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Rozwoj reklamy spolecznej w polsce.Czynniki wplywajace na dochody podatkowe miasta opola w latach
2005-2008.System ocen okresowych jako narzedzie sluzace identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych.Podatki i
oplaty lokalne w planowaniu finansowym gminy na przykladzie gminy panki.Dowody ksiegowe w
rachunkowosci przedsiebiorstw produkcyjnych.Analiza dzialalnosci ubezpieczeniowej metlife amplico s.a w
latach 2007-2011.Zlota akcja skarbu panstwa w swietle ustawy z 3 czerwca 2005 r. I orzecznictwa
europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Prace licencjackie lublin.Analiza technologii i wydajnosci w
realizacjach obiektow o konstrukcji stalowej praca inzynierska budownictwo.System motywowania
pracownikow powiatowych instytucji kultury na przykladzie muzeum okregowego w sieradzu.Urzadzenia
rekreacyjno-sportowe w organizacji rekreacji mieszkancow aglomeracji gornoslaskiej.Zwloki jako zrodlo
dowodowe.Funkcjonowanie posrednikow w obrocie nieruchomosciami na polskim rynku nieruchomosci- na
tle wybranych rynkow europejskich.Egzekucja z rachunku bankowego.Gotowe prace magisterskie.Przypadki
ustawowego zaostrzenia wymiaru kary za przestepstwo komunikacyjne.Instrumentarium polskiej polityki
pienieznej w latach 1999-2003.Przeplyw informacji i komunikowanie a zarzadzanie firma x.Zasada swobody
przeplywu uslug w transporcie samochodowym.Wykorzystywanie ubezpieczen w ograniczaniu ryzyka
dzielalnosci duzych przedsiebiorstw.Obsluga klienta w dzialalnosci uslugowej w mcdonald`s
polska.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie pzu s.a. oddzial w krakowie.Procedura
ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego w bialymstoku.Spoleczne przyzwolenie na mobbing w
wybranych firmach na terenie wojewodztwa lodzkiego.Dzialalnosc marketingowa przedsiebiorstw sektora
przemyslu spozywczego na przykladzie grupy kapitalowej zywiec.praca licencjacka budzet gminy
.Optymalizacja plynnosci finansowej b+k polska sp. Z o. O. W latach 2006-2008..Rozwoj turystyki w
wojewodztwie zachodniopomorskim.Analiza czynnikow motywacji na przykladzie pracownikow urzedu
gminy w ozarowie.Warunek.Powiat jako jednostka samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
myszkowskiego.Strategia rozwoju pkp informatyka spolka z o.o. W sosnowcu..praca licencjacka budzet
gminy .Mozliwosc wykorzystania funduszy w finansowaniu dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw.Analiza dochodow i wydatkow jednostek budzetowych na przykladzie zakladu gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej w krynkachw latach 2012-2013.Praca magisterska.Poziom i struktura zadluzenia
gospodarstw domowych w polsce w latach 2004-2011..Analiza finansowa firmy wawel s.a. w latach 20042007.Postawy pracownikow w sytuacji zmiany organizacyjnej.Strategia rozwoju firmy fameg w
radomsku..Mikrokredyt jako narzedzie walki z ubostwem na przykladzie etiopskiego rynku
mikrofinansow.Istota spoldzielczosci w gospodarce rynkowej na wybranym przykladzie spoldzielni.Realizacja
inwestycji w swietle warunkow kontraktowych fidic.Pozycja prawna kosciola zielonoswiatkowego w
polsce.Zasady dobrych praktyk w nadzorze korporacyjnym..Mentoring jako metoda szkoleniowa kandydatow
na stanowiska kierownicze na przykladzie hipermarketingu.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
rentownosci na przykladzie firmy baby scout.Grosse- tomasz grzegorz. Red. - miedzy polityka a rynkiem :
kryzys unii europejskiej w analizie ekonomistow i politologow .Status prawny specjalnych stref
ekonomicznych na przykladzie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.Sztuka podejmowania decyzji w
pracy wspolczesnego menedzera na przykladzie zakladu techniczno-budowlanego polbau oddzial w
.
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opolu..Wybor i odpowiedzialnosc prezydenta rp w swietle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia
1997 r..Brych- wlodzimierz. Red. - alternative dispute resolution from a national and international
perspective : the experience of.Kistowski- mariusz - wplyw transformacji modelu zarzadzania parkami
krajobrazowymi na skutecznosc realizacji ich.Uwarunkowania i ocena dzialalnosci handlowej sklepow
obuwniczych kapp w centrum handlowym manufaktura w lodzi oraz c.h. Wola park w warszawie.praca
licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania prawne uchwalania strategii rozwoju lokalnego na przykladzie
miasta i gminy brzesko..praca licencjacka budzet gminy .Podsluch telefoniczny w polskim procesie
karnym.Orzeczenia sadu polubownego.Polozenie prawne karaimskiego zwiazku religijnego w polsce.Pomoc
w pisaniu pracy licencjackiej.Ocena form i metod przeciwdzialania bezrobociu w powiecie klobuckim w
latach 2002-2006..Wplyw kryzysu finansowo - gospodarczego na gospodarke polski w latach 20072010..Uchwaly sadu najwyzszego w postepowaniu cywilnym.Nowoczesne rozwiazania w zakresie reklamy
internetowej - analiza porownawcza na wybranych przykladach.Reprezentacja w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia w organizacji.Rola obslugi klienta w systemie logistycznymi przedsiebiorstwa
produkcyjno - handlowego star foods s.a..Socjalne aspekty zatrudnienia pracowniczego.Podatkowe zrodla
finansowania inwestycji na przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 2008-2010.Maly swiadek
koronny.Opodatkowanie dochodow z nieujawnionych zrodel przychodow.Prywatyzacja przedsiebiorstwa
panstwowego w oparciu o leasing pracowniczy.Postepowanie karne.praca licencjacka budzet gminy .Korenikdorota - stosunki samorzadowo-bankowe a rozwoj spoleczno-ekonomiczny w przestrzeni .Obciazenia
fiskalne przedsiebiorstw na tle systemow podatkowych panstw unii europejskiej..Bezrobocie w myszkowie
jako efekt przemian spoleczno gospodarczych lat dziewiecdziesiatych oraz mozliwosci likwidacji jego
negatywnych skutkow.Wplyw kultury organizacji na jej dzialalnosc. Analiza kultury w firmie walraven sp.
Z.o.o..Rozwoj tanca wspolczesnego na przykladzie wybranych teatrow tanca w polsce.Miejsce osob chorych
psychicznie na rynku pracy w swietle badan..praca licencjacka budzet gminy .Analiza ergonomiczna
wybranych stanowisk pracy na przykladzie ppuh dolomit w dabrowie gorniczej..Przedsiewziecia
gwarantujace stabilnosc jaksci przewodow niskocisnieniowych..Wplyw otoczenia na funkcjonowanie malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Klasyczna konstrukcja przestepstwa
oszustwa w polskim prawie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Marketing mix w sportach widza na
przykladzie wkret-met domex azs czestochowa.Motywowanie pracownikow w firmie komunalnej na terenie
krakowa miejskiego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej s.a. ze szczegolnym uwzglednieniem motywacji
pozaplacowych.Franchising jako sposob prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Perspektywy rozwoju
systemow franczyzowych w polsce..Podatek dochodowy od osob prawnych na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej lokator we wloszczowie.Sikorski- dominik. - proces sukcesji funkcjonalnej na terenach
przemyslowych i poprzemyslowych w miastach wojewodz.praca licencjacka budzet gminy .Karnoprocesowa
problematyka warunkowego umorzenia postepowania karnego.Szkolenia wprowadzajace narzedziem
adaptacji pracowniczej.Zarzadzanie przedsiewzieciem wg koncepcji project management - studium
przypadku. Praca inzynierska budownictwo.Motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwie partner
polska.Nabywanie akcji wlasnych przez prywatna spolke akcyjna.Ocena kondycji finansowej spolki opoczno
sa na podstawie sprawozdan finansowych.Podpis elektroniczny w polsce - teoria a praktyka..Kierunki
strategii rozwoju salonu urody styl studio.Proces motywowania w przedsiebiorstwie sektora budowlanego
na przykladzie wolimex.Instrumenty wspierania rozwoju wsi i rolnictwa w polsce w latach 20042013.Zarzadzanie kinem na przykladzie klubu sztuki filmowej mikro.Pomoc postpenitencjarna..Procedura
zamowien publicznych w zakresie gospodarownia majatkiem publicznym na przykladzie domu pomocy
spolecznej w wojszycach.Obrona w postepowaniu karnym wykonawczym.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie firmy mieszko s.a. w latach 2001-2005.Analiza
efektywnosci strategii inwestycyjnych z udzialem instrumentow pochodnych.Powszechne towarzystwa
emerytalne w swietle reformy emerytalnej z 1999 roku.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Ocena jakosci swiadczonych uslug medycznych w prywatnym centrum medycznym..Przeslanki
dobrowolnego poddania sie karze na podstawie art. 387 k.p.k..Obejscie prawa podatkowego.Kredytowanie
malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie sektora malych i srednich
przedsiebiorstw..Standard zlota w ujeciu austriackiej szkoly ekonomii.Wypadki powstale w szczegolnych
.
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okolicznosciach w polskim systemie ubezpieczen spolecznych.Agencje zatrudnienia i ich rola w zmniejszaniu
bezrobocia w polsce .Rozwoj gospodarczy wojewodztwa lubelskiego w latach 2005-2010.Praca licencjacka
bezrobocie.Plany prac magisterskich.Wplyw kierowania na relacje interpersonalne w organizacji na
przykladzie urzedu gminy x i urzedu gminy y - analiza porownawcza.Strategia konkurowania producentow
samochodow osobowych na polskim rynku w latach 2008-2009.Ksztaltowanie procesow logistycznych w
dziale zaopatrzenia na podstawie przedsiebiorstwa zlomrexs.a..Postepowanie o uzgodnienie tresci ksiegi
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.Cele i metody oceny zdolnosci kredytowej osob fizycznych na
przykladzie banku xyz.Dyfuzja innowacji w gospodarce magazynowej.Przeobrazenia spoleczno
demograficzno przestrzenne na przykladzie gminy wiejskiej strzeleczki..Innowacyjnosc w procesach
transportowych.Analiza finansow jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy
myszyniec).Analiza sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa jako podstawa oceny jego kondycji
finansowej.Zasady pomiaru i prezentacji przychodow w swietle polskich i miedzynarodowych regulacji
rachunkowosci.Proces motywowania w opiniach pracownikow wojewodztwa lodzkiego.Mechanoskopia zagadnienia wybrane.Motywowanie jako funkcja zarzadzania.Wplyw postepowania upadlosciowego na
zachowanie przedsiebiorstwa w grupie kapitalowej w aspektach finasowo - ksiegowych.praca licencjacka
budzet gminy .Podejmowanie etycznych decyzji w biznesie..Nowoczesne technologie informatyczne w
procesie magazynowania na przykladzie przedsiebiorstwa makro cash& carry polska s. A..Problematyka
adaptacji zabytkowej kamienicy dla celow hotelarskich na przykladzie hotelu copernicus w
krakowie..Lagoda- krzysztof. - vademecum interwencji policyjnych : interwencje od a do z : podrecznik dla
policjantow .Podatek dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo dochodow budzetowych w polsce w latach
1997-2003.Szkolenia- jako element polityki personalnej na przykladzie esbanku banku spoldzielczego.Prawo
do obrony w ujeciu formalnym w polskim procesie karnym.Reklama prasowa dobr
przemyslowych.Dudkiewicz- marek. - indeks jakosci wspolpracy : obraz wspolpracy miedzy organizacjami
pozarzadowymi a adminis.System motywacji pracowniczej na przykladzie zus we wloclawku.Perspektywy
rozwoju turystyki kwalifikowanej na terenie powiatu tarnowskiego.Grzebyk- bogumila. Red. - przyrodnicze i
spoleczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarow przygranicznych polski i s.Analiza planu rozwoju
gminy klobuck.Strategie dzialania firmy big stone-jeans na konkurencyjnym rynku.Rola propcesow
kierowania w przedsiebiorstwie i jejwplyw na rozwoj branzy energetycznej.Wspolczesne problemy
samorzadu terytorialnego.System motywowania studentow wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego do
nauki.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw prawnych regulacji dotyczacych prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej oraz polityki gospodarczej panstwa na funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiotrstw
eksportowych na przykladzie zakladu elektromechaniki chlodniczej igloo.Otoczenie i jego wplyw na rozwoj
przedsiebiorstwa.Wypadki przy pracy i przyslugujace z tego tytulu swiadczenia..Instytucja hipoteki
przymusowej w ordynacji podatkowej.Komunikacja marketingowa w budowaniu sukcesu firmy.Skutki
przejscia zakladu pracy lub jego czesci na innego pracodawce w umownych stosunkach pracy..Projekt
zatrudniania pracownikow w agnecji ochrony x.Gotowa praca magisterska.Ograniczenia w zajmowaniu
stanowisk w sluzbie publicznej w prawie wspolnotowym i polskim w swietle art. 39 ust. 4 traktatu
ustanawiajacego wspolnote europejska (twe).Rozwoj kart platniczych w polsce.Emisja obligacji jako forma
finansowania przedsiebiorstwa..Finansowanie projektow inwestycyjnych w przedsiebiorstwie.Monitoring
wizyjny a zapobieganie przestepczosci.Metoda wyceny przedsiebiorstw determinanta oczekiwan odbiorcy (
na przykladzie przedsiebiorstwa opoczno s.a.).Audyt finansowy na podstawie wybranego
przedsiebiorstwa.Komunikacja interpersonalna w organizacji na przykladzie przychodni specjalistycznej
optica.Budowanie relacji z klientem w sektorze producentow wyrobow medycznych.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w procesie fuzji i przejec.Proces pozyskania kapitalu poprzez publiczna emisje akcji na przykladzie
spolki grupa kolastyna s.a..Analiza pracy w kontekscie przydatnosci w procesie rekrutacji i selekcji na
przykladzie jednostki samorzadu terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy .Wspolnotowa polityka
regionalna i jej znaczenie dla polski jako czlonka unii europejskiej.Chodynski- andrzej. - odpowiedzialnosc
ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiebiorstw .Skutki prawne smierci wspolnika w spolce
jawnej.Asertywnosc jako podstawowa cecha zachowan negocjatora.Analiza finansowa przedsiebiorstwa
zaklady urzadzen komputerowych elzab s.a. w latach 2002 - 2006.Ochrona szczegolna stosunku pracy
.
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dzialaczy zwiazkowych .Kulturowe uwarunkowania negocjacji w procesach fuzji i przejec
przedsiebiorstw..Zasady prawdy w postepowaniu cywilnym.Ocena pracownikow jako instrument marketingu
personalnego na przykladzie firmy reckitt benckiser.Fundusze unijne praca magisterska.Efektywnosc
dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego w mykanowie.Prace dyplomowe
pisanie.Forma prawna aktu glosowania i uchwaly zgromadzenia spolki kapitalowej.Ocena funkcjonowania
pttk jako organizacji promujacej rozwoj turystyki i krajoznawstwa.Zatrudnienie osob niepelnosprawnych w
obiektach hotelarskich.Badanie mozliwosci realizacji inwestycji w gminie wielgomlyny.Specjalne strefy
ekonomiczne na przykladzie krakowskiego parku technologicznego..Kredyt bankowy jako istotne zrodlo
kapitalu obcego dla malych i srednich przedsiebiorstw.Efektywnosc sprzedazy naczep i przyczep na
podstawie firmy wielton s.a..Dobrowolne poddanie sie odpowiedzialnosci w kodeksie postepowania karnego
i w kodeksie karnym skarbowym.Analiza prawnych uwarunkowan dzialalnosci nadzoru bankowego w polsce
na tle wybranych panstw europy zachodniej.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na
wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Zmiany w zarzadzaniu gmina po wejsciu polski
do unii europejskiej.Alibi jako dowod w procesie karnym.Cherep- alla v. - financial readjustment and
bankruptcy of business organizations .Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw na rynku
kapitalowym.Motywy emigracji polakow do wielkiej brytanii po wejsciu polski do unii europejskiej w 2004
roku..Strategia rozwoju turystyki na terenie jury krakowsko-czestochowskiej na przykladzie powiatu
zawiercianskiego.Satysfakcja klientow z uslug pasazerskiego transportu lotniczego (na przykladzie turkish
airlines).Ocena skutecznosci dzialan ograniczajacych ryzyko kredytowe na przykladzie banku spoldzielczego
w krapkowicach..Ocena wplywu zmian organizacji na system zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
fabryki maszyn i urzadzen famak s.a..System motywowania w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie
malej firmy..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow
elektroakustycznych..Zarzadzanie i organizacja w stowarzyszeniu kulturalnym na przykladzie towarzystwa
dramatycznego im. A. Fredry fredreum w przemyslu..Ocena zdolnosci kredytowej osob fizycznych jako
instrument ograniczania ryzyka kredytowego.Zabezpieczenie kapitalowe gospodarstw domowych
przedsiebiorcow rodzinnych za pomoca produktow unit-linked.Ocena dzialalnosci marketingowej banku
komercyjnego na przykladzie banku millenium s.a. w latach 2005 - 2009.Antoszak- pawel. - regionalne
zroznicowanie plac .Opodatkowanie factoringu podatkiem od towarow i uslug w polskim porzadku prawnym
na tle dyrektyw ue.Problematyka niepoczytalnosci i poczytalnosci ograniczonej w swietle regulacji kodeksu
karnego z 1997 roku.Dopuszczenie do obrotu produktow leczniczych.Obligacje skarbowe jako forma
finansowania deficytu budzetowego.Reforma opodatkowania dochodow ludnosci w polsce w latach 90tych..praca licencjacka budzet gminy .Ocena funkcjonowania procesow produkcyjnych w przemysle tworzyw
sztucznych..Marketing sportowy w akademickim zwiazku sportowym.Prace licencjackie z turystyki.Analiza
procesow dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa mlynarex..praca licencjacka budzet gminy .Dyskusja w
pracy magisterskiej.Ograniczenia dowodu z zeznan swiadkow.Perspektywy rozwoju rynku kart platniczych w
polsce..Wplyw dotacji unijnych na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w powiecie ostroleckim.Ocena
kondycji finansowej i majatkowej spolki gieldowej.Wplyw wdrozenia systemow telematycznych
konkurencyjnosci firm transportowych.Lodzki rynek posrednictwa w obrocie nieruchomosciami - stan obecny
i perspektywy rozwoju.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie fagormastercook
s.a. w latach 2003-2007.Ocena systemu informatycznego wspomagajacego gospodarke narzedziowa na
przykladzie energoserwis s.a..Analiza finansowa firmy florian centrum s.a. przed i po wstapieniu polski do
unii europejskiej.Ocena wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji jednostek samorzadu
terytorialnego.Non-compliance phenomenon - artykul 228 ustep 2 twe jako srodek dyscyplinujacy panstwa
czlonkowskie.Centrum handlowe - nowe centrum kultury popularnej..Sciganie na wniosek dowodcy
wojskowego.Licencjacka praca.Wplyw globalizacji na systemy bankowe.Analiza zapotrzebowania na
organizacje uslug- studium przypadku..Problematyka przymusu adwokacko-radcowskiego w polskim
postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza funkcjonowania handlu internetowego w
polsce.Rola podatku dochodowego od osob prawnych jako zrodla dochodow budzetowych w krajach unii
europejskiej.Przekroczenie granic obrony koniecznej w aspekcie strachu lub wzburzenia.Analiza dzialalnosci
depozytowo-kredytowej na podstawie funkcjonowania ing banku slaskiego s.a. w latach 2007.
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2011.Nowoczesne formy finansowania innowacyjnej dzialalnosci przedsiebiorstw.Finansowa ocena
efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa uslug technicznych intercor sp. Z o.o. W latach 2002 2007..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Formy zabezpieczen kredytow
hipotecznych w polsce..Koncepcja podzialu wladzy od xvii do xviii wieku.Fuzje i przejecia na rynku
motoryzacyjnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ostrowska- anna - system
prawnofinansowy powiatow a decentralizacja finansow publicznych .Wynagrodzenia jako system
motywacyjny pracownikow na przykladzie gminy rzasnia.Strategie marketingowe w utrzymaniu pozycji lidera
na rynku uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a..Warunkowe przedterminowe zwolnienie w ujeciu
karnomaterialnym i wykonawczym.System finansowy jednostek samorzadu terytorialnego a funkcje gminy
na przykladzie gminy gliwice..Instytucja prezydenta w czechach- slowacji i na wegrzech. Analiza
porownawcza..Maksymalizacja dobrobytu spolecznego jako wylaczne kryterium oceny regulacji prawnej.
Analiza krytyczna koncepcji louisa kaplowa i stevena shavella na tle porownawczym.praca licencjacka budzet
gminy .Wykorzystanie metody fmea w praktyce produkcyjnej..Zastosowanie analizy finansowej w
zarzadzaniu bankiem na przykladzie ii oddzialu banku pekao s.a. w opolu..Sokolowska- stanislawa. Red. wies i rolnictwo w procesie zmian : zarzadzanie rozwojem obszarow wiejskich .Historia
administracji.Warunki implementacji systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy tvab sp. Z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Postepowanie dowodowe w procedurze administracyjnej..Dziadkiewicz-ilkowskaanna. - targi jako narzedzie kreowania wizerunku firmy .praca licencjacka budzet gminy .Wspomaganie przez
szkole wychowawczej roli rodziny- na przykladzie zespolu szkol ogolnoksztalcacych integracyjnych nr 7 w
krakowie..Zbieg nadzwyczajnych postepowan kontrolnych.Prywatne firmy wojskowe.Europejski fundusz
spoleczny i jego znaczenie w podnoszeniu jakosci i konkurencyjnosci kapitalu ludzkiego na przykladzie
polski.Ocena zasobow w procesie wytwarzania produktow spozywczych..Marketing uslug turystycznych na
podstawie biura podrozy kolumb w wieluniu.Procesy decyzyjne w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Wplyw
integracji polski z unia europejska na sektor malych i srednich przedsiebiorstw.Rozwoj transportu
intermodalnego w polsce z wykorzystaniem funduszy europejskich.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
wprowadzenia podatku katastralnego na opodatkowanie nieruchomosci w polsce.Obowiazki pracodawcy w
swietle przejscia zakladu pracy lub jego czesci na nowego pracodawce.Wybrane aspekty zarzadzania
personelem w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedow gmin wiejskich powiatu
klobuckiego.Mirek- agata (1970- ). Red. - zakony zenskie w prl : prawo instrumentem walki wladz
komunistycznych z kosciolem i zakonam.Marketing uslug turystycznych na podstawie biura podrozy kolumb
w wieluniu.Koszty wynagrodzen na przykladzie przedsiebiorstwa hutrem sp. Zo.o..praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie dzialalnoscia inwestycyjna w gminie lipie w latach 2002-2006.Zobiektyzowane metody
oceny zdolnosci kredytowej.Badanie opinii pracownikow w obszarze kultury organizacyjnej na przykladzie
würth polska sp. Z o.o..Spektakl teatralny jako przyklad dziela zaleznego.Strategia rozwoju malej
firmy.Zastosowanie systemow informatycznych wspomagajacych proces zarzadzania przedsiebiorstwem.Rola
i znaczenie wplywu udzialu podatku dochodowego od osob prawnych na sytuacje finansowa na przykladzie
gminy dobrzen wielki..Wplyw stereotypow na ksztaltowanie wizerunkow narodowych - na przykladzie
wystawy davida cernego entropia.Sprawozdawczosc finansowa spolek wedlug mssf- jako podstawa oceny
przedsiebiorstwa ( na przykladzie krosglass s.a.)..Prawo panstw do samoobrony w swietle artykulu 51 karty
narodow zjednoczonych i kontrowersje wokol tego zagadnienia.Dopuszczalnosc uchylania tajemnicy
zawodowej w polskim postepowaniu karnym.Zroznicowanie motywatorow stosowanych przez przelozonych
jako oczekiwanie studentow wobec ich przyszlej pracy.Status prawny kobiety w doktrynie i ustawodawstwie
panstwa faszystowskiego.Dzialalnosc marketingowa banku na przykladzie banku pekao sa .Wspolpraca
miedzynarodowa polskiej policji z policjami innych panstw .Strategia produktu na przykladzie dwoch
koncernow samochodowych: renault i citroen.Wplyw globalnego kryzysu finansowego na koniunkture
gospodarcza finlandii.praca licencjacka budzet gminy .Miasto przyjazne inwestorom - wspolpraca miasta z
inwestorami na przykladzie lodzi.Procesy migracyjne w hiszpanii w xxi w.Wykorzystanie wynikow badania
satysfakcji klientow w doskonaleniu uslug przedsiebiorstwa.Bezrobocie i jego aktywne formy zwalczania na
przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy nr 1 i 2 w lodzi.Rola operatora logistycznego w
funkcjonowaniu lancuchow dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa x.Analiza finansowa jako podstawa
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oceny sytuacji ekonomicznej przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza podsystemu
transportu kolejowego w logistyce koniecpolskich zakladow plyt pilsniowych..Przyczyny- przebieg i skutki
prywatyzacji huty stalowa wola s.a. i jej glownego zakladu - zakladu hutniczego.praca licencjacka budzet
gminy .Zaawansowane formy finansowania przedsiewziec gospodarczych.Problemy prawne okreslania
wartosci nieruchomosci.Praca licencjacka z administracji.Rola strategii personalnej w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi w cemex sp.zo.o..praca licencjacka budzet gminy .Rola kierownika w procesie komunikacji na
przykladzie panstwowej strazy pozarnej w strzelcach opolskich.Polityka monetarna stanow zjednoczonych
jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego 2007-2009.Internet zrodlem zagrozen dla wspolczesnej
firmy.Metody zarzadzania zasobami ludzkimi we wspolczesnym przedsiebiorstwie z uwzglednieniem
praktycznych doswiadczen firm.Kwestia narodowosci slaskiej na slasku cieszynskim.praca licencjacka budzet
gminy .Rozwoj turystyki medycznej w polsce.Aplikacja technik multimedialnych w procesie realizacji
reklamy..Prawo z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.Procesowa i pozaprocesowa kontrola i
utrwalanie rozmow.Funkcjonowanie podmiotow gospodarczych na przykladzie samorzadu terytorialnego w
pawlowiczkach.Organizacja panstwowego ratownictwa medycznego w polsce.Pracowniczy program
emerytalny jako czynnik motywujacy pracownikow.Zjawisko wypalenia zawodowego wsrod pracownikow i
sposoby przeciwdzialania.Graficzna identyfikacja wizualna sukcesem w branzy turystycznej..Czynniki
warunkujace rekrutacje w agencji pracy tymczasowej.praca licencjacka budzet gminy .Behawioralne aspekty
inwestowania wystepujace na rynku finansowym i rynku nieruchomosci.Kompetencje organow gminy
wadowice w zakresie zarzadzania mieniem.Detaliczne produkty strukturyzowane.Formy finansowania
dzialalnosci gospodarczej..Silverman- david. - prowadzenie badan jakosciowych .Konfliktowosc a
nastawienie do innych osob na przykladzie pracownikow telekomunikacji polskij s.a..Polityka spoleczna w
unii europejskiej.Specyfika negocjacji w e-commerce.Zwalczanie i zapobieganie przestepczosci
zorganizowanej w prawie unii europejskiej.Odpowiedzialnosc cywilna w prawie ochrony srodowiska.Wplyw
wynikow finansowych spolki akcyjnej na stope zwrotu inwestora.Biernat- stanislaw - doswiadczenia prawne
pierwszych lat czlonkowska polski w unii europejskiej .Analiza i ocena rynku pracy w polsce w latach 2000 2004.Dzialanie ze wzgledu na uzasadniony interes spoleczny lub indywidualny jako przeslanka wylaczenia
bezprawnosci naruszenia dobr osobistych.praca licencjacka budzet gminy .Zniewolony umysl. Psychologiczne
koncepcje totalitaryzmu..Aktywne formy i ich efektynwnosc w zwalczaniu bezrobocia w powiecie
ostroleckim w latach 2002-2006.praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki wykreslenia zlikwidowanej spolki
kapitalowej z rejestru.Odpowiedzialnosc karna za dzialanie na szkode spolki handlowej z art. 585 kodeksu
spolek handlowych w swietle badan aktowych.Skutki smierci osoby fizycznej prowadzacej samodzielnie
dzialalnosc gospodarcza w swietle zobowiazan publicznoprawnych.Wizerunek organizacji non-profit na
przykladzie okregu lodzkiego zwiazku harcerstwa rzeczypospolitej.Stosowanie srodkow tymczasowych przez
polskie sady w celu zapewnienia efektywnosci prawa wspolnotowego.Projekt pracy magisterskiej.Rekrutacja
i selekcja pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie pracownikow
bankow..Godzenie zycia rodzinnego i zawodowego – wyzwanie dla pracownikow i pracodawcow.Wybor
prawa w konwencji rzymskiej o prawie wlasciwym dla zobowiazan umownych.Dochody podatkowe i ich
znaczenie dla budzetu jednostki samorzadu terytorialnego w wybranych gminach powiatu
belchatowskiego.Wynagrodzenie jako element motywacji pracowniczej.Specyfika obrotu handlowego na
rynku wewnatrzwspolnotowym.Znaczenie konstytucji rp w polskim systemie zrodel prawa
administracyjnego..Nowoczesne formy rekrutacji pracownikow.Zarzadzanie przez podatki na przykladzie
miasta lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Analiza produktow bankowych na przykladzie banku millennium
s.a..Motywowanie pracownikow w oddziale zus w czestochowie jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym znicze..Analiza i
ocena kondycji majatkowo-finansowej przedsiebiorstwa quelle.Procesy upadlosciowe przedsiebiorstw
(studium przypadku lehman brothers)..The part and consumers spokespersons tasks in the system of
consumers protection rights.Kryteria segmentacji rynku dobr konsumpcyjnych.Dzialalnosc kredytowa
bankow na przykladzie banku spoldzielczego.Zasoby ludzkie i ich zarzadzanie w przedsiebiorstwie pkp cargo
s.a...Pomoc publiczna dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Rola internetu w rozwoju turystyki niszowej na przykladzie trampingu..Regionalne zroznicowanie
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wynagrodzen w gospodarce polskiej w latach 2004-2008.Formy aktywizacji zawodowej na przykladzie
powiatu brzeskiego..praca licencjacka budzet gminy .Przyczyny i skutki migracji zagranicznych w
polsce.Formy opodatkowania prywatnej dzialalnosci edukacyjnej na podstawie firmy centrum edukacji
atut..Przywodztwo i jego rola w zarzadzaniu przedsiebiorstwem logistycznym.Pisanie prac magisterskich
