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Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa --fab-style sp. Z o.o. W latach 2004-2007..Taktyka prowadzenia
dzialan poscigowych.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa transportowego..Tulej- malgorzata. orzecznictwo interpretacyjne trybunalu konstytucyjnego a reguly wykladni prawa .Budzet zadaniowy jako
efektywne narzedzie realizacji wydatkow inwestycyjnych na przykladzie gminy kleszczow.Zarzadzanie
sluzbami porzadku publicznego.Wynagrodzenie jako element motywacji pracownikow cywilnych w
centralnym zarzadzie sluzby wieziennej.Gospodarka finansowa gmin wiejskich.Formy kredytowania
przedsiebiorstw przez bank spoldzielczy w zytnie.Agencje pracy tymczasowej.Rola sprawozdan finansowych
w rzetelnej ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy inter cars..Podatek od towarow
i uslug vat w swietle polskiego systemu podatkowego.Strategia marketingowa produktow bankowych na
przykladzie pko bp s.a..Motywowanie jako element zzl w przedsiebiorstwie zajmujacym sie zarzadzaniem
wierzytelnosciami .Analiza art. 62 ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii w kontekscie racjonalnej polityki
narkotykowej.Feminizm w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Potulski- jacek. - lekarz a postepowanie w
przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej i karnej : wybrane zagadnienia.Analiza kosztow wynagrodzenia w
przedsiebiorstwie na przykladzie spoldzielni x w latach 2007-209.Gajewski- dominik. - value added tax : a
compendium .praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc komputerowa ze szczegolnym uwzglednieniem
hackingu.Eurosieroctwo jako problem spoleczny w wojewodztwie opolskim.Borkiewicz-liszka- malgorzata. poradnik ryczaltowca : przyklady- stawki- wzory- formularze : nowe limity w 2011 r.- sprawdz-.Strefa euro geneza- stan obecny- perspektywy.Wykorzystanie reklamy w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.praca
licencjacka budzet gminy .Pisanie prac ogloszenia.Funkcje inwentaryzacyjne w przedsiebiorstwie anet-pol w
czestochowie.Ocena stanu mieszkan komunalnych w gminie nysa wraz z analiza zrodel finansowania
dzialalnosci remontowej w tym zakresie w latach 2006-2009..Jednostka samorzadu terytorialnego jako
uczestnik rynku zamowien publicznych na przykladzie gminy kamiensk.Czyn nieuczciwej konkurencji w
swietle klauzuli generalnej z art.3 uznk..Rola systemu crm w ksztaltowaniu sprzedazy w przedsiebiorstwie
logistycznym.Funkcjonowanie teatru tanca na przykladzie wybranych teatrow tanca w krakowie.Analiza
finansowa przedsiebiorstwa inst-gaz w latach 2004-2008.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj rolnictwa w
powiecie wielunskim.Pisanie prac gdansk.Eko marketing na przykladzie wprowadzania nowego produktu na
rynek.Rachunek kosztow i przychodow w procesie budzetowania na przykladzie firmy x.Sposoby
finansowania dzialalnosci gospodarczej.Pokrzywdzony w polskiej procedurze karnej - wybrane
zagadnienia.Rozwoj sektora msp w gospodarce polskiej.Karty zblizeniowe- bezpieczenstwo a perspektywy
rozwoju.Krakowski rynek jako produkt turystyczny.Strategie wobec klientow a zrownowazona karta
wynikow.Zaskarzanie uchwal wspolnikow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia i walnego zgromadzenia
akcjonariuszy.Uslugi ubezpieczeniowe w nowoczesnej gospodarce na przykladzie grupy hestia.Ryzyko
kredytowe w dzialalnosci banku..Pisanie prac zaliczeniowych tanio.Pomoc w napisaniu pracy
licencjackiej.Analiza problemu bezrobocia i ocena dzialalnosci urzedu pracy w piotrkowie trybunalskim w
zakresie przeciwdzialania bezrobociu.Zmiany struktury zatrudnienia kobiet w powiecie radomszczanskim w
latach 2000 - 2005.Marketingowe zarzadzanie produktem na przykladzie p.p.h.u. drewbet w lipie.Komisja
nadzoru finansowego jako organ nadzorczy nad rynkiem kapitalowym w polsce.Ryzyko w kredytowaniu
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hipotecznym osob fizycznych..Zarzadzanie srodkami funduszy unijnych w gminie goldap.Strach przed
przestepczoscia i przejawy jego politycznej instrumentalizacji we wspolczesnych panstwach
demokratycznych.Strategie promocyjne na przykladzie kompanii piwowarskiej s.a..Placa minimalna w
swietle ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. O minimalnym wynagrodzenie za prace i innych aktow
prawnych.Dziecko jako ofiara wykorzystania seksualnego.praca licencjacka budzet gminy .Badania potrzeb
pracownikow jako warunek doboru systemu motywacyjnego do pracy w instytucjach prywatnych i
publicznych.Tematy prac magisterskich resocjalizacja.Wplyw rekrutacji na zarzadzanie zasobami ludzkimi w
spolce administracja domow mieszkalnych w belchatowie.praca licencjacka budzet gminy .Level of stressattitudes and implicit attitudes in the test colours of luschera.praca licencjacka budzet gminy .Prawo
pracownika do odmowy wykonania pracy niebezpiecznej.praca licencjacka budzet gminy .Rynek kapitalowy
jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Internet jako narzedzie promocji turystyki- na
przykladzie wycieczek do barcelony..Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie komunalnym na przykladzie
zakladu dzialalnosci komunalnej i mieszkaniowej w krzepicach.Charakterystyka wybranego zintegrowanego
systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie cementowni malogoszcz.Komercyjne wykorzystanie dobr
osobistych w znaku towarowym.Funkcjonowanie rachunkow oszczednosciowo - rozliczeniowych na
przykladzie wybranych bankow..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Efekty
wlaczenia polski do wspolnej polityki handlowej unii europejskiej.Umowa miedzynarodowa w polskim
prawie konstytucyjnym.Efektywnosc wykonywania zadan statutowych przedsiebiorstwa cieplowniczego- a
organizacja procesu produkcji i dystrybucji ciepla.Reklama w kulturze. Kultura w reklamie..Tatka- grazyna.
