny w przedsiebiorstwie uslugowym.
Przyklad stalexport autostrada malopolska s.a..Wspomaganie rozwoju przedsiebiorstw poprzez usprawnienie
wspolpracy z administracja publiczna w swietle badan empirycznych.Samodzielnosc finansowa
gminy.Zarzadzanie logistyka w przedsiebiorstwie budowlanym xxx.Zarzadzanie czasem w projektach
infrastrukturalnych brzeska i dobczyc.Rekrutacja i selekcja – analiza zastosowanych metod i narzedzi.Ocena
zasobow niematerialnych i satysfakcji pracownikow w urzedzie pocztowym.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena systemu zabezpieczeniaspolecznego w polsce..Analiza dochodow i wydatkow gminy popow w latach
2006 - 2010.Odpowiedzialnosc wspolnikow spolki cywilnej za zobowiazania.Wykonywanie prawa autorskiego
w swietle art. 82 traktatu ustanawiajacego wspolnote europejska.Dzialalnosc inwestycyjna samorzadow
terytorialnych na przykladzie gminy miasto sochaczew.Ochrona uchodzcow w swietle unijnego prawa
azylowego.Referendum ogolnokrajowe w polsce.Funkcjonowanie funduszy wysokiego ryzyka w
polsce.Zapobieganie przestepczosci na terenie gminy kluczbork.Komunikacja glosowa voip - aspekty
technologiczne i ekonomiczne.Rekrutacja i selekcja pracownikow na podstawie wybranego
przedsiebiorstwa.Analiza zarzadzania nieruchomosciami mieszkalnymi na przykladzie lokali socjalnych w
gminie szczekociny.Drejerska- nina. Red. - rolnictwo- gospodarka zywnosciowa- obszary wiejskie - 10 lat w
unii europejskiej .praca licencjacka budzet gminy .Dowod z opinii bieglych psychiatrow w postepowaniu
karnym.Sprawna dystrybucja narzedziem konkurencji przyklad branza odziezowa..Proces dystrybucji paliw
alternatywnych na przykladzie firmy unimot express sp. Zo.o..Ocena skutecznosci promocji firm w internecie
(na przykladzie przedsiebiorstw branzy telefonii komorkowej).Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich w
przedsiebiorstwie (na przykladzie p.p.u.h. galmet s.d.r.galara s.j. w flubczycach)..praca licencjacka budzet
gminy .System podatkowy w polsce na tle krajow europejskich.Zarzadzanie czasem jako skladnik systemu
motywacyjnego w pogotowiu ratunkowym..Analiza kredytu obrotowego - przypadek miejskich sieci
cieplnych w zdunskiej woli.Equality and special income tax regimes for business in poland.praca licencjacka
budzet gminy .Gospodarka odpadami komunalnymi w namyslowie.Zarzadzanie szkola dla zaspokojenia
szczegolnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Rola postaw nauczycieli wobec problemu dysleksji..Przyklady prac
licencjackich.Czynniki determinujace funkcjonowanie centrow logistycznych w polsce..Ewolucja swobody
swiadczenia uslug na rynku wewnetrznym unii europejskiej.Powiatowy urzad pracy w bialej podlaskiej i jego
rola w przeciwdzialaniu bezrobociu .Wplyw zastosowania msr/mssf na sporzadzanie sprawozdan
finansowych przez banki.Podatek vat jako szczegolny element wyniku finansowego i podstawy
opodatkowania.Motywowanie partnerow biznesowych na przykladzie lorenz snack-world.Programy unijne
oraz inne srodki pomocy dla wytworni fotograficznych.praca licencjacka budzet gminy .Kryteria
rozgraniczajace umowe o prace od umowy zlecenia.praca licencjacka budzet gminy .Praca tymczasowa jako
nietypowa forma zatrudnienia..Europejskie prawo administracyjne.Wykorzystanie europejskiego funduszu
spolecznego na rzecz rozwoju szkol ponadgimnazjalnych w polsce (na przykladzie zespolu szkol handlowoekonomicznych w bialymstoku).praca licencjacka budzet gminy .Promocja uslug bankowych jako element
marketingu bankowego (na przykladzie banku spoldzielczego w ozorkowie).praca licencjacka budzet gminy
.Opodatkowanie nieruchomosci w polsce. Stan obecny i perspektywy zmian.Wykorzystanie rachunku
kosztow w zarzadzaniu spoldzielnia mieszkaniowa.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw otoczenia na
zarzadzanie klubem pilkarskim.Alternatywne zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie
przedsiebiorstwa miroslaw wrobel sp. Z o.o..Uwarunkowania efektywnosci pozaplacowych narzedzi
motywowania pracownikow.Przedawnienia jako szczegolna forma wygasania zobowiazan
podatkowych.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej w banku spoldzielczym krzepice oddzial przystajn na
przykladzie przedsiebiorstwa polim - rad.Wplyw parametrow finansowych na wartosc opcji..Wynagrodzenie
..

..
jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie pol - hun.Analiza kondycji ekonomiczno-finansowej
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia na podstawie przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej sieradz
spolka z o. O..Pomoc w napisaniu pracy licencjackiej.Rola agroturystyki w rozwoju obszarow
wiejskich.Marketing internetowy jako uzyteczna alternatywa dzialan w odniesieniu do tradycyjnej
dzialalnosci marketingowej..Obsluga klienta i kultura tej obslugi na przykladzie firmy pzu s.a. (oddzial
myszkowski)..Pisanie prac magisterskich szczecin.Analiza zjawiska banki spekulacyjnej na przykladzie rynku
cukru w polsce w latach 2010-2011.Kultura organizacyjna i zasoby ludzkie w przedsiebiorstwach japonskich
oraz poludioniowokoreanskich.Wybrane elementy gospodarowania zasobami ludzkimi w malych
przedsiebiorstwach (na przykladzie o. Z. P. Ch. Mar-bet w ostrolece).System podatkowy w polsce. Aspekt unii
europwjskiej.Rola menedzera hotelarstwa w polsce.Wznowienie sadowego postepowania
cywilnego..Analiza dochodow i wydatkow gminy kleszczow w latach 2001-2008.Wplyw srodkow masowego
przekazu na zachowanie agresywne dzieci i mlodziezy.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci
bankowej.Zarzadzanie przez jakosc w swietle teorii i praktyki organizacyjnej.Skutki zmian standardow
dotyczacych leasingu w swietle badan.Analiza rozrachunkow na podstawie mzdw w warszawie.Analiza zrodel
finansowania zadan gminy z funduszy unii europejskiej na przykladzie gminy klomnice w latach 20072010.Wspolnotowe reguly dotyczace porozumien ograniczajacych konkurencje.Wybrane aspekty dzialalnosci
kredytowej banku bph s.a. na przykladzie kredytow dla klientow indywidualnych.praca licencjacka budzet
gminy .Charakterystyka i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy na przykladzie solectw w gminie
brzeznica.Karty mikroprocesorowe i ich wdrozenie na przykladzie elektronicznych legitymacji studenckich na
uniwersytecie lodzkim.Swiatowe trendy funkcjonowania rynku zywnosciowego w latach 1990-2015.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa spolki kapitalowej na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno
- handlowego mandam sp. Z o.o..Borkowski- piotr - notarialne poswiadczenie dziedziczenia .Wplyw budowy
oczyszczalni sciekow na rozwoj gminy na przykladzie klobucka.Pisanie prac magisterskich po
angielsku.Finansowanie dzialalnosci oswiatowej w ostrolece w latach 2006-2008.Praca licencjacka
wstep.Public relations w policji.Analiza determinantow jakosci obuwia dzieciecego..Nadzor korporacyjny w
kontekscie zarzadzania wartoscia przedsiebiorstwa.Znecanie sie nad rodzina na podstawie art. 207
k.k..Zarzadzanie sprzedaza w firmie dystrybucyjnej (analiza przypadku).Modele biznesowe wykorzystywane
w biznesie elektronicznym..Regulacje prawne funkcjonowania gieldy papierow wartosciowych na przykladzie
gpw s.a. w warszawie.Ryzyko w zarzadzaniu projektami na przykladzie firmy x.Pisanie prac licencjackich