poznan.praca licencjacka budzet gminy .Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na
obszarach wiejskich na podstawie badan przeprowadzonych w gminie ujazd..Marciniuk- miroslawa. - istota
bezpieczenstwa narodowego- a sposoby jego ksztaltowania .Krzyminiewska- grazyna. Red. - economic crisis
in a social perspective .Malecki- witold (1948- ). Red. - globalny kryzys finansowy a polska gospodarka :
praca zbiorowa .Prawo handlowe.Metody wyceny papierow wartosciowych na wybranych
przykladach.Zarzadzanie systemem zakupow w przedsiebiorstwie ariadna s.a. fabryka nici.Joint venture jako
forma wspolpracy miedzynarodowej.Polityka i kultura europy.Gospodarka finansowa samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy klobuck w latach 2006-2009.Organizacja i zarzadzanie
przedsiebiorstwem agroturystycznym szansa rozwoju polskiej wsi..Analiza dochodow gminy klobuck w latach
2002-2006.Ocena efektywnosci inwestowania w fundusze inwestycyjne na przykladzie otwartych funduszy
inwestycyjnych arka bz wbk w latach 2005-2009.Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju panstwowego
przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczta polska.Opodatkowanie podatkiem akcyzowym paliw
plynnych w polsce i unii europejskiej.Marketing spolecznosciowy. Dzialalnosc firm komercyjnych na rynku
zorientowanym na klienta.Rozwiazania komunikacyjne w sieciach komputerowych wireless lan i
szerokopasmowy dostep do internetu w ofercie firmy interka s.c..Rola menedzera we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Upublicznienie jako opcja rozwoju spolki (na przykladzie firmy farmaceutycznej nepentes
s.a.).Rozwoj specjalnych stref ekonomicznych w polsce na przykladzie regionu lodzkiego..Kompetencje
organow gminy wadowice w zakresie zarzadzania mieniem.Praca licencjacka cennik.Szczepanski- marek
stanislaw (1956- ). Red. - urzad pracy partnerem dla pracodawcow..Wplyw programow pomocowych unii
europejskiej na rozwoj gminy zelow w latach 2002-2007.Winiarstwo i turystyka - doswiadczenia austriackie
jako benchmark dla polski.Przekrycie siatkowe hali tenisowej. Praca inzynierska budownictwo.Internetowe
biura podrozy jako kluczowy kierunek rozwoju w dziedzinie internetowej promocji i sprzedazy produktu
turystycznego..Restauracja nad stawem zacisze kolo wsi chwalim praca inzynierska
budownictwo.Demokracja atenska i jej instytucje.Marčin- jozef - sytuacja ekonomiczna kosciola
rzymskokatolickiego na slowacji w swietle prawa kanonicznego i.Peer-to-peer a odpowiedzialnosc za
naruszenie prawa autorskiego w internecie..Dystrybucja jako element marketingu mix w grupie
zywiec..Stosunek pracy czlonkow korpusu sluzby cywilnej..Rynek zboz w latach 2004 - 2009..Ocena
wykonania budzetu gminy przystajn.Elastyczne formy zatrudnienia praca magisterska.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena jakosci uslug urzedu miasta krakowa..Warunkowe podwyzszenie kapitalu
zakladowego.Ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa.Ekonomiczne efekty funkcjonowania zintegrowanego
programu operacyjnego rozwoju regionalnego dla miasta opola..Spis tresci pracy licencjackiej.Ksztaltowanie
sie zbrodni ludobojstwa w doktrynie i prawie karnym.Podatki jako instrument polityki fiskalnej - analiza na
przykladzie polskiej gospodarki okresu transformacji..Respektowanie zasady neutralnosci przez ustawe o
podatku od towarow i uslug.Postepowanie w sprawach o ochrone posiadania.Bankowy fundusz gwarancyjny
jako instytucja gwarantujaca depozyty w polskim systemie prawnym.Reklama spoleczna i jej ocena w swietle
badan.Projekt ukladu komunikacyjnego drog i szlakow rowerowych w wybranym terenie euroregionu praca
inzynierska budownictwo.Analiza porownawcza ofert ubezpieczen na zycie na wybranych przykladach.Ocena
kredytu hipotecznego- jako narzedzia nabywania nieruchomosci mieszkaniowych.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w administracji publicznej na przykladzie komendy wojewodzkiej panstwowej strazy pozarnej w
katowicach.Zarzadzanie gospodarka materialowa w przemysle meblarskim..Przemoc wobec kobiet w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Wycena zapasow dla potrzeb sprawozdawczosci finansowej na
przykladzie jednostki x.Rozwoj kart platniczych w polsce.Rozwoj rynku kart platniczych w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Przestepstwo dzieciobojstwa w polskim prawie karnym.Dostep do infrastruktury
technicznej.praca licencjacka budzet gminy .Dowod zeznan swiadkow o postepowaniu cywilnym.Kolizje praw
autorskich oraz praw do wzorow przemyslowych w swietle prawa polskiego oraz prawa unii
europejskiej.Strefa przemyslowa zielonych dobczyc jako przyklad dobrych praktyk w zarzadzaniu
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publicznym..Mozliwosc poprawy jakosci zycia w kontekscie bezpieczenstwa ekologicznego na przykladzie
powiatu bierunsko-ledzinskiego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Napisanie
pracy licencjackiej.zrodla i objawy stresu u nauczycieli oraz sposoby jego pokonywania..Rozwiazanie umowy
o prace bez wypowiedzenia bez winy pracownika .Uzupelniajace roszczenia cywilnoprawne pracownika z
tytulu wadliwego rozwiazania umowy o prace przez pracodawce.Analiza ryzyka kredytowego klienta
korporacyjnego na przykladzie banku pekao sa..Kredyty konsumpcyjne dla klientow indywidualnych i
instytucjonalnych na przykladzie banku pekao s.a..Ocena dzialan promocyjnych przedsiebiorstwa neospiro.Obsluga klienta w powiatowym zarzadzie drog i transportu w lowiczu na przykladzie procesu
wydawania decyzji adminiastracyjnej. Stan istniejacy procesu i jego doskonalenie.Marketing w mediach
spolecznosciowych..Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie oddzialu banku
pekao s.a. w lodzi.Kultura irganizacyjna w instytucjach pozarzadowych (na przykladzie fundacji urszuli smok
podatruj zycie rejestr dawcow szpiku kostnego).Wybory parlamentarne na tle zasady demokracji
przedstawicielskiej.Analiza technologii i wydajnosci w realizacjach obiektow zelbetowych praca inzynierska
budownictwo.Dystrybucja dobr szybkozbywalnych na przykladzie firmy x..Egzekucja z nieruchomosci w
sadowym postepowaniu egzekucyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka chuliganstwa
stadionowego..Prace magisterskie wroclaw.Zasadnosc stosowania sieci lan- man i wan..Dzialalnosc
depozytowo-kredytowa na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Prawne formy
zabezpieczenia zobowiazan podatkowych.Skazanie bez rozprawy na tle prawnoporownawczym.Dystrybucja
jako wazny element logistyki przedsiebiorstwa na przykladzie tauron s.a..Zakres swobody wyboru
prawa.praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie procesu produkcyjnego obuwia meskiego..Analiza
struktury i poziomu podatkow w gminie mniszkow w latch 2006-2009.Koszty i korzysci zewnetrzne
dzialalnosci kopalni i elektrowni belchatow..Marketing bezposredni jako narzedzie ksztaltowania relacji z
klientem wspolczesnej firmy na przykladzie wydawnictwa nowa era.Historia i wspolczesne problemy prawa
japonskiego.Lokaty bankowe a fundusze inwestycyjne oferowane klientom indywidualnym na przykladzie
banku polska kasa opieki s.a..praca licencjacka budzet gminy .Problem opodatkowania sektora malych i
srednich przedsibiorstyw w polsce.Ochrona danych osobowych w dzialalnosci kosciola katolickiego w
polsce.Przygotowanie do popelnienia przestepstwa i odstapienie od przygotowania.Analiza mozliwosci
ekspansji firmy rodzinnej j.b. tartak na rynku drewna suszonego.Zastosowanie systemow automatycznej
identyfikacji na podstawie firmy dystrybucyjnej transfer multisort elektronik sp. Z o.o..Rola podatkow
lokalnych w finansowaniu zadan gminy krasnosielc.Poglady polskich myslicieli liberalnych na problematyke
narodowa i niepodleglosciowa na wybranych ziemiach polskich xix wieku..Prace magisterskie
licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .Formy zabezpieczania kredytow bankowych na przykladzie ge
money bank s.a..Wybrane aspekty prawa do pracy w konstytucji rp i w ustawodawstwie .Prace magisterskie z
turystyki.Wykorzystanie wskaznikow ekonomicznych w ocenie wynikow dzialalnosci jednostek na przykladzie
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej..Analiza mozliwosci wykorzystania internetu w
firmach sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Rola analizy finansowej przedsiebiorstwa w ocenie jego
zdolnosci kredytowej na przykladzie przedsiebiorstwa archont sa.Cates- w. R. - powiedz o mnie innym :
sprawdzone techniki pozyskiwania nowych klientow przez rekomendacje .Zarzadzanie relacjami z klientem
na przykladzie przedsiebiorstwa elektromontaz krakow s.a..Proces zarzadzania zasobami ludzkimi w
instytucjach publicznych na przykladzie komendy powiatowej policji w radomsku.Praca dyplomowa
bhp.praca licencjacka budzet gminy .Emisja listow zastawnych i sekurytyzacja aktywow jako sposoby
finansowania dzialalnsci banku hipotecznego.Wykorzystanie funduszy unijnych do wspomagania funkcji
oswiatowej na przykladzie gminy niemodlin w latach 2007-2010.Przewlaszczenie na zabezpieczenie w
stosunkach handlowych.Sliwinski- pawel. - przeplywy kapitalu miedzynarodowego a wzrost gospodarczy w
krajach europy srodkowo-wschodnie.Plan zarzadzania nieruchomoscia specjalnego przeznaczenia na
przykladzie boiska typu orlik z programu moje boisko-orlik 2012 w powiecie tomaszowskim.Wplyw systemu
zarzadzania jakoscia na konkurencyjnosc przedsiebiorstwa.Prawa czlowieka a miedzynarodowa wspolpraca w
sprawach karnych.Internet jako nowoczesne medium komunikacji spolecznej..Poziom leku a spiralny efekt
nastepczy na przykladzie studentow wydzialu zarzadzania.Zastosowanie metod kreatywnego myslenia w
biznesie na przykladzie firmy x.Analiza finansowa w procesie decyzyjnym przedsiebiorstw
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panstwowych.praca licencjacka budzet gminy .Sponsorship as a form of marketing strategy.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw katastrof naturalnych na funkcjonowanie lancuchow dostaw.Stosunki majatkowe
miedzy konkubentami w prawie polskim i francuskim.Ocena procesow zarzadzania przedsiebiorstwem na
przykladzie firmy pol-mak.Prawo administracyjne wobec zjawiska korupcji..Badanie wypadkowosci przy
pracy w aspekcie kultury organizacji oraz kultury bezpieczenstwa na przykladzie duzego przedsiebiorstwa
hutniczego..Tendencje rozwojowe w dziejach prawa dowodowego od constitutio criminalis carolina z 1532
roku do ii polowy xix wieku..Ograniczenia swobody swiadczenia uslug i swobody przedsiebiorczosci w unii
europejskiej..Doskonalenie stosowania tworzyw sztucznych w medycynie na przykladzie protez
stomatologicznych..Ubezpieczenia spoleczne jako element zabezpieczenia spolecznego na przykladzie
inspektoratu zus w szydlowcu oddzial w radomiu.Kredyt hipoteczny w finansowaniu nieruchomosci
mieszkaniowych w polsce na przykladzie banku pko s.a..Rola szkolen w procesie rozwoju zawodowego
pracownikow w przedsiebiorstwie.Analiza jakosci uslug hotelarskich ( na przykladzie hotelu holiday inn a
krakowie).Ocena skutecznosci zarzadzania jakoscia w urzedzie miasta krakowa..Problematyka wdrazania
technologii voip w przedsiebiorstwie wirtualnym.Znaczenie strategii marketingowej w budowaniu pozycji
firmy - na przykladzie cukierniczej spoldzielni roksana w strzyzowie..Sprzedaz przedsiebiorstwa handlowej
spolki osobowej.Ksztaltowanie obciazen dochodow pracowniczych w latach 2002 - 2007.Zaspokojenie
wierzyciala rzeczowego w postepowaniu upadlosciowym.System instytucjonalny unii europejskiej oraz jego
funkcjonowanie w krajach czlonkowskich.Kredyty mieszkaniowe na przykladzie banku pekao s.a..Analiza i
ocena produktywnosci przedsiebiorstwa x jako wyznacznika jego konkurencyjnosci na rynku..Europejski
nakaz aresztowania jako instytucja trzeciego filaru unii europejskiej.Prawnokarna ochrona zycia poczetego na
tle porownawczym.Regionalne strategie innowacji i ich wplyw na rozwoj przedsiebiostw na przykladzie
lodzkiej regionalnej strategii innowacji (loris- loris plus).praca licencjacka budzet gminy .Ocena realizacji
strategii rozwoju gminy czajkow do roku 2006.Ocena funkcjonowania przedsiebiorstwa pkp energetyka
spolka z o.o. Z analiza dzialalnosci ekologicznej.Koszty ksztaltowania bezpiecznegostanowiska pracy dla osob
niepelnosprawnych.Zarzadzanie szkola : miejsce i rola przedmiotu wychowanie do zycia w rodzinie w
szkole.praca licencjacka budzet gminy .Dziecko jako ofiara wykorzystania seksualnego.Szymczak- marcin.
Oprac. - katowice : plan miasta .Zastosowanie metody smed w przemysle szklarskim..Aspekty podatkowe
umowy leasingu.Zarzadzanie gospodarka magazynowa oraz transportem wewnetrznym w przedsiebiorstwie
x..Oddzialy i przedstawicielstwa przedsiebiorcow zagranicznych w polsce.Gospodarowanie gminnym
zasobem nieruchomosci w gminie ustron w latach 2006-2010.Niepoczytalnosc spowodowana
odurzeniem.Licencjacka praca.Podatki dochodowe od osob fizycznych w wybranych panstwach
europejskich.Pierwszy filar emerytalny na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych oddzialu w
czestochowie.Kaczmarek- tadeusz teofil - ryzyko kryzysu a ciaglosc dzialania = business continuity
management .Innowacyjnosc w rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
przedsiebiorstwa nowum.Wplyw dotacji unijnych na rozwoj miasta jastrzebie zdroj.Problemy komunikacji w
procesie pozyskiwania pracownikow.Jakosc stron internetowych a sukces promocyjny biur
turystycznych.Serwery www oparte na licencji floss w zastosowaniach biznesowych. Wydajnosc i
bezpieczenstwo.Dzieciobojstwo - przestepstwo uprzywilejowane czy zabojstwo.praca licencjacka budzet
gminy .Prusek- andrzej. Red. - konkurencyjnosc i innowacyjnosc polskiej gospodarki w unii europejskiej :
praca zbiorowa .Hazard on-line w ue: rynek wewnetrzny a uprawnienia dyskrecjonalne panstw
czlonkowskich.Analiza finansowa spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej na podstawie sprawozdan
finansowych za lata 2007/2008..Pisanie pracy dyplomowej.Zadoscuczynienie za szkody osobowe w
obowiazkowym ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych na
przykladzie towarzystwa ubezpieczen uniqa s.a..Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku
spoldzielczego..Praktyczne zastosowanie metod wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie metody
dcf.Rekrutacja jako forma pozyskiwania wiedzy dla przedsiebiorstwa..Dylematy demokracji w kontekscie
funkcjonowania iii rzeczypospolitej.praca licencjacka budzet gminy .Unijne fundusze strukturalne i ich rola w
niwelowaniu dysproporcji.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna czlonkow zarzadu spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia..praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc panstw za dzialania w
cyberprzestrzeni zagrazajace miedzynarodowemu pokojowi i bezpieczenstwu.Polski system wieziennictwa w
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swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka i standardow europejskiego komitetu do
zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu- okrutnemu lub ponizajacemu traktowaniu albo karaniu.Ocena
ofert wycieczek do grecji i wloch na przykladzie najwiekszych biur podrozy dzialajacych na terenie
polski..Zarzadzanie jakoscia w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego
w wieruszowie.Jak napisac plan pracy licencjackiej.Zaklad w umowach w sprawie unikania podwojnego
opodatkowania zawartych przez polske.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej
pgnig.Walerjan- dorota. - marketing a podatki w 2009 roku : reklama- reprezentacja- promocja- skutki w pitcit i vat .Inwestycje w instumenty pochodne jako zabezpieczenie sie przed ryzykiem.Projekt pawilonu
wystawowego o konstrukcji z rur stalowych. Praca inzynierska budownictwo.Finansowanie malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie firmy peuk s.a..Prace magisterskie z pielegniarstwa.Problemy i bariery
rewitalizacji na przykladzie ksiezego mlyna w lodzi.Stosunki panstwo - kosciol we francji od roku 1789 do
wspolczesnosci.Wykorzystanie programow rozwoju obszarow wiejskich w polsce.System do ewidencji
srodkow trwalych w oparciu o szbd oracle 6i.Analiza podsystemu transportu kolejowego w logistyce
koniecpolskich zakladow plyt pilsniowych..Ocena poziomu i kierunkow wydatkow gminy radomsko w latach
2007-2011..Remont i modernizacja budynku mieszkalnego – studium przypadku. Praca inzynierska
budownictwo.Praca licencjacka kosmetologia.Przeslanki i przejawy rozwoju rynku i uslug logistycznych w
polsce..Nowoczesne centra logistyczne - wazny element lancucha logistycznego.Rezim prawny wojny
powietrznej.Inwestycje rzeczowe wspomagane dotacjami unii europejskiej na przykladzie gminy
czestochowa.Instrumenty marketingowe stosowane przez firme novision.Standardy prawa do dobrej
administracji w porzadku prawnym unii europejskiej i ich zastosowanie w polskim kodeksie postepowania
administracyjnego.Programy lojalnosciowe jako wspolczesne narzedzie marketingu relacji oraz proba
budowy programu na przykladzie stacji paliw.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Reklama
farmaceutyczna.Prawne zasady dzialalnosci ubezpieczeniowej.Strategiczna karta wynikow jako narzadzie
realizacji strategii w jednostkach sluzby zdrowia (na przykladzie samodzielnego publicznego zespolu
zakladow lecznictwa otwartego warszawa - zoliborz).Rola banku ochrony srodowiska s.a. w realizacji
przedsiewziec rozwoju obszarow wiejskich. Analiza na przykladzie banku ochrony sodowiska s.a. oddzial w
lodzi..Ksztaltowanie struktury kapitalowej w przedsiebiorstwie na podstawie sprawozdan
finansowych.System ekspercki doboru materialow i sposobu naprawy konstrukcji betonowych praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Ocena internetowej promocji hufca zwiazku
harcerstwa polskiego czestochowy jako organizacji pozytku publicznego.Procesy integracyjne w ramach
wspolnoty europejskiej.E-learning jako forma szkolen wykorzystywana we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Analiza technologii i kosztow realizacji budynku w aspekcie rozwiazan architektonicznych i
konstrukcyjnych praca inzynierska budownictwo.Projekt domu jednorodzinnego z wykorzystaniem
odnawialnych zrodel energii. Praca inzynierska budownictwo.Znaczenie kompetencji menedzerskich w
pelnieniu wspolczesnej roli nauczyciela.praca licencjacka budzet gminy .Tytuly prac magisterskich.Kapital
zakladowy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia w swietle ustawodawstwa polskiego- na tle
francuskiej spolki kapitalowej.Promocja jako czynnik aktywizacji gminy (na przykladzie gminy
poddebice).Wplyw subwencji na finansowanie oswiaty na przykladzie gminy radomsko.Ocena obslugi
otwartych funduszy inwestycyjnych pioneer przez bank polska kasa opieki s.a.praca licencjacka budzet gminy
.Pancer-cybulska- ewa. - transport lotniczy a regionalne rynki pracy w polsce = the impact of air transport on
regional l.Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania i wspierania sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Konkordat miedzy ii rzeczypospolita a stolica apostolska z 1925 r. Na tle dziejow
wczesniejszych umow konkordatowych..Bilans jako kluczowe zrodlo informacji o sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa.Polityka kredytowa bankow internetowych oraz ich rola w systemie bankowym na
przykladzie oferty kredytowej mbanku.Zapewnienie jakosci procesow produkcyjnych i logistycznych na
przykladzie firmy poligraficznej anro.Fuzje i przejecia: analiza kosztow i korzysci dla
przedsiebiorstw.Wykorzystanie zarzadzania logistycznego na przykladzie firmy makro cash&carry s.a.
polska.Dostosowanie rachunku kosztow i rachunkowosci zarzadczej dla potrzeb zarzadzania
przedsiebiorstwem w warunkach dynamicznej konkurencji.Podatek dochodowy od osob fizycznych w spolce
jawnej.Wykorzystanie oscylatora rsi do konstrukcji strategii inwestycyjnych w warunkach polskiego rynku
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kapitalowego.Ocena sustemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie motoryzacyjnym brembo sp. Z
o.o..Kultura organizacji jako czynnik procesu pracy.Motywy emigracyjne studentow na podstawie badan
studentow rzeszowa- krakowa i warszawy.Organizacja wladz powstania kosciuszkowskiego.Wykorzystanie
fotografii przez sluzby bezpieczenstwa w latach1950-1970.Znaczenie crm w rozwoju marketingu
partnerskiego w firmie knopik-belowski.Mobbing jako przyklad zjawisk patologicznych w srodowisku
pracy..Prawo pracy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczna bankowosc
elektroniczna.praca licencjacka budzet gminy .Budzet jako instrument analizy i kontroli kosztow na
przykladzie przedsiebiorstwa z branzy drzewnej..Uwarunkowania doboru zrodel finansowania sektora msp
na przykladzie firmy compress.Interwencja uboczna.Placowe i pozaplacowe czynniki motywacji do
pracy.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie lecznictwa uzdrowiskowego w wojewodztwie
maloposkim.Ocena atrakcyjnosci sektora tekstyliow reklamowych na przykladzie spolki
zwoltex.Restrukturyzacja organizacyjna na przykladzie centrum dystrybucji agros nova w
tymienicach.Zarzadzanie czasem jako instrument ksztaltowania kultury organizacyjnej
przedsiebiorstwa.System podatkowy w polsce i w wielkiej brytanii. Analiza porownawcza.Funkcjonowanie
podatku od towarow i uslug w polskim systemie podatkowym..Zarzadzanie eksploatacja maszyn i jakoscia w
przemysle meblarskim.praca licencjacka budzet gminy .Venture capital jako forma finansowania
przedsiebiorstw.Niedziolka- pawel. - fundusze hedgingowe a stabilnosc finansowa .Dobor pracownikow na
przykladzie ppup poczta polska.Analiza portfela technologicznego w przedsiebiorstwie produkujacym
szklo..Nowoczesne formy kredytowania stosowne przez bank.Czlonkowie otwartych funduszy emerytalnych
w polsce w latach 2001-2005.Mlodociany w prawie karnym wykonawczym.praca licencjacka budzet gminy
.Praca licencjacka jak pisac.Srodki prawne w postepowaniu egzekucyjnym w administracji.Ksztaltowanie
kapitalu wlasnego w spolce akcyjnej..Znaczenie transferu informacji dla rozwoju obszarow wiejskich.Zakaz
stosowania tortur oraz innego okrutnego- nieludzkiego lub ponizajacego traktowania albo karania.Tematy
prac licencjackich fizjoterapia.Nielaczna- maria. - kompensata dla ofiar przestepstw - prawo a praktyka :
raport z monitoringu dzialania ustawy o.Negocjacje. Techniki i procesy oparte na miedzynarodowym
doswiadczeniu firmy global.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie firmy zagiel s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Merchandising jako instrument marketingu w przedsiebiorstwie
handlowym..Podatkowe aspekty przeksztalcen spolek prawa handlowego - wybrane zagadnienia..Kredyt na
tle innych zrodel finansowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Ochrona prawna
odmian roslin.Proces restrukturyzacji sluzby zdrowia na przykladzie wojewodzkiego specjalistycznego
zespolu opieki zdrowotnej centrum leczenia chorob pluc w lodzi.Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej
spolki amica wronki s.a. w latach 2001 - 2005.Style kierowania w instytucjach samorzadowych na podstawie
urzedu gminy konopiska.Zarzadzanie czasem w logistyce.Przestepstwa przeciwko zyciu w kodyfikacjach
polskich xx w. Analiza z perspektywy winy w swietle ujec normatywnych i egzegezy jurystow.Znaczenie
podatku od nieruchomosci dla dochodow gminy lodz..Giordano- klaudia. - planowanie zrownowazonego
rozwoju gminy w praktyce .Ustroj i organizacjia sluzb specjalnych ii rp.Rynek pracy i przeciwdzialania
bezrobociu w powiecie piotrkowskim.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich
cena.Miedzynarodowe i krajowe prawne normy rachunkowosci leasingu.Zasady ladu korporacyjnego w
spolce akcyjnej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi ii.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy
delic-pol.Strategia integracji wertykalnej jako sposob uzyskania przewagi konkurencyjnej.Dysfunkcje i
patologie zarzadzania zasobami ludzkimi w placowce bankowej.System skarbowy rzeczypospolitej za
panowania wladyslawa iv w swietle korenspondencji stanislawa koniecpolskiego hetmana wielkiego
koronnego.Sprawnosc niepelnosprawnych w aktywnosci kulturalnej. Wybrane zagadnienia tworczosci i
uczestnictwa w kulturze osob niepelnosprawnych.Zarzadzanie szpitalem na przykladzie niepublicznego
zakladu opieki zdrowotnej w mikolowie.Satysfakcja klientow na przykladzie przedsiebiorstw specjalizujacych
sie w myciu cystern.Wykorzystanie serwisu spolecznosciowego do celow promocyjnych.Przestepstwo grozby
karalnej - (art190 kk).Wplyw obciazen podatkowych na wybor formy organizacyjno-prawnej malych i
srednich przedsiebiorstw.Finansowa ocena efektywnosci funcjonowania grupy kapitalowj pamapol
s.a..Zarzadzanie jakoscia uslug na przykladzie biura uslug doradczych.Parametry geotechniczne wegla
brunantnego z okolic zieolnej gory praca inzynierska budownictwo.Rozwoj sektora malych i srednich
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przedsiebiorstw na terenie gminy kocmyrzow - luborzyca.Zastosowanie analizy finansowej do oceny
przedsiebiorstwa j.w.construction holding s.a..Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania ze szczegolnym
uwzglednieniem windykacji.Zarzadzanie jakoscia w polskich przedsiebiorstwach (na przykladzie badan
empirycznych prowadzonych w firmie konsalnet inowopol sp. Z o.o..Pisanie prac lodz.Projektowanie systemu
wynagrodzen na przykladzie firmy budowlanej re-bau sp. Z o.o..Inwestycje jednostek samorzadu
terytorialnego a system zamowien publicznych na przykladzie oczyszczalni sciekow w gminie
druzbice.Abstrakcyjna kontrola konstytucyjnosci w polsce.Policja - podstawowym elementem systemu
bezpieczenstwa narodowego i wewnetrznego.Procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.Sytuacja osob niepelnosprawych na rynku pracy w polsce w latach 2005-2009.Spolka
cywilna-wybrane aspekty funkcjonowania.Ocena uslug generowanych przez hotel linder..praca licencjacka
budzet gminy .Struktura i poziom uzdolnien w prognozowaniu kariery zawodowej.Leasing jako alternatywny
sposob finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw..Linowski- krzysztof. - kontakty skazanych na kare
pozbawienia wolnosci ze swiatem zewnetrznym .Zarzadzanie praca licencjacka.Znaczenie promocji gminy
skawina dla wspolpracy z miastami partnerskimi..Motywowanie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi
na przykladzie firmy gea technika cieplna sp. Z o.o..Skarga na bezczynnosc organow
administracji..Nowoczesne metody finansowania - fundusze venture capital i rynek newconnect..Marketing
polityczny jako droga do utworzenia wojewodztwa czestochowskiego.Podsluch procesowy i operacyjny w
polskim postepowaniu karnym.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kobiele wielkie w latach 2003-2005.praca licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci kredytowej
gospodarstwa rolnego x (na przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w piotrkowie
trybunalskim.Kradzieze samochodow w polsce.Dzialalnosc gospodarcza przedsiebiorstw - cele- zalozenia i
sposoby podejmowania..Spoleczno-ekonomiczne problemy bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach
2008-2010.Doskonalenie wdrozonego systemu zarzadzania jakoscia iso 9001:2000 na przykladzie vds spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Wplyw budowy zbiornika czorsztynskiego na rozwoj turystyki i rekreacji w
gminie czorsztyn.Kara smierci w polsce i wybranych panstwach od czasow najdawniejszych do konca xvi
wieku.Deductibility of interest in company taxation in poland.Funkcjonowanie sieci dostaw na przykladzie
firmy x.Usilowanie jako forma stadialna popelnienia przestepstwa..Rozwoj systemu zarzadzania jakoscia w
urzedzie miasta krakowa oraz ocena jego wplywu na poprawe jakosci swiadczonych uslug.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena satysfakcji klientow w urzedzie z wdrozonym systemem zarzadzania jakoscia na
przykladzie urzedu miasta czestochowa.Podzeganie lub pomocnictwo do samobojstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Barr- nicholas adrian - reformy systemu emerytalnego : krotki przewodnik .Pawlak- karolina. konkurencyjnosc polskiego sektora rolno-spozywczego w handlu z krajami unii europejskiej .Koncepcja pracy
licencjackiej.Koncepcja logistycznej obslugi klienta.Lipka- anna. Red. - koszty jakosci zarzadzania kapitalem
ludzkim a ryzyko personalne : {q [hcm]} <-> hc risk : pr.Wplyw ogloszenia upadlosci pracodawcy na stosunki
pracy.Wyrokowanie i rodzaje wyrokow w procesie karnym.Systemy cyfrowego zarzadzania prawami
autorskimi jako szczegolna forma zabezpieczen technicznych.Marketing - mix w funkcjonowaniu
przedsiebiorstwa swiadczacego uslugi wypoczynkowe..Przeslanki wylaczenia odpowiedzialnosci czlonkow
zarzadu za zobowiazania spolki z o.o..Skutecznosc systemu motywacji w ocenie pracownikow na przykladzie
o/zus w opolu..Wspolczesne zagrozenie wypalaniem zawodowym na przykladzie profesji
nauczycielskiej.Customer relationship management (crm) a marketing tradycyjny.Odstapienie od
prawnoautorskiej umowy licencyjnej.Wojewodzki sad administracyjny w polsce w xx i xxi
wieku.Ekonomiczne i prawne aspekty powstania nadplaty i jej zwrotu.Wykorzystanie funduszy strukturalnych
do podnoszenia kwalifikacji pracownikow (na przykladzie skanska s.a.).Instrumenty pochodne w transakcjach
zabezpieczajacych.Jakosc i kontrola wizualna jako determinanty doskonalenia procesow w przemysle
samochodowym.Dyferencjacja a uniformizm zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwosci.Analiza wybranych