Red. - polska w unii europejskiej - aspekty ekonomiczne- polityczne i spoleczne .Metody finansowania rynku
nieruchomosci mieszkaniowych..Analiza portfelowa i jej wykorzystanie w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych na rynku kapitalowym.Analiza rentownosci i plynnosci na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej w latach 2005-2009.Wplyw mobbingu na motywacje i efektywnosc
pracownikow w organizacji.Praca magisterska.Finansowe aspekty systemu motywowania pracownikow na
przykladzie firmy x sp. Z o. O..Analiza funkcjonowania instytucji generalnego inspektora ochrony danych
osobowych.Leasing w finansach i rachunkowosci przedsiebiorstwa.Wplyw czynnikow kulturowych na
reklame miedzynarodowa.Wielkosc wspoluprawnionych do udzialu w spolce z o.o..Polozenie prawne
wschodniego kosciola staroobrzedowego nieposiadajacego hierarchii duchownej w polsce.Czynniki
wplywajace na satysfakcje uczestnikow ogolnopolskich zlotow fanow depeche mode.Wplyw rozwoju
infrastruktury na rozwoj turystyki na terenie tatar polskich.System jakosci w sektorze uslug publicznych na
podstawie funkcjonowania miejskiego przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji s.a..Status prawny partii
politycznych w swietle konstytucji rp z 2 kwietnia 1997 r..Spoleczna szkodliwosc czynu.Przyklad sprawnego
zarzadzania gospodarka odpadami na podstawie dabrowy gorniczej.Wplyw inwestycji zagranicznych na
rentownosc przedsiebiorstwa na przykladzie holdingu biegonice.Public relations i promocja miasta i gminy
niepolomice..Nadzor nad samorzadem wolnych zawodow..Rzeczywistosc rozszerzona jako usluga telefonii
komorkowej.Miejsce i rola bankowosci spoldzielczej w polskim systemie bankowym. Analiza empiryczna na
przykladzie banku spoldzielczego ziemii lowickiej.Lean management jako metoda doskonalenia
przedsiebiorstwa na wybranym przykladzie.Spoleczno-ekonomiczne skutki migracji zarobkowych w skali
lokalnej na przykladzie miasta bielsk podlaski.Polityka mieszkaniowa oraz zarzadzanie zmianami na osiedlach
mieszkaniowych w rumunii.Konwergencja kultur prawnych w plaszczyznie europejskiej.Erecinski- tadeusz
(1946- ). Red. - orzecznictwo trybunalu konstytucyjnego a kodeks postepowania cywilnego : materialy
ogolnopol.Odwolanie darowizny.Propozycja drogi rozwoju dla gminy cisek do roku 2020..Podstawy
bezpieczenstwa rp.Uwarunkowania rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznej w poludniowej czesci lgd
kraina dinozaurow..Wykorzystanie analizy wskaznikowej w procesach decyzyjnych przedsiebiorstwa (na
przykladzie spolki atlanta poland).Realizacja trzech budynkow mieszkalnych wykonywanych w systemie
porotherm. Praca inzynierska budownictwo.Rozwoj bankowosci elektronicznej w polsce a problem
bezpieczenstwa..Marketing relacji na rynku uslug finansowych w segmencie klientow korporacyjnych.praca
licencjacka budzet gminy .Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow w podatku od wartosci
dodanej.Armstrong- michael - zarzadzanie zasobami ludzkimi .Pojemnosc zadluzeniowa podmiotu
gospodarczego na przykladzie spolek notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Ocena
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wynikow funduszy inwestycyjnych.Forma i tresc umowy o prace .Analiza i ocena procesu motywowania
pracownikow na przykladzie hotelu mercure patria - czestochowa.Populizm - korzenie oraz proba
zrozumienia.Rekrutacja i selekcja w przedsiebiorstwie outsourcingowym x.Promocja w marketingu kultury
na przykladzie organizowanego przedsiewziecia kulturalnego..Godzenie zycia rodzinnego i zawodowego –
wyzwanie dla pracownikow i pracodawcow.Zamowienia publiczne w kontrolach najwyzszej izby
kontroli.Event marketing jako instrument marketingu terytorialnego wplywajacy na wizerunek miasta
lodzi.Promocja podstawa komunikacji instytucji kulturalnej z otoczeniem na przykladzie teatru im.