opole.Kietlinska- iwona. Red. - pokolenie 50+ : nowe technologie a uslugi finansowe : konferencjawarszawa- 28 czerwca 2011 r..Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej uczelni na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Fundusz pracy jako zrodlo wsparcia rozwoju przedsiebiorczosci w
polsce..praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa np-. Firmy
agromasz.Strategie konkurowania bankow na rynku polskim.Sprawozdawczosc finansowa przedsiebiorstwa
podstawa monitoringu jego plynnosci finansowej na przykladzie jti polska sp. Z o.o..Rynek kapitalowy jako
zrodlo finansowania przedsiebiorstw z sektora msp na przykladzie m. W. Trade s.a..Analiza i ocena procesu
komunikacji w firmie wydawnictwo gornicze sp. Z o.o..Naruszenie dobr osobistych w reklamie i ich ochrona
na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.Zasada rownosci uczestnikow postepowania cywilnego.Systemy
logistyczne zarzadzania opakowaniami w przedsiebiorstwach niemieckich.Wybrane problemy wprowadzania
euro-pieniadza wspolnej europy w polsce.Instrumenty nadzoru korporacyjnego w polskim prawie spolek na
tle prawodawstwa unii europejskiej.Zasada sukcesji uniwersalnej w polskim prawie spadkowym.Sponsor
jako klient organizacji sportowej na przykladzie stowarzyszenia pilki siatkowej p.cz..praca licencjacka budzet
gminy .Prawnokarne zwalczanie recydywy w swietle francuskiego systemu prawnego.Koncesje na
wydobywanie kopalin ze zloz..Rola wolontariatu w rozwoju organizacji pozarzadowych na przykladzie regionu
czestochowskiego.Ocena efektywnosci funkcjonowania banku komercyjnego na przykladzie bos
s.a..Dystrybucja skraplaczy do chlodziarek na rynku miedzynarodowym na przykladzie przedsiebiorstwa
marcegaglia poland sp. Z o.o..Strategie rozwoju przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy filter service sp. Z
o.o.).Wplyw konfliktu na efektywnosc pracy pracownikow na przykladzie firmy abc.Analiza ekonomiczna
firmy na przykladzie firmy witraz.Wznowienie postepowania administracyjnego..Strategia rozwoju malego
przedsiebiorstwa na przykladzie stenoma sp. Z o.o..Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwie
..
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produkcyjnym na przykladzie firmy zawmak.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna czlonkow korpusu sluzby
cywilnej i mianowanych urzednikow panstwowych.Wdrazanie zasad marketingu na przykladzie firmy eliko
spolki jawnej.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia pracownicze jedna z funkcji zarzadzania zasobami
ludzkimi.Zarzadzanie profilaktyczna praca szkoly - koncepcja wlasnej roli zawodowej a realizacja zadan
profilaktycznych przez nauczycieli..Gospodarka materialowa i magazynowa w przedsiebiorstwie
produkcyjnym x..Gordon- jon - przepis : jak tchnac energie w zespol oraz organizacje .Analiza regul
decyzyjnych w procesie nabywania nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie.Praca na stanowiskach
marketingowych - analiza i ocena na przykladzie pioma - odlewnia sp. Z o.o.Analiza zagrozen i ocena ryzyka
zawodowego na przykladzie wybranych stanowisk pracy w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Natychmiastowa wykonalnosc wyrokow w procesie cywilnym.Kontraktowanie swiadczen
zdrowotnych na przykladzie malopolskiego oddzialu wojewodzkiego narodowego funduszu
zdrowa..Korporowicz- leszek. Red. - zmiany jakosciowe w otoczeniu a konkurencyjnosc przedsiebiorstw :
ujecie spoleczne .Aplikacja baz danych jako element systemu wspierajacy zarzadzanie inteligentnym
domem.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa action s.a..Znajomosc instrumentow bankowosci
elektronicznej wsrod studentow opolskich uczelni..Ekonomiczne determinanty rozwoju rynkow
oprogramowania w polsce..Bezskutecznosc zgromadzenia wspolnikow w sp. Z o.o.- a waznosc
uchwal.Wywiad srodowiskowy w polskim postepowaniu karnym.Restrukturyzacja jako dostosowanie
przedsiebiorstwa do wymogow gospodarki rynkowej.Technologia wznoszenia budynkow monolitycznych
praca inzynierska budownictwo.Konstytucyjna zasada dwuizbowosci parlamentu w latach 1921-1997.Prawo
finansow publicznych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa.Strajk nielegalny.Kobiety jako sprawczynie przestepstw.Podmioty uprawnione z
tytulu praw autorskich do prac magisterskich i doktorskich..Walkowiak- ryszard. - zarzadzanie potencjalem
spolecznym organizacji .praca licencjacka budzet gminy .Kary cielesne w rzeczypospolitej
szlacheckiej.Przedmiot ochrony przepisow prawa karnego skarbowego..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie edukacja kulturalna w szkole.Funkcjonowanie rynku uslug bankowych w polsce w warunkach
czlonkostwa w unii europejskiej na przykladzie wybranych bankow.Prawo cytatu jako instytucja dozwolonego
uzytku publicznego - kazuistyka regulacji i koniecznosc reformy.Ocena zdolnosci kredytowej jako forma
ograniczenia ryzyka bankowego.Teatr w zyciu dziecka..Procesy globalizacji gospodarczej a interesy narodowe
polski..Finansowanie innowacyjnych przedsiebiorstw na rynku kapitalowym newconnect.Uruchamianie
malego przedsiebiorstwa uslug transportowych na lokalnym rynku turystycznym..Banki spoldzielcze w
realizacji polityki regionalnej..Palace i dwory dawnych prus wschodnich jako szansa na rozwoj turystyczny
regionu warmii i mazur.Wplyw policji i ochotniczej strazy pozarnej na bezpieczenstwo mieszkancow w
powiecie grajewskim.praca licencjacka budzet gminy .Dochody wlasne jednostek samorzadu terytorialnego
w finansowaniu dzialalnosci gminy.Tradycyjna analiza kosztow przedsiebiorstwa.Pisanie prac magisterskich
prawo.Podatkowa hipoteka przymusowa.Przestepstwo paserstwa nieumyslnego w kodeksie karnym z 1997
roku.Fundusze kapitalu zalazkowego jako narzedzie finansowania innowacyjnej przedsiebiorczosci..Jednostka
administracji publicznej jako inwestor na rynku nieruchomosci.Rzeczowe zabezpieczenia wykonywania
zobowiazan podatkowych.Instrumenty finansowe funduszu pracy w aktywizacji rynku pracy..Analiza
wdrozenia systemu zarzadzania srodowiskowego na przykladzie fabryki bison-bial w bialymstoku.Specyfika
zatrudnienia na odleglosc - telepraca.Przywodztwo menedzerskie w zarzadzaniu marketingowym na
przykladzie firmy unifax.Aplikacja baz danych do obslugi ksiegi przychodow i rozchodow.Straty budzetu
panstwa wynikajace z funkcjonowania nielegalnych fabryk papierosow.Posrednictwo na rynku pracy- jako
rodzaj posrednictwa informacyjnego.Marketing w branzy farmaceutycznej na przykladzie apteki
mila.Zjawisko mobbingu w prawie pracy.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa zaklady azotowe
pulawy spolka akcyjna..Kotlowski- dariusz. Red. - tworzenie a stosowanie prawa w polsce : teoria i praktyka
.Rola banku spoldzielczego w udzielaniu kredytow preferencyjnych.Ochrona srodowiska w polsce.Baza prac
magisterskich.Realizacja zadan w sferze oswiaty i kultury na przykladzie gminy wiejskiej klodzko..Wplyw
kultury organizacyjnej na jakosc uslug medycznych na przykladzie szpitala sw. Jozefa w mikolowie.Analiza
kredytu mieszkaniowego na podstawie banku pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Dozwolony uzytek
prywatny w prawie autorskim.Wplyw polityki personalnej na rozwoj przedsiebiorstwa.Zarzadzanie
..