aspektow prywatyzacji przedsiebiorstw na przykladzie pzu s.a..praca licencjacka budzet gminy .System
obslugi klienta jako podstawa tworzenia relacji konsument-sprzedawca.Stadniczenko- stanislaw leszek. Red. propedeutyka praw czlowieka : wspolczesnosc a przyszlosc praw czlowieka .Magazyn soli o konstrukcji z
drewna klejonego i rozpietosci 35 m. Praca inzynierska budownictwo.Sytuacja prawna mniejszosci
narodowych na litwie (ze szczegolnym uwzglednieniem mniejszosci polskiej).Uwarunkowania bezrobocia
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absolwentow w wojewodztwie opolskim w latach 2000-2009..Jednostki pomocnicze gmin.Polityka
mieszkaniowa wladz publicznych wobec zasobu mieszkan na wynajem i jej konsekwencje w polsce w latach
1990-2007.Zarzadzanie zasobami intelektualnymi w internecie.Hipoteka bankowa jako zabezpieczenie
wierzytelnosci bankowych.Zakonczenie pracy licencjackiej.Seminarium ii r.sum.kat.prawa pracy i polityki
spolecznej.Community policing w polsce. Uwarunkowania i realizacja.Olawski osrodek kultury jako instytucja
ksztaltujaca funkcje kulturalna miasta.Projekt hali sportowej praca inzynierska budownictwo.Turystyczna
konferencja na polskim rynku.Dobra osobiste zmarlego tworcy.praca licencjacka budzet gminy
.Przeobrazenia struktuy terenow wiejskich w gminie pokoj.Wplyw obciazen z tytulu vat na wynik finansowy
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy.Propozycja marketingu partnerskiego dla
firmy luxplast g.t.m. jezierscy s.j..zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie prexer sp.z
o.o.Rola promocji i dystrybucji w aliansach strategicznych branzy oponiarskiej..Formy przeciwdzialania
bezrobociu w powiecie czestochowskim w swietle badan wlasnych.Outplacement funkcji personalnej w
procesie racjonalizacji zatrudnienia.E-commerce (na przykladzie sieci sklepow komfort).Czernicki- filip. Red. uslugi portow lotniczych w unii europejskiej i w polsce a prawo konkurencji i regulacje lotnis.zrodla przewag
konkurencyjnych przedsiebiorstw miedzynarodowych.Status uchodzcy..praca licencjacka budzet gminy
.Metody wspomagania zarzadzania lancuchem dostaw w badanej firmie..Doswiadczenie i perspektywy
rozwojowe biur podrozy w polsce..Wspolczesne koncepcje zarzadzania przedsiebiorstwem-analiza
teoretyczna.Kontrola wewnetrzna jako narzedzie efektywnego zarzadzania jednostka
gospodarcza.Przywodztwo jako element zarzadzania i kreowania motywacji wewnetrznej u pracownikow
firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Ocena wybranego elementu zarzadzania jakoscia w odniesieniu do
drukarni..Windykacja skladki zaleglej z umow ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdow mechanicznych na
przykladzie zakladu ubezpieczen x.Wykorzystanie bankowosci elektronicznej w obsludze klienta na
przykladzie banku pko s.a..Wybor formy opodatkowania dochodu przez maly podmiot
gospodarczy..Godlewska- hanna (1960- ). Red. - atrakcyjnosc inwestycyjna a przedsiebiorczosc regionalna w
polsce .Srodki zwalczania przestepczosci zorganizowanej.Projekt i zalozenia techniczne budowy malej stacji
paliw plynnych. Praca inzynierska budownictwo.Reklama w katalogach - analiza i ocena na przykladzie
wybranych wydawnictw.Przepadek jako przedmiot zabezpieczenia majatkowego w procesie karnym.Proces
rekrutacji oraz kariery pracownicze jako przyklad zarzadzania zasobami ludzkimi w policji na przykladzie
samodzielnego pododdzialu prewencji policji w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Charakter
prawny oplaty za gospodarowanie odpadami .Srodki i projekty unijne wykorzystywane w procesach
modernizacyjnych w spolce pkp plk s.a. na przykladzie projektu modernizacja linii kolejowej warszawa-lodzetap ii- lot b odcinek lodz fabryczna - lodz widzew ze stacja lodz fabryczna.Ekonomiczne aspekty
wykorzystywania oprogramowania open source w polsce..Problematyka opodatkowania podatkiem
dochodowym od osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza na przykladzie firmy
mlynarex.Telep- jerzy. - zachowanie ciaglosci zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia .Wplyw polityki panstwa
polskiego w dziedzinie mediow elektronicznych po roku 1989 na obecnosc kultury w programach
telewizyjnych nadawcow o zasiegu ogolnokrajowym i ponadregionalnym..Kompetencje i zadania
pracownikow dzialu logistyki na przykladzie wybranej firmy..Franching jako instrument finansowania malych
i srednich przedsiebiorstw.Projekt przekrycia hali sportowej z lukowych kratownic w konstrukcji stalowej
praca inzynierska budownictwo.System informatyczny dla gospodarki magazynowej w technologii dotnet.praca licencjacka budzet gminy .Standardy w transporcie miejskim w aspektach jakosci i
bezpieczenstwa.Pisanie prac magisterskich wroclaw.Krytyka systemu patentowego z perspektywy badan
empirycznych nad jego efektywnoscia oraz badan bibliometrycznych nad wzajemnym oddzialywaniem nauki
i techniki.Zapewnienie jakosci procesu wytwarzania okien pcv.Wplyw postrzegania przez klientow jakosci
uslug na efekty ekonomiczne salonu swiadczacego uslugi telefonii komorkowej.Zagadnienie istnienia logiki
norm.Zarzadzanie inwestycjami drogowymi na terenie miasta czestochowy.Znaczenie dystrybucji i
profesjonalnej obslugi klienta w procesie swiadczenia uslug turystycznych na przykladzie biura turystycznego
panorama w radomsku.Finansowa ocena dzialalnosci banku spoldzielczego w koniecpolu w latach 20052009.Realizacja prawa do urlopu wypoczynkowego .Komisja pojednawcza jako organ ochrony prawnej.Praca
licencjacka cena.Pracownik jako przestepca w bialym kolnierzyku- w odniesieniu do przestepstwa korupcji
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gospodarczej..Zjawisko nierownowagi kontraktowej zwiazane z zawieraniem umow z wykorzystaniem
instrumentu wzorca umowy w aspekcie funkcjonowania w ramach obrotu prawnego malych i srednich
przedsiebiorcow.Ochrona prawa do opieki oraz prawa do odwiedzin na podstawie konwencji dotyczacej
cywilnych aspektow uprowadzenia dziecka za granice- sporzadzonej w hadze dnia 25 pazdziernika 1980
r..Wplyw lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na rozwoj miasta kutna.Bankowosc internetowa i
modemowa (porownanie ofert dla przedsiebiorstwa).Motywowanie pracownikow na przykladzie banku -alfa..Gospodarka oparta na wiedzy w strategii unii europejskiej - analiza na przykladzie polskiej gospodarki w
latach 2000-2008.Analiza finansowa budzetu gminy na przykladzie gminy brzeznio w latach 20052008.Rekojmia za wady rzeczy na gruncie kodeksu cywilnego.Rozstrzygniecia w postepowaniu
administracyjnym..Obowiazki agenta w umowie agencyjnej.Rodzaje odpowiedzialnosci pracowniczej..praca
licencjacka budzet gminy .Status zydow w polsce w latach 1918-1968.Alkoholizm jako problem spoleczny
wybrane zagadnienia..Organizacja i funkcje urzedu w samorzadach lokalnych.Analiza systemow
motywacyjnych w instytucjach publicznych.Przedsiebiorczosc jako czynnik rozwoju powiatu
krapkowickiego.Rola podatku akcyzowego w ksztaltowaniu dochodow budzetowych panstwa w latach 2008 2010..Spoleczne i zdrowotne problemy osob niepelnosprawnych.Kryteria rozgraniczajace umowe o prace od
umowy zlecenia.Najem i wlasnosc w funkcjonowaniu rynku nieruchomosci.Zrodla finansowania inwestycji w
malych i srednich przedsiebiorstwach w polsce.Stosowanie przepisow postepowania dowodowego do
dysponentow informatycznych.Komunikacja pomiedzy pracownikami a kierownikiem w firmie bp.Analiza
budzetu powiatu myszkowskiego.Bankowosc telefoniczna jako forma bankowosci elektronicznej.praca
licencjacka budzet gminy .Pozycja prawna duszpasterstwa w jednostkach penitencjarnych w polsce.Badanie
wplywu dzialan motywacyjnych na satysfakcje pracownikow instytucji finansowej.Ocena zarzadzania
finansami w przedsiebiorstwie barlinek s.a..Zlece napisanie pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Czynniki satysfakcji klienta w ubezpieczeniach majatkowych.Agencje pracy tymczasowej.Proces
integracji europejskiej i jego wplyw na sektor rolny w polsce.Jawnosc dzialania administracji
publicznej.Pawlowicz- leszek (ekonomia). Red. - polska wobec integracji rynku finansowego w unii
europejskiej .Poglady i dzialalnosc polityczna mao zedonga.Prawidlowosci rozwoju demograficznego polski
w latach 1970-2009.praca licencjacka budzet gminy .Bank depozytariusz-jego rola i funkcje na rynku
kapitalowym..Zarzadzanie produkcja jednostkowych wyrobow metalowych..Instrumenty zabezpieczajace i
inwestycyjne rynku finansowego oferowane przez bank komercyjny podmiotom gospodarczym.Assessment
centre jako nowoczesna metoda pozyskiwania pracownikow na przykladzie gravet consulting sp. Zo.o. Oraz
creative center.Podatek liniowy.Elementy podmiotowe instytucji obrony koniecznej.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Regionalne uwarunkowania rozwoju sektora malych i srednich
przedsiebiorstw - na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Finansowanie dzialalnosci socjalnej gminnych
osrodkow pomocy spolecznej na przykladzie gminy secemin w latach 2009-2011.Zarzadzanie rozwojem i
motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwie grupa biznes polska .Zastosowanie metod analizy dynamiki
w logistycznym systemie produkcyjnym na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Praca magisterska
plan pracy.Stosowanie praktyk ograniczajacych konkurencje w sektorze farmaceutycznym na tle prawa unii
europejskiej.Polozenie prawne kosciola ewangelicko-reformowanego w polsce.Fuzje i przejecia jako forma
rozwoju przedsiebiorstw na przykladzie przejecia sato office gmbh przez nowy styl sp. Z o.o.Finanse
publiczne unii europejskiej.Motywacyjne aspekty wynagrodzenia pracownikow w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie urzedu gminy w wartkowicach.Sektor budowlany w polskim systemie
zamowien publicznych..Gotowe prace.Formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykladzie powiatu
lomzynskiego.Magazyn skladowania nawozow sztucznych. Praca inzynierska budownictwo.Satysfakcja
pracownikow jako element oceny skutecznosci marketingu personalnego w tworzeniu wizerunku firmy jako
pracodawcy..Rola i zadania pracownika socjalnego w instytucjonalnej pomocy spolecznej na przykladzie
miejsko gminnego osrodka pomocy spolecznej w wieliczce.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie stahlschmidt & maiworm sp z o.o..Konspekt pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza determinantow jakosci w procesie wytwarzania mebli..Marketing szeptany jako narzedzie
komunikacji rynkowej.Proces pozyskiwania i derekrutacji pracownikow na przykladzie urzedu miasta
lodzi.Internationalization and globalization strategies for small and medium size companies in
.
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poland.Badanie zaleznosci miedzy satysfakcja z pracy i identyfikacja pracownika z miejscem pracy a wiekiem
i stazem na przykladzie starostwa powiatowego w zawierciu.Nieruchomosc mieszkaniowa jako przedmiot
inwestowania.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie
starostwa powiatowego w plocku.zrodla dochodow budzetow samorzadow terytorialnych i ich ksztaltowanie
sie w latach 2002-2005 na przykladzie gminy rzasnia.Autorskie prawa majatkowe do utworu
audiowizualnego.Banki i parabanki jako zrodlo finansowania gospodarstw domowych.praca licencjacka
budzet gminy .Dystrybucja jako element marketingu mix w przedsiebiorstwie sektora spozywczego..Istota i
znaczenie motywowania pracownikow na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Stany nadzwyczajne w bezpieczenstwie narodowym i wewnetrznym
rp.Zastosowanie narzedzi rachunku kosztow oraz analizy finansowej w przedsiebiorstwie wielobranzowym
swietoszek sp. Z o.o. Z siedziba w lodzi.Wykorzystanie internetu jako medium reklamy w przedsiebiorstwie
handlowo - uslugowym ave katowice.Kara ograniczenia wolnosci i praca spolecznie uzyteczna w polskim
prawie karnym.Gospodarka zapasami w zarzadzaniu firma handlowa na przykladzie spolki akcyjnej cefarmczestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Strategia wejscia na rynek zagraniczny na przykladzie wybranej
firmy.Mlodociany w prawie karnym wykonawczym.praca licencjacka budzet gminy .Rola bieglych
rewidentow w ograniczaniu naduzyc gospodarczych.Analiza rozwoju zrownowazonego funduszu
inwestycyjnego.Proces zarzadzania jakoscia w sieci hotelowej na podstawie hotelu radisson blu w
krakowie..Kredyty konsumpcyjne w dzialalnosci banku pko s.a. na przykladzie i oddzialu w dabrowie
gorniczej w latach 2003-2005.Roszczenie odszkodowawcze przy naruszeniu wspolnotowego prawa
konkurencji.Analiza jakosci uslug ing banku slaskiego..Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy kielczyglow w latach 2007-2011.Kryminalizacja sfery moralnosci seksualnej.
Wzglednosc przestepstwa w czasie i przestrzeni.Pozyskiwanie srodkow na finansowanie inwestycji
publicznych na przykladzie gminy mstow..Nowa umowa kapitalowa. Proces wdrazania w bankach
polskich..praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie strategii marketingowej w branzy odziezowej na
przykladzie firmy joe cox.Wybrane instrumenty przewagi konkurencyjnej w organizacji non-profit na rynku
szkolnictwa (na przykladzie szkoly mistrzostwa sportowego w lodzi).zrodla finansowania srodkow trwalych na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa x w latach 20062010.Formy testamentow w polskim prawie spadkowym.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja prawa
do zabezpieczenia spolecznego w swietle konstytucji rp.Widowisko siatkarskie jako produkt marketingowy
na przykladzie azs-u czestochowa..Economic and social factors determining local development on the
example of klobuck.praca licencjacka budzet gminy .Warunki i efekty wykorzystania funduszy europejskich w
zarzadzaniu rozwojem lokalnym na przykladzie gminy kolbuszowa..Ocena lojalnosci nabywcow
indywidualnych i instytucjonalnych p.p.h.u. echo.Plan pracy magisterskiej.Kreowanie wizerunku miasta na
przykladzie aleksandrowa lodzkiego.Digitalizacja postepowania administracyjnego.praca licencjacka budzet
gminy .Areszt sledczy przy ul. Montelupich 7 wczoraj i dzis.Marketingowe zarzadzanie uslugami sportowymi
na przykladzie wypozyczalni sprzetu sportowego.Charakter postepowania dyscyplinarnego w relacji do
odpowiedzialnosci karnej w wymiarze przeslanek odpowiedzialnosci. Rozwazania w kontekscie
odpowiedzialnosci dyscyplinarnej sedziow sadow powszechnych w rzeczypospolitej polskiej..Proces
doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli w opinii pracownikow szkoly podstawowej nr 17 z
oddzialami integracyjnymi im. Stanislawa wyspianskiego w czestochowie.Wyniki finansowe sektora
bankowego w polsce w latach 2000-2005.Fundusze inwestycyjne na rynku kapitalowym w polskiej
gospodarce.Rozwoj funduszy venture capital w polsce w porownaniu z rynkami w europie zachodniej oraz
stanach zjednoczonych.Analiza efektywnosci inwestowania na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie
s.a. w oparciu o wybrane spolki akcyjne sektora bankowego.Konstytucja czechoslowacka z 1920 roku oraz
polska konstytucja marcowa z 1921 roku - studium prawnoporownawcze.Wplyw rozwoju informatyzacji na
proces planowania produkcji w stora enso poland s.a..Odpowiedzialnosc porzadkowa pracownika
.Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw z funduszy strukturalnych unii europejskiej w
perspektywie do 2013r..System motywacyjny w zarzadzaniu bank bph sa.Spoleczny aspekt zmian
organizacyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa cermit.Materialne i niematerialne formy motywowania
pracownikow..Zarzadzanie podatkiem dochodowym a wynik finansowy.Ekonomiczne konsekwencje
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harmonizacji podatku dochodowego od osob prawnych w ramach unii europejskiej.Mediacje po wyroku
skazujacym..Charakter prawny terapeutycznych i nieterapeutycznych czynnosci lekarskich (prawno-karne
problemy zwiazane z zabiegiem chirurgicznej zmiany plci u transseksualistow.Efektywne wykorzystanie
internetu w procesach biznesowych na przykladzie aukcji internetowej swistak.pl..Analiza dochodow i
wydatkow budzetow jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy czastary w latach 19992003.Promocja na rynku narzedzi ogrodniczych na przykladzie firmy husqvarna.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw kosztow magazynowania na zarzadzanie firma.Budowanie i komunikowanie marki malopolski.
Porownawcze studium przypadku wojewodztwa malopolskiego i regionu wallonii.Tematy
licencjackie.Odpowiedzialnosc karna lekarza za bezprawne umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym w trybie
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.Rodzaje zespolow pracowniczych w zarzadzaniu administracja
publiczna..Analiza technologii i wydajnosci robot wykonczeniowych praca inzynierska
budownictwo.Nawiazanie stosunku pracy..Rola hosteli w rozwoju ruchu turystycznego w
krakowie.Motywacja w zarzadzaniu - system motywacyjny a preferencje pracownikow..Zelazny- rafal. Red. koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynkow : praca zbiorowa .Zbieg nadzwyczajnych postepowan
kontrolnych.Ocena portfela naleznosci w getin banku w latach 2006-2009.Marketingowe funkcje i ocena
skutecznosci bloga na przykladzie bloga tematycznego x.pl firmy y s.a..Wplyw srodkow unii europejskiej na
rozwoj infrastruktury drogowej miasta na przykladzie opola..Lad korporacyjny w spolkach
gieldowych.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza w sprawach o odmowe oraz uniemozliwienie legalnego
przerwania ciazy w polsce.Zarzadzanie systemem edukacyjnym na przykladzie gminy lubliniec.praca
licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja w branzy turystycznej na przykladzie pbp orbis sp.zo
o..Odpowiedzialnosc karna osob fizycznych za zbrodnie popelnione w trakcie konfliktu zbrojnego.Wplyw
akcesji do unii europejskiej na funkcjonowanie bankow spoldzielczych w polsce (na przykladzie banku
spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w piotrkowie trybunalskim).praca licencjacka budzet gminy .Specyfika
odwolan wniesionych od decyzji wydawanych w powiatowym urzedzie pracy w tarnowie w latach 20062007..Rola jakosci produktow i uslug w dzialalnosci firmy dospel sp. Z o.o..Strajk i akcja
protestacyjna..Uzywanie narkotykow wsrod mlodziezy szkolnej..Analiza strumieniowa bezrobocia w
powiecie oleskim w latach 2004-2010.Wspoldzialanie organizacyjne a sprawnosc administracji
samorzadowej.Generowanie tezaurusow dla potrzeb wyszukiwania informacji z wykorzystaniem sieci
neuronowych.Rozumienie zasady neutralnosci swiatopogladowej panstwa.Kasiarze i wlamania do kas w
polsce.Analiza finansowa i jej elementy na przykladzie osrodka hodowli zarodowej sp. Z o.o. W
glogowku..Udzial kobiet w procesie zarzadzania.Seminarium ii r.niest. V r- katedra historii administracji i
mysli administracyjnej.Brdulak- halina. Red. - tworzenie wartosci przedsiebiorstwa na rynku unii europejskiej
: praca zbiorowa .Mystery shopping - analiza i ocena poziomu jakosci obslugi klienta w wybranych punktach
sprzedazy humanic sp. Zo.o..Zarzadzanie gospodarka paletowa w centrum logistycznym.Management
challenge: building organization culture.praca licencjacka budzet gminy .Zakonczenie pracy
licencjackiej.Biznes plan gospodarstwa agroturystycznego.Wybrane aspekty zarzadzania nieruchomosciami
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie domu dziecka w chorzenicach.Rola malych i srednich
przedsiebiorstw w rozwoju spoleczno - gospodarczym gmin wiejskich powiatu kedzierzynsko kozielskiego..Wybrane subkultury mlodziezowe jako przyklad przemian spolecznych i politycznych w
powojennej europie.Wplyw funduszy strukturalnych na konkurencyjnosc przedsiebiorstw.Instrumenty
motywowania. Oczekiwania pracownikow a rzeczywistosc.Projekty wspolfinansowane ze srodkow unii
europejskiej i srodkow publicznych na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy realizowane przez powiatowy
urzad pracy w czestochowie.Zasada bezposredniosci w procedurach karnych wybranych kantonow
szwajcarskich oraz w przyszlym szwajcarskim kodeksie postepowania karnego.Socjologiczne aspekty
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu gminy.Zaskarzenie uchwal zgromadzen spolek
kapitalowych.Zarzadzanie kapitalem intelektualnym jako metoda konkurowania firm na rynku polskim oraz
sposob przyciagania inwestorow.Analiza wykorzystania metody pozostalosciowej podejsica mieszanego dla
potrzeb inwestora.Ryzyko w kredytowaniu ludnosci.Odpowiedzialnosc dluznikow wekslowych.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie kompetencjami pracownikow.Pozamaterialne sposoby motywowania
pracownikow na przykladzie firmy coffee street.Wspolczesne kierunki rozwoju systemu dystrybucji uslug
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turystycznych.Psychologiczne cechy dobrego menedzera.Analiza strategiczna wydawnictwa ksiazkowego na
przykladzie spolecznego instytutu wydawniczego znak..Komitet audytu w radzie nadzorczej spolki
akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Zasady ustalania wyniku finansowego z uwzglednieniem specyfiki
rachunkowosci budzetowej.Wykorzystanie portali spolecznosciowych w procesie rekrutacji i selekcji
pracownikow.Opodatkowanie naleznosci licencyjnych w prawie europejskim i
miedzynarodowym.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy w aspekcie identyfikacji zagrozen
wystepujacych w instytucjach publicznych na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie.Metody
rekrutacji i motywacji personelu w branzy turystycznej na przykladzie hotelu sheraton krakow..praca
licencjacka budzet gminy .Zabezpieczenie kapitalowe gospodarstw domowych przedsiebiorcow rodzinnych
za pomoca produktow unit-linked.praca licencjacka budzet gminy .Rozrachunki z tytulu wynagrodzen w
zakladzie gospodarki komunalnej w zawierciu w latach 2009 - 2011.Rynkowe- techniczne i ekonomiczne
aspekty funkcjonowania w obszrze bankowosci elektronicznej na przykladzie mbanku.Dyspensowanie od
przeszkod malzenskich w prawie kanonicznym a zezwolenie sadu na zawarcie malzenstwa w prawie
cywilnym.Wplyw narzedzi polityki fiskalnej na wielkosc inwestycji.Innowacje w sektorze bankowym na
przykladzie porownania mbanku i pko bp s.a..Metodologia ewaluacji efektywnosci szkolen
zawodowych.Rozwoj miasta i gminy cieszanow: uwarunkowania obiektywne i ocena mieszkancow..praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie outsourcingu w gospodarce magazynowej na przykladzie firmy
flextronics.Zarzadzanie logistyczne systemem dystrybucji i jego realizacja w praktyce.Analiza ryzyka
kredytowego na przykladzie banku pko bp s.a.Wynagrodzenie jako element jakosci zycia w organizacji.Prawo
cywilne.Osterwalder- alexander. - tworzenie modeli biznesowych : podrecznik wizjonera .Propozycja
rachunkowosci finansowej dla malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwasystemy
grzewcze.Sum- katarzyna. - przystapienie polski do strefy euro w swietle analizy porownawczej procesow
integracji walut.Prawo wlasciwe dla indywidualnego stosunku pracy.Analiza gospodarki budzetowej na
przykladzie gminy opoczno w latach 2006- 2010.Rola strategii w zarzadzaniu rozwojem gminy na przykladzie
gminy niepolomice.Gianelli- andrea. - papieze a wojna : od pierwszego swiatowego konfliktu do ataku na
irak .praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unijne- a branza hotelarska w bielsku-bialej i powiecie
bielskim.Determinanty jakosci wyrobow obuwniczych..praca licencjacka budzet gminy .Ryc- kazimierz (1935). Red. - ochrona zdrowia i gospodarka : mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne .Model polskiej skargi
konstytucyjnej.Wielokulturowosc w zarzadzaniu muzeami na przykladzie muzeum etnograficznego im.
Seweryna udzieli oraz muzeum narodowego w krakowie.Ograniczenia w wykonywaniu prawa do wolnej
krytyki na tle obowiazujacego ustawodawstwa.Wplyw kosztow na wynik finansowy na przykladzie bot
elektrowni belchatow s.a..Unikanie i uchylanie sie od opodatkowania na podstawie wybranych regulacji
normatywnych.Tymczasowa ochrona prawna w postepowaniu przed trybunalem sprawiedliwosci i sadem
pierwszej instancji wspolnot europejskich.Znaczenie budzetu w finansowaniu zadan gminy..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa komendy wojewodzkiej policji w
katowicach i jednostki jej podleglych w latach 2005-2009..Problematyka retroaktywnosci prawa w procesach
zbrodniarzy nazistowskich oraz wybrane zagadnienia.Organizacja i funkcjonowanie rady ministrow w
polsce..Analiza procesow rekrutacji do wybranych korporacji miedzynarodowych w kontekscie globalizacji i
gospodarki opartej na wiedzy.Europejska stolica kultury w kontekscie staran lublina o tytul.Realizacja prawa
do wypoczynku przez przepisy o czasie pracy..Wplyw unii europejskiej na rozwoj rolnictwa w
polsce.Skutecznosc metod selekcji na podstawie ypi consulting.Miedzynarodowy pakt praw obywatelskich i
politycznych jako instrument ochrony praw ludnosci rdzennej.Sposob traktowania osob pozbawionych
wolnosci w swietle orzeczen nowego europejskiego trybunalu praw czlowieka..Ceny transferowe w podatku
dochodowym od osob prawnych. Teoria i praktyka.Deluga- wlodzimierz. Red. - marketing terytorialny konkurencyjnosc regionow- przedsiebiorstw a ochrona srodowiska : p.Radecki- wojciech - ustawa o
miedzynarodowym przemieszczaniu odpadow : komentarz .Tematy prac licencjackich.Podpis elektroniczny
jako narzedzie wspomagajace obieg dokumentow w hucie.praca licencjacka budzet gminy .Szydlo- marek. swobody rynku wewnetrznego a reguly konkurencji : miedzy konwergencja a dywergencja .Wplyw form
opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza na obciazenia podatkowe
podatnika..Wybrane mozliwosci finansowania dzialalnosci podmiotow gospodarczych ze srodkow unii
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europejskiej na przykladzie firmy gospodarstwo ogrodnicze tadeusz kusibab.Samuelson- paul anthony ekonomia .praca licencjacka budzet gminy .Postrzeganie systemu zarzadzania jakoscia przez pracownikow na
przykladzie firmy budowlanej.Pisanie prac.Zasady przyznawania prawa pomocy osobom fizycznym w
postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Rola pr w dzialalnosci polskich przedsiebiorstw- analiza i
ocena na wybranym przykladzie..Wplyw czynnikow spoleczno-kulturowych i prawno-politycznych na
funkcjonowanie organizacji gospodarczych.Wyjasnienia oskarzonego w kontekscie prawa do obrony.Kontrola
instytucjonalna w strukturach panstwa..Organizacja oraz warunki funkcjonowania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Postepowanie podatkowe dotyczace opodatkowania przychodow z nieujawnionych
zrodel jako szczegolne postepowanie administracyjne.Stan w federacji usa.System franczyzowy jako
nowoczesna forma rozwoju przedsiebiorstwa.Wykonalnosc orzeczen sadow zagranicznych i ugod sadowych
na podstawie przepisow k.p.c. Oraz rozporzadzen pe i rady (ue).Metody doskonalenia jakosci na przykladzie
przedsiebiorstwa turystycznego orbis travel.Prawo o stowarzyszeniach w drugiej rzeczpospolitej.Wplyw
wybranych typow reklamy na zachowanie konsumenta w malej miejscowosci.Planowanie dzialan z zakresu
marketingu bankowego w oparciu o nowo wprowadzany produkt w mbanku.Seminarium v r.kat.socjologii
prawa.Teoria rol zespolowych mereditha belbina - aplikacja dla zarzadzania specjalistami branzy
nowoczesnych technologii.Mozliwosci finansowania dzialalnosci operacyjnej i inwestycyjnej w malym
przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu produkcji drzewnej arbor z wloszczowy.Analiza skutecznosci
czynnikow motywujacych do pracy w miejskim osrodku kultury w piotrkowie trybunalskim.Srodki przymusu
w egzekucji sadowej.Funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia w firmie boc gazy siewierz..Doktryna
polityczno-prawna polibiusza.Charakterystyka emigrantow polskich w stanach zjednoczonych ameryki na
postawie przeprowadzonych badan..Znaczenie promocji w rozwoju uslug kultury.Wojcik- jerzy wojciech. przeciwdzialanie przestepczosci zorganizowanej : zagadnienia prawne- kryminologiczne i krymin.praca
licencjacka budzet gminy .Ciagle doskonalenie w oparciu o metodologie toyota production system- lean
manufacturing i six sigma.Opodatkowanie naleznosci licencyjnych w prawie europejskim i
miedzynarodowym.Karnoprawna ochrona i odpowiedzialnosc pracownika ochrony .Podatek od
nieruchomosci jako zrodlo dochodow gmin na przykladzie gminy aleksandrow lodzki.Rekalma zewnetrzna w
dzialalnosci marketingowej malego przedsiebiorstwa.Strategia rozwoju spoleczno- gospodarczego gminy na
przykladzie miasta tomaszow mazowiecki.Naprawienie szkody poniesionej w cudzym lub we wspolnym
interesie w polskim porzadku prawnym. Studium teoretyczne z dziedziny rozgraniczenia sfer zastosowania
prawa cywilnego i administracyjnego.praca licencjacka budzet gminy .System ocen pracowniczych na
przykladzie urzedu skarbowego.Uniwersal polaniecki jako jedna z najwazniejszych reform rolnych xviii
wieku..Analiza ekonomiczna funkcjonowania miedzynarodowej firmy systemy polimeryczne barre thomas
poland sp.z o.o..Czynnosci bankowe na przykladzie operacji czekowych i wekslowych.Ocena sytuacji
finansowej jednostki budzetowej na przykladzie miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w
zelowie.Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w polsce.Ocena stanu technicznego obiektu
kubaturowego. Praca inzynierska budownictwo.Slater- robert - dekada wal-marta : jak nastepcy przeksztalcili
dziedzictwo sama waltona w najwieksza firme.Podzial srodkow zgromadzonych na rachunku w otwartym
funduszu emerytalnym po smierci czlonka.praca licencjacka budzet gminy .Inwestycje a wzrost gospodarczy.