A.mickiewicza w czestochowie.Franchising jako nowoczesna koncepcja prowadzenia i finansowania
dzialalnosci gospodarczej (na przykladzie firm: mc donalds i a. Blikle).Budzet gminy biala na tle finansow
publicznych.Nalepka- adam (1950- ). Red. - inwestycje i nieruchomosci : wyzwania xxi wieku .Projekt
przepustu drogowego dla zwierzat hodowlanych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie marka na przykladzie kompanii piwowarskiej s.a..Fundusze strukturalne a rozwoj lokalny
na przykladzie gminy sanok.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu ciezkiego naruszenia
podstawowych obowiazkow pracowniczych.Spor o podmiot przestepstwa korupcyjnego w sporcie
przyczynkiem do rozwazan nad wybranymi problemami wykladni prawa karnego.Podtrzymywanie wizerunku
firmy na przykladzie firmy volvo.Ocena procesu budzetowania w zarzadzaniu powiatem.Wynagrodzenie jako
element motywacji w szpitalu powiatowym w zawierciu.Analiza standardow unii europejskiej na przykladzie
p.h.u. maks sp. Z o. O..Wplyw rewitalizacji obiektow przemyslowych na otoczenie spolecznokulturowe.Czystki etniczne.Model rozwoju zawodowego pracownikow na przykladzie toyota motor
industries poland..Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w zarzadzaniu spolka x w latach 20082011..Pisanie prac licencjackich lublin.Analiza dochodow i wydatkow gminy redziny w latach 20012006..Jakosc a reklamacje produkowanych tkanin w spolce akcyjnej polontex.Wplyw wdrozenia systemu
zarzadzania jakoscia iso 9001 na wyniki ekonomiczne firmy m.m. druk serwis sp. Z o.o..praca licencjacka
budzet gminy .Organy ochrony granic ii rzeczpospolitej..Dochody podatkowe gminy pabianice w latach 20042008.Realizacja konstytucyjnego prawa obywateli do opieki socjalnej w praktyce iii rzeczypospolitej .Umowa
o prace i umowa agencyjna jako formy zatrudnienia pracownikow w rozwijajacym sie
przedsiebiorstwie.Zwiazki- porozumienia i stowarzyszenia jako forma wspolpracy miedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego - ocena dzialan i perspektywy rozwoju- przyklad wojewodztwa
lodzkiego.Wspolpraca sadowa w sprawach cywilnych w unii europejskiej uznawanie i wykonywanie orzeczen
sadowych na podstawie rozporzadzen uchylajacych procedure exequatur.Bacal- adam. Red. - orzecznictwo
ets a polska ustawa o vat 2011 .praca licencjacka budzet gminy .Zniewolony umysl. Psychologiczne
koncepcje totalitaryzmu..Odpowiedzialnosc cywilnoprawna skarbu panstwa .Motywowanie pracownika a
jego wiek i doswiadczenie zawodowe.Administracyjno - prawne regulacje prawa
farmaceutycznego.Ksztaltowanie sie dochodow budzetowych gminy wolczyn w latach 2008-2010 a ocena jej
samodzielnosci finansowej.Wycena opcji za pomoca modelu dwumianowego na przykladzie opcji na indeks
wig20 notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Zalety
i wady odpowiedniego stosowania konstrukcji pelnomocnictwa (art.103 kc i nast.) W przypadku czynnosci
prawnych dokonanych bez wlasciwej reprezentacji osoby prawnej (art.39 kc).Analiza opodatkowania
dochodow w polsce i wybranych krajach unii europejskiej.Rola nadzoru i kotroli na poszczegolnych etapach
procesu inwestycyjnego.Strategie konkurencyjne na polskim rynku uslug telefonii komorkowej.Raburskitomasz - autonomizacja prawa wobec panstwa w sferze miedzynarodowej .Funkcjonowanie zabezpieczen
kredytow hipotecznych na przykladzie rozwiazan stosowanych przez bank powszechna kasa oszczednosci
bank polski s.a..Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci w procesie inwestycyjnym w nieruchomosci
komercyjne na przykladzie spolki ep hotele i nieruchomosci sp.z o.o.Wplyw kosztow na ksztaltowanie sie
wyniku finansowego w przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011.Wplyw
nadumieralnosci mezczyzn na wysokosc skladki w ubezpieczeniach na zycie.Ksztaltowanie opinii publicznej w
polsce w okresie przedakcesyjnym i po przystapieniu polski do unii europejskiej.Rozwoj rynku doradztwa
finansowego w polsce na przykladzie pdm sp. Z o.o..Rola funduszy venture capital w finansowaniu malych i
srednich przedsiebiorstw.Przedawnienie roszczen pracodawcy o naprawienie szkody wyrzadzonej
nieumyslnie przez pracownika wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow
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pracowniczych.Specyfika funkcjonowania fundacji w polskim systemie prawno-ekonomicznym ze
szczegolnym uwzglednieniem fundacji gajusz.Idea spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstw a decyzje
konsumentow na podstawie szwedzkiej firmy odziezowej h&m.Podniesienie konkurencyjnosci polskich
uzdrowisk poprzez wprowadzenie uslug spa & wellness. Przyklad naleczow.Diagnoza systemu szkolen
pracownikow w miedzynarodowym przedsiebiorstwie z branzy motoryzacyjnej.Analiza problemow
jakosciowych w zarzadzaniu przedsiebiorstwem rybackim..Odgraniczenie umowy o dzielo od umowy o
swiadczenie uslug podobnej do zlecenia..Reforma konstytucyjna w zjednoczonym krolestwie wielkiej brytanii
i irlandii polnocnej. Wybrane zagadnienia..Prace magisterskie z pielegniarstwa.Dzialalnosc marketingowa
przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie fabryki mebli grupa g 3.Decyzje konsumenckie (na
przykladzie badan przeprowadzonych w firmie x)..Analiza porownawcza kredytow i pozyczek hipotecznych
udzielanych przez banki uniwersalne na przykladzie pko bp i polbank efg.Przestepstwa przeciwko ochronie
informacji niejwnych.Ewolucja nadzoru finansowego w polsce..Cena pracy magisterskiej.Zarzadzanie
szpitalem na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej w mikolowie.Gielda papierow