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przedsiebiorstwem a jego polityka amortyzacyjna.Znaczenie analizy due diligence w procesach polaczen i
przejec kapitalowych.Prace licencjacka.Pomoc socjalna jako element walki z bezrobociem na przykladzie
gminy myszyniec w latach 2008-2010.praca licencjacka budzet gminy .Skutki bezrobocia w polsce w latach
2003-2008.Ocena ekonomiczno-finansowa banku na przykladzie banku spoldzielczego w
koszecinie.Kompetencje rady gminy.Wykorzystanie srodkow funduszy strukturalnych i funduszu spojnosci na
lata 2004-2006 dla rozwoju wojewodztwa malopolskiego.Reklamy oraz promocje sprzedazy na
opakowaniach - analiza i ocena na przykladzie wybranego asortymentu dobr konsumcyjnych..Problem
jawnosci w arbitazu inwestycyjnym.Wplyw promocji dodatkowej na zwiekszenie intensywnosci kupowania
oraz wzmocnienie lojalnosci klienta.Prace licencjackie przyklady.Logistyczna obsluga klientow na podstawie
firm kurierskich.Analiza i ocena dzialalnosci promocyjnej na podstawie firmy uslugowej komandor slask
s.a..Polityka kredytowania odbiorcow w zarzadzaniu plynnoscia finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa
budvar centrum s.a..Kontrola rozmow dla celow procesu karnego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w plocku.Jakosc obslugi klienta
w firmie r. Bosch.Patterson- robert. - kompendium terminow z zakresu rachunkowosci po polsku i angielsku =
compendium of accounting i.praca licencjacka budzet gminy .Przemysl i rekreacja . Rozne drogi rozwoju
miast na przykladzie bedford i luton w hrabstwie bedfordshire w anglii.Gospodarowanie nieruchomosciami
w gminie kamienica polska.Rola informacji w nadzorze nad rynkiem kapitalowym.Opodatkowanie spolek
kapitalowych podatkiem dochodowym.Promocja miasta praca magisterska.Rola public relations i media
relations w organizacjach pozarzadowych na przykladzie fundacji dla uniwersytetu jagiellonskiego.Oaza
podatkowa jako zrodlo optymalizacji podatkowej .Rownosc w zatrudnieniu a zakaz dyskryminacji.Obrona
konieczna praca magisterska.Rola podatkow od srodkow transportowych w funkcjonowaniu gminy
lelis.Innowacje w stymulacji konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Wykonywanie orzeczen miedzynarodowego
trybunalu sprawiedliwosci.Ryzyko finansowe w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Satysfakcja i lojalnosc
klientow supermarketu tesco.Wynagrodzenia gwarancyjne.Integracja polski z unia europejska- szansa na
poprawe sytuacji na krajowym rynku pracy.Audity wewnetrzne zintegrowanego systemu zarzadzania w
szpitalu klinicznym..Analiza struktury kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym przy uproszczonej formie
ewidencji.praca licencjacka budzet gminy .Rozstrzygniecia organu pierwszej instancji w postepowaniu
administracyjnym.Finansowanie dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw.Przeglad i
analiza centralnych systemow rezerwacji turystycznej.Europejski nakaz aresztowania. Wybrane problemy
wspolpracy w ramach iii filaru unii europejskiej.Specyfika zarzadzania finansami w przedsiebiorstwach
panstwowych na przykladzie lasow panstwowych.Administracyjnoprawne zagadnienia funkcjonowania
podmiotow gospodarczych w gminie zawadzkie na przykladzie wybranych spolek kapitalowych.Rola i glowne
zadania pelnomocnika do spraw informacji niejawnych w powiatowym komisariacie policji.Budzetowanie w
jednostkach samorzadu terytorialnego (na przykladzie powiatu skierniewickiego).Welsing- caroline. hrmarketing : nowe spojrzenie na role hr-u w firmie .Pisanie prezentacji maturalnej.Wplyw reklamy na
zachowanie konsumenta w swietle badan wlasnych.Podatkowe zrodla finansowania inwestycji w gminie
ogrodzieniec w latach 2006-2009.Znaczenie umiejetnosci interpersonalnych w organizacji.praca licencjacka
budzet gminy .Systemy lacznosci satelitarnej i gps w transporcie.Fsadni- marika. Red. - creating innovative
working arrangements : through the support of public employment services for.Szanse i bariery rozwoju
malych isrednich przedsiebiorstw na obszarach wiejskich na podstawie badan przeprowadzonych w gminie
lubsza..Public policy in trade mark law from polish and european perspective.Wspolpraca samorzadu
terytorialnego z organizacjami pozarzadowymi w obszarze kultury na przykladzie wojewodztwa
malopolskiego..Pisanie prezentacji maturalnych.Sektor malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce
rynkowej. Wybrane formy finansowania dzialalnosci.Wykorzystanie potencjalu marki w marketingu
innowacji na przykladzie apple inc..Wplyw kryzysu gospodarczego na rynek ubezpieczen majatkowych.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej firmy wawel service sp. Zo.o. Na tle krakowskiego
rynku mieszkaniowego.Klient w rachunkowosci zarzadczej - wybrane zagadnienia.Atrakcyjnosc turystyczna
francji w opinii polakow.Wycena wartosci malych i srednich przedsiebiorstw a ocena korzysci
inwestorow.Zgoda pacjenta na zabieg medyczny.Marketing uslug turystycznych na przykladzie biura
turystyczno - handlowego trybunalskie w radomsku.Zarzadzanie relacjami z klientem - nowe wyzwania w
..