Analiza na przykladzie wybranych krajow oecd w latach 1960-2000..Prawo pomocy.Charakterystyka narzedzi
motywowania pracownikow w wybranej organizacji.Zabezpieczenie roszczen dochodzonych w postepowaniu
przed sadem polubownym.Male i srednie przedsiebiorstwa w polityce kredytowej bankow..Polityka
sprzedazy i promocji w internecie na podstawie firmy e-witryna.Starzynska- waclawa (1946- ). Red. zamowienia publiczne a innowacyjnosc przedsiebiorstw : stan obecny i perspektywy .Rzeczywistosc
rozszerzona jako usluga telefonii komorkowej.Wplyw reformy podatkowej na dochody budzetu panstwa w
polsce..Deductibility of interest in company taxation in poland.Jakosc obslugi klienta na podstawie firmy
stela.Status i wykorzystanie statkow powietrznych w konfliktach zbrojnych w swietle prawa
miedzynarodowego prawa humanitarnego.Oferta turystyczna gminy i miasta niepolomice.Ksztaltowanie
strategii marketingowej w branzy odziezowej na przykladzie firmy joe cox.praca licencjacka budzet gminy
.Podejscie do motywowania pracownikow - na przykladzie hipermarketu carrefour s.a..Znaczenie zasad
budzetowych w budzecie ogolnym unii europejskiej.Lokowanie produktu w swietle implementacji przez
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polske dyrektywy o audiowizualnych uslugach medialnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Prywatyzacja i komercjalizacja sluzby zdrowia na szczeblu lokalnym.Prawo pracodawcy do
rozwiazywania za wypowiedzeniem terminowych umow o prace.Motywowanie pracownikow jako element
strategii firmy.Kredyt hipoteczny- jako zrodlo finansowania nieruchomosci przez osoby fizyczne..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena dzialan marketingowych hotelu radisson sas w
krakowie.Determinanty jakosci przy produkcji obreczy kolejowych..praca licencjacka budzet gminy
.Tokarczyk- roman andrzej - prawa narodzin- zycia i smierci : podstawy biojurysprudencji .Swiadek koronny w
aspekcie materialnym i procesowym na tle porownawczym.Podatki lokalne jako zrodlo dochodow gminy
miejskiej i wiejskiej.Praca licencjacka spis tresci.Prawo podatkowe.Skarga kasacyjna i jej skutki w
zreformowanym dwuinstancyjnym postepowaniu sadowoadministracyjnym..Ochrona praw klienta w prawie
bankowym.System motywowania w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie malej firmy..Instrumenty
marketingowe w dzialalnosci firmy lampogas kargas sp. Z o.o..Srodki probacyjne.System pracowniczych ocen
okresowych na przykladzie koncernu farmaceutycznego johnson&johnson.Roubini- nouriel. - ekonomia
kryzysu .Wartosciowanie stanowisk pracy w kontekscie nowej metody..Aspekt spoleczny i ekonomiczny
efektywnosci inwestycji podejmowanych na szczeblu samorzadu gminnego.Polityka kredytowa banku
spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w lesnicy..Kryzys eurolandu i jego wplyw na polityke
podatkowa unii europejskiej.Determinanty decydujace o jakosci przy eksploatacji maszyn i urzadzen.System
partnerski - udoskonalona wersja franczyzy (na przykladzie firmy kolporter spolka z o.o. S.k.a.).praca
licencjacka budzet gminy .Umowy terminowe a ochrona trwalosci stosunku pracy.Dostosowanie bazy danych
eksporu w hucie stali czestochowa spolka z o.o. Do wymogow statystyki unii europejskiej.Analiza gospodarki
budzetowej gminy klomnice w latach 2007-2011.Bleszynska- katrzyna. - redakcja utworu w prasie
drukowanej a ograniczenie praw autorskich .Prawo podatkowe.praca licencjacka budzet gminy .Cena pracy
magisterskiej.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa road w latach 2008-2010.Ocena zrodel
finansowania inwestycji w gminie rzasnia w latach 2006 -2010.Srodki trwale a wynik finansowy firmy
megapol na przestrzeni lat 2004-2009.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa stalprofil s.a. w latach
2005-2010.Aktywne formy ograniczenia bezrobocia na przykladzie powiatowego urzedu pracy w wieluniu w
latach 2003-2005.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie robotniczej spoldzielni
mieszkaniowej hutnik.Analiza dzialalnosci depozytowej bgz w latach 2006-2010.praca licencjacka budzet
gminy .Doskonalenie zawodowe nauczycieli jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w szkole
publicznej.Szwarc- dariusz. - ordynacja podatkowa a system ubezpieczen spolecznych .praca licencjacka
budzet gminy .Wypowiedzenie przez wynajmujacego umowy najmu lokalu mieszkalnego na tle przepisow o
ochronie lokatorow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczno - finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej w zawierciu w latach 2004-2008..Leasing jako forma finansowania
przedsiebiorstw w polsce w obliczu kryzysu.Technologia wykonywania glebokich wykopow z obudowa praca
inzynierska budownictwo.Prawa i wolnosci jednostki w chinskiej republice ludowej.Fundusze unijne a rozwoj
przedsiebiorczosci w wojewodztwie podlaskim.Orzeczenia naczelnego sadu administracyjnego ze skargi
kasacyjnej.Badanie mozliwosci finansowania inwestycji przez gmine osjakow.Zakupy pod wplywem reklamy
inetrnetowej - analiza i ocena na przykladzie wybranej grupy.Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta na
podstawie art.192 k.k..Unijne fundusze strukturalne na obszarze powiatu ostroleckiego i ich znaczenie w
rozwoju regionu.Tematy prac licencjackich z administracji.Metody pozafinansowego motywowania
pracownikow.Leasing jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw..Implementacja marketingu relacji w
bankach na przykladzie banku pko bp sa..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw procesow globalizacji na
sprawowanie wladzy organizacyjnej.Standardy przeciwdzialania procederowi prania pieniedzy z perspektywy
miedzynarodowej.Tajemnica przedsiebiorstwa a know-how - analiza pojec oraz porownanie zakresow
ochrony.Rola audytu wewnetrznego w dzialalnosci kredytowej banku xyz.Ocena fumkcjonowania systemu
produkcyjnego przy produkcji wyrobow artystycznych..Przelew wierzytelnosci hipotecznej.praca licencjacka
budzet gminy .Problemy placowych i pozaplacowych kosztow pracy w polsce.Strategie rozwoju dzialalnosci
operatorow logistycznych na przykladzie ups..Kredyt hipoteczny z doplata rzadowa w polsce na przykladzie
banku pko bp.Skuteczne zarzadzanie ryzykiem w projektach informatycznych.Przedrozumienie w poznaniu
prawniczym.Zbywalnosc akcji w prawie polskim i jej ograniczenia.Wykorzystanie systemow informacyjnych w
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funkcjonowaniu administracji publicznej na przykladzie sadu okregowego w czestochowie.Leasing i jego
ujecie w rachunkowosci leasingobiorcy.Badanie efektywnosci wdrozonego w przedsiebiorstwie przemyslu
motoryzacyjnego systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy..Praca magisterska z
rachunkowosci.praca licencjacka budzet gminy .Uprawnienia konsumenta w razie niezgodnosci towarow
konsumpcyjnych z umowa.Analiza strategiczna jako narzedzie wspomagajace podejmowanie decyzji
rozwojowych przedsiebiorstwa.Potracenie ustatwowe w kodeksie cywilnym i w zasadach europejskiego
prawa umow.Procedury egzekucyjne w praktyce fiskalnej /na podstawie podatku vat/.Kultura meska i
kobieca w zarzadzaniu organizacja.Atrakcyjnosc turystyczna stanow zjednoczonych w opinii polakow.Wartosc
dowodu z zeznan swiadka w polskim postepowaniu karnym.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako
zrodlo informacji o kondycji malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.Proces rozwoju nowych
produktow na przykladzie przedsiebiorstwa myszkowska fabryka naczyn emaliowanych swiatowit
s.a..Analiza strategiczna ksiegarni ksiegarz w kilecach.Wybrane kryminalistyczne aspekty przestepstwa
zgwalcenia.praca licencjacka budzet gminy .Analiza pracy zespolu koparka-samochody przy realizacji wykopu
szerokoprzestrzennego praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Badanie poziomu
zaangazowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy facility management.zrodla
finansowania gminy na przykladzie gminy koniecpol.Sponsoring sportowy jako forma promocji w marketingu
sportowym..Necel- ryszard. - wsparcie osob z rzadko wystepujacymi niepelnosprawnosciami i niektorymi
niepelnosprawnos.praca licencjacka budzet gminy .Mechanizmy prowokacji w reklamie spolecznej..Ochrona
praw uchodzcow w swietle prawa miedzynarodowego.Statut spolki akcyjnej zarzadzanej metoda
projektowa.Korzysci i zagrozenia zaciagania dlugu publicznego przez jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy borow..Analiza ryzyka kredytowego podmiotow prowadzacych uproszczona rachunkowosc
na podstawie przedsiebiorstwa x w banku x..Zarzadzanie nieruchomosciami wspolnoty
mieszkaniowej.Administracja publiczna praca licencjacka.Praca magisterska ochrona srodowiska.Rola
gminnej jednostki informacji turystycznej w promocji turystycznej w regionie.Wdrozenie systemu haccp do
nowo otwartej placowki gastronomicznej..Fuzje i przyjecia na rynku motoryzacyjnym w latach 20002010..Znaczenie funkcji oceny pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan
empirycznych przeprowadzonych w firmie bis multiserwis krapkowice sp. Z o.o..Praktyki w agencji
rekrutacyjnej a przygotowanie do zawodu rekrutera.Ocena skutecznosci zarzadzania kadrami w
przedsiebiorstwie..Spoleczny aspekt zmian organizacyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa
cermit.Marszalek-kawa- joanna. Red. - gospodarka a polityka na przykladzie panstw azjatyckich .Bazy
dostaw incoterms 2000 oraz formy platnosci w kontraktach miedzynarodowych.Zarzadzanie projektem na
przykladzie majowki tatrzanskiej i tatrzanskich wici.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie przetworstwa
tworzyw sztucznych..Wplyw motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie liceum xxx w radomsku.Wplyw
materialnych i niematerialnych narzedzi motywowania na motywacje pracownikow na przykladzie firmy
comex sp. Z o.o..Szkolenia pracownikow jako element motywacji pracowniczej.Sytuacja kobiet na polskim
rynku pracy w aspekcie czlonkowstwa w unii europejskiej.Wplyw reklamy internetowej na zachowania
nabywcze studentow uniwersytetu jagiellonskiego.praca licencjacka budzet gminy .Ocena sposobow
motywowania nauczycieli w zespole szkol we wreczycy wielkiej.Ulgi i zwolnienia w podatku pit w latach
2004-2006.Motywacja jako instrument zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie pt transpol.praca
licencjacka budzet gminy .Przeglad budzetu unii europejskiej. Implikacje dla polski..Wspomaganie sprzedazy
uslug turystycznych przez systemy informatyczne - identyfikacja korzysci i wad.Mechanizm funkcjonowania
funduszy inwestycyjnych w latach 2002-2007.Analiza i utrzymanie jakosci przy produkcji preta w
przedsiebiorstwie x..Stan i perspektywy rozwoju przedsiebiorstw kurierskich na przykladzie firmy
x..Windykacja naleznosci w trybie egzekucji administracyjnej na przykladzie wojewodzkiego inspektoratu
inspekcji handlowej w opolu..Waznosc czynnosci prawnych mortis causa w prawie prywatnym
miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych- jako element rozwoju firmy na przykladzie przedsiebiorstwa amrest.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w sluzbie zdrowia na przykladzie szpitala miejskiego w krakowie.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Niedobor snu a zmeczenie chroniczne w grupie zawodowej pracownikow
biurowych.Motywacja pracownikow oswiaty..Projekt konkurencyjnosci powiatu zawiercianskiego.Ubostwo a
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sytuacja rodzin w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Tradycyjne i nowoczesne metody oceny aktywnego
ryzyka kredytowego w procesie kredytowania przedsiebiorstwa przez bank komercyjny.Wielokulturowosc w
zarzadzaniu muzeami na przykladzie muzeum etnograficznego im. Seweryna udzieli oraz muzeum
narodowego w krakowie.Dzialalnosc kredytowa banku spoldzielczego w bedzinie.Prawa czlowieka w unii
europejskiej.Marketing terytorialny w procesie rozwoju miasta na przykladzie miasta
skierniewice.Determinanty wyboru targowiska jako miejsca zakupu przez klientow - targowiska
tomex.Oszustwo w polskim prawie karnym.Budowa kampanii reklamowej i jej egzemplifikacja.Segmentacja
klientow wybranych lokali uslugowych i ich wplyw na decyzje marketingowe.Obowiazki podatkowe przy
prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej przez osobe fizyczna.Ceny prac licencjackich.Strategia rozwoju firmy
zbozowo-mlynarskiej na przykladzie przedsiebiorstwa mlyn nad warta sp. Z o.o..Rola prezentacji
multimedialnych w pracy inzyniera.Ekonomiczne determinanty rozwoju rynkow oprogramowania w
polsce..Organizacja przyjec dyplomatycznych jako jedna z funkcji- zewnetrznej wladzy panstwa..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie programow pomocowych unii
europejskij w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie spolki cieplociag.Analiza
plynnosci i rentownosci jako narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem na podstawie firmy wolbar.Regionalne strategie innowacji jako element strategii rozwoju wojewodztw w okresie programowania
2004-2006..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw funduszy strukturalnych na konkurencyjnosc
przedsiebiorstw.Reklama internetowa jako narzedzie do promowania wizerunku firmy.Zarzadzanie
organizacjami pozarzadowymi na przykladzie polskiego stowarzyszenia na rzecz osob z uposledzeniem
umyslowym.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w
przedsiebiorstwie przemyslu motoryzacyjnego..Analiza dzialalnosci banku gospodarki zywnosciowej s.a. w
zakresie kredytow hipotecznych w latach 2003-2007.Prawo karne.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj
przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa podlaskiego.Organizacja i dzialalnosc biur podrozy na
przykladzie biura turystyki antalek.Ogolna charakterystyka zasad odpowiedzialnosci karnej i karania w
chinskim kodeksie karnym.Status prawny prezydenta rp w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997
roku.Narzedzia motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie.Dzialalnosc przedsiebiorstw produkcyjnych
branzy stolarki pcv w latach 1995 - 2005 w aspekcie wplywu na srodowisko przyrodnicze.Finansowanie
innowacyjnych przedsiebiorstw na rynku kapitalowym newconnect.Ustroj autonomicznego wojewodztwa
slaskiego w ii rzeczypospolitej.Jak zachecac ludzi do lepszej pracy? - istota systemu motywacyjnego w
przedsiebiorstwie na przykladzie marketu budowlanego praktiker.Zarzadzanie struktura sklepu
internetowego.Problem bezrobocia na przykladzie powiatu krapkowickiego w latach 2005-2011.Przemiany
wizerunku galerii handlowej na przykladzie galerii tarnovia..Jakosc w oswiacie - opinie uczestnikow procesu
edukacyjnego..System zarzadzania wiedza jako czynnik wzrostu efektywnosci i konkurencyjnosci
przedsiebiorstw.Oferta produktowa banku jako element marketingu na podstawie oferty banku
spoldzielczego..Zarzadzanie sluzbami porzadku publicznego.Wplyw zgonow spowodowanych chorobami
cywilizacyjnymi na kalkulacje skladki w ubezpieczeniach na zycie.Funkcjonowanie podatkow w warunkach
zakladu budzetowego.Instytucja swiadka koronnego w polskim ustawodawstwie..Szkolenie pracownikow
jako jedna z funkcji zarzadzania zasobami ludzkimi.Wplywy z podatkow jako zrodlo dochodow wlasnych
gminy.Malajny- ryszard mariusz (1953- ). Red. - konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze
kierunki badan .Internet w strategii marketingowej banku.Budzet jednostki samorzadu terytorialnego jako
odzwierciedlenie gospodarki finansowej na przykladzie gminy klucze w latach 2002 - 2006..Jezak- jan. Red. struktury wlasnosci polskich spolek publicznych a ich strategie rozwoju : praca zbiorowa .praca licencjacka
budzet gminy .Zawod audytora - wczoraj i dzis.System zamowien publicznych a racjonalne wydatkowanie
srodkow budzetowych na przykladzie gminy leki szlacheckie.Faktoring jako produkt bankowy wspomagajacy
funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Analiza aktywizowania
technik sprzedazy produktow finansowych w oparciu o studium przypadku i badania wlasne.Oddzialywanie
administracji publicznej na sytuacje rowerzystow..Kompetencje organow w spolce z o.o. Zagadnienia
prawne.Nowoczesne metody zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach.Pisanie prac
ogloszenia.Czarny- elzbieta. - polska w handlu swiatowym .Wplyw polityki przestrzennej gminy na
dzialalnosc gospodarcza przedsiebiorstw.Polityka promocyjna polskiej organizacji turystycznej wobec rynku
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francuskiego..Zarzadzanie jakoscia i produkcja ksztaltownikow z metali niezelaznych..Analiza finansowa
przedsiebiorstwa dla potrzeb oceny zdolnosci kredytowej.Analiza porownawcza wyceny akcji wybranymi
metodami.Ergonomiczna analiza na wybranych stanowiskach pracy w firmie uslug
samochodowych.Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem
leasingu..Obrona konieczna praca magisterska.Brodzinski- marian g. - spoldzielnie- ich czlonkowie i
samorzady jako kapital warunkujacy przezwyciezenie kryzys.Male i srednie przedsiebiorstwa w polityce
kredytowej bankow..praca licencjacka budzet gminy .Analiza preferencji potencjalnych nabywcow
nieruchomosci mieszkaniowych w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Miejsce i rola malych i srednich
przedsiebiorstw w gospodarce polskiej.Amortyzacja srodkow trwalych na wybranym przedsiebiorstwie i jak
to wplywa na wynik finansowy.Umowa deweloperska w swietle niedozwolonych postanowien umownych
oraz odpowiedzialnosci stron.Lencioni- patrick - odkryj sie : przypowiesc biznesowa o tym- jak pokonac trzy
leki- ktore niszcza zwiazek z.Rekojmia za wady rzeczy na gruncie kodeksu cywilnego.praca licencjacka budzet
gminy .Status prawny wojta..Zarzadzanie programem integracji spolecznej przez gmine
secemin..Rachunkowosc w postepowaniu upadlosciowym przedsiebiorstwa.Pozaumowne formy
zatrudnienia..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie szkolnictwa na przykladzie gminy wiejskiej i
gminy miejsko-wiejskiej.Marketing w przedsiebiorstwie handlowym..Zarzadzanie technologia
informatyczno-komunikacyjna w szkole..Psychospoleczne determinanty skutecznej komunikacji w
firmie.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na obszarach wiejskich na podstawie
badan przeprowadzonych w gminie ujazd..praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki nadania zaswiadczenia
europejskiego tytulu egzekucyjnego.Wplyw wybranych metod przesluchan na wiarygodnosc zeznan
swiadkow.Fundusze unii europejskiej jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w
latach 2007-2013.Polityka panstwa w stosunku do sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Przekrycie
strukturalne pasazu w szkole wyzszej. Praca inzynierska budownictwo.zrodla dzialalnosci inwestycyjnej
gminy jemielnica w latach 2005-2006.Tworzenie i funkcjonowanie niepublicznych zakladow opieki
zdrowotnej na przykladzie zakladu opiekunczo - leczniczego.Wybrane zagadnienia zwiazane z
opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osob prawnych.Instytucja swiadka w polskim procesie
karnym.Zasiedzenie nieruchomosci.Nowak- jacek. - asymetryczne relacje banku i przedsiebiorstwa wobec
zagrozenia upadloscia .Rola marketing - mix w dzialalnosci uslugowej banku pko s.a..Bankowosc
elektroniczna w ing banku slaskim.Instrumenty dluzne w finansowaniu deficytu w latach 20052010.Motywowanie w przedsiebiorstwach. Analiza struktury motywatorow..Ocena wykorzystania internetu
w dzialalnosci handlowo - uslugowej studia graficznego skankolor.Jak pisac prace licencjacka.Nowe
wyzwania dla polskiej sprawozdawczosci finansowej w dobie wdrazania msr/mssf.Weryfikacja struktury
czynnikowej kwestionariusza osi autorstwa coopera i sloana - grupa zawodowa: nauczyciele..Malzenstwo
konkordatowe..Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego w orzecznictwie trybunalu
sprawiedliwosci wspolnot europejskich.Ocena efektywnosci ksztaltowania kadr w polskiej sluzbie cywilnej
na tle rozwiazan europejskich..Odpowiedzielnosc konstytucyjna glowy panstwa.Egzekucja przez zarzad
przymusowy przeciwko dluznikowi prowadzacemu dzialalnosc gospodarcza w formie
przedsiebiorstwa.Wykorzystanie wsparcia unijnego we wdrazaniu systemow zarzadzania z serii iso w
sektorze msp na przykladzie firmy talento - fundusze europejskie.Rola kultury organizacyjnej w komunikacji z
otoczeniem przedsiebiorstwa na przykladzie zwik.Planowanie - rekrutacja i selekcja pracownikow jako
element polityki personalnej.Analiza jakosci i efektywnosci pracy kadry pedagogicznej podczas wypoczynku
na przykladach wybranych instytucji w kielcach.Zaklady pracy chronionej w problematyce
gospodarczej.Europejski bank centralny - jego rola- znaczenie i funkcje w europejskim systemie bankow
centralnych..Charakterystyka wyposazenia uslugowego poronina i bukowiny tatrzanskiej dla potrzeb
turystow.Konwersja wierzytelnosci na udzialy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Czynniki
determinujace funkcjonowanie centrow logistycznych w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Plan
promocyjny dla teatru polskiego w bielsku - bialej.Rachunkowosc w procesie naliczania podatku
dochodowego od osob prawnych.Przeciwdzialanie narkomanii jako przedmiot wspolpracy miedzynarodowej
i regionalnej oraz polityki wewnetrznej..Zatrudnienie terminowe w polskim i europejskim prawie
pracy.Wolnosc wypowiedzi w swietle przepisow prawa.Sposoby podjecia ryzyka terroryzmu-doswiadczenia
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zagranicznego i polskiego rynku ubezpieczen..Funkcjonowanie malej firmy na rynku zaawansowanych
technologii.Sklepy internetowe- asortyment- ceny i warunki sprzedazy.Ryzyko kredytowe w kredytowaniu
potrzeb klientow indywidualnych w dzialalnosci banku powszechna kasa oszczednosci w
ostrolece.Pozaplcowe formy motywacyji pracownikow na przykladzie firmy iqon consulting sp. Z o.o. oraz
firmy x.Analiza porownawcza kierunkow inwestowania oszczednosci przez osoby fizyczne (na przykladzie
funduszy inwestycyjnych i bankow komercyjnych).Rozrachunki z tytulu wynagrodzen w przedsiebiorstwie
budowlanym fanbud.Prawa wyborcze kobiet w roznych regionach swiata..System podatkowy w polsce.