wartosciowych w urynkowionej gospodarce polskiej i jej glowne instrumenty finansowe.Problem bezrobocia
kobiet na przykladzie powiatu kutnowskiego.Zapobieganie przestepczosci nieletnich.Ocena samodzielnosci
finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie gminy strzelce opolskie.Przywodztwo w
czasach generacji milenium.praca licencjacka budzet gminy .Analiza relacji zachodzacych miedzy bankiem
indywidualnym na przykladzie banku pko bp s.a..Strategia aktywizacji sprzedazy (na przykladzie firmy
informatycznej ck zeto s.a.).Wykorzystanie srodkow unii europejskiej przez instytucje wspierajace rynek
pracy.Struktura organizacyjna urzedu gminy na przykladzie trzech gmin.Marciszewska- barbara. - produkt
turystyczny a ekonomia doswiadczen .Kierowanie pracownikami wiedzy na przykladzie organiacji z branzy
it.Praca dyplomowa wzor.Podatki praca magisterska.Model zarzadzania uslugami hotelarskimi na przykladzie
hosteli.Pisanie prac wspolpraca.Prokurator w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym.Postpenalne srodki zabezpieczajace - wybrane aspekty.Prace magisterskie spis
tresci.Przebieg postepowania przed sadem polubownym.Praca magisterska przyklad.Wybrane aspekty
dwutorowej regulacji kontroli rozmow.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie operatora
logistycznego na przykladzie firmy ponetex logistics sp. Z o.o..Pisanie prac magisterskich krakow.Pojecie i
tresc umowy zlecenia w prawie francuskim.praca licencjacka budzet gminy .System rozstrzygania sporow w
wto.Opodatkowanie dochodow tworcy w polskim prawie podatkowym..Przestepstwo uprowadzenia art 211
kk.Kompetencje i rola rady wierzycieli w polskim postepowaniu upadlosciowym.Studium realizacyjnomaterialowe wybranych technologii budowy. Praca inzynierska budownictwo.Ocena dzialalnosci miejskiego
osrodka pomocy spolecznej w kaletach w latach 2008-2010.Technologia produkcji i kontrola jakosci wybranej
grupy sprzetu dla przemyslu mleczarskiego..Wozniak]- michal gabriel. [red. Nauk. - problemy globalizacji i
regionalizacji.Zasada neutralnos vat.Projekt implementacji e-commerce do logistycznej struktury duzej
korporacji na podstawie lancucha dostaw firmy lidl- przy maksymalnym wykorzystaniu dostepnej
infrastruktury.Przykladowa praca magisterska.Strategia rozwoju produkcji wloknin na przykladzie zakladow
lentex s.a..Wykorzystanie wybranych elementow systemu logistycznego do optymalizacji dzialan firmy
x.Analiza udzialu kosztow pracy w kosztach malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy
.Rola analizy rachunku przeplywow pienieznych w zarzadzaniu firma.Placowy i pozaplacowy system
motywowania jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedzie gminy x.Tajemnica panstwowa w
prawie karnym materialnym i procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Formy aktywizacji
zawodowej osob bezrobotnych po 50 roku zycia na przykladzie dzialan powiatowego urzedu pracy w
chrzanowie..Podatek od nieruchomosci jako podstawowe zrodlo dochodow budzetowych gminy na
podstawie gminy miejskiej brzeziny.Innowacyjnosc w rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie przedsiebiorstwa nowum.Narkobiznes.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju xyz do
roku 2013..Czynnosci sadowe w postepowaniu przygotowawczym w polskim postepowaniu
karnym.Outsourcing w procesach rozwojowych przedsiebiorstw.Technologia produkcji i badanie jakosci kostki
brukowej w firmie drewbet.sp.zo.o..Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
budzetu gminy miastkowo.Organizowanie i zarzadzanie produkcja wyrobow z drewna..Rozwoj infrastruktury
logistycznej w polsce na tle tendencji europejskich.Model sluzby cywilnej w polsce na tle doswiadczen
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innych panstw.Administracyjno-prawna pozycja dziecka w swietle akt stanu cywilnego.Procedury tworzenia
msp i stymulacja ich rozwoju na rynku rodzimym oraz unii europejskiej.Wspieranie rozwoju
przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich wojewodztwa podlaskiego w latach 2007-2013.Promocja marki
subaru w polsce poprzez zespol rajdowy na przestrzeni lat 2003-2010.Prace licencjackie z ekonomii.praca
licencjacka budzet gminy .Wspolnotowe prawo ochrony przyrody - regulacje prawne i orzecznictwo
ets.Panstwowa inspekcja pracy jako organ kontroli w polsce .Policja w strukturach terenowej administracji
rzadowej.Analiza systemu obslugi klienta detalicznego na przykladzie multibanku.Ocena realizacji zadania
platnosci bezposrednie do gruntow rolnych przez biuro powiatowe arimr w pajecznie w latach 20042006..Oddzialywanie terapeutyczne na skazanych uzaleznionych od srodkow odurzajacych i substancji
psychotropowych na przykladzie oddzialu terapeutycznego dla uzaleznionych w zakladzie karnym rzeszow zaleze.System szkolen wewnetrznych pracownikow produkcyjnych w wybranej firmie
miedzynarodowej.Controlling jako instrument wspomagania dzialalnosci marketingowej..Marketing oparty
na doswiadczeniu klienta - analiza roli atmosfery miejsca w decyzjach klientow na wybranych
przykladach.Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa pomorskiego w okresie od 2000 do 2005
roku..Funkcjonowanie firmy x na rynku uslug logistycznych.Reklama w prasie lokalnej - analiza i ocena na
przykladzie wojewodztwa slaskiego.Gospodarka finansowa polskich gmin na przykladzie gminy
wolbrom.Obrot srodkami odurzajacymi i substancjami psychotropowymi w swietle art. 56
u.p.n..Pozyskiwanie srodkkow unijnych na finansowanie zadan gminy ostrow mazowiecka.praca licencjacka
budzet gminy .Korupcja w polskim prawie karnym- zagadnienia wybrane.Wiktymizacja ludzi
starszych.Patologie systemu zamowien publicznych oraz prawne regulacje sluzace ich zapobieganiu.Pisanie