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strategiach merketingowych przedsiebiorstw.Analiza programow i form wsparcia realizowanych przez
powiatowy urzad pracy w wieliczce..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym.Prowadzenie
ksiag rachunkowych w sektorze finansow publicznych (na przykladzie zakladu budzetowego).Zarzad
nieruchomoscia wspolna we wspolnocie mieszkaniowej.Sposoby zmniejszania ciezaru podatkowego w
podatku dochodowym od osob fizycznych.Modele prognozowania upadlosci przedsiebiorstw.Analiza
technologiczno-ekonomiczna rewitalizacji zabytkowych budynkow mieszkalnych krakowa praca inzynierska
budownictwo.Dzialalnosc promocyjno - reklamowa na przykladzie firmy oponiarskiej debica s.a..Emocje w
reklamie.Obsada kona - problematyka kryminalistyczna w wybranych tragediach williama szekspira.Analiza
techniczno-ekonomiczna wspolczesnych rozwiazan drzwi i okien praca inzynierska
budownictwo.Outsourcingowe zarzadzanie flota samochodow na przykladzie firmy fleetcenter sp. Z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .System konstytucyjny szwajcarii.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa
budowlanego na rynku unijnym..Przestepstwa seksualne wobec dzieci.Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie miasta i gminy polaniec w latach 2002-2006.Planowanie dochodow i wydatkow
budzetowych na przykladzie gminy belchatow.praca licencjacka budzet gminy .Zasady prowadzenia
dzialalnosci handlowej na e-rynku.Konkurencyjnosc okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku oraz jej
produktow na rynku krajowym.Podstawy wznowienia postepowania.Psychologiczne mechanizmy
oddzialywania reklamy - na przykladach reklamy krajowej..Ochrona rodziny w kodeksie pracy.Zastosowanie
narzedzi jakosci na przykladzie przedsiebiorstwa fideltronik imel.Postawy i oceny prezentowane wobec
wymiaru sprawiedliwosci w sprawach karnych- przestepstw oraz prowadzonej w polsce polityki
karnej.Ubezpieczanie nieruchomosci na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczen wzajemnych
tuw..Wdrazanie systemow automatycznej identyfikacji na przykladzie biblioteki uniwersytetu lodzkiego.Pisze
prace licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .Bělohlávek- alexander j. - rozporzadzenie rzym ikonwencja rzymska : komentarz.Analiza wyplywu funduszy unii europejskiej na finansowanie zadan gminy
mykanow.Projekt wykonania robot ziemnych dla dzialki budowlanej o wymiarach 80 x 100 m i budynku 30 x
40 m praca inzynierska budownictwo.Statuty samorzadu terytorialnego w polsce..Analiza finansowa w
ksztaltowaniu rozwoju przedsiebiorstwa.Ocena paserstwa na przykladzie miasta czestochowy.Analiza
komperatywna metod oceny ryzyka kredytowego na przykladzie banku pekao s.a..Implementacja
marketingu relacji w bankach na przykladzie banku pko bp sa..Motywowanie pracownika jako element
zarzadzania w grupie zawodowej przedstawicieli handlowych.Sytuacja prawna interwenienta ubocznego w
procesie cywilnym.Zarzadzanie grupa dochodzeniowo- sledcza na miejscu zdarzenia.Praca licencjacka
badawcza.Zatrudnienie w sluzbach porzadku publicznego.Pisanie prac szczecin.Promocja handlowa dla
odbiorcow hurtowych na przykladzie hurtowni sygel - jool.praca licencjacka budzet gminy .Wtorna
wiktymizacja kobiet jako ofiar przemocy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji samorzadowej na
przykladzie urzedu gminy w przyrowie..Banski- jerzy (1960- ). - wspolczesne przeksztalcenia spolecznogospodarcze a potencjal ludnosciowy wschodniej polsk.Jakosc samochodow osobowych firmy fiat w ocenie
uzytkownikow.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki akcyjnej pws konstanta.Rozwoj
wspolpracy gospodarczej i politycznej pomiedzy stanami zjednoczonymi ameryki a unia europejska..praca
licencjacka budzet gminy .Rola i funkcjonowanie stadionow sportowych w krakowie.Wplyw kosciola
katolickiego i jego doktryny na ksztaltowanie sie ustroju trzeciej rzeczpospolitej polskiej w latach 1989 1997..Niespojnosc oraz niezupelnosc regulacji polskiego postepowania karnego.Pisanie prac licencjackich
kielce.Allegro - najpopularniejsza forma handlu elektronicznego.Deficyt snu- symptomy z nim zwiazane a
zmeczenie chroniczne w grupie zawodowej pielegniarek.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych a ryzyko
kredytobiorcy..Finansowe aspekty funkcjonowania samorzadowej instytucji kultury na przykladzie biblioteki
publicznej miasta i gminy im a mickiewicza w zelowie.Nieruchomosc jako przedmiot inwestowania.Logistyka
produkcji przedsiebiorstwa sektora przetworstwa tworzyw sztucznych.Wplyw wizerunku marki na efekty
ekonomiczne firm polskich i zagranicznych.Rozwoj i funkcjonowanie europejskich sieci
kulturalnych..Wspolpraca bankowo-ubezpieczeniowa na przykladzie kart platniczych w pko bp sa.praca
licencjacka budzet gminy .Sprawozdanie finansowe przedsiebiorstwa jako zrodlo danych w ocenie szans
rozwojowych przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania inwestycji jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy nowe miasto nad pilica.Motywacja i jej rola w systemie
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zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie polkomtel s.a..Problemy w zarzadzaniu plynnoscia finansowa
na przykladzie przedsiebiorstwa budownictwa wodno - inzynieryjnego sp. Z o.o. W krakowie..Swap
kredytowy z rozliczeniem fizycznym: umowa nazwana czy nienazwana?.Analiza i ocena sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa fracht sp. Z o.o. W latach 2004-2006.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Borys- tadeusz (1945- ). Red. - edukacja dla ladu ekonomicznego
.Nowoczesne metody finansowania dzialalnosci na przykladzie factoringu.Czynniki wplywajace na decyzje
inwestycyjne w swietle finansow behawioralnych.praca licencjacka budzet gminy .Kultura organizacyjna w
dzialalnosci instytucji publicznej na przykladzie urzedu miasta w skarzysku-kamiennej.Majewska-batormaria. - rozwoj endogenicznej przewagi w handlu miedzynarodowym a proces zmniejszania luki
technologicz.Ocena ryzyka zawodowego w zakladzie pracy chronionej..Znaczenie logistyki zwrotnej we
wspolczesnych lancuchach dostaw.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa rolnego.Postepowanie odrebnesprawy ze stosunkow miedzy rodzicami a dziecmi.Zaluski- wojciech. - the limits of naturalism : a gametheoretic critique of justice as mutual advantage .Administrowanie przez podmioty
niepubliczne.Przejrzystosc rynku elektronicznego..Egzekucja z nieruchomosci w postepowaniu egzekucyjnym
w administracji..Rola motywacji w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy kosmetycznej
abc..Pisanie prac licencjackich.Koszty wynagrodzen i ich wplyw na wynik finansowy jednostki - ewidencjaprezentacja- analiza kosztow wynagrodzen.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj gminy kruszyna.System
wynagradzania pracownikow sluzby cywilnej na przykladzie wojewodzkiego sztabu wojskowego w
opolu..Kradziez rozbojnicza.Nastepstwa wdrozenia systemu jakosci na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw.Inwestycje rozwojowe w gminie piatek i ich finansowanie.Bankowosc prywatna w
marketingowej segmentacji klientow.Lojalnosc klienta firmy avon.Dzialalnosc miejskiego osrodka sportu i
rekreacji w czestochowie w latach 2003-2009..praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc sprzedazy
naczep i przyczep na podstawie firmy wielton s.a..Ocena ryzyka kredytowego bankow komercyjnych- na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Strategia biura projektowo konsultingowego przemyslu rolno –
spozywczego.Zasady prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym wedlug polskiego i