Aspekt unii europwjskiej.Kryzys na rynku kredytow hipotecznych i jego wplyw na dzialalnosc biura
posrednictwa finansowego posrednictwo uslug i ubezpieczen centrum finansowe w latach 2007-2009.Stan
wyzszej koniecznosci (art.26 kodeksu karnego).Analiza budzetu gminy irzadze w latach 2003-2005.Fundusze
inwestycyjne jako forma lokowania wolnych srodkow pieniaznych.Problematyka doboru metody oceny
ryzyka zawodowego..Zasada jawnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego..Ambroziakadam a. - krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w polsce .Porownawcza ocena
uzytecznosci zestawow materialow do napraw i ochrony przed korozja chlodni kominowych praca inzynierska
budownictwo.Wplyw aktywnych instrumentow przeciwdzialania bezrobociu na sytuacje rynku pracy w
wojewodztwie opolskim w latach 2004 - 2009..Zadluzenie samorzadow gminnych w polsce - przyczyny i
skutki.Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka odurzajacego czyli
przestepstwo z art. 178a kodeksu karnego.Znaczenie i mozliwosci rozbudowy lotniska im. Wl. Reymonta w
lodzi.Rola systemu motywowania pracownikow (na przykladzie badan empirycznych w getin noble bank
s.a.).Zarzuty apelacji a podstawy rewizji.praca licencjacka budzet gminy .Prawna problematyka mobbingu w
srodowisku pracy w polsce i unii europejskiej.Ocena funkcjonowania funduszu dotacji inwestycyjnych..praca
licencjacka budzet gminy .Handel narkotykami w szkolach.Walencik- dariusz (1974- ). Red. - prawo
wyznaniowe w polsce (1989-2009) : analizy- dyskusje- postulaty : praca zbiorowa .Dostosowanie podatku od
towarow i uslug do wymogow unii europejskiej.Problematyka piractwa morskiego w swietle prawa
miedzynarodowego publicznego na przykladzie somalii.Zjawisko odchodzenia na wczesniejsze emerytury w
polsce w latach 2001-2006..Analiza bezrobocia na rynku pracy w latach 2005-2007 na przykladzie powiatu
ostroleckiego.Zadania gminy w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.praca licencjacka budzet
gminy .Program operacyjny kapital ludzki 2007-2013 na przykladzie projektow wojewodzkiego urzedu pracy
w krakowie.Recydywa wielokrotna w kodeksie karnym z 1997 roku.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka wzor.Biznes spolecznie zaangazowany. Wspolpraca
przedsiebiorstw z organizacjami pozarzadowymi na przykladzie lozy malopolskiej business centre
club..Lober- rosalie - doscignac czolowke czyli poprowadz firme do sukcesu wzorem najlepszych : 7 zasad
eksploz.Specyfika uslug ubezpieczeniowych na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego w
opolu.Przestepczosc przeciwko zwierzetom z perspektywy prawa karnego i kryminologii.Komornicki- tomasz
- przemiany mobilnosci codziennej polakow na tle rozwoju motoryzacji = transformations in the
da.Uwarunkowania pozyskiwania i redystrybucji funduszy publiczno-gminnych na przykladzie gminy siepraw
i niedzwiedz.Niewyplacalnosc dluznika a umowa faktoringu.Projekt kladki dla pieszych z podwieszanym
przeslem w konstrukcji stalowej praca inzynierska budownictwo.Ochrona pracy kobiet w ciazy- podczas
urlopu macierzynskiego i wychowawczego.Urlop macierzynski.Analiza ryzyka kredytowego podmiotow
gospodarczych na przykladzie banku pko bp sa w latach 2008-2010.Odrebna wlasnosc obiektow
budowlanych w swietle rzadowego projektu zalozen projektu ustawy o odrebnej wlasnosci obiektow
budowlanych z dnia 3 listopada 2010 r..Rachunkowosc zarzadcza jako element systemu zarzadzania..Prace
naukowe.praca licencjacka budzet gminy .Finanse behawioralne- a decyzje inwestorow indywidualnych na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie (gpw).Strategia rozwoju firmy rodzinnej (na przykladzie grupy
ikea).Finansowanie zadan gminy ze srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy gomunice w latach 20032007.Pisanie prac praca.Roznice kulturowe w negocjacjach.Kontrola skarbowa.Terroryzm
miedzynarodowy.Aktywnosc ekonomiczna a stosunki a stosunki miedzynarodowe na przykladzie wybranych
polskich placowek dyplomatycznych w republice federalnej niemiec.Regulacja w telekomunikacji.Badania
wariograficzne w polskim procesie karnym.Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy koluszki 20002006.Konstytucjonalizm ii rzeszy niemieckiej i republiki weimarskiej..Wykorzystanie narzedzi public relations
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w ksztaltowaniu wizerunku firmy onninen.Rozliczenie kosztow dzialalnosci pomocniczej przy zastosowaniu
rachunku kosztow dzialan na przykladzie przedsiebiorstwa artykulow technicznych i uszczelnien trmicznych
polmots.a..Eurooptymizm i eurosceptycyzm w polskiej prasie - wizerunki unii europejskiej w przededniu
referendum unijnego w 2003 r..Postrzeganie jakosci produktow marki coca-cola oraz aspekty przekazu
reklamowego..Zakaz dyskryminacji ze wzgledu na plec w zakresie wynagrodzenia.Uniewaznienie prawa
ochronnego na znak towarowy.Pisanie prac licencjackich krakow.Zarzadzanie procesami magazynowania na
przykladzie firmy x.Proces komunikacji w szkole tradycyjnej i alternatywnej..Funkcje teatru amatorskiego w
spolecznosci lokalnej nowego sacza..Cechy i umiejetnosci dyrektora jako istotny element efektywnego
zarzadzania szkola..Rekrutacja i selekcja pracownikow..Postac w reklamie - analiza na podstawie modelu
fcb..Instytucja racji stanu jako podstawowa zasada priorytetu panstwa w realizacji polityki
zagranicznej.Elementy promocji mix wykorzystywane w dzialalnosci firmy hortex holding s.a..Praca
magisterska z administracji.Przedsiebiorczosc jednostki zalozycielskiej recepta na sukces przedsiebiorstwa na
przykladzie grupy polbau.Zastosowanie analizy finansowej w ocenie wykonania budzetu na przykladzie
budzetu gminy glogowek w latach 2002 - 2006..Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu
nie wykonania polecenia sluzbowego.Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych jako jedna z form
opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialanosc gospodarcza.Marka jako narzedzie przewagi
konkurencyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Udzial srodkow z funduszy strukturalnych w realizacji zadan
inwestycyjnych w wybranych gminach wojewodztwa lodzkiego: w gminie reczno i gminie gidle w latach
2004-2006.Ogolna ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego
oraz analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy..Zarzadzanie zasobami elementu
modelu jakosci w odniesieniu do przedsiebiorstwa produkujacego szyby..Opodatkowanie odplatnego zbycia
nieruchomosci podatkiem dochodowym od osob fizycznych.Wplyw wdrozenia systemow telematycznych
konkurencyjnosci firm transportowych.Analiza finansowa zakladu pracy chronionej (na przykladzie
przedsiebiorstwa stoptex).Coaching - integralna czesc zarzadzania organizacji uczacej sie.Motywacja
pracownikow poprzez stosowanie bodzcow materialnych i niematerialnych na przykladzie pge elektrownia
opole s.a..Zasady rozliczania podatku vat w przedsiebiorstwie i jego wplyw na gospodarke finansowa
przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Zasada uwzgledniania interesu spolecznego i slusznego
interesu obywateli w orzecznictwie i doktrynie.Zarzadzanie przez jakosc wedlug norm serii iso 9000:2000 w
aspekcie zasobow ludzkich.Wylacznie ochrony pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiazaniem umowy
o prace w razie upadlosci lub likwidacji pracodawcy.Podatek dochodowy w polskim systemie
podatkowym..Dopuszczalnosc wydania wyroku zaocznego w postepowaniu cywilnym.Sytuacja
administracyjnoprawna cudzoziemcow w polsce.Zarzadzanie bezpieczenstwem zywnosci w restauracjach na
przykladzie mcdonald’s polska sp. Z o.o..Koszty jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem produkcyjnym
branzy agd..Outsourcing uslug transportowych jako element zarzadzania lancuchem dostaw.Analiza
strategiczna sportowej organizacji studenckiej ( na przykladzie klubu uczelnianego akademickiego zwiazku
sportowego politechniki czestochowskiej).praca licencjacka budzet gminy .Prace zaliczeniowe.Przeslanki
zwalniajace czlonkow zarzadu z odpowiedzialnosci wlasnym majatkiem za zobowiazania spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia na podstawie art. 299 k.s.h..Podatek od towarow i uslug jako podatek od wartosci
dodanej..Przestepca niebezpieczny w swietle polskich uregulowan prawnych.Opodatkowanie uslug
transportowych na przykladzie przedsiebiorstwa pzewozowego biesy sp. Z o.o..praca licencjacka budzet
gminy .Rozwoj dzialalnosci mikrofirm na przykladzie wojewodztwa lodzkiego..Restauracja - przedsiebiorstwo
w praktyce i teorii.Zarzadzanie i planowanie procesu produkcyjnego z charakterystyka przedsiebiorstwa
remo swiat sp. Z o.o..Zagadnienia bezposredniego skutku dyrektyw wspolnotowych.Praca licencjacka
przyklady.Przywodztwo organizacyjne - aspekty psychospoleczne.Zakaz nabywania udzialow wlasnych a
przejecie spolki dominujacej przez jej zalezna spolke z o.o. (downstream merger).Pisanie prac magisterskich
lublin.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw i klientow
indywidualnych.Korczynski- tomasz. - koncesja na roboty budowlane lub uslugi a inne formy realizacji
inwestycji publiczno-prywatnych.Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Odpowiedzialnosc za szkody spowodowane niezgodnym z prawem wykonywaniem
wladzy publicznej.Pierwszenstwo do przyznania gospodarstwa rolnego w trakcie dzialu spadku w
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ustawodawstwie polskim i francuskim.Umowne ograniczenie odpowiedzialnosci dluznika za zobowiazania
umowne.Pisanie prac za pieniadze.Szablon pracy licencjackiej.Prawa korporacyjne akcjonariuszy spolki
akcyjnej z uwzglednieniem zmian prawnych zawartych w dyrektywie 2007/36/we w sprawie wykonywania
niektorych praw akcjonariuszy spolek notowanych na rynku regulowanym.Nadzor wojewody nad
samorzadem gminnym.Kredyt hipoteczny w dzialalnosci getin banku s.a..Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie banku ing.Instrumenty tworzenia przewagi
konkurencyjnej na rynku uslug bankowych ze szczegolnym uwzglednieniem kredytu na przykladzie alior
banku s.a..Zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa ze szczegolnym uwzglednieniem srodkow
unijnych na przykladzie eurocent w opolu..Instrumenty finansowe na rynku kapitalowym w polsce..Churskipawel (1967- ). Red. - zroznicowania regionalne w polsce = (regional differentiations in poland)
.Molestowanie seksualne w miejscu pracy.Rekrutacja-selekcja i adaptacja pracownikow - w poszukiwaniu
skutecznych sposobow pozyskiwania i wprowadzania pracownikow.Nadzor regionalnych izb obrachunkowych
nad samorzadem terytorialnym..Adaptacja pracownika jako jeden z elementow procesu
motywacyjnego.Czynnik ludzki w zapobieganiu wypadkom przy pracy w hutnictwie.Wizerunek klubu
sportowego na przykladzie kks lech poznan s.a..Model monistyczny i dualistyczny organow menedzerskich
spolki akcyjnej.Badanie zaleznosci miedzy satysfakcja z pracy i identyfikacja pracownika z miejscem pracy a
wiekiem i stazem na przykladzie starostwa powiatowego w zawierciu.Ocena kondycji finansowej
sprywatyzowanego przedsiebiorstwa na przykladzie „ciech” sa.Ochrona tajemnicy panstwowej i sluzbowej w
kodeksie karnym z 1997 r. .Przemoc w rodzinie praca licencjacka.Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na
efektywnosc realizacji projektu informatycznego.Wplyw przedakcesyjnej i akcesyjnej pomocy unijnej na
inwestycje na obszarach wiejskich.Prace magisterskie net.Amerykanska polityka gospodarcza w latach 1945 2012.Temat pracy licencjackiej.Rynek produktow w zakresie finansowania zakupu samochodow osobowych
w polsce.Sankcje karne za niezgloszenie wniosku o upadlosc..Ocena ogolnego poziomu bezpieczenstwa
pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach na przykladzie zakladow plyt pilsniowych
k..Rewitalizacja wybranych obszarow lodzi jako proces wspomagajacy rozwoj lokalny.Wycena uslug
zdrowotnych w rachunkowowsci samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie
spzoz we wloszczowie.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstw czlonkowskich ue za orzeczenia sadow
krajowych sprzeczne z prawem wspolnotowym.Spam - komercyjny list elektroniczny.Wizerunek krakowskiej
akademii tanca.Analiza zrodel finansowania gminy ogrodzieniec za lata 2006-2008.Regionalne zroznicowane
warunkow mieszkaniowych gospodarstw domowych.Leasing jako forma finansowania inwestycji
rzeczowych.Lokalizacja jako czynnik wplywajacy na wartosc nieruchomosci na przykladzie wybranych
gmin.Rozwiazania ergonomiczne przestrzeni miejskiej miasta wielunia.Analiza kondycji finansowej
przedsiebiorstwa leasingowego europejski fundusz leasingowy.Instytucja rzecznika praw obywatelskich w
polskim systemie prawa.Ryzyko w dzialalnosci kredytowej bankow hipotecznych na przykladzie getin bank
s.a. - dom oddzial w lodzi.Logistyka w funkcjonowaniu banku (na przykladzie banku pekao s.a.).Wplyw
motywacji na osoby w roznych grupach wiekowych.Znaczenie coachingu w procesie rozwoju pracownikow
ptk centertel..Wplyw form zatrudnienia pracownikow urzedu gminy na procesy swiadczenia uslug
publicznych.Rola systemu jakosci w relacjach z dostawcami i klientami na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Badania wplywu przejecia grupy kapitalowej jc auto przez spolke inter cars s.a. na rentownosc grupy
kapitalowej inter cars s.a..Organizacja rachunkowosci w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie szkol publicznych w gminie opatow w latach 2007-2010.Prace magisterskie warszawa.Kierowanie
zespolem w organizacji finansowej na przykladzie pko bp sa.Rola i znaczenie kultury organizacyjnej w
jednostkach administracji samorzadowej..Zasady gospodarowania nieruchomosciami skarbu
panstwa.Analiza finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa zak s.a..Wykorzystywanie seksualne dziecipornografia dziecieca- handel dziecmi.Eutanazja w biojurysprudencji w aspekcie etyczno-religijnoprawnym.Nowoczesna dystrybucja pasz w przedsiebiorstwie chempest krzepice.Wycena zuzycia srodkow
trwalych w aspekcie rachunkowym i podatkowym.Rozwoj sieci autostrad w polsce. Uwarunkowania
realizacji- analiza korzysci.Fundusze unijne w aspekcie zalozenia wlasnej firmy - teoretyczne podejscie.Pomoc
spoleczna praca magisterska.Leasing jako nowoczesna forma finansowania inwestycji w
przedsiebiorstwie..Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej powiatowego inspektoratu
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weterynarii w olesnie..Determinanty jakosci wyrobow mleczarskich.Prowadzenie spraw w spolce
komandytowo - akcyjnej.Ewolucja polskiej regulacji prawnej dotyczacej gospodarki odpadami w
ogolnosci.Wynik finansowy w ujeciu bilansowo-podatkowym.Chorob- roman. - mozliwosci rozwoju powiazan
integracyjnych rolnictwa z przemyslem spozywczym : (na przykl.Odwolanie darowizny jako instytucja prawa
cywilnego.Rola podatku od nieruchomosci w ksztaltowaniu dochodow gminy na przykladzie gminy
ogrodzieniec w latach 2006-2008.Znaczenie public relations w kreowaniu wizerunku organizacji na
przykladzie zwiazku ochotniczych strazy pozarnych rzeczypospolitej polskiej.Rola zarzadcy nieruchomosci w
procesie zarzadzania wspolnota mieszkaniowa w blachowni.Gospodarka nieruchomosciami w rachunkowosci
gminy.Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych nowoczesnych rozwiazan technologicznych. Praca
inzynierska budownictwo.Kontrola dzialalnosci gospodarczej przedsieborcy na podstawie ordynacji
podatkowej i ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej.Opakowanie na rynku cukierniczym w
polsce.Bariery inicjowania dzialalnosci innowacyjnej w polsce - analiza procesu inwestycyjnego funduszu jci
venture..Roznice w stylach reklamy prasowej na podstawie polskiej i amerykanskiej edycji magazynu playboy
z 2004r..Stany zjednoczone europy?.Gospodarstwa agroturystyczne wojewodztwa opolskiego jako oferenci
uslug turystycznych..Kontrola jakosci rozrusznikow stycznikowych..Ksztaltowanie wizerunku lokalu
gastronomicznego poprzez plasowanie firmy i jej uslug na przykladzie zajazdu hetman.Czy praca w instytucji
publicznej przynosi satysfakcje? O zrodlach zadowolenia lub niezadowolenia z wykonywanego
zawodu.Analiza polis ubezpieczeniowych na przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego commercial
union..praca licencjacka budzet gminy .Pozycja obroncy w procesie karnym w polsce.Intraprzedsiebiorczosc i
ryzyko w zarzadzaniu projektami korporacyjnymi.Kontakt skazanego ze swiatem zewnetrznym poprzez
zatrudnienie.Motywowanie pracownikow do pracy na przykladzie pphu calbud w zagorzewie.Fuzje spolek
telekomunikacyjnych jako konsekwencja liberalizacji sektora telekomunikacyjnego na przykladzie unii
europejskiej i polski.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc marketingowa oraz rozwoj i analiza
strategiczna jednostki uslug kulturalnych - dyskoteka metro w gminie boronow.Konkurencja w prawie
zamowien publicznych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wiercinski- jacek brak swiadomosci albo swobody przy sporzadzaniu testamentu .Amortyzacja srodkow trwalych. Aspekt
podatkowy i bilansowy oraz ich wykorzystanie w praktyce.Procedury controllingu w przedsiebiorstwie.praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja jako sposoby pozyskiwania nowych pracownikow na
przykladzie firmy lux-med.Zwolnienia pracownikow i zagadnienia outplacementu.Dochody- wydatki i
oszczednosci gospodarstw domowych.Rola szkolenia pracownikow w rozwoju zasobow ludzkich
firmy.Samorzad terytorialny w swietle koncepcji nowego zarzadzania publicznego.Integracja pracownikow w
zakladzie pracy chronionej.Strategia rozwoju jako instrument zarzadzania strategicznego w gminie (na
przykladzie gminy lask).Gospodarka finansowa powiatu na przykladzie powiatu opolskiego..Ius contrahendi
unii europejskiej.Marketingowe badania motywow wyjazdow turystycznych polakow za granice.Prawo
konstytucyjne.Analiza porownawcza wybranych systemow informatycznych obslugi sektora tsl.Logistyczne
aspekty transportu morskiego - badanie na przykladzie wybranych podmiotow gospodarczych.Wadliwosc
oswiadczen procesowych stron w postepowaniu administracyjnym..Finansowanie rozwoju regionalnego na
przykladzie gminy wolborz.Wynagradzanie jako element systemu motywowania w przedsiebiorstwie sanitec
kolo sp. Z o.o..Rynek wydawniczy w polsce. Kalkulacja kosztow produkcji ksiazki na przykladzie wydawnictwa
swiat ksiazki.Praca magisterska logistyka.Satysfakcja klientow przedsiebiorstwa art-dom.Sprawozdawczosc
budzetowa na przykladzie urzedu skarbowego w zgierzu.Zarzadzanie rozwojem agentow w zakladzie
ubezpieczen na przykladzie pzu s.a..Administracyjnoprawne zagadnienia funkcjonowania podmiotow
gospodarczych w gminie zawadzkie na przykladzie wybranych spolek kapitalowych.Gettoizacja przestrzeni
miejskiej na przykladzie lodzi.Ocena poziomu rentownosci przedsiebiorstwa x w latach 20022004.Nowoczesne systemy informatyczne obslugi klienta na podstawie firmy x.Siwinski- wieslaw (1934- ).
Red. - teoria i praktyka uslug turystycznych- rekreacyjnych i hotelarsko-zywieniowych w swietle bada.Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa fabryki maszyn i urzadzen famak s.a. w kluczborku..Zarzadzanie
nieruchomosciami w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie zasobow gminy
rudniki.Bukowski- slawomir (1956- ). Red. - globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy .Ocena
zasobow technologicznych przy produkcji zamkow..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw innowacji
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produktowej na satysfakcje konsumenta..Przedsiewziecia dla wdrozenia systemu haccp w przedsiebiorstwie
garmazeryjnym..praca licencjacka budzet gminy .Dochody- wydatki i oszczednosci gospodarstw
domowych.praca licencjacka budzet gminy .Bankowosc inwestycyjna w polsce.Niemieckie roszczenia
odszkodowawczo-windykacyjne wobec polski w swietle prawa miedzynarodowego.Ocena wplywu zmian
organizacji na system zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie fabryki maszyn i urzadzen famak
s.a..Zarzadzanie wiedza jako czynnik zwiekszenia konkurencyjnosci firmy na przykladzie fabryki urzadzen
mechanicznych poreba sp. Z o.o..Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy w aspekcie identyfikacji
zagrozen wystepujacych w instytucjach publicznych na przykladzie starostwa powiatowego w
czestochowie.Pieniezne formy motywowania pracownikow.Sozanski- jaroslaw. - ogolne zasady prawa a
wartosci unii europejskiej : (po traktacie lizbonskim) - studium prawno.Byc jak big mac- czyli jak mcdonalds
zrewolucjonizowal spoleczenstwo i stal sie tajna bronia globalizacji.Problem bezrobocia na przykladzie
lokalnego rynku pracy w powiecie sieradzkim..Zarzadzanie relacjami z dostawcami jako metoda
optymalizacji lancucha dostaw.Ocena systemu motywacyjnego przedsiebiorstwa na przykladzie renault
zodiac witold gut..praca licencjacka budzet gminy .Karty platnicze w ofercie lukas banku s.a..Wykorzystanie
lecznictwa uzdrowiskowego w wojewodztwie maloposkim.Metody minimalizacji obciazen podatkowych w
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi i motywacja do pracy w
trzecim sektorze - na podstawie frdl malopolskiego instytutu samorzadu terytorialnego i administracji w
krakowie.Zwolnienia grupowe w polsce.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp w latach 20072011.Spawozdanie finansowe jako podsatwowe zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie pks
czestochowa s.a..Znaczenie zasobow niematerialnych w zapewnieniu jakosci uslug w powiatowym centrum
pomocy rodzinie.Motywy uczestnictwa ludzi starszych w zajeciach w uniwersytecie trzeciego wieku..Praca
licencjacka politologia.Ochrona wierzycieli spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia po nowelizacji kodeksu
spolek handlowych ustawa z dnia 23 pazdziernika 2008 r..Stalking. Studium problemu.Motywacja
pracownikow w sytuacji zmian wlasnosciowych przedsiebiorstwa.Ocena realizacji strategii rozwoju gminy
czajkow do roku 2006.Dzialalnosc promocyjna przedsiebiorstw na podstawie oceny wybranych kampanii
reklamowych w polsce.Logistyczna obsluga klienta (na przykladzie polskiej telefonii cyfrowej era).Ocena
kondycji finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa agora s.a.Amortyzacja srodkow trwalych w ujeciu
bilansowym i podatkowym na przykladzie skladu budowlanego x.Zarzadzanie utrzymaniem maszyn w
przedsiebiorstwie przetworstwa tworzyw sztucznych..Polityka kredytowa wobec przedsiebiorstw w
zarzadzaniu ryzykiem kredytowym banku.Wykorzystanie promocji jako instrumentu marketingu
terytorialnego na przykladzie gminy aleksandrow lodzki.Przychody linii lotniczych - wybrane aspekty
sprawozdawcze i zarzadcze.Opodatkowanie dywidendy w prawie krajowym miedzynarodowym i
unijnym.Ochrona patentowa programow komputerowych w swietle prawa unii europejskiej.Adamski- jacek.
- nowe technologie w sluzbie terrorystow .Zarzadzanie projektem informatycznym na przykladzie aplikacji
teledicom.Instrumenty zarzadzania ryzykiem kursu walutowego w przedsiebiorstwie..Olanowanie finasowogospodarcze w panstwowym gospodarstwie lesnym lasy panstwowe na podstawie nadlesnictwa
myszyniec.Instytucja swiadka koronnego w polskim ustawodawstwie..praca licencjacka budzet gminy .Kredyt
hipoteczny- jako zrodlo fiansowania nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie banku peko
s.a..Analiza sprawozdan finansowych na przykladzie f.h. ba&c w lodzi.Bytniewski- andrzej. Red. - systemy
informatyczne a rozwoj spoleczenstwa informacyjnego .praca licencjacka budzet gminy .Identyfikacja
zagrozen i ocena ryzyka zawodowego i zakladowego na stanowiskach pracy na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa produkcyjnego..Pracoholizm a zaangazowanie w prace na przykladzie badan
wlasnych.Ocena procesu dystrybucji towarow w wybranym przedsiebiorstwie..Przekroczenie kompetencji
przez organ osoby prawnej.Wdrozenie i wykorzystanie systemu klasy erp- comarch cdn xl - w
przedsiebiorstwie produkcyjnym.Praca magisterska o bezrobociu.Instrumenty przeciwdzialania bezrobociu w
miescie augustow w latach 2010- 2012.Ocena dzialalnosci wybranych organizacji pozarzadowych w zakresie
ochrony praw dziecka.Community policing jako forma rozwoju policji w polsce ze szczegolnym
uwzglednieniem instytucji dzielnicowego.Miessen- markus - koszmar partycypacji .Franchising jako sposob
na sukces gospodarczy na przykladzie firmy mcdonalds.Szkolenie oraz efektywnosc pracownicza na
podstawie wybranego przedsiebiorstwa.Pozyskiwanie i zarzadzanie funduszami europejskimi na przykladzie
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gminy wielka wies.Uwarunkowania srodowiskowe w procesie inwestycyjno-budowlanym.Rola szkolen w
procesie rozwoju zasobow ludzkich na przykladzie firmy handlowej.Wynik finansowy w ujeciu prawa
bilansowego i podatkowego.Wybrane wspolczesne wyzwania wobec polityki personalnej w organizacjach po
akcesji polski do unii europejskiej.Zmiany trojsektorowej struktury gospodarczej rosji w latach 19912008.Polski rynek nieruchomosci mieszkaniowych w 2009 roku.Ksztaltowanie sie konstytucjonalizmu
francuskiego po upadku „ancien regime’u” a konstytucjonalizm polski u schylku xviii wieku (konstytucja 3
maja).Perspektywy strategicznego rozwoju firmy w oparciu o analize czynnikow warunkujacych wzrost
wartosci sprzedazy.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa prezydenta w v republice
francuskiej.Inwestowanie na rynku kapitalowym na przykladzie funduszy inwestycyjnych.Sposoby
rozwiazywania kwestii spolecznych na podstawie miejsko - gminnego osrodka pomocy spolecznej w gminie
staporkow..Fundusze unii eurpoejskiej jako jedno ze zrodel finansowania rozwoju i modernizacji
infrastruktury technicznej na przykladzie wojewodztwa opolskiego..Tematy prac magisterskich
resocjalizacja.Strategia rozwoju malej firmy.Rynek nieruchomosci a koniunktura gospodarcza. Analiza na
przykladzie gospodarki usa w latach 2000 - 2009.Podmioty i zasady posrednictwa pracy.Zasoby ludzkie jako
glowny czynnik sukcesu przedsiebiorstwa.Rola csr w funkcjonowaniu organizacji.Wplyw uwarunkowan
materialowych obrabianych detali na bezpieczenstwo pracy na stanowiskach obrabiarek skrawajacych do
metali..Darowizna mortis causa a zapis windykacyjny.Analiza procesu produkcji i jakosci katownikow
goracowalcowych..praca licencjacka budzet gminy .Innowacyjne kanaly dystrybucji i sprzedazy uslug
ubezpieczeniowych..Style radzenia sobie oraz osobowosc w procesie zmagania sie ze stresem u managerow
wyzszych szczebli.Obsluga klienta jako wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet
gminy .Rozwoj turystyki w estonii po transformacji ustrojowej panstwa..Negocjacje warunkow handlowych w
transakcjach miedzynarodowych na podstawie firmy x.Aborcja na gruncie prawa karnego.Rowne traktowanie
w zatrudnieniu w dziedzinie wynagradzania w prawie polskim i unii europejskiej.Ekologistyka w sferze
gospodarowania odpadami w miescie lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja turystyki w
zkopanem.Formy naruszenia prawa do znaku towarowego w internecie oraz ochrona przed takimi
naruszeniami w swietle orzecznictwa polskich sadow polubownych.Praca licencjacka zarzadzanie.Zadania
samorzadu gminnego - istota i charakter regulacji.Zarzadzanie projektami europejskimi na przykladzie
urzedu gminy w bochni.Analiza procesu podejmowania decyzji zakupu wsrod konsumentow na przykladzie
czytelnictwa..Zadora- halina - pieniadz wspolczesny a kryzysy finansowe .Czynniki sprzyjajace adaptacji
spoleczno- zawodowej wsrod pracownikow pkp polskie koleje panstwowe s.a. zaklad linii kolejowych w
czestochowie.Spis tresci praca magisterska.Wybrane aspekty logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.Analiza dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku
spoldzielczego ziemi piotrowskiej w latach 2006 - 2010.Technologia rfid - technologia innowacyjnego
przedsiebiorstwa.Instrumenty promocji w zarzadzaniu turystyczna marka miasta krakow.Formy demokracji
bezposredniej w wybranych panstwach europy srodkowo-wschodniej.Analiza ekonomiczno - finansowa na
przykladzie poczty polskiej.Zarzadzanie majatkiem i kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie na
przykladzie ppuh alfas spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia zakladu pracy chronionej w lodzi.Sprzeciw
jako srodek zaskarzenia.Tematy prac licencjackich.Fiesta w pracy -pracownicy z kregu kultury
latynoamerykanskiej w polskiej organizacji (na przykladzie instytutu ksztalcenia iberoamerykanskiego el
abanico).Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym (na przykladzie bankow pekao s.a. i pko
bp s.a.).Zbycie przedsiebiorstwa w swietle przepisow prawa polskiego.Lewkowicz- agata. Red. bezpieczenstwo spolecznosci lokalnej .Umowne prawo pierwokupu - zarys instytucji na gruncie kodeksu
cywilnego.Bezposrednia skutecznosc dyrektyw we wspolnotowym prawie ochrony srodowiska.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza innowacyjnych form prezentacji wybranych warowni jurajskich..Cechy i
kompetencje menedzera na przykladzie teatrow kto i scena stu..Przeslanki stwierdzenia niewaznosci decyzji
w postepowaniu administracyjnym.Rozwoj przedsiebiorstwa demar - studium przypadku..praca licencjacka
budzet gminy .Ksztaltowanie motywacji do kariery zawodowej na przykladzie osob uprawiajacych sporty
silowe.Wspieranie i promowanie sportu jako element zarzadzania w kontekscie zadan wlasnych gminy na
przykladzie lodzkiego klubu sportowego.Bezrobocie wsrod mlodziezy w powiecie
skierniewickim.Doskonalenie systemow zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie
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urzedu miasta tarnowa..praca licencjacka budzet gminy .Logistyka dystrybucji w branzy odziezowej na
przykladzie malego przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .Ocena srodowiska pracy i zagrozen
wystepujacych w firmie grupa serwisowa premia sp. Z o.o..Pisanie prac wroclaw.Analiza funkcjonowania
handlu internetowego w polsce.Policja panstwowa w ii rzeczpospolitej.Kryminalistyka w kryminale - na
podstawie powiesci borysa akunina- marka krajewskiego i jefferyego deavera.Ocena dzialalnosci
powszechnego zakladu ubezpieczen s.a. na tle rynku ubezpieczeniowego w polsce..praca licencjacka budzet
gminy .Przestepstwo falszowania dokumentow uprawniajacych do przekraczania granicy w prawie
polskim.Promocja miasta praca magisterska.Budzet panstwa jako podstawa polityki socjalnej.Wspolpraca
organizacji pozarzadowych z administracja publiczna na tle ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i
wolontariacie..Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa z perspektywy rachunkowosci (z ilustracja
na przykladzie grupy futura prime s.a.).Finansowe determinanty rozwoju gminy. Studium przypadku gminy
buczek..Proby wprowadzenia ograniczen i zakazow w stosowaniu okreslonych broni konwencjonalnych na
wspolczesnym polu walki.Praca magisterska przyklady.Systemy innowacyjne zastosowane w sklepach
internetowych..Kredyty preferencyjne w polityce restrukturyzacji rolnictwa..Ochrona wzoru przemyslowego
w prawie polskim.Wplyw jakosci produktow na relacje z klientami i konkurencyjnosc zakladu uslugowoprodukcyjnego emiter..Kampania promocyjna dla hurtowni na przykladzie firmy bumix.Rachunek kosztow w
przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy kilen.Zintegrowany system zarzadzania jakosciasrodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie firmy abb poland sp. Z o.o..Analiza
ryzyka kredytowego na podstawie banku spoldzielczego w pajecznie.Organizacje pozarzadowe. zrodla
finansowania fundacji.Strategia promocji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy konfekcyjnej x.Stwierdzenie
niewaznosci malzenstwa w zakresie zgody malzenskiej w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r.- wybrane
zagadnienia..Kurator dla osoby prawnej podlegajacej wpisowi do rejestru przedsiebiorcow krajowego
rejestru sadowego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kryzysu
finansowego na dzialalnosc deweloperska.Ocena zarzadzania ochrona srodowiska na przykladzie gminy
strzelce wielkie.Pisanie prac licencjackich lublin.Jak napisac prace licencjacka.Zwyczajne srodki odwolawcze
od wyrokow w prawie karnym polskim i niemieckim.Aplikacja wspomagajaca badanie sprawozdan
finansowych.Nowoczesne instrumenty kreowania wizerunku marki wykorzystywane przez polskie banki na
przykladzie multibanku.Przestepczosc zorganizowana- aspekty kryminologiczne i prawnokarne.Znaczenie
instrumentow wsparcia sektora msp w poprawianiu jego konkirencyjnosci.Kara pozbawienia wolnosci wobec
kobiet - wybrane aspekty..Znaczenie kosztow w analizie finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa oczyszczania miasta eko serwis sp. Z o. O..Przyklady prac licencjackich.Zadlo- katarzyna. - o
wartosci zaufania : komunikacja i budowa zaufania a rynkowa wartosc przedsiebiorstwa .Meredyk- kazimierz