prac lublin.Rachunkowosc budzetowa na przykladzie urzedu kontroli skarbowej..Procesy szkolenia i
doskonalenia nauczycieli na przykladzie szkoly podstawowej nr 5 w ozorkowie.Odpowiedzialnosc karna w
obrocie gospodarczym.Jak zaczac prace licencjacka.Wplyw integracji z ue na rozwoj srednich i malych
przedsiebiorstw w polsce.Wykorzystywanie srodkow unijnych na promocje i aktywizacje runku pracy na
przykladzie pup klobuck..Funkcjonowanie kredytow konsumpcyjnych w dzialalnosci banku na przykladzie
lukas banku sa.Mediacja w sprawach karnych.Podsluch.analiza prawna i kryminalistyczna.Wykorzystanie
internetu w dzialalnosci marketingowej.Prezes nbp- pozycja i ustrojowe kompetencje.Umowa
miedzynarodowa w polskim prawie konstytucyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza gospodarki
finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pilica w latach 2006-2010.Ocena realizacji
zadania platnosci bezposrednie do gruntow rolnych przez biuro powiatowe arimr w pajecznie w latach 20042006..Analiza kosztow utrzymania srodkow trwalych na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej olimp.praca
licencjacka budzet gminy .Borkiewicz-liszka- malgorzata. - poradnik ryczaltowca : zus w 2007 2008 r. : wybor
wlasciwej formy opodatkowania : ryczalt a.Zarzadzanie kanalami dystrybucji w przedsiebiorstwie
przetworstwa drewna..System motywacyjny pracownikow samorzadowych na przykladzie strazy miejskiej w
czestochowie.Technologiczny aspekt zarzadzania kontaktami z klientami w firmie handlowouslugowej..Ochrona interesow konsumentow w umowach zawieranych przez internet.Kreowanie wizerunku
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy solar company ltd sp. Z o.o..Ocena dowodu z zeznan swiadka
anonimowego w swietle orzecznictwa sadu najwyzszego i europejskiego trybunalu praw czlowieka.Ocena
mozliwosci wsparcia przedsiewziec powiatu klobuckiego w zakresie edukacji i kultury w ramach
strukturalnych unii europejskiej..Wplyw inwestycji na rozwoj przedsiebiorstwa.Pozycja kobiety na rynku
pracy w polsce..Fundusze unii europejskiej jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce w latach 2007-2013.System motywacyjny w firmie airline accounting center sp. Z o.o..Problematyka
zarzadzania terminalami i portami lotniczymi.Analiza i ocena zarzadzania informacja w przedsiebiorstwie
produkcyjno- handlowym..Justynski- tomasz. - prawo do kontaktow z dzieckiem w prawie polskim i obcym
.Instytucja swiadka incognito w polskim procesie karnym.Pisanie prac na zlecenie.Kontekst kulturowy w
procesie reklamy i budowania wizerunku marki.Promocja marki terytorialnej na przykladzie strategii
promocji miasta tarnow.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc spoldzielni mieszkaniowej --nowe zycie
w tarnowie.Adaptacja zawodowa jako obszar gospodarowania zasobami ludzkimi przedsiebiorstwa.Uzycie
poligrafu w procesie karnym w swietle najwazniejszych tez orzecznictwa i doktryny niemieckiej- z
uwzglednieniem uregulowan polskich.Istota i zakres rachunkowosci zarzadczej na podstawie firmy mar-med
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sp. Z o.o. W warszawie.Style kierowania a poziom stresu na przykladzie pracownikow komendy powiatowej
policji w myszkowie.Badanie efektywnosci systemu motywacyjnego na przykladzie firmy delphi poland
s.a..Organy wewnetrzne sejmu iii rp.Relacje o przestepstwach w prasie codziennej.Dostosowanie systemu
bankowego w polsce do norm unii europejskiej.Finansowanie przedsiewziec typu venture capital na
przykladzie branzy informatycznej.Podatek dochodowy od osob fizycznych w polsce w latach 20042007.Ocena efektywnosci projektu inwestycyjnego na przykladzie firmy handlowo-uslugowej
kwiatkowski.praca licencjacka budzet gminy .Prasa bezplatna oraz jej rola na rynku reklamy.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena kondycji finansowej spolki sfinks polska s.a.Kierunki rozwoju miedzynarodowych sieci
hotelarskich na przykladzie miasta krakowa..Wartosc poznawcza sprawozdania finansowego na przykladzie
wa-mal.Leasing jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej w polsce - aspekty ksiegowe i
podatkowe.Sztuka podejmowania decyzji w pracy wspolczesnego menedzera na przykladzie zakladu
techniczno-budowlanego polbau oddzial w opolu..Tematy pracy licencjackiej.System zarzadzania
logistycznego na przykladzie firmy anwil s.a..praca licencjacka budzet gminy .Reklama produktow
motoryzacyjnych w polskich gazetach - analiza form i struktury przekazow.Uwarunkowania animacji
partnerstw organizacji pozarzadowych z organizacjami publicznymi w miescie bialymstoku.Ocena
bezpieczenstwa w zakresie systemow informatycznych przedsiebiorstwa..Projekt budowlany modernizacji
budynku zrealizowanego w technologii tzw. „cegly zeranskiej”. Praca inzynierska budownictwo.Jurkowskagomulka- agata. Red. - orzecznictwo sadow wspolnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004-2009
.Analiza gospodarki srodkami produkcji na przykladzie piekarni.Zasady gospodarki finansowej gminnej
jednostki budzetowej.Sposoby zmniejszania ciezaru podatkowego w podatku dochodowym od osob
fizycznych.Janowski- benon - on distances as a factor of cultural development : a socio-natural study .Wplyw
akcji marketingowych galerii handlowej manufaktura na wyniki finansowe sklepu obuwniczego
kapp.Problemy logistyki miejskiej w aspekcie transportu publicznego.Wybrane problemy z zarzadzania
produkcja z wykorzystaniem narzedzi informatycznych na wybranym przykladzie..Polityka rasowa w trzeciej
rzeszy.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie plynnoscia firmy jako element zarzadzania