miedzynarodowego prawa bilansowego - analiza porownawcza.System wozkow automated guided vehicle
jako narzedzie optymalizacji transportu wewnetrznego w gospodarce magazynowej.Charakterystyka
narzedzi motywowania pracownikow w wybranej organizacji.Alternatywne metody wykonania wybranych
robot budowlanych praca inzynierska budownictwo.Rachunkowosc jednostki systemu oswiaty na przykladzie
biblioteki pedagogicznej.Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w krakowie w latach 20032007.Znaczenie funduszy strukturalnych w procesie wspierania przedsiebiorczosci - porownanie wsparcia w
wojewodztwie slaskim w okresach rozliczeniowych 2004-2006 oraz 2007-2013.Analiza struktury bezrobocia i
sposoby jego ograniczania w wojewodztwie mazowieckim w latach 2006-2010.Temat pracy licencjackiej
rachunkowosc.Analiza zadan i rynku budowlanego- program dzialalnosci i rozwoju oraz zarzadzanie mala
firma budowlana praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesow
prywatyzacji i restrukturyzacji na przykladzie polskich przedsiebiorstw.Pomoc publiczna dla malych i srednich
przedsiebiorstw w prawie ue na przykladzie prawa polskiego.Funkcjonowanie spoldzielni mieszkaniowej w
warunkach wolnorynkowych. Studium przypadku..Analiza rynku pasazerskich przewozow lotniczych w polsce
w latach 1998-2006..Udzial polskich zolnierzy w misjach pokojowych poza granicami
panstwa..Innowacyjnosc w procesach transportowych.Analiza logistyki miedzynarodowej w
przedsiebiorstwie yawal..Promocja krakowa jako produktu turystycznego.Unikanie opodatkowania - studium
porownawcze prawa polskiego- niemieckiego i regulacji europejskich..Obowiazki przedsiebiorcy jako
platnika na przykladzie firmy master management sp. Z o.o. w latach 2006-2009.Dynamika rozwoju pracy
tymczasowej jako formy elastycznego zatrudnienia w polsce .Krytyka systemu patentowego z perspektywy
badan empirycznych nad jego efektywnoscia oraz badan bibliometrycznych nad wzajemnym oddzialywaniem
nauki i techniki.Bezwzgledne zakazy pozyskiwania dowodow z okreslonych zrodel
dowodowych.Kryminologiczna problematyka agresji i przemocy nieletnich.Doskonalenie procesow
sprzedazy poprzez stosowanie technik marketingu elektronicznego.praca licencjacka budzet gminy
.Komunikacja marketingowa w mediach spolecznosciowych i zwiazana z nia rozpoznawalnosc marki na
przykladzie facebook.com.Problem przydatnosci spolki europejskiej w polskim obrocie gospodarczym. Wady
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i zalety regulacji societas europaea..Szkolenia i doskonalenie zawodowe jako elementy zarzadzania kariera w
organizacji na przykladzie jednostek sluzby wieziennej.Premia jako skladnik wynagrodzenia za prace.Eko
marketing na przykladzie wprowadzania nowego produktu na rynek.Handel zagraniczny wyrobami
przemyslu mleczarskiego przed i po przystapieniu polski do unii europejskiej.Terytorialny zakres obowiazku
rzeczywistego uzywania wspolnotowego znaku towarowego w kontekscie celow utworzenia oraz zasad
wspolnotowego systemu ochrony znakow towarowych.Wprowadzenie nowego produktu na rynek na
przykladzie marki downtown.Odpowiedzialnosc karna w sporcie.Wszczecie postepowania
egzekucyjnego.Rynek pracy w polsce. Korzysci i koszty wynikajace z czlonkostwa polski w unii
europejskiej.Rola wskaznikow finansowych w budowie analiz portfelowych i podejmowaniu ostatecznych
decyzji rozwojowych przedsiebiorstwa.Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan samorzadow
terytorialnych na przykladzie gminy opatowek.Handel zagraniczny w aspekcie wejscia polski do unii
europejskiej.Rola funduszy unii europejskiej w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Skutecznosc reklamy na bazie technik multimedialnych dla wybranych instytucji..Wplyw dzialalnosci
kredytowej banku na wielkosc jego wyniku finansowego- na przykladzie banku pko bp s.a..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola zarzadcy w gospodarowaniu zasobami nieruchomosci
jednostki samorzadu terytorialnego.Ocena sytuacji ekonomicznej gieldowych spolek branzy miesnej na
przykladzie pkm duda s.a. i indykpol s.a..Skuteczne zarzadzanie zasobami ludzkimi w projektach
informatycznych.Marka produktu i jej wplyw na satysfakcje klienta z uslug swiadczonych przez ing bank slaski
s.a..Prawna instytucjonalizacja homoseksualnych zwiazkow partnerskich w polsce.Gospodarka srodkami
trwalymi.Klonowska- urszula. Red. - kraje ameryki lacinskiej : argentyna- brazylia- kolumbia : rynki
zagraniczne dla polskiego biz.Podatki i oplaty lokalne jako zrodla dochodow jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy lyse.Marketing w polityce - na przykladzie wyborow na prezydenta
warszawy w 2002 roku.Teoria i praktyka autorytaryzmu w polsce miedzywojennej.Dostosowanie oferty
private banking do struktury klientow.Rola komunikacji interpersonalnej w aspekcie gospodarki opartej na
wiedzy.Fundusze unijne jako jedno ze zrodel finansowania inwestycji samorzadowych na przykladzie gminy
ropa..Motywowanie pracownikow jako element systemu zarzadzania w bre banku s.a..Swiadomosc
mozliwosci partycypacji obywatelskiej na przykladzie krakowa.praca licencjacka budzet gminy .Podatki i
oplaty lokalne gminy klobuck za lata 2004-2005.Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla animacji rynku
pracy w okresach programowania 2004-2006 i 2007-2013 na przykladzie powiatu szydlowieckiego.Odwrotny
lancuch dostaw folii odpadowej ldpe na przykladzie pph terlecki..Rozwoj i perspektywa zmian gieldy
papierow wartosciowych w warszawie.Kierowanie zespolem reagowania kryzysowego na podstawie gminy
opatow.Zastosowanie koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w sektorze malych i srednich
przedsiebiorstw.Promocje konsumenckie na rynku kosmetykow- analiza i ocena na przykladzie wybranych
sklepow zajmujacych sie sprzedaza kosmetykow.Public relations w budowaniu wizerunku firmy na
przykladzie pko bp s.a..Analiza gospodarki budzetowej gminy zawiercie w latach 2006- 2010.Mozliwosci
zastosowania narzedzi internetowych w dzialaniach marketingowych firm turystycznych na przykladzie
serwisu urlopwpolsce.pl.Problem przeludnienia w zakladach karnych.Okazanie osoby.Znaczenie motywacji
pozaplacowej na przykladzie branzy it.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkody wyrzadzone w
mieniu powierzonym.Negocjacje jako sposob rozwiazywania konfliktow wewnatrzorganizacyjnych.Prawne
aspekty przeciwdzialania negatywnym konsekwencjom aktywnosci sekt.praca licencjacka budzet gminy
.Matysiuk- renata. - prawa czlowieka - prawa dziecka : podstawy filozoficzno-aksjologiczne i pedagogiczne
.Granat- miroslaw. Red. - stosowanie prawa miedzynarodowego i wspolnotowego w wewnetrznym porzadku
prawnym francji i p.Przestepstwo grozby karalnej - (art190 kk).Wzorce umowne w praktyce bankowej..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spoldzielni swiatowid - zaklad
pracy chronionej.praca licencjacka budzet gminy .Celowosc i zasadnosc postepowania przyspieszonego w
sprawach o przestepstwa.Rola promocji w rozwoju regionu na przykladzie gminy radgoszcz.Prawo
handlowe.Rozwiazania ergonomiczne i rodzaje zagrozen w budownictwie.Pisanie prac dyplomowych
cennik.Sponsoring sportowy jako forma promocji w marketingu sportowym..Administracyjno-prawna
pozycja dziecka w swietle akt stanu cywilnego.Przeslanki i zakres odpowiedzialnosci wykonawcy robot
budowlanych na gruncie warunkow fidic.Reklama praca magisterska.Aktywne formy zwalczania bezrobocia
..
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na terenie powiatu lodz-wschod w latach 2008-2009.Przemyt zwierzat.Nowoczesne zarzadzanie miastem.