(1945- ). Red. - rozwoj gospodarczy a rynek i innowacje .Pomoc publiczna przedsiebiorcom..Wstep do pracy
licencjackiej.Ksztaltowanie struktury kapitalu na przykladzie miedzynarodowych spolek gieldowych: orlen
s.a.- statoil- bp oraz chevron texaco.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Fraser- james curtis forensic science : a very short introduction .Zadluzenie sluzby zdrowia i metody jego restrukturyzacji na
przykladzie szpitala x.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego w sektorze detalicznym na
przykladzie ing banku slaskiego.Zlece napisanie pracy magisterskiej.Sposoby finansowania dzialalnosci
deweloperskiej.Podatek od spadkow i darowizn i jego udzial w calkowitych wplywach podatkowych na
przykladzie urzedu skarbowego w ostrolece.Analiza finansowa podstawa oceny finansowej przedsiebiorstwa
x w latach 2006-2010.Zatrudnienie zolnierza w sluzbie wojskowej.Bezrobocie praca magisterska.Specification
of goods and services and the scope of protection of trademarks and design rights.Wplyw regulacji prawnych
na ksztaltowanie sie bankowosci inwestycyjnej w usa..Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki z o.o. info w latach 2006-2008.Kredyt jako zrodlo finansowania
przedsiebiorstw.Rolnictwo polskie w aspekcie procesow integracyjnych unii europejskiej..Wspolczesne
rozwiazania konstrukcyjne w zakresie scian metalowo szklanych mocowanych punktowo. Projekt
przeszklenia i fragmentu konstrukcji nosnej sciany. Praca inzynierska budownictwo.Analiza procesu
zarzadzania zasobami ludzkimi w malym przedsiebiorstwie sieci franczyzowej w dobie stale rosnacej
konkurencji- na przykladzie firmy x.Witkowski- stanislaw aleksander (1947- ). Red. - sukces w zarzadzaniu
kadrami : elastycznosc w zarzadzaniu kapitalem ludzkim..Seminarium v r.kat.pow.historii panstwa i
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prawa.Ocena bezpieczenstwa na rynku kart platniczych w polsce na tle jego dynamicznego rozwoju.Bakhenryk. Red. - gospodarka polski w unii europejskiej : wybrane zagadnienia rynku wewnetrznego
.Finansowanie programow wspierajacych uslugi rynku pracy swiadczonych przez powiatowy urzad pracy
osobom bezrobotnym na przykladzie powiatu laskiego.Dzialania marketingowe na rynku wyrobow
alkoholowych na przykladzie firmy janton.Diagnozowanie pamieci ejdetycznej z zastosowaniem testow i gier
w szkoleniu menedzerow.Wykorzystywanie funduszy pomocowych w polskim sektorze msp. Analiza
empiryczna..Tajemnica lekarska w postepowaniu karnym.Instytucjonalna ochrona konsumenta uslug
bankowych.Ocena targow jako elementu komunikacji przedsiebiorstwa z rynkiem.Prawna instytucjonalizacja
partii politycznych w polsce..Rentownosc jako narzedzie oceny efektywnosci gospodarowania.Rozwoj
klastrow i parkow technologicznych w regionie lodzkim.Analiza ryzyka kredytowego sektora msp w esbanku
banku spoldzielczym w radomsku w latach 2005 - 2009.Zarzadzanie zasobami ludzkimi. System ocen
pracowniczych.Zasady pisania prac dyplomowych.Prezentacja oraz ewidencja kosztow dla celow
sprawozdawczosci finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa energetycznego systemy cieplownicze s.a. w
czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci
depozytowej na przykladzie nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w latach 2005 2009.Podstawy wobec zmian organizacyjnych na przykladzie kredyt banku i tuir warta s.a..Zamowienia
publiczne w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w
radomsku.Marszalek-kawa- joanna. Red. - gospodarka a polityka na przykladzie panstw azjatyckich
.Globalizacja dzialalnosci sieci detalicznej na przykladzie inditex.Wspieranie dzialan marketingowych nowymi
instrumentami pomocy dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Komunikacja niewerbalna.Znaczenie
sektorowego programu operacyjnego -- restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj
obszarow wiejskich 2004-2006 jako instrumentu realizacji wspolnej polityki rolnej unii europejskiej w
polsce..Odzyskiwanie mienia przyjetego przez panstwo polskie po ii wojnie swiatowej na gruncie prawa
polskiego i miedzynarodowego- z uwzglednieniem kwestii majatkow zydowskich.Zielonko-jung- katarzyna. ksztaltowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta .Uwarunkowania skutecznego
przywodztwa na przykladzie pododdzialu wojskowego.Analiza marketingowa teatru posk-u w londynie na tle
przemian demograficznych diaspory polskiej i zmian w systemie finansowania dzialalnosci kulturalnej
organizacji charytatywnych w wielkiej brytanii.Analiza skutecznosci funkcjonowania systemu eurogap w
firmie perka przemyslaw. Produkcja pieczarek.Analiza struktury dochodow miasta na prawach powiatu (na
przykladzie miasta lodzi).Czynniki przyciagajace pracownikow do pracy w przedsiebiorstwie na przykladzie
tesco hipermarket w czestochowie.Miasta metropolitalne i wspolpraca miedzynarodowa na przykladzie
lodzi.Franczyza jako zrodlo finansowania przedsiebiorstwa.Aktywny wypoczynek w okresie letnim szansa
rozwoju turystyki w powiecie nowosadeckim.Integracja w unii europejskiej.Znaczenie- funkcjonowanie oraz
perspektywy rozwojowe centrow logistycznych w polsce..Ochrona wierzycieli na gruncie przepisow o
stosunkach majatkowych miedzy malzonkami..Dobra osobiste osob powszechnie znanych.Proces rekrutacji
na przykladzie firmy mota-engil central europe.Significance of strategic analysis in small & medium
enterprises. On the basis of sbi company study..Projekty wspierajace dzialalnosc oswiatowa w gminie
klomnice.Wdrozenie i efektywnosc funkcjonowania systemu crm w malym przedsiebiorstwie na podstawie
firmy naima.Proces rekrutacji i selekcji na przykladzie wybranej firmy.Prawo do uzyskania informacji z art. 61
konstytucji rp w swietle rozwiazan przyjetych w ustawie o dostepie do informacji publicznej.Ewidencje
podatkowe jako zrodlo informacji o malym przedsiebiorstwie na przykladzie podmiotu delikatesy
s.c..Przestepczosc zorganizowana.Zastaw na akcjach w obrocie tradycyjnym.Systemy motywacyjne w firmie
bac-pol s.a. w dobie kryzysu w branzy fmcg.Sposoby wykorzystania arkusza kalkulacyjnego exel w komorce
zamowien publicznych jednostki wojskowej.praca licencjacka budzet gminy .Warunki rozwoju handlu
internetowego w branzy komputerowej na przykladzie firm komputerowych z rynku lodzkiego.Rentownosc
przedsiebiorstwa branzy budowlanej na przykladzie firmy wlodar..Analiza przeplywow pienieznych
przedsiebiorstwa podstawa oceny mozliwosci platniczych na przykladzie firmy tell s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie zabkowickim na przykladzie powiatowego urzedu
pracy w zabkowicach slaskich.Zarzadzanie personelem w hotelu prywatnym na przykladzie hotelu
europejskiego..Analiza ekonomiczno-finansowa kghm polska miedz s.a. w latach 2002-2006.Rola funduszy
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strukturalnych i programow pomocowych w rozwoju rolnictwa (naprzykladzie gminy rozprza w latach 20042006).Malajny- ryszard mariusz (1953- ). Red. - konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze
kierunki badan .praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko na rynku nieruchomosci. Kryzys amerykanski.Polskie
malzenstwo konkordatowe..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania budownictwa
mieszkaniowego..Przyczyny i skutki konfliktow w miejscu pracy na przykladzie pizzerii.Charakterystyka
porownawcza mafii sycylijskiej oraz przestepczosci zorganizowanej w polsce.Trwalosc prawidlowych decyzji
administracyjnych.Zastosowanie koncepcji marketing mix w polskich klubach pilkarskich na przykladzie wisly
krakow.Zarzadzanie finansami placowki oswiatowej na przykladzie zespolu szkolno-przedszkolnego nr 4 w
myszkowie.Umowny dzial spadku w prawie francuskim i polskim.Praca magisterska z rachunkowosci.praca
licencjacka budzet gminy .Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’10 : praca
zbiorowa .Postrzeganie systemu zarzadzania jakoscia przez pracownikow przedsiebiorstwa robot drogowych
sa w poddebicach.Ochrona akcjonariuszy mniejszosciowych spolki zaleznej w grupie spolek.Analiza
porownawcza rynkow pracy w krajach unii europejskiej w perspektywie strategii lizbonskiej w latach 20042008.Analiza wskaznikowa jako narzedzie przewidywania upadlosci przedsiebiorstwa.Rola projektow
europejskich w rozwoju regionow w wybranych krajach unii europejskiej.Przywodztwo organizacyjne aspekty psychospoleczne.Sprawnosc systemu organizacyjnego policji (na przykladzie komendy miejskiej
policji w lodzi).Charakter prawny gwarancji bankowej - zarys pogladow doktryny i
orzecznictwa.Niedostosowanie spoleczne a przestepczosc i zachowania dewiacyjne dzieci i
mlodziezy.Wykonywanie kary dozywotniego pozbawienia wolnosci.Funkcjonowanie controllingu w
przedsiebiorstwie na przykladzie poczty polskiej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w warunkach wdrazania
systemu zarzadzania jakoscia w publicznej jednostce medycznej.Problematyka jakosci w polskich
przedsiebiorstwach przemyslu spozywczego.Zarzadzanie ryzykiem kredytow gospodarczych na przykladzie
banku pko bp.Samorzad terytorialny wobec integracji z unia europejska na przykladzie gminy
hanna.Koncepcja promocyjnego - mix w dzialalnosci parkhotelu prinz carl.Stany zjednoczone
europy?.Zielonko-jung- katarzyna. - ksztaltowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta
.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec kobiet w polsce.Wystepek kazirodztwa w polskim kodeksie
karnym z 1997 r..Obciazenie fiskalne przedsiebiorstwa.Reklama jako narzedzie promocji marketingu
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Postrzeganie jakosci uslug bankowych w polsce.Prawo
swiadka do odmowy zeznan w postepowaniu karnym..Doskonalenie procesow produkcyjnych w branzy
metalowej na podstawie firmy multimetal..Zarzadzanie przez podatki na przykladzie gminy i miasta
przysucha.praca licencjacka budzet gminy .Marketing eksportowy w dzialalnosci polskich przedsiebiorstw na
rynku miedzynarodowym.Ankieta do pracy licencjackiej.Opodatkowanie transgranicznego przeplywu
dywidend w prawie unii europejskiej.Kotowski- wojciech. - prawo o ruchu drogowym : komentarz .Ocena
zdolnosci kredytowej na przykladzie banku spoldzielczego ziemi kaliskiej.Gospodarka odpadami ze
szczegolnym uwzglednieniem recyklingu w lodzi.Budzetowanie kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie niemieckiego podmiotu gospodarczego lange - maschinen und stahlbau z lunen.Zasady i
dyrektywy sadowego wymiaru kary.praca licencjacka budzet gminy .System haccp w przedsiebiorstwach
gastronomicznych na przykladzie rynku rzeszowskiego..praca licencjacka budzet gminy .Placowe instrumenty
motywowania pracownikow na przykladzie urzedu gminy zapolice..Analiza finansowa spolek alma market
s.a. Oraz bomi s.a..Analiza poziomu i struktury wplywow i wydatkow gminy wloszczowa w latach 2000 2003.Ocena zmian struktury dochodow w gminach miejsko-wiejskich.Strategia intensyfikowania sprzedazy
detalicznej w sektorze handlu artykulami spozywczymi.Exchange traded funds (etf) na polskiej gieldzie
papierow wartosciowych.Jedrzejewska- sidonia (1975- ). Red. - budzet ue 2014-2020 dla polski : jak
efektywnie wykorzystac fundusze unijne? : materialy poko.Organizacja sadownictwa powszechnego w polsce
.Ewidencja ksiegowa funduszy pomocowych z unii europejskiej na przykladzie malych i srednich
przedsiebiorstw..Harmonizacja podatku akcyzowego na przykladzie unii europejskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Ekologistyka jako instrument zarzadzania w gospodarce odpadami (na przykladzie gminy
miasta tomaszow mazowiecki).Zloto i monety jako inwestycje alternatywne na polskim rynku
kapitalowym..Historia administracji.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie miedzynarodowych
standartow rachunkowosci w polsce i ich wplyw na rachunkowosc polska.Finansowe aspekty walki z
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bezrobociem w wojewodztwie lodzkim na przykladzie powiatowego urzedu pracy w lasku.Przykladowe
prace licencjackie z administracji.Wykorzystanie zasobow ludzkich do oceny funkcjonowania systemu
produkcyjnego..Bezpieczenstwo i higiena pracy w szkolach i placowkach oswiatowych na podstawie gminy
lgota wielka.Ustroj organow policji.Instytucja wydziedziczenia w polskim prawie cywilnym.Patologie w
procesie zarzadzania pracownikami. Zjawisko mobbingu.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska
pedagogika.Przepisywanie prac magisterskich.Analiza systemu zarzadzania gmina kaweczyn.Wizerunek
placowki medycznej jako kryterium jej wyboru przez pacjentow.Europejska spolka prywatna - spolka z o.o.
Dla europy.Lencioni- patrick - walka o wewnetrzne wplywy w firmie : przypowiesc o przywodztwie- ktore z
kolegow czyni ry.Wplyw szkolen pracowniczych na realizacje sciezki kariery zawodowej na przykladzie
koncernu energetycznego fortum power and heat polska sp.zo.o.Ryzyko kredytowe i zdolnosc kredytowa
jako elementy warunkujace uzyskanie kredytu przez podmioty gospodarcze.praca licencjacka budzet gminy
.Przestepstwo znecania w kodeksie karnym z 1997 r..Kepinski- jakub. Red. - rynek farmaceutyczny a prawo
wlasnosci intelektualnej .Analiza kondycji finansowo -ekonomicznej spolki ruch chorzow s.a. w latach 20082010.Koszty reklamy na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego mebin.Kultura organizacyjna w
przedsiebiorstwie zorientowana na rozwoj..praca licencjacka budzet gminy .Ochrona szczegolna stosunku
pracy dzialaczy zwiazkowych .Wybrane aspekty zarzadzania personelem w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie urzedow gmin wiejskich powiatu klobuckiego.Pedofilia jako problem
spoleczno-prawny.Recepcja anglo-amerykanskiego systemu ochrony wierzyciela do prawa polskiego.Ocena i
analiza wybranych procesow logistycznych w przedsiebiorstwie na przykladzie p.p.u.h. el-team.Korekta prac
magisterskich.Unia europejska wobec narkotykow i narkomanii.Podmioty zagraniczne w polskim obrocie
gospodarczym.Uklad pracy magisterskiej.Wizerunek zakladu energetycznego czestochowa w ksztaltowaniu
relacji z klientami.Ocena przebiegu wspolpracy gospodarczej polski z krajami unii europejskiej w latach 19922004.Profil wspolczesnego pracownika hotelarstwa.Strategie zarzadzania gmina ukierunkowane na
tworzenie sprzyjajacych warunkow do rozwoju przedsiebiorczosci..Zarzadzanie i gospodarowanie funduszem
ubezpieczen spolecznych..Urzad kanclerza w rzeczpospolitej szlacheckiej do czasow oligarchii
magnackiej.Rekrutacja i selekcja kadr jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie gminnego
centrum pracy w koniecpolu..Przyklady prac magisterskich.Zastosowanie zobiektyzowanych metod oceny
zdolnosci kredytowej dla klientow instytucjonalnych.Kobiety na polskim rynku pracy..Zatrudnienie
tymczasowe w aspekcie prawnym.Uwarunkowania systemu przeplywu towarow w branzy
mleczarskiej..Gotowe prace magisterskie.Wybrane sposoby ograniczania rozmiarow przeludnienia
wiezien.Funkcjonowanie banku centralnego na przykladzie narodowego banku.Wybrane aspekty
funkcjonowania polskiego rynku finansowego.Wplyw funduszy strukturalnych na zrownowazony rozwoj wsi
w powiecie ostroleckim.Analiza finansowa w ocenie konkurencyjnosci wybranych spolek.Ekonomiczny
rozwoj agroturystyki w wojewodztwie zachodniopomorskim..Prawnokarne aspekty eksperymentu
medycznego.Istota i znaczenie jakosci w produkcyjnej dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
myszkowskiej fabryki naczyn emaliowanych swiatowit s.a..Sytuacja prawna energetycznego sektora
przesylowego - zagadanienia wybrane.praca licencjacka budzet gminy .Rekojmia wiary publicznej ksiag
wieczystych..Spis tresci praca magisterska.Wykorzystanie franchisingu w branzy vendingowej (na przykladzie
firmy master).Zachodnioeuropejskie koncepcje integracji europejskiej w xx wieku i na poczatku xxi
wieku.Szczypior- michal. - rozliczenia podatku vat pomiedzy gminami- powiatami- wojewodztwami a ich
jednostkami organizac.Janowski- jacek. - informatyka prawa : zadania i znaczenie w zwiazku z
ksztaltowaniem sie elektronicznego obrotu.Zasady zatrudniania pracownikow urzedow gmin w swietle
nowej ustawy o pracownikach samorzadowych.Bankowe wzorce umowne w stosunkach
konsumenckich.Analiza rynku pracy na przykladzie wojewodztwa podlaskiego.Finansowanie rynku
nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w latach 2008-2010..Niepelnosprawnosc - wplyw mediow na
ksztaltowanie postaw i swiadomosci spolecznej wobec kulrtury osob niepelnosprawnych.Organizacja
partnerstwa i struktura zarzadzania przy budowie stadionow pilkarskich na przykladzie ostrowca
swietokrzyskiego- krakowa i warszawy.Ksztaltowanie oferty ror dla osob starszych.Jakosc uslug przewozowo pasazerskich w polsce w opinii uzytkownikow (na przykladzie pks lodz sp. Z o.o.).Pisanie prac za
pieniadze.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac magisterskich rachunkowosc.Zarzadzanie ryzykiem
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bankowym w bankach spoldzielczych w swietle nowej umowy kapitalowej na przykladzie banku
spoldzielczego w szczekocinach.Motywowanie pracownikow w polskich przedsiebiorstwach..Ksztaltowanie
umiejetnosci miekkich w aspekcie aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet.praca licencjacka budzet
gminy .Zrodla finansowania przedsiebiorstwa - leasing a kredyt.Maloletni jako swiadek w procesie
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko kredytowe a zdolnosc kredytowa i jej analiza.Absorpcja
kredytow mieszkaniowych w gospodarstwach domowych w latach 2000-2007.Zatrudnienie kobiet w
sluzbach mundurowych w opinii spoleczenstwa. Charakterystyka pracy kobiet na przykladzie komendy
wojewodzkiej policji w krakowie.Rola internetu jako kanalu dustrybucji i promocji uslug turystycznych- w
oparciu o analize serwisow turystycznych polskich portali internetowych.Kompetencje pracownikow w
zakresie negocjacji handlowych (na przykladzie wielicar sp. Z o.o.).Wizerunek hotelu jako wyznacznika
poziomu jakosci jego oferty..Bezpieczenstwo imprez masowych..Budowanie pozycji konkurencyjnej
supermarketu stop.Pojecie zakazanej reklamy w prawie polskim.Wykorzystanie narzedzi marketingu-mix w
branzy gastronomicznej na przykladzie kfc w polsce.Postepowanie odrebne w sprawach gospodarczych po
nowelizacji z 16 listopada 2006r..Style kierowania a organizacja pracy w urzedzie gminy niegowa.praca
licencjacka budzet gminy .Misala- jozef. Red. - polska w unii europejskiej : wstepny bilans czlonkostwa : praca
zbiorowa .Bezpieczenstwo miedzynarodowe.Srodki trwale w ujeciu bilansowym i podatkowym podobienstwa i roznice.Evans- adrian. - assessing lawyers’ ethics : a practitioners’ guide .Polityka wizowa i
migracyjna unii europejskiej.Zarzadzanie zespolem na przykladzie samorzadu studentow szkoly wyzszej im.
Bogdana janskiego w chelmie.Transfer srodkow z zakladu ubezpieczen spolecznych do otwartych funduszy
emerytalnych.zrodla finansowania inwestycji ekologicznych na przykladzie wdrazania unijnego systemu
ekozarzadzania i audytu emas w przedsiebiorstwie pge elektrownia opole s. A..Perspektywy rozwoju gieldy
papierow wartosciowych w warszawie s.a..Zarzadzanie produktem w wojskowych zakladach mechanicznych
s.a. siemianowice slaskie.Sankcje karne za niezgloszenie wniosku o upadlosc..Samodzielnosc finansowa
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin powiatu poddebickiego wlatach 1999-2005.Mazurjolanta. - kompozycja dzialan zwiazanych z wiedza a wyniki ekonomiczne przedsiebiorstwa : wyniki bada.Kult
pamieci osoby zmarlej - szczegolne dobro osobiste i jego ochrona..praca licencjacka budzet gminy
.Wspolpraca urzedu miasta krakowa z organizacjami pozarzadowymi w organizowaniu przedsiewziec
kulturalnych..Badanie opinii pracownikow w obszarze kultury organizacyjnej na przykladzie würth polska sp.
Z o.o..Wdrazanie systemow automatycznej identyfikacji na przykladzie biblioteki uniwersytetu
lodzkiego.Analiza aktu prawnego sorbanes oxley act i ocena jego skutecznosci..Ksztaltowanie sie
odpowiedzialnosci karnej nieletnich w prawie polskim.Rozwoj infrastruktury transportowej w regionie
lodzkim.Dokument ujawniajacy jako srodek ochrony franczyzobiorcy..Dochody gminy w ksiegach
rachunkowych i w planowaniu finansowym na przykladzie gminy myszkow.Budzet jako instrument
zarzadzania finansami jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy kolno w latach 20082012).praca licencjacka budzet gminy .Certyfikacja w polsce na przykladzie firmy magnetix.Uslugi
detektywistyczne i ochroniarskie.Komisje polskiego sejmu.Wplyw otoczenia na powodzenie organizacji- na
podstawie badan przeprowadzonych w przedsiebiorstwie cuprod sp. Z o. O..Karta praw podstawowych unii
europejskiej a polski system prawny..Wplyw regulacji prawno-podatkowych na umowe spolki
osobowej.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie srodkow unijnych na rozwoj turystyki w powiecie
kolobrzeskim.Ocena ergonomiczna procesu produkcji poscieli dzieciecej.Rola organizacji pozarzadowych w
spoleczenstwie obywatelskim na przykladzie stowarzyszenia silni razem.Zmiany w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi na przykladzie gorazdze cement s.a. w choruli..Projekt systemu zarzadzania produktywnoscia w
warunkach firmy limar sp.zo.o..Systemy motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie na przykladzie
firmy d.g.s. sp. Zo.o..praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac magisterskich ekonomia.Insourcing jako
element strategii restrukturyzacji ubezpieczeniowej grupy kapitalowej pzu s.a..Restrukturyzacja zatrudnienia
w telekomunikacji polskiej s.a. - zrodlo generowania bezrobocia- czy nowa szansa na rozwoj
zawodowy..Zasada odliczalnosci w podatku od towarow i uslug.Struktura dochodow budzetow lokalnych na
przykladzie miasta radomska w latach 2003-2005.Bonusiak- w odzimierz (1942- ). Red. - polska - niemcy ukraina w europie : europa w okresie przemian oraz nowych wyzwan w zakresie b.praca licencjacka budzet
gminy .Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
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firmy ntp work -serwis..Usprawnienie procesu zakupu na przykladzie zakladu wodociagow i kanalizacji sp. Z
o.o. W lodzi.Wplyw statusu spolecznego i ekonomicznego rodzicow na edukacje dzieci.Uczestnicy
postepowania administracyjnego i sadowoadministracyjnego.Spor kompetencyjny miedzy prezydentem a
rada ministrow.Ochrona prywatnosci w internecie.Leasing i kredyt jako wspolczesne formy finansowania
przedsiebiorstw.Biegly rewident jako uslugodawca w swietle regulacji polskich i miedzynarodowych.Placowe
i pozaplacowe systemy motywacyjne w firmie x.Szczegolna ochrona stosunku pracy dzialacza
zwiazkowego.praca licencjacka budzet gminy .Budzet jako narzedzie zarzadzania w gminie ladzice.Problemy
stosowania ustawy o zatrudnianiu pracownikow tymczasowych.Postrzeganie jakosci produktow mleczarni
turek przez konsumentow indywidualnych.Jasiulewicz- michal. Red. - rola gospodarstw wielkoobszarowych
w zagospodarowaniu wsi woj. Zachodniopomorskiego = (the role.Indywidualne relacje przelozony podwladny.Ubezpieczenia menedzerskie (d&o) jako nowy rodzaj ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej
czlonkow spolek kapitalowych w polsce na tle rozwiazan w stanach zjednoczonych i republice federalnej
niemiec..Analiza reklamy wizualnej na przykladzie roznych grup dzieci i mlodziezy w srodowisku
pajeczna.Gospodarowanie nieruchomosciami mieszkaniowymi na przykladzie gminy lubliniec w latach 20082010..Internet a intranet - relacje i problemy bezpieczenstwa w jednostkach organizacyjnych.Audit
wewnetrzny jako doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie oddzialu malopolskiego
pfron.Praca magisterska pedagogika.Komunikowanie sie w zarzadzaniu organizacja na przykladzie urzedu
skarbowego w kedzierzynie - kozlu..Bazowe systemy emerytalne w krajach unii europejskiej-na przykladzie
niemiec-szwecji i wloch.Kredyt hipoteczny w ofercie bankow komercyjnych w aspekcie sytuacji gospodarczej
w polsce na przykladzie pko bp.Samorzad terytorialny w swietle koncepcji nowego zarzadzania
publicznego.Ogloszenia pisanie prac.zrodla finansowania zadan gminnych spoldzielni samopomoc
chlopska.Zmiany w zrodlach finansowania sektora msp w polsce w xxi w..Bariery i ograniczenia procesu
rewitalizacji..Coaching jako metoda doskonalenia funkcjonowania zasobow ludzkich organizacji.Kredyty i
pozyczki w finansowaniu inwestycji gminych.Analiza zarzadzania zwolnieniami monitorowanymi.Jakosc w
systemach pomiaru dokonan na przykladzie urzedu skarbowego.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Charakterystyka operacji posredniczacych w bankach komercyjnych na przykladzie
banku gospodarki zywnosciowej s.a..Zasada rownego traktowania kobiet i mezczyzn w dziedzinie
zatrudnienia w prawie wspolnotowym..Znaczenie wezla drogowo-kolejowego lodz - olechow dla rozwoju
regionu.Dzialalnosc eksportowa malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 2000-2014 i programy
jej wsparcia.Marka w ksztaltowaniu lojalnosci nabywcow na przykladzie reserved.Propozycja zmian strategii
rozwoju spoleczno gospodarczego miasta na przykladzie tomaszowa mazowieckiego..Przeksztalcenie
spoldzielni pracy w spolke prawa handlowego.Analiza i struktura bezrobocia na przykladzie powiatu
brzeskiego w latach 2000-2005..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
i motywowanie pracownikow w zespole szkol ponadgimnazjalnych.Ocena wykonania zadan w zakresie
pomocy spolecznej na przykladzie gminy skomlin..Analiza i ocena dochodow i wydatkow jednostki
budzetowej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w blachowni w latch 2006 2010.Doskonalenie procesow produkcyjnych w branzy metalowej na podstawie firmy multimetal..Kalkulacja
kosztow uslug kulturalnych na przykladzie filharmonii..Badanie energochlonnosci budownictwa
mieszkaniowego praca inzynierska budownictwo.Skarga na orzeczenie referendarza sadowego.Wskaznikowa
analiza finansowa i jej zastosowanie w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiebiorstwa (na przykladzie
p.p.h.u. fruktus s.j. w wasoszu dolnym).Realizacja projektow inwestycyjnych w jednostkach samorzadu
terytoaialnego. Studium przypadku - gmina niepolomice..Wsparcie instytucji rynku pracy z europejskiego
funduszu spolecznego w polsce .Analiza produkcji wyrobow metalowych..praca licencjacka budzet gminy
.Ogolne zasady postepowania administracyjnego..Metodologia ewaluacji efektywnosci szkolen
zawodowych.Inwestycyjna dzialalnosc gminy wielun w latach 2007-2010.Zasady nabywania wlasnosci
nieruchomosci rolnych na podstawie ustawy z dnia 26 pazdziernika 1971r. O uregulowaniu wlasnosci
gospodarstw rolnych..Wykorzystanie opakowan jednostkowych w dzialalnosci marketingowej
przedsiebiorstwa na przykladzie opakowan kosmetykow.Rachunkowosc bilansowa a rachunkowosc
podatkowa - problemy ewidencyjne na przykladzie firmy prowadzacej dzialalnosc gospodarcza w formie
spolki prawa handlowego.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjna funkcja plac- nowoczesne systemy
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wynagrodzen.Instrumenty kontraktowe i finansowe w procesie pozyskiwania kapitalu w drodze sekurytyzacji
i mezzanine.Rydzkowski- wlodzimierz. Red. - transport .praca licencjacka budzet gminy .Etiologia
samobojstw na przykladzie powiatu lublinieckiego w latach 2009-2011.Anioly biznesu zrodlem
zewnetrznego finansowania dzialalnosci gospodarczej..Rodzaje wyrokow w niemieckim postepowaniu
cywilnym.Rola dochodow wlasnych w ksztaltowaniu samodzielnosci finansowej jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy lutomiersk.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona zycia poczetego w
polskim prawie karnym.Centra logistyczne- ich rozwoj i znaczenie dla kraju na podstawie wybranych
przykladow..Nabycie wlasnosci ruchomosci od nieuprawnionego..Wplyw reklamy internetowej na decyzje
rynkowe konsumentow.Analiza ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych na przykladzie gminy
lowicz..Kredyt mieszkaniowy i hipoteczny w dzialalnosci banku.Krupa- kazimierz. - teoria zmian
organizacyjnych przedsiebiorstw ery informacji : (wybrane aspekty i narzedzia) .praca licencjacka budzet
gminy .Rola zarzadcy nieruchomosci na przykladzie zespolu zarzadzania nieruchomosci wam w
czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska
administracja.Pojecie przedsiebiorstwa a zastaw rejestrowy na przedsiebiorstwie.Zarzadzanie sprzedaza i
kosztami przedsiebiorstwa na konkurencyjnym rynku.Skup- magdalena. Red. - zrownowazony rozwoj :
aspekty rozwoju spolecznosci lokalnych .Zjawisko mobbingu jako patologia wewnatrzorganizacyjna.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spolki
akcyjnej z wykorzystaniem analizy technicznej i fundamentalnej na przykladzie pkn orlen w latach 20032007.Nowoczesne systemy zaopatrzenia i magazynowania w sieciach dostaw.Prawna problematyka
mobbingu w sferze zatrudnienia i uprawnienia pracownika dotknietego tym problemem.Funkcjonowanie
systemu six sigma w firmie trw polska..Tematy prace licencjackie.Marketing relacji na przykladzie firmy
onninen dystrybutora artykulow technicznych.Olins- wally. - wally olins: podrecznik brandingu .Innowacje w
procesach komisjonowania oraz skladowania w aspekcie analizy wydajnosci w magazynie.Analiza gospodarki
finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 20042008.Proces uczenia sie a rozwoj pracownikow na przykladzie biura telefonicznej obslugi klienta bankowosci
detalicznej bre banku.praca licencjacka budzet gminy .Uprawnienia i obowiazki policji w ramach czynnosci
zatrzymania.Formy doskonalenia zawodowego i ocena ich efektywnosci na przykladzie przedsiebiorstwa
konserwacja zabytkow - kominki mikolajczyk..Ocena wplywu wykorzystanych srodkow unijnych na rozwoj
gminy kleszczow..Systemy motywacyjne w bankach.Status prawny interwenienta w postepowaniu karnym
skarbowym.praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie przedstawicieli handlowych w firmie
x.Puncewicz- patrycja. Red. - torun : plan miasta : 1:20 000 .Orzewski- wojciech. - fotograf- fotografia- prawo
.Katalog prac magisterskich.Wplyw kryzysu na strategie przedsiebiorstw.Karty kontrolne jako przyklad
narzedzia statystycznego zarzadzania jakoscia.Formy i zabezpieczenia transakcji internetowych.Przestepstwa
przeciwko bezpieczenstwu w komunikacji.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja zasady
zanieczyszczajacy placi w prawie unii europejskiej.Kredyt preferencyjny jako zrodlo finansowania
rolnictwa.Fenomen panstwa upadlego- jako zagrozenie i wyzwanie dla spolecznosci miedzynarodowej. Kazus
bosni i hercegowiny.Analiza porownawcza finansowania przedsiebiorstwa za pomoca kredytu i
leasingu.Uwarunkowania polityki budzetowej gminy.Kolizja obowiazkow w prawie karnym.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw inwestycji turystycznych na atrakcyjnosc regionu nowotarskiego.Plakat jako forma
promocji teatru polskiego za granica.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstw czlonkowskich ue za
orzeczenia sadow krajowych sprzeczne z prawem wspolnotowym.Projekt konstrukcji budynku
wielofunkcyjnego praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo dzialania na
szkode spolki prawa handlowego. Problematyka odpowiedzialnosci karnej.Kredyt jako zrodlo finansowania
dzialalnosci przedsiebiorstwa.Ryzyko kredytodawcy na obszarze finansowania rynku nieruchomosci
mieszkaniowych.Identyfikacja punktow krytycznych w procesie nanoszenia powlok
elektrolitycznych..Zarzadzanie siecia malych miast w malopolsce na przykladzie rozwiazan
zagranicznych.Program segregacji odpadow w lodzi po 1 stycznia 2007 roku.Feminizm w polsce.Zjawisko
nierownowagi kontraktowej zwiazane z zawieraniem umow z wykorzystaniem instrumentu wzorca umowy w
aspekcie funkcjonowania w ramach obrotu prawnego malych i srednich przedsiebiorcow.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy doktorskiej.Ochrona konsumenta w wybranych
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obszarach rynku.Prowadzenie ksiag wieczystych.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kryzysu
gospodarczego na rynek ubezpieczen na zycie w polsce.Ksztaltowanie umiejetnosci miekkich w aspekcie
aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na
przykladzie bre bank s. A. W latach 2006-2010..Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem pryzmat.Deficyt snu a zmeczenie chroniczne w grupie zawodowej
urzednikow panstwowych.Miklaszewicz- slawomir. - alienacja rynkow finansowych a perspektywy
gospodarki swiatowej .Motywacja jako element gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiebiorstwie na
przykladzie wybranej firmy.Sztuka wojny sun tzu a wspolczesny marketing.Wycena przedsiebiorstwa przy
wykorzystaniu wybranych metod wyceny.Inwestycje rozwojowe w gminie piatek i ich finansowanie.Nabycie
nieruchomosci przez cudzoziemca.Szanse rozwoju stowarzyszenia o charakterze kulturalnym np.