przedsiebiorstwem na przykladzie bomi s.a..Potencjal dochodowy jednostek samorzadu terytorialnego- a
mozliwosci finansowania zadan oswiatowych..Wycena uslug dlugoterminowych w rachunkowosci
przedsiebiorstwa budowlanego..Szanse i bariery rozwoju malej przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na
podstawie badan w przedsiebiorstwach branzy budowlanej w gminie strzelce opolskie..Zagrozenie
pracoholizmem a przedsiebiorczosc osob prowadzacych wlasna dzialalnosc gospodarcza..Czynniki
ksztaltujace wynik finansowy przedsiebiorstwa..Szanse i bariery malych oraz srednich
przedsiebiorstw.Europejska infrastruktura krytyczna.Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w
radomsku w latach 2003-2007.Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo oceny wiarygodnosci
przedsiebiorstwa na podstawie wybranej spolki xyz w latach 2010-2012.Struktura organizacyjna jako
instrument zarzadzania w centrum handlowo-rozrywkowym.Atmosfera w zespole pracowniczym- a
efektywnosc organizacji- analiza zarzadzania instytucja kultury na przykladzie krakowskiego teatru scena
stu.Uzyczenie-a precarium.Znaczenie dystrybucji i profesjonalnej obslugi klienta w procesie swiadczenia
uslug turystycznych na przykladzie biura turystycznego panorama w radomsku.Konstruowanie zestawu
marketing-mix w uslugach na przykladzie salonu kosmetycznego u ani.Finansowanie osrodkow kultury na
przykladzie filharmonii lodzkiej im. Artura rubinsteina.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sponsoring jako jedna z form finansowania klubu sportowego
na przykladzie ckm wlokniarz czestochowa..Wspieranie przedsiebiorczosci akademickiej jako droga rozwoju
kapitalu ludzkiego w polskiej gospodarce opartej na wiedzy.Mobbing jako wyzwanie w procesie zarzadzania
zasobami ludzkimi.Zasada jawnosci w postepowaniu cywilnym.Wykorzystanie mediacji w praktyce
policyjnej.Miejsce otwartych funduszy emerytalnych na polskim rynku kapitalowym.Umowa bankowego
rachunku powierniczego w prawie polskim.Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich na przykladzie badan
empirycznych w spoldzielni mieszkaniowej lokatorsko - wlasnosciowej w opolu..Dziedziczenie autorskich
praw majatkowych.Zabytkowe dwory jako obiekty konferencyjne.Badania marketingowe w procesie
wprowadzania produktu na rynek..Strategia lizbonska elementem dochodzenia do sukcesu gospodarczego
unii europejskiej.Motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w 5 wojskowym szpitalu klinicznym
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w krakowie.System reakcji karnej na wykroczenia skarbowe.praca licencjacka budzet gminy .Likwidacja
spolek kapitalowych.Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow na tle czlonkowstwa polski w unii
europejskiej.Charakterystyka porownawcza rynku nieruchomosci w warszawie i moskwie.Konfliktowosc a
nastawienie do innych osob na przykladzie pracownikow telekomunikacji polskij s.a..Decyzja
administracyjna..Przyczyny i formy przeciwdzialania bezrobociu w powiecie tureckim.Samodzielnosc gminy i
jej prawna ochrona w rzeczypospolitej polskiej.Prawo do wlasnosci jako prawo gwarantowane przez
europejska konwencje praw czlowieka na tle problematyki sprawy o mienie zaburzanskie.Balcerzak- adam p.
Red. - aktywnosc regulacyjna panstwa a potencjal rozwojowy gospodarki .Systemy wynagradzania oraz
systemy motywacyjne w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta i gminy w x.Controlling
marketingowy jako nowoczesny trend w zarzadzaniu prowadzacy do rozwoju firmy.Zarzadzanie finansami
gminy na przykladzie gminy ozimek.Kontrowersje w ocenie samodzielnosci finansowej samorzadu
terytorialnego w polsce..Rola europejskiego funduszu spolecznego w niwelowaniu dysproporcji spolecznych
na przykladzie polski..Wsparcie dzialalnosci rolniczej i rozwoju obszarow wiejskich w polsce w ramach
wspolnej polityki rolnej unii europejskiej .Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp s.a. w latach 20012005.Ocena systuacji finansowej spoldzielni mieszkaniowej dobrzec w kaliszu w latach 2007-2009.Male
przedsiebiorstwo turystyczne na rynku lokalnym. Przyklad z rynku wynajmu apartamentow w
krakowie.Pozyskiwanie i zwalnianie pracownikow na przykladzie firmy sommer polska sp. Z o.o..Narzedzia
reklamy internetowej.Alternatywne formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Przestepstwa
rozbojnicze w polskim prawie karnym.Analiza funkcjonalnosci systemow informatycznych wspomagajacych
zarzadzanie magazynem.Polska na drodze do upadku komunizmu w latach 1944-1989.praca licencjacka
budzet gminy .Status prawny starosty.Ankieta wzor praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja pracownikow w zakladach kablowych bitner.praca licencjacka
budzet gminy .Tematy prac licencjackich socjologia.Przestepstwo zgwalcenia w swietle art. 197 k.k..System
motywowania pracownikow sfery budzetowej na przykladzie urzedu skarbowego.Ocena funkcjonowania
podatku od towarow i uslug w polskim systemie podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Stan i
mozliwosci rozwoju turyki rowerowej w wojewodztwie opolskim..Zarzadzanie zasobami ludzkimi. System
ocen pracowniczych.Rozdzial kosciola od panstwa w swietle przepisow polskiego prawa konstytucyjnego i
publicznego.praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja spoleczna w malej firmie: bariery i metody ich
usuwania.Dajczak- wojciech - rzymska res incorporalis a ksztaltowanie sie pojec rzeczy i przedmiotu praw
rzeczowych w.Zarzadzanie tworczoscia..Szkolenie jako etap zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