Kurytyba - studium przypadku.Ksztaltowanie kultury organizacyjnej w zzl na przykladzie placowek poczty
polskiej s.a..Nowe podejscie banku do klienta na przykladzie kredyt banku s.a..Nieruchomosc jako produkt
marketingowy.Srodki przymusu bezposredniego stosowane przez funkcjonariuszy sluzby wieziennej .Ocena
efektywnosci inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych.Rola operatora logistycznego w
funkcjonowaniu lancuchow dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa x.Analiza realizacji budzetu samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy praszka w latach 2004-2008.Prezydent rzeczypospolitej polskiej w
swietle konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Kara umowna jako instytucja prawa cywilnego.Kredyt
bankowy i leasing jako zrodla finansowania inwestycji przedsiebiorstwa.Rola i znaczenie programow
przedakcesyjnych w rozwoju miasta grodzkiego na prawach powiatu na przykladzie lodzi.Bezposrednia
skutecznosc dyrektyw we wspolnotowym prawie ochrony srodowiska.Duszpasterstwo wiezienne na
przykladzie zakladu karnego w zamosciu.Wykorzystanie outplacementu w procesie derekrutacji
pracownikow w przedsiebiostwie.Steinborn- slawomir. - prawomocnosc czesci orzeczenia w procesie karnym
.Wplyw roznic kulturowych na negocjacje w biznesie..Miejsce promocji w strategii marketingowej na
przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Zakres formy zabezpieczenia spolecznego w
polsce .Zawieszenie postepowania egzekucyjnego.Zakazy dowodowe w polskim postepowaniu
karnym..Fundusze strukturalne jako instrumenty finansowania rozwoju regionalnego na przykladzie gminy
nysa..Gospodarka elektroniczna i nowe technologie informatyczne..Wplyw marketingu na popularnoscrozwoj i atrakcyjnosc sportu.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie administracja.praca
licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa prezydenta rosji w swietle konstytucji federacji
rosyjskiej.Sposoby myslenia o roli dyrektora szkoly oraz ich znaczenie dla zarzadzania w
oswiacie.Transgraniczne formy spolek handlowych w unii europejskiej.Rozmiary i struktura bezrobocia w
powiecie glubczyckim z uwzglednieniem osob znajdujacych sie w szczegolnych sytuacjach na rynku pracy w
latach 2004-2010.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej
na obszarze lgd stobrawski zielony szlak..Prace licencjackie z turystyki.Analiza finansowa przedsiebiorstw na
przykladzie grupy lotos s.a. i pkn orlen s.a..Postepowanie nakazowe.Strategia marketingowa jako zrodlo
przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiebiorstwa na rynku.Umowy czlonka zarzadu spolki kapitalowej ze
spolka.Zarzadzanie gospodarka finansowa gminy rzasnia.Ablewicz- joanna. - funkcjonowanie przedsiebiorstw
: podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista : kwalifikacja.praca licencjacka budzet gminy .Polska
dyplomacja gospodarcza po 1989 roku.Rozwoj obszarow wiejskich w polsce z wykorzystaniem instrumentow
wspolnej polityki rolnej.Sytuacja spoleczno-ekonomiczna na obszarach wiejskich w polsce po 2004
roku.Bezwzgledne zakazy pozyskiwania dowodow z okreslonych zrodel dowodowych.Koncern a
holding.Organizacja oraz warunki funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Sklepy
internetowe w polsce jako kanal dystrybucji produktow i uslug.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa
produkcyjnego (na przykladzie przedsiebiorstwa porto sp. Z o.o.)..Kryminologiczna i wiktymologiczna
problematyka przestepstwa zgwalcenia- ze szczegolnym uwzglednieniem relacji pomiedzy ofiara- a sprawca i
miejscem popelnienia czynu.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjno-handlowo-uslugowego.Strategie konkurencji przedsiebiorstwa na przykladzie grupy hotelowej
orbis.Psychologiczne oraz biznesowe aspekty biernej turystyki sportowej na przykladzie ruchu kibicow legii
warszawa..Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy zarki w latach 2006 2010.Rejderstwo w rosji- jako czynnik hamujacy rozwoj gospodarki..Promocja jako jeden z elementow
ksztaltowania wizerunku miasta na przykladzie wroclawia- czestochowy i katowic.Podatek dochodowy od
osob fizycznych prowadzacych uproszczona ewidencje podatkowa na przykladzie firmy xyz w latach 20092011..Znaczenie motywacji w rozwoju malych firm na podstawie wybranych przedsiebiorstw.Analiza i ocena
jakosci procesu produkcyjnego w firmie produkujacej rury karniszowe..Dzialania promocyjne w branzy
motoryzacyjnej (na przykladzie firmy fiata).Zasady dziedziczenia testamentowego w ii
rzeczypospolitej.Wznowienie postepowania w procesie cywilnym ze szczegolnym uwzglednieniem jego
podstaw.Statystyczna analiza i ocena spolecznosci zagrozonej ubostwem.Ocena wykorzystania funduszy
unijnych w finansowaniu inwestycji jednostek samorzadu terytorialnego.Zapewnienie jakosci w procesie
nanoszenia powlok galwanistycznych..Rozdzielnosc versus jednosc. O przeniesieniu wlasnosci rzeczy
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ruchomej.Ochrona danych osobowych w stosunkach z zakresu prawa pracy.Ocena zdolnosci kredytowej
konsumentow przy kredytach hipotecznych na przykladzie wybranych bankow.Promocja miasta na
przykladzie czestochowy.Analiza czynnikow wplywajacych na dzialalnosc biblioteki publicznej w
czestochowie.Czarny- elzbieta. - polska w handlu swiatowym .Lipka- anna. - inwestycje w kapital ludzki
organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury .Telepraca jako nowe zjawisko na rynku
zatrudnienia.Wykorzystanie oscylatora rsi do konstrukcji strategii inwestycyjnych w warunkach polskiego
rynku kapitalowego.Teledetekcja satelitarna ziemi w swietle prawa miedzynarodowego
publicznego.Stereotypy w porownaniach miedzynarodowych wsrod polakow i amerykanow.Wplyw innowacji
na ewolucje modelu biznesowego w bankowosci detalicznej..Ocena dzialalnosci firmy izoplast systemy okien
i drzwi w swietle badan marketingowych.Ocena jakosci funkcjonowania internetowego systemu obslugi
petenta w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta czestochowa.Ocena dzialalnosci
kredytowej banku pko bp w latach 2007-2011.Formy i metody pomocy rodzinie w miejskim osrodku pomocy
spolecznej w radomsku.Zarzadzanie zmiana i okresem przejsciowym w warunkach fuzji na przykladzie
operatora uslug logistycznych firmy spedpol sp. Z o.o..Istota zaopatrzenia i gospodarki materialowej na
przykladzie fabryki sprzetu ratunkowego i lamp gorniczych faser s.a. w tarnowskich gorach.Perspektywy
rozwoju agroturystyki w gminie czarny dunajec.Instrumenty prawa pochodnego unii europejskiej po wejsciu
w zycie traktatu z lizbony.Biznes plan jako podstawowy warunek uzyskania srodko z funduszy strukturalnych
unii europejskiej na przykladzie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.Transakcje wewnatrzwspolnotowe jako
element zarzadzania podatkiem od towarow i uslug na przykladzie spolki x w latach 2009-2011.Analiza
zdolnosci organizacyjnych powiatowego urzedu pracy w radomsku w kontekscie wykorzystania srodkow z efs
w okresie 2007-2013.Cascio- wayne f. - inwestowanie w ludzi : wplyw inicjatyw z zakresu zzl na wyniki
finansowe przedsiebiorstwa .Krolestwo norwegii - misja nordycka i miejsce w strukturach europejskiego
obszaru gospodarczego (eog).Seminarium v r.inst.prawa wlasnosci intelektualnej.Ocena systemu
motywowania personelu do pracy na przykladzie zus glubczyce.Koncepcje strategiczne funkcjonowania i