Regionalnego towarzystwa zachety sztuk pieknych w czestochowie..Restrukturyzacja gornictwa wegla
kamiennego w polsce w kontekscie akcesji do unii europejskiej.Metodologia badan satysfakcji klienta. Na
przykladzie projektu badan w firmie logistycznej..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie
terapeutycznym na przykladzie aresztu sledczego krakow-podgorze.Rola podatku od nieruchomosci w
gospodarce finansowej gminy i miasta pajeczno..Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki.zrodla finansowania
inwestycji gminy makow mazowiecki.Obowiazki pracodawcy w zwiazku z ustaniem stosunku pracy.Leasing i
factoring jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Pozycja ustrojowa kongresu stanow
zjednoczonych ameryki polnocnej..Przestepczosc ekologiczna - aspekty prawne i kryminologiczne.Metodyprzyczyny i przypadki stosowania kreatywnej rachunkowosci w polskich warunkach gospodarczych.Istota i
znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej.Przeciwdzialanie bezrobociu oraz aktywacja
lokalnego rynku pracy poprzez programy pozyskiwane z efs w latach 2005-2009 na terenie powiatu
klobuckiego..Analiza dzialalnosci kredytowej banku bgz s.a. w latach 2004 - 2008.Polityka spoleczna
wspolnot europejskich a problem zatrudnienia i rynku pracy.Kobieta - sprawczyni zabojstwa..Poziom i
uwarunkowania popytu na instrumenty finansowe na podstawie badan ankietowych studentow..Dochody
zwrotne w gospodarce finansowej gminy..Zapasy ropy naftowej i paliw plynnych w polskim systemie
prawnym..Leasing jako forma finansowania inwestycji w dzialalnosci gospodarczej.Wypadek drogowy w
ujeciu kryminalistycznym na przykladzie komendy powiatowej policji w nysie.Zarzadzanie logistyka
zaopatrzenia w przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu metalurgicznego x..Proces rekrutacji i selekcji
pracownikow..Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego na przykladzie banku zachodniego wbk..Kryzysy
walutowe: teoria i doswiadczenia praktyczne.Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta na podstawie art.192
k.k..Analiza i ocena struktury portfela kredytowego banku pko bp s. A..Wspolczesne koncepcje ekonomiczne
a rola prawa.Ekstradycja w systemie wspolpracy panstw w zwalczaniu przestepczosci i jej regulacja w prawie
polskim.Analiza skutecznosci wybranych metod analizy technicznej..Obsluga klienta w budowaniu pozycji
konkurencyjnej na rynku misp na przykladzie firmy introma.Rola analizy due diligence w procesach fuzji i
przejec przedsiebiorstw.Rentownosc jako narzedzie oceny efektywnosci gospodarowania.Niezaleznosc
sadow i niezawislosc sedziow w swietle konstytucji i ustawodawstwa rzeczypospolitej polskiej.Nowoczesny
system zarzadzania relacjami z klientem - crm jako podstawa funkcjonowania firmy.Zmiany w finansach
publicznych ze szczegolnym uwzglednieniem finansow samorzadu terytorialnego..Tworzenie komorki
personalnej w nowej organizacji.Uproszczone formy opodatkowania dochodow od osob fizycznych w
dzialalnosci urzedu skarbowego.Ochrona dziecka poczetego w prawie polskim oraz w prawie i nauczaniu
kosciola katolickiego.Specyfika sprawozdawczosci finansowej bankow na przykladzie banku pko bp
s.a..System motywacyjny w firmie airline accounting center sp. Z o.o..Ocena marketingowej dzialalnosci
banku x.System zabezpieczenia emerytalnego w polsce.Kedziora- karolina. Red. - rowne traktowanie w
zatrudnieniu : przepisy a rzeczywistosc : raport z monitoringu ogloszen.Metody- techniki i narzedzia
zapewnienia jakosci w projektach informatycznych.Naleznosci celno-podatkowe w prawie celnym.Zadluzenie
sluzby zdrowia i metody jego restrukturyzacji na przykladzie szpitala x.Reklamy z udzialem celebrytow i ich
wplyw na konsumentow.Powstanie zobowiazania w prawie polskim i niemieckim.Projekt zakladowego
systemu ocen pracowniczych (na przykladzie szkoly podstawowej)..Zarzadzanie procesami na przykladzie
restauracji pizza hut.Czynniki wplywajace na proces motywowania na przykladzie wybranych domow
kultury.Pomoc strukturalna unii europejskiej dla sektora kultury ze szczegolnym uwzglednieniem
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kinematografii.praca licencjacka budzet gminy .Zbior prac magisterskich.Przyszlosc energetyczna polski w
aspekcie ekonomicznym- geopolitycznym i prawnym.praca licencjacka budzet gminy .Teoretyczne i
praktyczne aspekty tworzenia portfeli inwestycyjnych.Reklama zawodow prawniczych.Wplyw rekrutacji i
selekcji pracownikow na funkcjonowanie i rozwoj banku komeryjcyjnego.Wplyw procesu komunikacji na
zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie produkcyjno-handlowym jolex w czestochowie.Religia i
swiatopoglad a prawo pracy.Ekonomiczne sposoby wyceny rozmiarow szkod niemajatkowych.Wykorzystanie
funduszy unii europejskiej przez polskich przedsiebiorcow..Rola public relations w kreowaniu silnej pozycji
marki - analiza i ocena na przykladzie biura uslug rehabilitacyjnych medyk - tur.Postrzeganie jakosci uslug
bankowych przez klientow instytucjonalnych.Dziedzictwo kulturowe i prawne hanzy.Systemy informatyczne
w handlu elektronicznym.Gospodarowanie zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu ubezpieczen
spolecznych ii oddzialu w lodzi.Lokalna polityka rynku pracy na przykladzie powiatu radomszczanskiego
(1999-2005).Pisanie prezentacji.Przestepczosc zorganizowana i prawne formy reakcji na nia.Zarzadzanie
parkiem narodowym na przykladzie ojcowskiego parku narodowego i tatrzanskiego parku
narodowego.Rozliczenia miedzy stronami oraz odpowiedzialnosc skarbu panstwa w przypadku zmiany lub
uchylenia prawomocnego wyroku (art. 415 k.p.c).praca licencjacka budzet gminy .Pozaplacowe
motywowanie pracownikow.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia poprzez udzial w konkursach
jakosci.Praca licencjacka badawcza.Istota pojemnosci zadluzenia w ksztaltowaniu struktury
kapitalowej.Krynska- elzbieta (nauki ekonomiczne). Red. - elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a
aktywnosc zawodowa osob starszych .Aspekty ekonomiczno-spoleczne funkcjonowania gospodarstw
ekologicznych w polsce. Ze szczegolnym uwzglednieniem powiatu wloszczowskiego.Rozrachunki w
rachunkowosci prowadzonej technika komputerowa na przykladzie firmy boc gazy sp. Z o.o..Minimalizacja
ryzyka kredytowego w praktyce bankowej (na przykladzie pko bank polski s.a.).Marketing w zarzadzaniu
firma x.Powstanie i funkcjonowanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w prawie rosyjskim.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci marketingowej hurtowni na podstawie pgf - lodz.Wplyw
gospodarki rynkowej na rozwoj bankow komercyjnych w polsce na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Dlubnianski park krajobrazowy i jego dziedzictwo kulturowe - plan marketingowy.Analiza i ocena dzialan
marketingowych hotelu radisson sas w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy
finansowej do oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstawa x.Znaczenie sprawozdan finansowych w
zarzadzaniu bankiem na przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie..Finansowanie uslug zdrowotnych
na przykladzie wojewodzkiego szpitala.Tematy prac magisterskich.Pawlowicz- leszek (1951- ). Red. interwencjonizm a kryzysy na rynkach nieruchomosci i kredytow hipotecznych .Poczucie bezpieczenstwa a
zaufanie do policji.Szymczak- marcin. Oprac. - bydgoszcz : plan miasta : 1:20 000 .Komunikacja i partycypacja
spoleczna na przykladzie urzedu gminy miedzna.praca licencjacka budzet gminy .Status osob mlodych na
rynku pracy.Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow.Praca licencjacka cena.Prawo miedzynarodowe
publiczne.Przygotowanie- uchwalenie i charakterystyka konstytucji rp z 2 kwietnia 1997r..Podstawy
wznowienia postepowania sadowego w polskiej procedurze karnej.Prawo pracownika do godziwego
wynagrodzenia za prace.Zgoda pacjenta na zabieg medyczny.praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie
promocji jako instrumentu marketingu terytorialnego wykorzystywanego na rzecz rozwoju miast - przyklad
lodzi.Przyczyny zmian w strukturach organizacyjnych.Strategiczna karta wynikow w swietle doswiadczen
zagranicznych i polskich.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza gminy w zwiazku z uchwaleniem lub zmiana
planu miejscowego.Rola rzecznikow interesu spolecznego w procesie karnym.Rola rekrutacji i szkolenia w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.Marketingowe zarzadzanie jednostka ochrony zdrowia na
przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej novomed.Pedagogika tematy prac
licencjackich.Naduzycie pozycji dominujacej na wspolnotowym rynku oprogramowania
komputerowego.Amortyzacja srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych w swietle
przepisow prawa podatkowego i prawa bilansowego.Ochrona przed zwolnieniem z pracy dzialacza
zwiazkowego.Elektroniczne formy platnosci. Systemy platnosci elektronicznych w praktyce polskiej..Etyczne
aspekty kontaktu dzieci z reklama.Analiza wypadkowosci w przemysle metalowym a przemiany gospodarcze
w polsce..Tematy prac magisterskich bankowosc.Szczegolne regulacje prawne sluzace ochronie swiadka
ponizej lat 15 w polskim prawie karnym.System podatkowy w polsce na tle raju podatkowego..Transformacja
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gospodarcza w polsce a rozwoj regulacji prawnych ubezpieczen spolecznych.Proba oceny strategii rozwoju
gminy kielczyglow.Bankowosc elektroniczna jako kanal dystrybucji uslug bankowych na przykladzie banku
bgz s.a. i mbanku.Ocena ryzyka kredytowego banku na przykladzie pko bp s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Stadniczenko- stanislaw leszek. Red. - urzeczywistnianie wolnosci przekonan religijnych i praw z niej
wynikajacych .Zarzadzanie strategiczne i rola transportu lotniczego na przykladzie miedzynarodowego portu
lotniczego katowice-pyrzowice..Ksztaltowanie pozytywnego wizerunku jednostki samorzadu terytorialnego
na przykladzie.Pozornosc jako wada oswiadczenia woli.Wykorzystanie instrumentu planowania do
pomnazania szans i zapobiegania trudnosciom w rozwoju szkoly.System ubezpieczenia spolecznego osob
prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza w polsce.Rozrachunki w rachunkowosci
zinformatyzowanej na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej.Wynagrodzenie i inne czynniki motywujace na
przykladzie firmy posto sp. Z o.o..Doradca podatkowy..Bankowosc elektroniczna oraz prespektywy jej
rozwoju.Wykorzystywanie funduszy pomocowych w polskim sektorze msp. Analiza empiryczna..Analiza
produktow bankowych na przykladzie raiffeisen bank polska w latach 2007-2011..Wplyw kultury japonskiej
na ksztaltowanie sie stylu zarzadzania firma na przykladzie toyota motor corporation..Wzorzec
poinformowanego uzytkownika w swietle praktyki i orzecznictwa unijnego.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Analiza zabezpieczen kredytow samochodowych w latach 2004-2007 na
przykladzie geting banku s.a..Metody identyfikacji zwlok.Zmowa kartelowa w przemysle farmaceutycznym w
swietle ustawodawstwa i orzecznictwa unii europejskiej.Rozprawa w procesie cywilnym przed sadem i
instancji.Pisanie prac angielski.Formy rozliczania dochodu osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza w polsce.Unia gospodarcza i walutowa - przystapienie polski do strefy euro.Problem tozsamosci
czynu w prawie karnym materialnym i procesowym. Proba rozwiazania..Proces przejscia z podatkowej ksiegi
przychodow i rozchodow na ksiegi rachunkowe na podstawie przedsiebiorstwa p.p.h.u.prosper
s.c..Zabezpieczenie mienia i srodkow dowodowych w prawie ue.Zastosowanie metod analizy dynamiki w
logistycznym systemie produkcyjnym na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Integracja systemow w
przedsiebiorstwie wytwarzajacym sprzet pomiarowy..Wykorzystanie franchisingu w uslugach
gastronomicznych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy
redziny w latach 2005-2009.Przemoc w rodzinie praca licencjacka.Outsourcing robot budowlanych i produkcji
pomocniczej na podstawie badan w oddziale opole przedsiebiorstwa z.t.b. --polbau sp. Z o.o..Wplyw systemu
zarzadzania jakoscia na logistyczna obsluge klienta.Analiza pozycji strategicznej przerdsiebiorstwa (na
przykladzie zakladu produkcji skorzanej escott s.a. w chelmie).Systemy zarzadzania w turystyce i ich wplyw
na ruch turystyczny.Trybunal stanu w swietle polskich rozwiazan ustrojowych.Inwestowanie na gieldzie
papierow wartosciowych..Formy komunikacji spolek gieldowych z inwestorami.Struktura i poziom uzdolniencechy osobowosci i kompetencje w prognozowaniu kariery zawodowej.Praca licencjacka z
rachunkowosci.Analiza finansowania dzialalnosci inwestycyjnej w rolnictwie w wybranych gospodarstwach
regionu radomskiego.Srodki trwale w rachunkowosci przedsiebiorstwa lentex w latach 20072010.Obowiazkowe ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne jako czynnik ksztaltowania kosztow pracy jednostki
gospodarczej.Zanjomosc i ocena spotow reklamowych glownych firm telekomunikacyjnych w polsce.Wydatki
inwestycyjne gminy jako instrument wspierania rozwoju lokalnego na przykladzie miasta
wloclawek.Zastosowanie niematerialnych instrumentow motywowania w bankach.Funkcjonowanie systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie lodzkiego zespolu elektrocieplowni s.a..Wykorzystanie modeli trendu do
zarzadzania sprzedaza sezonowa na przykladzie decathlon sp. Z o. O..Zarzadzanie doskonaleniem produkcji
na przykladzie przedsiebiorstwa metal-union..System value based management jako fundament skutecznych
strategii - na przykladzie tvn s.a..Rola i znaczenie motywacji w kierowaniu zespolem pracowniczym w
instytucji publicznej na przykladzie zus- u.praca licencjacka budzet gminy .Przejscie z podatkowej ksiegi
przychodow i rozchodow na ksiegi handlowe..Motywowanie pracownikow w zakladzie budzetowym na
przykladzie administracji nieruchomosciami.Wplyw informatyzacji ksiag wieczystych na zarzadzanie
nieruchomosciami.praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja urzedu miasta i gminy w lazach z
mieszkancacmi- jako element polityki zarzadzania terytorialnego.Polski system wieziennictwa w swietle
orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka i standardow europejskiego komitetu do zapobiegania
torturom oraz nieludzkiemu- okrutnemu lub ponizajacemu traktowaniu albo karaniu.Marka jako kryterium
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wyboru na rynku odziezowym.Badanie satysfakcji klienta na przykladzie firmy fajne wesele.Wydanie wyroku
zaocznego.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki determinujace sprawnosc indywidualna pracownikow w
opinii kierownikow..Wplyw specjalnej strefy ekonomicznej na procesy rozwoju lokalnego na przykladzie
miasta ozorkow.Status prawny urzadzen przesylowych.Szkolenia pracownicze a zarzadzanie czasem pracy na
podstawie firmy biuro plus..praca licencjacka budzet gminy .Transgraniczne przemieszczanie sie pacjentow w
prawie unii europejskiej i polskich regulacjach.praca licencjacka budzet gminy .Prawo administracyjne wobec
zjawiska korupcji..Praca licencjacka forum.Prawo europejskie.praca licencjacka budzet gminy .Teoretykkarnista- postulator zmian sadownictwa.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w systemie
terapeutycznym wobec sprawcow niepelnosprawnych psychicznie.Ekspatriacja w przedsiebiorstwach
miedzynarodowych oraz globalnych..Analiza wynagrodzen kierownikow w polsce w latach 2004-2006 na
podstawie internetowego badania wynagrodzen.Podatek vat po akcesji polski do unii europejskiejwewnatrzwspolnotowe nabycia i dostawy towarow.Organizacja krajowego systemu ratowniczo - gasniczego
w powiecie myszkowskim.Sitko-lutek- agnieszka. Red. - synergia nauki i biznesu : interesariuszekompetencje- innowacje .Finansowanie pomocy spolecznej z budzetu gminy..Zmiana albo uchylenie
ubezwlasnowolnienia.Obrot nieruchomosciami lokalowymi.Poziom stresu pracownikow jurajskiego banku
spoldzielczego a spiralny efekt nastepczy.Naduzywanie pozycji dominujacej na rynku elektroenergetycznym
w prawie unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kondycji finanswoej w grupie kapitalowej
bumar - na przykladzie spolki pso maskpol s.a..Roszczenia materialnoprawne w prawie pracy.Wstepna
kontrola oskarzenia w postepowaniu karnym.Dzialalnosc inna niz podstawowa spoldzielni mieszkaniowej na
przykladzie spoldzielni zlote lany w bielsku-bialej..Kredyt inwestycyjny w finansowaniu dzialalnosci
gospodarczej przedsiebiorstw.Zrownowazona karta wynikow na przykladzie lokalnej rozglosni
radiowej.Efektywnosc ekonomiczna dzialan jakosciowych w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Zasady
gospodarowania nieruchomosciami skarbu panstwa.Gospodarowanie nieruchomosciami przez wladze
publiczne.Kupferschmidt- walter (1931- ). Red. - hochschule für ökonomie bruno leuschner berlin 1950-1991
- leistungen und defizite in lehre.Funkcje sejmu rp..Kontrola decyzji administracyjnej w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Znaczenie obslugi klienta w zarzadzaniu relacjami z nabywcami w organizacji
turystycznej..Analiza rentownosci w sredniej wielkosci firmie handlowej na przykladzie firmy ksiegarskiej
xyz.Rola uslug transportowych w procesie zaopatrzenia /na wybranym przykladzie/.praca licencjacka budzet
gminy .Strategie produktowe przedsiebiorstw miedzynarodowych na przykladzie koncernu volkswagen
ag.Koncepcje obowiazywania prawa.System motywacyjny kadry wykonawczej w przedsiebiorstwie
rodzinnym (na przykladzie firmy andex).Zapewnienie jakosci procesow produkcyjnych i logistycznych na
przykladzie firmy poligraficznej anro.praca licencjacka budzet gminy .Poglady wladyslawa sobolewskiego
/1890-1937/ na balistyke w swietle obecnych osiagniec.Wspoldzialanie organizacyjne a sprawnosc
administracji samorzadowej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza hotelu secesja na tle
innych obiektow turystycznych dzielnicy kazimierz.Legitymacja materialna i formalna uprawnionego z
akcji.Krapiec- mieczyslaw albert - w trosce o godziwe prawo .Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi w
urzedzie miejskim w bieruniu..Prawo pracownika do prywatnosci .Budowanie konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa w wybranych aspektach marketingu i logistyki.zrodla finansowania dzialalnosci malego
przedsiebiorstwa - na przykladzie firmy telepol sp. Jawna.Ochrona i gwarancja wybranych praw socjalnych w
panstwach skandynawskich.Instytucja zobowiazania sprawcy do naprawienia szkody w postepowaniu
karnym.Gospodarowanie nieruchomosciami w gminie kamienica polska.Status prawny- cel dzialania i
organizacja stowarzyszen katolickich w polsce.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na przykladzie
zakladu karnego w rzeszowie-zalezu..praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja
pracownikow..Odzwierciedlenie kryminalistyki w serialach kryminalnych..praca licencjacka budzet gminy
.Kredyty ratalne jako zrodlo kreowania popytu w gospodarce.Rozwoj mikroprzedsiebiorstw na przykladzie
powiatu namyslowskiego w latach 2004-2007.praca licencjacka budzet gminy .Prawo wlasciwe dla
zobowiazan umownych w obrocie gospodarczym w swietle prawa unii europejskiej.Wieckowski- marek. pogranicze polsko-slowackie : dostepnosc transportowa a turystyka .Gwarancje niezawislosci sedziowskiej w
postepowaniu karnym. Aspekty normatywne i spoleczne.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy
klomnice w latach 2003-2006.Prace licencjackie z pielegniarstwa.Rola panstwowej strazy pozarnej w
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systemie zarzadzania bezpieczenstwem publicznym w sytuacjach kryzysowych.Umowa o swiadczenie uslug
(art.750 kc).Opodatkowanie pracownikow transgranicznych we wspolnocie europejskiej.Kara pozbawienia
wolnosci wobec kobiet - wybrane aspekty..Marketing wewnetrzny w banku.Prognoza osiadan wybranego
obiektu budowlanego posadowionego na gruntach rynny praca inzynierska budownictwo.Ocena
efektywnosci wykorzystania srodkow trwalych przez firme.Praca licencjacka filologia angielska.Ksztaltowanie
systemu wynagrodzen w przedsiebiorstwie x jako element zarzadzania zasobami ludzkimi.Przeniesienie praw
z umowy ubezpieczenia.Prawnoautorski status producenta utworu audiowizualnego.Wspolpraca organizacji
pozarzadowych z sektorem biznesu.Klusownictwo w prawie i praktyce.Analiza rentownosci i plynnosci
finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2000-2003.Organizacja budowy lub wybranych procesow
budowlanych. Praca inzynierska budownictwo.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec sprawcow
przestepstw seksualnych.System zarzadzania relacjami z klientami wykorzystujacy mapowanie obiektoworelacyjne dostarczane przez hibernate.Zastosowanie kryptografii dla zapewnienia bezpieczenstwa
informacji.Zasady gospodarowania srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie budowlanym.praca licencjacka
budzet gminy .Problemy interpersonalne pracownikow przedsiebiorstwa produkcyjnego sredniej
wielkosci.Ochrona prawa pracownika do prywatnosci w stosunku zatrudnienia.Szkolenia jako forma
wspierania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie aglo3..Zarzadzanie przez jakosc jako
metoda usprawniania funkcjonowania organizacji.Nowe kanaly dystrybucji produktow bankowych na
przykladzie bankowosci elektronicznej..Banki w finansowniu rynku nieruchomosci..Rola internetu w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa.Fundusze unijne jako jeden z instrumentow zarzadzania
procesem rewitalizacji w miescie lodzi.Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodow biernych na
przykladzie naleznosci licencyjnych.Roczne sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o sytuacji
ekonomicznej przedsiebiorstwa x w latach 2008-2010.Jaskiernia- jerzy (1950- ). Red. - efektywnosc
europejskiego systemu ochrony praw czlowieka : obszary analizy skutecznosci euro.Wplyw interakcji prawa
intuicyjnego i pozytywnego na osiagniecia ostatecznych celow istnienia prawa.Vat w orzecznictwie
europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Prace licencjackie zarzadzanie.Rola rozwiazan logistycznych w
procesie dystrybucji produktow wielkogabarytowych na przykladzie firmy x.Logistyka praca
magisterska.Bazowe systemy emerytalne w krajach unii europejskiej-na przykladzie niemiec-szwecji i
wloch.Advertising on fashion blogs in poland and sweden.Wplyw harmonizacji i standaryzacji rachunkowosci
na sprawozdawczosc finansowa w polsce.Zbieg ochrony kupujacego na podstawie przepisow o rekojmi za
wady prawne rzeczy sprzedanej oraz innych instytucji kodeksu cywilnego.Pozycja rady nadzorczej w
strukturze spolki akcyjnej w kontekscie zasad corporate governance.Instytucje demokracji bezposredniej w
polsce.Spory o wlasciwosc.Doskonalenie procesu produkcji foteli samochodowych z wykorzystaniem
instrumentow zarzadzania jakoscia na przykladzie johnson controls..Analiza przedsiewziec inwwestycyjnych
w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy slawno w latach 2001-2004.Analiza aspektow
zwiazanych z bezpieczenstwem na przykladzie osob uprawiajacych narciarstwo zjazdowe.Pisanie prac
licencjackich tanio.Zasada kauzalnosci przysporzen.Zarzadzanie i organizacja w strukturach armii krajowej ze
szczegolnym uwzglednieniem roli konspiracyjnych szkolen.Eko marketing na przykladzie wprowadzania
nowego produktu na rynek.Plan pracy magisterskiej wzor.Zarzadzanie projektami w warunkach ryzyka na
podstawie projektu inwestycyjnego w suwary s.a..praca licencjacka budzet gminy .Implementacja
marketingu relacji w bankach na przykladzie banku pko bp sa..Praca magisterska pedagogika
wczesnoszkolna.Patent na lek.Marketingowe wykorzystanie internetu w branzy agd/rtv.Kultura
organizacyjna w instytucjach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta w czestochowie..Prawo
do obrony jako wylaczenie odpowiedzialnosci za skladanie falszywych zeznan.Papiery wartosciowe w obrocie
gieldowym na rynkyu regulowanym.Znaczenie malych i srednich przedsiebiorstw dla rozwoju
lokalnego.Jednoosobowa gminna spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Wykorzystanie wybranych
elementow marketingu mix w dzialalnosci uslugowej (na przykladzie banku spoldzielczego w
krzepicach).Problematyka zwiazana z nawiazaniem stosunku pracy z czlonkiem zarzadu spolki
kapitalowej.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kodycji ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa
cefarm czestochowa s. A. W latach 2006 - 2008.Przestepstwo zabojstwa w afekcie na tle kodeksu karnego z
1997 r..Wykorzystanie funduszy ue na przykladzie restauracji karczma polska.Ocena plynnosci i wyplacalnosci
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na podstawie sprawozdan finansowych wybranych spolek gieldowych.Historia wiktymologii.Kreatywnosc w
procesie tworzenia kampanii reklamowej.Sciezka kariery naukowej na przykladzie doktarantow.praca
licencjacka budzet gminy .Status prawny sedziego.Leaders and leadership in virtual
organizations.Rachunkowosc praca licencjacka.System wynagrodzen- a motywacja do pracy w
organizacji.Dzialalnosc kredytowa banku komercyjnego na przykladzie ing banku slaskiego sa w latach 20062010.praca licencjacka budzet gminy .Polityka szkoleniowa- jako kluczowe narzedzie w zarzadzaniu zespolami
pracowniczymi na przykladzie cementowni warta w trebaczowie.Analiza marketingu politycznego w polsce
na przykladzie kampanii prezydenckich z 2000 i 2005 roku.Czynnosci kierownika budowy – studium
przypadku praca inzynierska budownictwo.Nowoczesne kanaly dystrybucji ubezpieczen komunikacyjnych analiza polskiego rynku ubezpieczen komunikacyjnych i weryfikacja szans rozwoju sprzedazy poprzez kanal
direct.Wypadek w komunikacji drogowej..Rozwoj rolnictwa ekologicznego w polsce po okresie
transformacji.Stosunek sluzbowy funkcjonowania policji..Postepowanie nakazowe- upominawcze i
uproszczone w postepowaniu w sprawach gospodarczych..Analiza kosztow przedsiebiorstwa
przemyslowego.Rozwiazanie techniczne umozliwiajace wykorzystanie energii slonecznej do przygotowania
cieplej wody uzytkowej oraz ogrzewania budynkow wraz z przykladem. Praca inzynierska
budownictwo.Heusinger- ruprecht von. - risk management implications of a portfolio of central european
banks .Analiza uproszczonych form opodatkowania dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez osoby
fizyczne.Rola bankow w finansowaniu dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw.Wykorzystanie wizerunku
zwierzat w dzialaniach promocyjnych.Jak pisac prace dyplomowa.Strategia marki na rynku odziezowym na
przykladzie firmy fine fashion.Temat pracy licencjackiej.Analiza dochodow i wydatkow gminy kleszczow w
latach 2001-2008.Iii filar ubezpieczen na przykladzie pracowniczego programu emerytalnego telekomunikacji
polskiej.Harmonizacja prawa prywatnego w ramach unii europejskiej.Uzupelniajace roszczenia
cywilnoprawne pracownika z tytulu wadliwego rozwiazania umowy o prace przez pracodawce.Znaczenie
kultury organizacyjnej w procesie motywowania pracownikow jednostek samorzadu terytorialnego..Boguckiolgierd. Red. - system prawny a porzadek prawny .Analiza systemu rozliczeniowo - finansowego bankow
spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w zambrowie.Reklama jako narzedzie wplywu
spolecznego. Przyklady spolecznych kampanii reklamowych w polsce i irlandii.Strategia rozwoju jako
instrument zarzadzania strategicznego w gminie (na przykladzie gminy lask).Sztuka w sieci - formy obecnosci
polskich artystow niezaleznych w internecie..Zarzadzanie portfelem papierow wartosciowych i uslugi
wybranych domow maklerskich..Mullin- bernard james. - sport marketing .Tematy licencjackie
pedagogika.Ryzyko w ocenie oplacalnosci inwestycji w akcje i obligacje na gieldzie papierow
wartosciowych.Analiza zrodel finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na rynku pierwotnym na
przykladzie miasta bedzin.Wplyw systemow motywacyjnych na tworzenie przewagi konkurencyjnej.Plynnosc
finansowa jako wazne kryterium oceny dzialalnosci przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko
odpowiedzialnosci cywilnej zarzadcy drog na przykladzie powiatu wloclawskiego.Efektywnosc analizy
fundamentalnej i portfelowej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku akcji.Analiza strategii
marketingowej firm odziezowych w internecie na przykladzie zary oraz reserved - liderow w branzy
odziezowej na swiecie oraz w polsce..System ekspercki doboru materialow i sposobu naprawy konstrukcji
betonowych praca inzynierska budownictwo.Dzialalnosc polskiego komitetu olimpijskiego w zakresie
rozwoju sportu w polsce.Analiza wskaznikowa dzialalnosci budzetowej gminy zawiercie w latach 2006 2009.Rynki gieldowe wobec procesow globalizacji.Status cudzoziemca w polskim prawie
administracyjnym.Promocja i inne dzialania marketingowe w hotelu senator.Partnerstwo publiczno prywatne jako jeden z nowoczesnych sposobow realizacji inwestycji w jednostkach samorzadu
terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Procedura administracyjno – prawna i jej wplyw na przebieg
procesu budowlano – inwestycyjnego w polsce i wybranych krajach praca inzynierska budownictwo.Praca
licencjacka jak pisac.Analiza porownawcza metod obliczeniowych na przykladzie wybranych konstrukcji
ramowych. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw stylu kierowania na
motywowanie pracownikow- na przykladzie firmy vistalex s.a..Ewolucja metod oceny finansowej
przedsiebiorstw.Zarzadzanie szkola dla zaspokojenia szczegolnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Rola postaw
nauczycieli wobec problemu dysleksji..Marketingowe zarzadzanie malym i srednim przedsiebiorstwem na
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przykladzie firmy kra-bin.Pisanie prac licencjackich cena.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena
obciazen podatkowych z tytulu podatku vat na przykladzie przedsiebiorstwa master ltd sp. Z o. O.w latach
207 - 2010.Podatek katastralny w polsce. Historia- proby wprowadzenia- perspektywy..Niemozliwosc
swiadczenia w polskim kodeksie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc systemow
logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego jamar-.Uwarunkowania budowy sektora
kultury w opolu..Postepowanie o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod
opieka.Proces zakladania przedsiebiorstwa. Aspekty prawno - organizacyjne na przykladzie branzy
transportowej..Postawy konsumentow wobec reklam zewnetrznych na przykladzie kontrowersyjnej kampanii
reklamowej.Dzialalnosc banku pko bp s.a. w zakresie prowadzenia rachunkow oszczednoscioworozliczeniowych.Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego w swietle orzecznictwa sadu
apelacyjnego w krakowie w latach 2003-2004.Opracowanie strategii dzialania dla nowo powstajacej firmy
bio-cukierni.Fundusz inwestycyjny- jako instrument finansowy na polskim rynku finansowym.Dowody
prywatne a zasada swobody dowodzenia.Najem egzemplarza a wideo na zadanie w prawie unii
europejskiej.Problemy zwiazane z kryzysem finansowym - doswiadczenie meksyku w 1994 roku i usa w 2007
roku..Ocena dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie invest - banku s.a..Zasoby ludzkie jako glowny
czynnik sukcesu przedsiebiorstwa.Zasady polityki kadrowo-finansowej w publicznych szkolach wyzszych na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Promocja jako element ksztaltowania wizerunku miasta na
przykladzie miasta starachowice.Franczyza jako nowoczesna forma ekspansji przedsiebiorstwa.Fikcja prawna
w prawie pracy.Regulacje prawne dotyczace zjawiska prania pieniedzy.System kontroli jakosci wyrobow
obowiazujacy w hucie czestochowa..Zarzadzanie zmianami w systemie normatywnym w kazachstaniezwiazanymi z dostosowywaniem lotnictwa cywilnego do europejskich standardow jar.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kredyt konsumpcyjny w banku komercyjnym na przykladzie
citibank handlowy s.a..Young- antony - jak zarobic na komunikacji marketingowej : zasady z inwestycji
marketingowych .Spoleczno-ekonomiczne problemy bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 20082010.Fundusze europejskie dla przemyslu drobiarskiego na przykladzie firmy reydrob.Male i srednie
przedsiebiorstwa w unii europejskiej.Zasady opodatkowania sprzedazy nieruchomosci podatkiem od
towarow i uslug i podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych.Przestepczosc nieletnich dziewczat na terenie
lodzi.Ochrona praw dziecka przy rozwodzie .Possibilities of employment in the eu-countries for polish
employees after eu-accession (mozliwosc zatrudnienia pracownikow w krajach unii europejskiej po
akcesji).praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdania finansowe jako podstawa do ograniczenia ryzyka
finansowego i operacyjnego.Podatki praca magisterska.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce sytuacja po akcesji do unii europejskiej.Analiza efektywnosci funkcjonowania systemu podatku
dochodowego od osob fizycznych na przykladzie urzedu skarbowego x w czestochowie.Problemy
definiowania tortur- nieludzkiego i ponizajacego traktowania w prawie miedzynarodowym.Elementy
promocji mix w sklepach internetowych na przykladzie polskiego rynku e-commerce.Postepowanie przed
prezesem urzedu regulacji energetyki.Prace licencjackie filologia angielska.praca licencjacka budzet gminy
.Determinanty rozwoju bankowosci elektronicznej.Listwan- tadeusz. Red. Nauk. - sukces w zarzadzaniu
kadrami : kapital ludzki w organizacjach miedzynarodowych .Rola kalkulacji kosztu jednostkowego w
przedsiebiorstwie produkcyjnym w procesach decyzyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa.Szablon pracy
licencjackiej.Handel ludzmi – charakterystyka zjawiska- zmiany prawne oraz badania aktowe..Rozwiazywanie
problemow jakosciowych w przedsiebiorstwie produkcyjnym x.Wynagrodzenia jako dominujacy element
systemu motywacyjnego.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa bio - pal w latach 20062010.Opodatkowanie dochodow ze stosunku pracy..Analiza funduszy strukturalnych unii europejskiej i ich
wykorzystania w polsce.Znaczenie i zmiana kultury organizacyjnej na przykladzie miejskiego zakladu
komunikacyjnego w kedzierzynie - kozlu..Ryzyko kredytowe w dzialalnosci miedzynarodowego banku.Zasady
i formy pomocy publicznej w sprawach mieszkaniowych.Ksztaltowanie strategii marketingowej w branzy
odziezowej na przykladzie firmy joe cox.Procedura orzeczen wstepnych ze szczegolnym uwzglednieniem
doktryn acte clair i acte eclaire.Programy ochrony srodowiska naturalnego w powiecie
belchatowskim.Logistyka praca magisterska.Ujecie nakladow na szkolenia wedlug standardow
sprawozdawczosci finansowej.Wynagradzanie finansowe jako element systemu motywowania
.