firmy top secret.Srodki przeciwdzialania demoralizacji i przestepczosci nieletnich.Analiza struktury kosztow w
przedsiebiorstwie produkcyjnym przy uproszczonej formie ewidencji.Analiza finansowa banku spoldzielczego
w jordanowie.Zarzadzanie pomoca spoleczna na podstawie gminnego osrodka pomocy spolecznej w
ladzicach w latach 2006-2009.Promocja w sporcie na przykladzie dospel ckm wlokniarz
czestochowa.Oplacalnosc adaptacji nieuzytkowego strychu- a nadbudowa nieruchomosci.Czynnik ludzki w
zapobieganiu wypadkom przy pracy w hutnictwie.Analiza przestrzenno-organizacyjnych aspektow ruchu
turystycznego w rejonie szlaku orlich gniazd.Zasady pisania prac dyplomowych.Wynik finansowy jako
element oceny efektywnosci przedsiebiorstwa..Palinologia i jej zastosowanie w kryminalistyce.Zarzadzanie
rozwojem systemow innowacyjnych w polsce..Koszty rodzajowe jako przedmiot badan analitycznych na
przykladzie przedsiebiorstwa transportowego h.z. transport poland sp. Z o.o..Prawo pomocy - studium
porownawcze na przykladzie polski i szwajcarii.Aspekty prawne zarzadzania drogami powiatowymi.Rola
pracownikow w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa turystycznego.Kotowicz-jawor- joanna. Red. adaptacja polskich przedsiebiorstw do rynku unii europejskiej .praca licencjacka budzet gminy .Udzial oraz
kierownictwo w zorganizowanej grupie przestepczej badz zwiazku przestepczym.Wsparcie aktywnosci
gospodarczej potencjalnych i realnych przedsiebiorcow.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
produkcja i jakoscia wyrobow dla gornictwa - lancuch napedowy- tulejkowy 60 m..Bezrobocie wsrod kobiet
na przykladzie powiatu gostyninskiego w latach 2005-2007.Venture capital i jego znaczenie dla
gospodarki.Pomoc publiczna i pomoc de minimis w aspekcie podatkowym jako forma pomocy horyzontalnej
po akcesji polski do unii europejskiej na przykladzie powiatu kutnowskiego.Mechanizmy powolywania do
zycia nowego przedsiebiorstwa i czynniki wplywajace na jego sukces.Bezrobocie kobiet i metody jego
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przeciwdzialania podejmowane w powiatowym urzedzie pracy w wieruszowie.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi na przykladzie gminy skawina.Ocena ofert wycieczek do grecji i wloch na przykladzie najwiekszych
biur podrozy dzialajacych na terenie polski..Determinanty decydujace o jakosci przy eksploatacji maszyn i
urzadzen.Analiza wybranych produktow bankowych dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw..praca
licencjacka budzet gminy .Nierownowaga budzetowa a procedura nadmiernego deficytu w wybranych
panstwach czlonkowskich unii europejskiej.Zrodla finansowania przedsiebiorstwa - leasing a kredyt.Analiza
wykorzystania koncepcji csr na przykladzie firmy pkn orlen s.a..Ustalanie i okreslanie podatkow stanowiacych
dochod gminy..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wsparcie przedsiebiorstw
przez wladze gminy konopiska na wybranych przykladach..Obowiazkowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej profesjonalistow.Dochody budzetu panstwa w polsce i ich determinanty w latach 2005 2010.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej firmy na przykladzie poldim s.a..Ewolucja
miedzynarodowego prawa humanitarnego na tle xx wiecznych konflikow zbrojnych..Zrodla finansowania
dochodow budzetowych gmin.Sluzby- inspekcje- straze.Analiza jakosci uslug w kontekscie prowadzonej
dzialalnosci marketingowej - studium przypadku pphu mag - tom..Miejsce metody scenariuszy w
controllingu strategicznym.Zarzadzanie przez jakosc w przedsiebiorstwie - wdrazanie i ocena
funkcjonowania.Specyfika polskiego systemu podatkowego (studium przypadku:wplyw ulgi prorodzinnej na
sytuacje ekonomiczna gospodarstw domowych).Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia bez winy
pracownika .Pisanie prac licencjackich opinie.Zarzadzanie kryzysem - mechanizmy wystepowania kryzysu w
oparciu o analize przypadku firm ice full sp. Z o.o..Prywatyzacja przedsiebiorstw o istotnym znaczeniu dla
gospodarki panstwa.Doskonalenie zarzadzania jakoscia uslug gastronomicznych na podstawie restauracji
hotelu sympozjum..Pisanie prac bydgoszcz.Prawne aspekty cloud computing.Promocja sprzedazy na
przykladzie tesco/polska/sp. Z o.o..Wylaczenie wspolnika ze spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Wdrozenie systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001 w imi international
oddzial ta hydronics w olewinie..Zarzad majatkiem wspolnym malzonkow pozostajacych w ustroju
majatkowej wspolnosci ustawowej.Wymagania formalne skargi kasacyjnej.Uzupelnienie orzeczenia
sadowego w procesie.Uwarunkowania systemu przeplywu towarow w branzy
mleczarskiej..Postmodernistyczne teorie krytyczne.Wykorzystanie systemow informacyjnych w
funkcjonowaniu administracji publicznej na przykladzie sadu okregowego w czestochowie.Fundusze
europejskie dla przemyslu drobiarskiego na przykladzie firmy reydrob.Wspieranie przedsiebiorczosci jako
zadanie wlasne samorzadu gminnego.Specyfika rachunkowosci bankow na przykladzie banku czestochowa
s.a. w aspekcie jego przejecia przez bre bank s.a..Odwolanie w postepowaniu administracyjnym.Srodki
ochrony przed dyskryminacja w zatrudnieniu.Strategia marketingowa uslug turystycznych na przykladzie
biura podrozy sun paradise travel.Oferta edukacyjna lodzkich uczelni wobec potrzeb rynku pracy.Rozwoj
sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce na przykladzie sektora budowlanego w
gliwicach..Rozwiazywanie konfliktow powstalych w wyniku wprowadzania zmiany w przedsiebiorstwie na
przykladzie doswiadczen firmy cardco sp. Z o.o..Zapewnienie jakosci w procesie produkcji wyrobow