rozwoju wspolczesnych przedsiebiorstw - analiza teoretyczna.Wplyw ryzyka kursowego na finansowanie
malych przedsiebiorstw.Granice wspolczesnej reklamy na rynkach miedzynarodowych.praca licencjacka
budzet gminy .Skarga kasacyjna.Dudek- dariusz - autorytet prezydenta a konstytucja rzeczypospolitej polskiej
.Rozstrzygniecia organu pierwszej instancji w postepowaniu administracyjnym.Kredyty hipoteczne - zmiany w
polskim systemie bankowym w dobie kryzysu.Funkcjonowanie nietypowych spolek na przykladzie spolki
wodnej w swietle zasady swobody dzialalnosci gospodarczej.Czynniki organizacyjno-ekonomiczne nowego
przedsiewziecia w poligrafii.praca licencjacka budzet gminy .Zapobieganie przestepczosci i demoralizacji
nieletnich w swietle programow realizowanych przez komisje bezpieczenstwa i porzadku publicznego na
terenie miasta zielona gora i powiatu zielonogorskiego w latach 2007-2011.Koszty podatkowe i bilansowe w
aspekcie przedsiebiorstwa x w latach 2006-2008.Etiologia samobojstw z uwzglednieniem statystyk zgonow w
powiecie brzeskim w latach 2009-2011.Mlodziezowe podkultury dewiacyjne.Rola i struktura budzetu miasta
na przykladzie piotrkowa trybunalskiego.Znajomosc prawa wsrod uczniow szkol ponadgimnazjalnych w
kontekscie fikcji powszechnej znajomosci prawa.Warunki zastosowania nowoczesnych metod zarzadzania w
przedsiebiorstwie..Akt administracyjny w materialnym prawie administracyjnym.Strategia rozwoju firmy
rodzinnej na przykladzie f.p.h.u. asik-bis.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
malych przedsiebiorstwach - analiza na podstawie formularza oceny pracownika na stanowisku operatora
maszyn w firmie mona..Operacje otwartego rynku w polsce w latach 2001-2003.Ocena zasadnosci oparcia
decyzji inwestycyjnej o kluczowy dokument informacyjny inwestora.Startegia marketingowa firmy shadow
poland.Naduzycie prawa glosu w spolce z o.o. I spolce akcyjnej. Z uwzglednieniem analizy porownawczej
konstrukcji naduzycia prawa glosu w systemie francuskim.Ocena portfela naleznosci w getin banku w latach
2006-2009.Atrakcyjnosc turystyczna miasta i gminy zakopane zagrozeniem ochrony przyrody tatr
polskich.praca licencjacka budzet gminy .Rola strategii w zarzadzaniu rozwojem gminy na przykladzie gminy
niepolomice.Zwalczanie nieuczciwej reklamy.Ocena funkcjonowania rynku kredytow hipotecznych w
polsce..Motywacyjna funkcja plac - nowoczesne systemy wynagrodzenia.Analiza budzetu jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy dzialoszyn w latach 2001-2004.Teatr wobec lokalnej
spolecznosci na przykladzie teatru im. S.witkiewicza w zakopanem.Instytucja uznania ojcostwa w polskim
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prawie rodzinnym .Finanse publiczne i prawo finansowe.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Rola
kapitalu wlasnego w finansowaniu przedsiebiorstw funkcjonujacych w formie spolek kapitalowych.Charakter
prawny ustanowienia odrebnej wlasnosci lokalu.Personel pokladowy pasazerskich linii lotniczych.
Doswiadczenie stewardesy.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie
sprawozdania finansowego - studium przypadku.Projekt suchej zabudowy wnetrza domu mieszkalnego o
powierzchni uzytkowej 350 m2. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
organizacji pozarzadowych na zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie krakowa.Przeslanki nadania
zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego.Europejski fundusz spoleczny - kluczowy instrument
wspierajacy rozwoj kapitalu spolecznego w regionach.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie rozwojem
regionalnym na przykladzie wojewodztwa podlaskiego.Stan wyzszej koniecznosci w administracji
publicznej..Ocena kondycji finansowej w procesach planowania rozwoju na przykladzie spolki ekobud
life..Analiza efektywnosci funkcjonowania polskiego towarzystwa ubezpieczen w latach 2003-2007.Wady
oswiadczenia woli testatora.praca licencjacka budzet gminy .Ograniczenie wolnosci pracy nauczycieli
akademickich.Zadania i rola detektywa w polsce .Podatek dochodowy w polskim systemie
podatkowym..Zwloka dluznika i jej skutki.Strategia rozwoju firmy branzy metalowej na przykladzie
przedsiebiorstwa daw-met..Metody identyfikacji nieznanych zwlok ludzkich..Miedzynarodowe systemy
zarzadzania jakoscia i ich wplyw na koszty przedsiebiorstwa.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych na
przykladzie gminy kozminek w latach 2006-2008.praca licencjacka budzet gminy .Teoria i praktyka systemu
six sigma w polskich warunkach.Analiza wolumenu na rynku akcji.Koncepcja legitymacji procesowej strony
postepowania administracyjnego.Systemy zarzadzania relacjami z klientem (crm) jako nowy argument w
walce konkurencyjnej na rynku.Charakterystyka sejmowej komisji sledczej – analiza stanu prawnego oraz
praktyki funkcjonowania z elementem prawnoporownawczym.Praca magisterska rachunkowosc.Dzialania
najwyzszej izby kontroli w sferze administracji.praca licencjacka budzet gminy .Ogledziny zewnetrzne zwlok i
miejsca ich znalezienia w przypadku smierci samobojczej przez powieszenie.Czynny zal w prawie karnym
skarbowym.Polityka regionalna unii europejskiej na przykladzie gminy baranowo.Ocena wykorzystywania
rozwiazan informacyjnych w szkolach podstawowych gminy opatow.Alexis de tocqueville - samorzadnosc
gwarancja wolnosci w demokracji.Mediacje w sprawach karnych i nieletnich.Aspekty finansowe prywatyzacji
szpitali w polsce na przykladzie szpitala w wieruszowie w latach 2006-2008..Realizowanie zadan pomocy
spolecznej na przykladzie osrodka pomocy spolecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie w
glubczycach w latach 2009-2011.Zbrodnie przeciwko ludzkosci art 7 statutu miedzynarodowego trybunalu
karnego.Deficyt snu a chroniczne zmeczenie wsrod pracownikow umyslowych.Ocena i analiza dochodow
gminy przystajn w latach 2001-2003.Rola i funkcje podatku rolnego w dochodach budzetu gminy na
przykladzie gminy rozprza w latach 2003-2006.Znaczenie systemow motywacyjnych w zarzadzaniu
instytucjami publicznymi na przykladzie urzedu miasta i gminy skala.Marketing wewnetrzny w budowaniu
relacji w przedsiebiorstwie na przykladzie ikea retail sp. Z o.o..Zmiana imienia i nazwiska w postepowaniu
administracyjnym.Rozwoj sektora prywatnych przedsiebiorstw w polsce w latach 1980-2010.Zasady
opodatkowania obrotu nieruchomosciami podatkiem od towarow i uslug.Ocena gospodarki finansowej
gminy na przykladzie gminy sulmierzyce w latach 2006-2010.Najwyzsza izba kontroli - kontrola czy nadzor ze
szczegolnym uwzglednieniem postepowania kontrolnego nad jednostkami samorzadu
terytorialnego.Opodatkowanie dochodow malzonkow i osob samotnie wychowujacych dzieci. Wybrane
problemy.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow w miejskim osrodku pomocy
spolecznej w czestochowie.Potencjal turystyczny miast wojewodztwa opolskiego dla rozwoju turystyki
poznawczej..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Zaprzeczenie ojcowstwa w prawie
polskim.Kondycja finansowa gmin rogow i jezow w latach 2008-2010.praca licencjacka budzet gminy .Proces
przeksztalcen panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej -- poczta polska w aspekcie liberalizacji
uslug pocztowych..Systemy motywacyjne w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta i gminy w
koniecpolu..Innowacyjne aspekty rozwoju regionalnego (na przykladzie regionu lodzkiego).Ekonomiczne