.
pracownikow.Bezpieczny produkt w unii europejskiej - przyklad branzy motoryzacyjnej.Specyfika zarzadzania
marketingowego malej firmy budowlanej na przykladzie firmy remaxconstruct.zrodla finansowania i ocena
efektywnosci inwestycji w odnawialne zrodla energii na przykladzie farmy wiatrowej.Wplyw motywacji
pozaplacowej na zachowania pracownikow.Egzekucja przez sprzedaz przedsiebiorstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Mozliwosci inwestycyjne przedsiebiorstwa ab invest sp. Z o.o. na podstawie przeprowadzonej
analizy finansowej..Straz pozarna i jej zadania w systemie ochrony bezpieczenstwa porzaku
publicznego.Charakterystyka zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie h.m.
helvetia meble- na podstawie stosowanych norm jakosci: iso 9001: 2001- iso: 14001- iso: 18001.praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc efl w polsce w latach 2009-2014.Programowanie ochrony srodowiska
na przykladzie miasta piotrkow trybunalski.Powodztwo cywilne w polskim i francuskim postepowaniu
karnym.Prawo swiadka do odmowy skladania zeznan lub odpowiedzi na pytanie w polskim postepowaniu
karnym.Zarzadzanie jakoscia w firmie bombardier transportation polska sp. Z o.o. W lodzi.Przeszkody
malzenskie w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym.Polityka zagraniczna stanow zjednoczonych
w zakresie walki z terroryzmem- a prawo miedzynarodowe.Spoleczna szkodliwosc czynu.How strategic
analysis can help to formulate strategy of company.Modelowanie procesow badawczo- rozwojowych w
procesie wdrazania innowacji na przykladzie przedsiebiorstwa branzy elektroenergetycznej..Dziedzictwo
naturalne i kulturowe gminy krzeszowice jako oferta turystyczna..Kompetencje prezydenta rzeczypospolitej
polskiej.Decyzja administracyjna w teorii i orzecznictwie sadow administracyjnych.Doswiadczenie i wiedza
jako warunki udzialu w postepowaniu w orzecznictwie krajowej izby odwolawczej w latach 2009-2010..Rola
menedzera w efektywnym kierowaniu na przykladzie htc-sklep.pl..Spis tresci praca magisterska.Rozwoj
przedsiebiorstwa a aspekcie postepu technicznego.Instrumenty kontroli parlamentarnej rzadu.Zarzadzanie
dziedzictwem kulturowym na przykladzie opactwa benedyktynow w tyncu.Strategia rozwoju gminy na
przykladzie gminy uniejow.Monarcha i prezydent - urzad glowy panstwa we wspolczesnych systemach
politycznych wybranych panstw swiata..Prace doktorskie.Dzialania promocyjne branzy motoryzacyjnej na
przykladzie firmy michelin.Kierowanie personelem w instytucji spolecznej na przykladzie zakladu
ubezpieczen spolecznych oddzial w czestochowie.Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej czestochowskiej
spoldzielni mleczarskiej mleczgal.praca licencjacka budzet gminy .Dobor kadr do organizacji a efekty ich
pracy- na przykladzie firmy x.Rola kredytow w finansowaniu dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw
na przykladzie firmy xxx.praca licencjacka budzet gminy .Karta kredytowa w ofercie polskich bankow na
przykladzie citibanku handlowego.Ocena ergonomiczna procesu produkcji poscieli dzieciecej.Postrzeganie
jakosci dzialan firmy spolem wss w lodzi przez jej klientow wewnetrznych i zewnetrznych.Badanie
efektywnosci akcji promocyjnych na przykladzie kawy douwe egberts..Przeslanki zwolnienia ubezpieczyciela
z odpowiedzialnosci w umowie ubezpieczenia na zycie.Podatek od czynnosci cywilnoprawnych.Projekt
technologii i organizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykonywanego w technologii zelbetowej
monolitycznej. Praca inzynierska budownictwo.Gatnar- eugeniusz. Red. - internacjonalizacja procesu
ksztalcenia na kierunkach studiow ekonomicznych : materialy iii w.Akty unilateralne w prawie
miedzynarodowym..Specyfika wspolpracy malych przedsiebiorstw z korporacjami
miedzynarodowymi..Wplyw koniunktury na rynku budowlanym na wyniki nieruchomosciowych funduszy
inwestycyjnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka kredytowa i
badanie zdolnosci kredytowej w spoldzielczych kasach oszczednosciowo - kredytowych na przykladzie skok
im. F. Stefczyka.Zjawisko negatywnej selekcji w ubezpieczeniach majatkowo-osobowych.Zarzadzanie
marketingiem w przedsiebiorstwie omega.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Innowacyjne produkty bankowe i ich promocja na przykladzie banku pekao
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Rynek fotografii artystycznej w krakowie.Aniolowie biznesu i ich rola w
finansowaniu rozwoju przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem firm z sektora msp.Dress code
przejawem kultury organizacyjnej.Liniowy podatek dochodowy i perspektywy wprowadzenia go w
polsce..Przestepstwo zgwalcenia..Kalinski- janusz (1942- ). Red. - z zagadnien transformacji i integracji
gospodarczej .Polityka innowacyjna polski. Cele- instrumenty i rezultaty.Istota umowy o roboty budowlane i
okreslenie w niej kary umownej w niemieckiem kodeksie cywilnym (bgb) oraz w ogolnych warunkach umow
(vob).Ochrona gatunkowa w prawie ue i prawie polskim.System rozstrzygania sporow w wto.Zarzadzanie
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zmianami w jednostkach sektora finansow publicznych.Kaizen jako krok w doskonaleniu systemu zarzadzania
jakoscia..Plan pracy magisterskiej wzor.Rola instytucji obowiazanych w zwalczaniu przestepstwa prania
pieniedzy.Wielokulturowosc lodzi wobec procesu integracji polski z unia europejska.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie zasobow ludzkich oraz zarzadzanie nimi w malej firmie
transportowej.Bezpieczenstwo polski w kontekscie zagrozen terrorystycznych.Rola mediow w procesie
karnym.Wdrazanie i rozwoj innowacji technologicznych na przykladzie sita czestochowa..Czynniki
wplywajace na decyzje zakupu wybranych kosmetykow w sieci sklepow rossmann.Problem zwalczania
bezrobocia. Analiza skutkow podejmowanych dzialan zmierzajacych do ograniczania bezrobocia na
podstawie badania pup-u w makowie mazowieckim.System podatkowy jako instrument polityki
pozyskiwania dochodow budzetowych na ukrainie..Wplyw nowej bazylejskiej umowy kapitalowej na
sprawowanie nadzoru bankowego w polsce.Analiza kondycji finansowejpzu s.a. w latach 2001-2005.Praca
licencjacka z administracji.Zatrudnianie pracownikow tymczasowych w polsce.Analiza fundamentalna na
przykladzie instytucji bankowej.Weresa- marzenna. Red. - focus on manufacturing .Unikanie podatku od
osob fizycznych jako forma ucieczki przed obowiazkiem podatkowym na przykladzie polskiego systemu
podatkowego w latach 2002-2006..Koncepcja pracy licencjackiej.Wykorzystanie sprawozdawczosci w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na przykladzie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia)..Ograniczenia
prawa do obnizenia kwoty naleznego podatku od towarow i uslug o podatek naliczony w kontekscie zasady
neutralnosci podatku od wartosci dodanej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy autoweber
sp. Z o.o..Rola mediow w ksztaltowaniu strachu przed przestepczoscia.Ocena efektywnosci systemu
wynagrodzen na przykladzie firmy odziezowej z.Ocena wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu
inwestycji w gminie lazy.Udzial zwiazkow zawodowych w procedurze zwolnien na podstawie ustawy o
szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych
pracownikow.Odpisy amortyzacyjne w ujeciu podatkowym i ksiegowym oraz przedstawienie ich na
przykladzie przedsiebiorstwa p.p.h.u. znicz w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy .Legalne
formy zmniejszania obciazen podatkowych w podatku dochodowym od osob fizycznych.Wplyw reklamy
internetowej na zachowania nabywcze studentow uniwersytetu jagiellonskiego.Sekurytyzacja w prawie
polskim. Zmiany niezbedne- aby stala sie ona potencjalnie atrakcyjnym sposobem finansowania.Prawne
aspekty przeciwdzialania negatywnym konsekwencjom aktywnosci sekt.Francuscy socjalisci utopijni
poczatku xix w..Jakosc uslug bankowych na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Wplyw wprowadzenia
systemu zarzadzania jakoscia iso 9001:2000 na poziom obslugi klientow urzedu gminy i miasta w
dobczycach.Rola bankow w absorpcji funduszy strukturalnych przez sektor msp.Rola systemu jakosci w
relacjach z dostawcami i klientami na przykladzie przedsiebiorstwa x.Szkolenia pracownikow i ich
odzwierciedlenie w rachunkowosci.Odrebnosci postepowania w sprawach z zakresu prawa
pracy.Pozyskiwanie sluzb handlowych jako element zarzadzania personelem.Status prawny
podejrzanego.Analiza instumentow sterowania ryzykiem kredytowym na przykladzie banku spoldzielczego w
opocznie w latach 2006-2010.Przewaga konkurencyjna hoteli sieciowych na przykladzie holiday inn krakow
city center.Zrownowazony transport miejski w opolu..Ewolucja sadownictwa konstytucyjnego w
polsce.Ocena nowoczesnych metod rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie firmy orbis..Metody
oceny dzialalnosci inwestycyjnych zadan komunalnych w gminie gorzow slaski..Sprawcze formy popelniania
przestepstwa.Powiat jako jednostka samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu myszkowskiego.List
zelazny w polskim procesie karnym.Oferta edukacyjna lodzkich uczelni wobec potrzeb rynku pracy.Instytucja
testamentu ustnego w kodeksie cywilnym.Projektowanie relacyjnych baz danych na przykladzie systemu
wspomagajacego prowadzenie gospodarki magazynowej..Motywy zakupu mieszkan w swietle badan
nabywcow na rynku czestochowskim.Nyce- steven a. - ekonomiczne konsekwencje starzenia sie
spoleczenstw .Pisanie pracy.Specjalne strefy ekonomiczne a rozwoj klastrow (na przykladzie regionu
lodzkiego).praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego
w bielsku-bialej.praca licencjacka budzet gminy .Rola gminy na lokalnym rynku nieruchomosci na przykladzie
gminy zychlin.Projekt estakady podsuwnicowej dla suwnicy natorowej o udzwigu 5 t. Praca inzynierska
budownictwo.Dzialalnosc inna niz podstawowa spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie spoldzielni zlote
lany w bielsku-bialej..Wplyw zarzadzania jakoscia na produkt finalny w firmie aluprof.Pozyskiwanie
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pracownikow i ich rozwoj zawodowy na przykladzie go sport sp. Z o.o..Partie polityczne w polsce w aspekcie
konstytucyjnym i prawnym..Zasoby techniczno- technologiczne przedsiebiorstwa jako zrodlo przewagi
konkurencyjnej..praca licencjacka budzet gminy .Metody ochrony danych w internecie.Metody zwalczania
bezrobocia w wymiarze lokalnym. Analiza na przykladzie powiatowego urzedu pracy w lowiczu.Rola
funduszy inwestycyjnych w lokowaniu oszczednosci gospodarstw domowych na przykladzie pko tfi
s.a..Ochrona praw konsumenta w handlu internetowym..Prace licencjackie pisanie.praca licencjacka budzet
gminy .Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie gminy kluczbork..Reklama zakazana w
wybranych obszarach rynku.Podatek naliczony w podatku od towarow i uslug.Analiza zastosowania koncepcji
spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstw (csr) na przykladzie royal dutch shell plc..Analiza form i metod
obnizania ryzyka kredytowego w banku komercyjnym na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Specyfika
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej.Funkcja ochronna w nawiazaniu umownego stosunku pracy.Rodzaje zabezpieczen kredytow
dla osob fizycznych i podmiotow gospodarczych w banku komercyjnym.Wybrane administracyjnoprawne
problemy problemy organizacji finalowego turnieju mistrzostw europy w pilce noznej uefa euro 2012.System
motywacji pracownikow w procesie zarzadzania wspolczesnej organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa
kesmet..Psychologiczne aspekty zeznan swiadkow w postepowaniu karnym.Metodyka badania pelzania
gruntow slabonosnych na przykladzie torfu. Praca inzynierska budownictwo.Czy zhp jest postrzegana jako
organizacja wypoczynkowa?.Rola i znaczenie zasobow ludzkich w organizacji na przykladzie konsultanta w
firmie makro.Style kierowania zespolem i ich odniesienie do ksztaltowania relacji pracowniczych na
przykladzie firmy x.Organisciak-krzykowska- anna. Red. - problematyka wspolczesnych ubezpieczen .Badanie
sprawozdan finansowych a realizacja zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu..Rozkaz wojskowy w polskim
prawie karnym.Ochrona informacji niejawnych o klauzuli niejawnosci-- scisle tajne oraz -- tajne.Ustrojowa
zasada demokracji bezposredniej.Projekt stacji benzynowej wraz z obiektem obslugi technicznej praca
inzynierska budownictwo.Ceny transferowe wybrane zagadnienia podatkowo-prawne.Analiza techniczna
jako narzedzie wspierajace decyzje inwestycyjne na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Leasing
operacyjnu i finansowy na przykladzie spolki ing carlease.Inkubator przedsiebiorczosci jako narzedzie
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie inkubatora fundacji i promocji gospodarczej
regionu krakowskiego..Zarzadzania inicjatywami klastrowymi w regionie lodzkim.Zagadnienia rekrutacji i
selekcji w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Modelowanie procesow badawczorozwojowych w procesie wdrazania innowacji na przykladzie przedsiebiorstwa branzy
elektroenergetycznej..Atrakcyjnosc turystyczna miasta i gminy zakopane zagrozeniem ochrony przyrody tatr
polskich.praca licencjacka budzet gminy .Perspektywy rozwoju podrozy motywujacych.Wykorzystanie
funduszy unii europejskiej w dzialalnosci kulturalnej gminy miedzno.Problematyka cen transferowych.
Aspekty podatkowoprawne..Analiza struktury organizacyjnej urzedu marszalkowskiego w lodzi w latach
2007-2009.Nowoczesne powierzchnie magazynowe w wojewodztwie mazowieckim.Zakaz manipulacji
instrumentami finansowymi.Sytuacja demograficzna wojewodztwa opolskiego w latach 19902008.Legitymacja procesowa jednostek samorzadu terytorialnego w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym.Prawo rzymskie w rzymskiej brytanii.Zarzadzanie lancuchem dostaw.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj hotelarstwa miasta czestochowy.System
franczyzowy jako nowoczesna forma rozwoju przedsiebiorstwa.Wspolczesne problemy samorzadu
terytorialnego.Prace licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Oszustwa ksiegowe - identyfikacja i
przeciwdzialanie.Restrukturyzacja i przemiany polskiego hutnictwa po 1999 roku.Analiza systemu gospodarki
magazynowej na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykladzie reklam..praca licencjacka
budzet gminy .Odpowiedzialnosc prawnokarna podmiotow zbiorowych.Prace licencjackie administracja.Prac
licencjackich.Analiza zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy zakladu
uslug lesnych..Prace dyplomowe z bhp.Tematy prac licencjackich pedagogika.Analiza budzetu gminy kadzidlo
w latach 2006-2010.Strategie cen na przykladzie firmy remax.praca licencjacka budzet gminy .Prace
magisterskie uw.Specyfika obrotu handlowego na rynku wewnatrzwspolnotowym.Restrukturyzacja
zatrudnienia i jej spoleczny wymiar w mittal steel poland s.a. oddzial w krakowie.Rozwoj procesu realizacji
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zamowien w przedsiebiorstwie emika w latach 2007-2011.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc
czlonkow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia na podstawie art. 299 kodeksu spolek
handlowych..Ochrona interesow inwestorow w swietle ustawy o szczegolnych uprawnieniach ministra
wlasciwego do spraw skarbu panstwa oraz ich wykonywaniu w niektorych spolkach kapitalowych lub grupach
kapitalowych prowadzacych dzialalnosc w sektorach energii elektrycznej- ropy naftowej oraz paliw
gazowych.Rola event marketing w komunikacji marketingowej w warunkach polskich.Prawne i ekonomiczne
aspekty funkcjonowania zakladow pracy chronionej.Pracownicy sezonowi a jakosc uslug gastronomicznych
na przykladzie restauracji majorkanskich.Rekrutacja- selekcja i dzialalnosc oddzialow specjalnych zandarmerii
wojskowej.Wplyw formy opodatkowania na sytuacje finansowa przedsiebiorstw uslugowych na przykladzie
firmy al-trans.Poszukiwanie alternatyw do kary pozbawienia wolnosci.praca licencjacka budzet gminy
.Rozwoj stosunkow gospodarczych i politycznych unii europejskiej z federacja rosyjska.Gospodarka finansowa
w ochronie zdrowia w polsce w latach 1999-2005 (na przykladzie szpitala wojewodzkiego w zielonej
gorze).Zarzadzanie zasobami ludzkimi w urzedzie gminy wieruszow.Sekurytyzacja w prawie polskim. Zmiany
niezbedne- aby stala sie ona potencjalnie atrakcyjnym sposobem finansowania.praca licencjacka budzet
gminy .Wykladnia oswiadczenia woli.Jakosc uslug medycznych na przykladzie szpitala im. Rudolfa weigla w
blachowni.Bezskutecznosc czynnosci prawnych upadlego.praca licencjacka budzet gminy .Leasing w
krajowych i miedzynarodowych regulacjach sprawozdawczosci finansowej.Organizacyjno-prawne aspekty
statusu pracownika w swietle regulacji ustawowych.Finansowanie ochrony zdrowia w polsce w latach 19902009.Ocena wizerunku firmy eurodom.Czlonkostwo w unii europejskiej a aktywnosc gospodarcza i
obywatelska ; - czlonkostwo w unii europejskiej a aktywnosc gospodarcza i obywatelska .Protest na
specyfikacje istotnych warunkow zamowienia w orzecznictwie krajowej izby odwolwczej..Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza emitenta za naruszenie obowiazkow informacyjnych dotyczacych informacji
poufnych.Rozwoj i dzialalnosc krakowskiego srodowiska osob po przeszczepie serca.Znaczenie kontroli
podatkowej jako elementu systemu finansow publicznych w polsce.Projekt winiarni w gorzykowie praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Srodki ochrony prawnej tejemnicy
przedsiebiorstwa.Podstawy wobec zmian organizacyjnych na przykladzie kredyt banku i tuir warta s.a..Spolki
osobowe jako jedna z form prowadzenia dzialalnosci godpodarczej na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Wdrazanie kompleksowego zarzadzania jakoscia w banku zachodnim wbk s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Mozliwosci wykorzystania swietokrzyskiego parku narodowego do celow
dydaktycznych.Analiza instrumentow motywacji pozafinansowej w call center.Logistic park jako produkt
marketingu terytorialnego miasta piotrkowa trybunalskiego.Sytuacja kryzysowa jako czynnik rekonstruujacy
skrypt poznawczy pracownikow.Analiza jakosci uslug bankowych na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Wypalenie zawodowe-przyczyny- objawy i konsekwencje na przykladzie nauczycieli gimnazjow.Badanie
wypadkowosci przy pracy w aspekcie kultury organizacji oraz kultury bezpieczenstwa na przykladzie duzego
przedsiebiorstwa hutniczego..Ksztaltowanie i wykorzystanie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu na
przykladzie powiatu strzeleckiego..Weresa- marzenna. Red. - konkurencyjnosc sektora przetworstwa
przemyslowego .Elektroniczne instrumenty platnicze..Walsh- anthony - law- justice- and society : a
sociolegal introduction .Komisje polskiego sejmu.Zarzadzanie zmianami w przedsiebiorstwie na przykladzie
lodzkiego zakladu energetycznego s.a..Koncepcja zarzadzania wartoscia dla akcjonariuszy w dzialalnosci
wspolczesnych przedsiebiorstw.Pozyskiwanie pracownikow i ich rozwoj zawodowy na przykladzie go sport
sp. Z o.o..Gielda papierow wartosciowych w warszawie s.a. jako elementu polskiego rynku
kapitalowego.System motywacyjny jako istotny element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
amrest holdings se.Ksztaltowanie lojalnosci klientow poprzez zastosowanie marketingu relacji.Rachunek
wynikow jako narzedzie modelowania wyniku finansowego w rachunkowosci.Kultura organizacyjna jako
czynnik decydujacy o sukcesie przedsiebiorstwa.Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci teoretycznej
“kwestionariusza do badan stresu organizacyjnego” c. L. Coopera i s. Sloana dla grupy zawodowej
pielegniarek..Polityka pieniezna w polsce w latach 1989-2009.praca licencjacka budzet gminy
.Dlugoterminowe umowy o uslugi budowlano - montazowe w prawie bilansowym.Prawne uwarunkowania
wymiany towarowej na rynkach unijnych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza gospodarki finansowej
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kozieglowy w latach 2007-2011.Polityka
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personalna na przykladzie firmy ramb..Interwencja humanitarna..Handel ludzkimi organami.Skutecznosc
zastosowania koncepcji nowego zarzadzania publicznego w polskim samorzadzie terytorialnym.Francuscy
socjalisci utopijni poczatku xix w..Budzet zadaniowy jako instrument zarzadzania finansami gminy (na
przykladzie gminy goleniow).Wartosciowanie stanowisk pracy na przykladzie badan empirycznych
przeprowadzonych w grodkowskich zakladach wyrobow metalowych s.a..Praktyki religijne jako srodek
oddzialywania penitencjarnego na osadzonych. Teoria a rzeczywistosc na przykladzie zakladu karnego w
nowym wisniczu.Motywacja pracownicza w swietle wynikow organizacji przemyslowej.Marketing
miedzynarodowy i dzialania promocyjne przedsiebiorstw miedzynarodowych na przykladzie wybranych
korporacji.Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstw.Informacja finansowa dla potrzeb rozwoju
przedsiebiorstwa.Przygotowanie produkcji i jakosc wyrobow tekstylnych..Polityka wspierania malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce i unii europejskiej.Baza prac licencjackich.Istota metody mystery shopping
i jej wykorzystanie w badaniach marketingowych.Bezpieczenstwo panstwa.Analiza sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa pol-ital sp. Z o.o. W latach 2002-2006.Kredyty konsumpcyjne na przykladzie kredyt
banku.Kontrola podatkowa - jako sposob przeciwdzialania ucieczkom przed podatkami na przykladzie
pit.Diagnoza zarzadzania projektem na przykladzie konferencji finansowej earn your success.Bezpieczenstwo
energetyczne unii europejskiej z punktu widzenia polski.Europejski system bankow centralnych.Integracja
procesow logistycznych przy wykorzystaniu platform komunikacyjnych.Koncepcje zarzadzania a dowodzenie
pododdzialem wojskowym.Plynnosc finansowa jako kryterium oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Normy i standardy jakosciowe w przedsiebiorstwach w
kontekscie czlonkowstwa polski w unii europejskiej..Procedura rekrutacji i selekcji personelu na przykladzie
gminy krzepice oraz gminy klobuck - analiza porownawcza.Wplyw zmian w strukturze danej organizacji na
podstawie pracownikow na przykladzie wybranej spolki.Finansowanie inwestycji na rynku
nieruchomosci.Analiza czynnikow wplywajacych na wynik finansowy podmiotu gospodarczego.Budzet
zadaniowy jako instrument realizacji wydatkow lokalnych na przykladzie gminy rzgow.Analiza mozliwosci
wprowadzenia waluty euro w polsce.Alternatywne metody rozwiazywania sporow.Opodatkowanie
przekszatalcen spolek w prawie europejskim na gruncie podatkow bezposrednich.Wspolczesne modele
rozwiazywania sporow przez prawo.Koordynacja dostaw materialow na plac budowy z wykorzystaniem it
praca inzynierska budownictwo.Skutki orzeczen trybunalu konstytucyjnego w stosunku do aktow
normatywnych..Zarzadzanie finansami otwartych funduszy inwestycyjnych.Automatyczny system
transakcyjny na przykladzie strategii par.Komunikacja pomiedzy pracownikami a kierownikiem w firmie
bp.Funkcjonowanie bankowosci elektronicznej w polsce.Handel elektroniczny jako nowa forma obslugi
klientow.Dzialalnosc depozytowo-kredytowa na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w
lututowie.Siwinski- wieslaw (1934- ). Red. - rozwoj uslug turystyczno-rekreacyjnych i hotelarskogastronomicznych w warunkach globalizacji.Niewaznosd testamentu ze wzgledu na sprzecznosd z zasadami
wspolzycia spolecznego.zrodla finansowania zadan realizowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy lasowice wielkie.Analiza porownawcza uslug bankowosci elektronicznej na podstawie
trzech wyselekcjonowanych bankow w latach 2008-2012..Wplyw marki na wartosc przedsiebiorstwa na
przykladzie wybranych spolek z wgpw.Pisanie prac forum.Pisanie prac licencjackich lublin.Ocena strategii na
przykladzie gminy nowa sol...
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