aspekty malzenstwa i kohabitacji.Marketing internetowy jako uzyteczna alternatywa dzialan w odniesieniu
do tradycyjnej dzialalnosci marketingowej..Korzeniowska- anna. Red. - banki a gospodarstwa domowe w
wojewodztwie lubelskim .Modelowanie i prognozowanie cen mleka w polsce w latach 2000-2011 na
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podstawie modelu arima..Zarzadzanie green logistics w aspekcie optymalizacji kosztow produktow na
przykladzie firmy ikea.Znaczenie podatkow lokalnych w ogolnych dochodach gminy na przykladzie gminy
pawonkow.Analiza kredytow hipotecznych w wybranych bankach.Polityka azylowa unii europejskiej na
przykladzie polski.Strategie rozwoju miedzynarodowych firm handlowych (na przykladzie firmy walmar).Strzepka- janusz. Red. - kodeks spolek handlowych : komentarz .Tematy prac licencjackich z
rachunkowosci.Gajewski- dominik. - local taxes : a compendium : tax on civil law transactions- tax on real
properties- tax on inher.Fuzje i przejecia w sektorze bankowym.Analiza dochodow i wydatkow gminy na
przykladzie miasta ostroleki.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kontrola
statystyczna w sterowaniu jakoscia powlok metalicznych..Sposoby komunikowania sie przedsiebiorstwa z
rynkiem za pomoca promocji na podstawie zpc flis.Prace magisterskie bankowosc.Systemy motywacyjne w
przedsiebiorstwie jako jeden z czynnikow zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie regionalnej dyrekcji
lasow panstwowych w katowicach.Wypelnianie funkcji personalnej w przedsiebiorstwach typu msp na
przykladzie badanej firmy.Wplyw uwarunkowan instytucjonalnych na wolumen bezposrednich inwestycji
zagranicznych.Praca magisterska podatki.Problem bezrobocia i rynek pracy kobiet w polsce..Kara
ograniczenia wolnosci w polskich kodeksach karnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Efektywnosc reklamy telewizyjnej w swietle badan empirycznych.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie logistyczne w jednostkach samorzadu terytorialnego (na przykladzie powiatu
rawskiego).Projekt osiedlowego samoobslugowego sklepu spozywczego praca inzynierska
budownictwo.Konwergencja kultur prawnych w plaszczyznie europejskiej.Armstrong- michael - zarzadzanie
wynagrodzeniami : zestaw narzedzi .Techniki wewnetrznej komunikacji a skutecznosc zarzadzania projektami
w firmach informatycznych.Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w zarzadzaniu gminna spoldzielnia
samopomoc chlopska w krzepicach w latach 2006-2011.System wdrazania i zarzadzania funduszy
strukturalnych unii europejskiej w ramach rozwoju regionalnego na przykladzie wojewodztwa
slaskiego.System zapewniania jakosci przy produkcji ramy gornej do koparek gasiennicowych ec 160c
produkowanej przez firme zugil s.a..Marka miasta narzedziem wspierajacym promocje i kreowanie
wizerunku. Na przykladzie miasta lublin.Ocena zdolnosci kredytowej potencjalnego kredytobiorcy na
przykladzie wybranego banku.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska o bezrobociu.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach 2001-2005.Wzory prac
licencjackich.Filipiak- teresa anna. - zarys prawa cywilnego .Amortyzacja w prawie podatkowym i
bilansowym..Rola dzialalnosci szkoleniowej w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie
na przykladzie mittal steel poland s.a. oddzial w dabrowie gorniczej.Owsiak- stanislaw (1946- ). Red. przedsiebiorstwa wobec kryzysu finansowego : praca zbiorowa .Zarzadzanie procesem restrukturyzacji
przedsiebiorstwa na przykladzie destylernii polmos s.a. w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Cybulapiotr. Red. - turystyka a prawo : aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne .Polecenie pracodawcy w
umownym stosunku pracy.Ustalanie i ewidencja wynagrodzen na przykladzie urzedu gminy w osieku
malym.Marketing jako podstawa turystyki przyjazdowej do polski.Opodatkowanie przeksztalcen
kapitalowych w spolkach z ograniczona odpowiedzialnoscia.praca licencjacka budzet gminy .Przykladowe
prace licencjackie z administracji.Sponsoring sportowy jako instrument promocji firmy na przykladzie zakladu
pracu chronionej wkret-met.Nawiazanie stosunku pracy..Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osob
fizycznych w polsce.Zarzadzanie sprzedaza w firmie dystrybucyjnej (analiza przypadku).Znaczenie ryzyka
systemowego w swietle globalnego kryzysu finansowego 2007 – 2009.Ocena mozliwosci awansu i rozwoju
zawodowego- a sciezka karier w instytucji finansowej..Uwarunkowanie wdrozenia certyfikatu systemu
zarzadzania jakoscia wedlug normy iso serii 9001:2000 na przykladzie firmy indesit company polska sp. Z o.
O. W lodzi..Polski system bankowy na tle standardow unii europejskiej.Akcje i obligacje jako papiery
wartosciowe.Sytuacja na rynku pracy w gminie zychlin w latach 2005-2010.praca licencjacka budzet gminy
.Uprawnienia organu drugiej instancji w postepowaniu odwolawczym..Analiza porownawcza inwestycji w
obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne.Wykorzystanie wybranych instrumentow marketingowych w
dzialalnosci telekomunikacji polskiej s.a..Jak napisac prace magisterska.Motywowanie jako funkcja
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zpu chemekssp. Z o.o..Rola i miejsce samorzadowych instytucji
kultury na terenach wiejskich- na przykladzie dzialalnosci gminnego centrum kultury czytelnictwa i sportu w
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bochni.Fundusze unijne zrodlem wspomagania dzialan samorzadowych na przykladzie gminy
parzeczew..Rola muzyki w reklamie- jako wplyw skojarzenia na temat produktu..Niedoskonalosc rynku
nieruchomosci na przykladzie lodzkiego rynku niieruchomosci.Sytuacja i uwarunkowania rozwoju firm
logistycznych na przykladzie branzy kurierskiej.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie
sprawozdan finansowych spoldzielni pracy armatura.Inzynierskie rozwiazania problemu bezpieczenstwa
pracy na przykladzie elektrowni lagisza..Kara smierci w usa.Prawa osobiste artystow wykonawcow.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..Polityka regionalna a malopolski regionalny
program operacyjny..Procesy motywacji w wybranej firmie na przykladzie huty szkla w jaroszowcu.Prace
magisterskie z administracji.Ryzyko w kredytowaniu dzialalnosci gospodarczej na przykladzie ing banku
slaskiego s.a..Partner - wspolnik spolki osobowej.Wplyw kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie
pracownikow przedsiebiorstwa x w aspekcie zatrudnienia.Strategia marketingowa przedsiebiorstwa (na
przykladzie ericpol telecom- sp. Z o.o.).Zmiany w strukturze i poziomie bezrobocia w powiecie gostyninskim
w latach 2002-2009.Przeglad metod zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji budowlanych praca
inzynierska budownictwo.Adaptacja nowych pracownikow w firmach o roznych kulturach organizacyjnych i
narodowych.Wydatki samorzadow terytorialnych na ochrone glownych zbiornikow wod podziemnych na
przykladzie gminy turawa.Bacal- adam. Red. - orzecznictwo ets a polska ustawa o vat 2009 .Obsluga klienta
jako czynnik budowania pozycji rynkowej- na przykladzie firmy ikea.Prace licencjackie z
ekonomii.Finansowanie sektora msp z funduszy strukturalnych ue w polsce.Monitoring mediow w
kontekscie naruszen prawa autorskiego.Leasing nieruchomosci: skutki bilansowe i podatkowe.Zarzadzanie
logistyka transportu na przykladzie onninen sp. Z o.o....
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