metalowych..Wplyw budowy autostrad na wartosc nieruchomosci.Ochrona konsumenta na rynku uslug
bankowych w polsce i unii europejskiej.Logistyka w dzialaniach dystrybucyjnych we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Funkcja wzmacniajaca uzasadnien kryminalizacji.Analiza instrumentarium
marketingowego dla firmy kantori karol grobelniak..Zewnetrzne zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie systemu oceny pracownikow w
zarzadzaniu- na przykladzie starostwa powiatowego w krakowie.Egzekucja sadowa z rachunkow
bankowych.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy ue na przykladzie restauracji karczma
polska.Wspomaganie systemu zarzadzania przychodnia przyszpitalna z wykorzystaniem technologii
informatycznych.Perspektywy rozwoju warszawskiej gieldy papierow wartosciowych.Obrona konieczna w
ujeciu kodeksu karnego z 1997 r..Koncepcja rachunkowosci odpowiedzialnosci i jej znaczenie w procesie
zarzadzania przedsiebiorstwem.Koncepcja racjonalnego prawodawcy w interpretacji prawniczej.Krolestwo
jerozolimskie 1100-1187.praca licencjacka budzet gminy .Corporate social responsibility as a business
management strategy of the 21st century.Wywlaszczenie nieruchomosci jako realizacja celu
publicznego.Dopuszczalne wyjatki od zasady swobodnego przeplywu towarow ze wzgledu na ochrone
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zdrowia publicznego w swietle orzecznictwa europejskieog trybunalu sprawiedliwosci.Motywacja w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi przedsiebiorstwa „oknohit”.Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczpospolitej
polskiej.Planowanie produkcji a rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie daewoo electronics w
lodzi.Komunikowanie sie w organizacji na przykladzie dwoch jednostek organizacyjnych urzedu miasta
lodzi.Zarzadzanie ryzykiem w dzialalnosci kredytowej banku.Rola posrednika na rynku nieruchomosci w
czestochowie.Projekt przepustu drogowego dla zwierzat hodowlanych praca inzynierska
budownictwo.Prawo i sprawiedliwosc. Analiza zalozen programowych oraz dzialalnosci
stronnictwa..Pozwolenie na budowe..Ocena efektywnosci funkcjonowania gminy mykanow na tle gmin
powiatu czestochowskiego.Status zawodowy dziennikarza w swietle przepisow prawa pracy.Wybrane
problemy opodatkowania wspolnikow spolek osobowych.Zarzadzanie zrownowazonym rozwojem turystyki
na przykladzie gminy wegierska gorka.Specyfikacja umowy sprzedaz w handlu elektronicznym.Rola i
organizacja stowarzyszen samorzadowych w prawie polskim na przykladzie slaskiego zwiazku gmin i
powiatow.Zarzadzanie sluzbami porzadku publicznego.Znaczenie analizy fundamentalnej w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych na przykladzie zelmer s.a..Uwarunkowania decyzji konsumenckich podczas
dokonywania zakupu odziezy.Strach przed przestepczoscia- jako problem spoleczny.Wylaczenie stosowania
tymczasowego aresztowania w kodeksie postepowania karnego.Prace licencjackie wzory.Mechanizm kontroli
laczenia sie spolek akcyjnych.Polityka kredytowa na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci bank polski
spolka akcyjna.Pomoc postpenitencjarna - definicja- formy- cele.Maloletnie ofiary przestepstw
seksualnych.Okreslenie stopnia skutecznosci komunikacji pomiedzy pracownikami urzedu miasta w
lowiczu.Szkolenia jako element systemu motywacji pracownikow na przykladzie firmy pzu s. A..Ochrona
praw podstawowych w unii europejskiej.Ochrona prywatnosci w internecie.Znaczenie stylow kierowania w
zarzadzaniu organizacjami publicznymi.Rynek ubezpieczen w wietnamie. Stan i kierunki
rozwoju.Charakterystyka procesow logistycznych w wojsku- a mozliwosc przeniesienia ich do logistyki
cywilnej..Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia bez winy pracownika .praca licencjacka budzet
gminy .Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie.Rodzina w prawie unii europejskiej.Organizacja miedzynarodowych zawodow sportowych w
zakopanem oraz ich wplyw na infrastrukture turystyczna i sportowa miasta.System podatkowy w polsce i
niemczech-analiza porownawcza..Zajecie w sadowej egzekucji z nieruchomosci.Janicka- joanna (1972- ). Red.
- dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka = rural cultural heritage and tourism .Windykacja naleznosci w
banku komercyjnym..Jakosc w procesie obrobki mechanicznej walcow hutniczych w hucie buczek
sp.zo.o..Analiza finansowo - ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie oficyny wydawniczej x w latach
2007-2010.Gaciarz- barbara. - samorzad a rozwoj : instytucje- obywatele- podmiotowosc .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie jakosci obslugi klienta w administracji
samorzadowej na przykladzie urzedu miasta zory..Prawo do swobodnego przemieszczenia sie w swietle
orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka.Praca licencjacka po angielsku.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w firmie central european distribution corporation.Pracy
licencjackiej.Centrum logistyczne jako koordynator lancucha dostaw.Wplyw subwencji na finansowanie
oswiaty na przykladzie gminy radomsko.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj przedsiebiorczosci (na
przykladzie wojewodztwa podlaskiego).Kultura organizacyjna jako istotny element ksztaltowania komunikacji
i relacji miedzyludzkich w organizacji na podstawie firmy rossmann polska okreg w czestochowie.Prace
licencjackie politologia.Wykorzystanie analizy portfelowej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku
kapitalowym (na przykladzie warszawskiej gieldy papierow wartosciowych).Zarzadzanie procesami
logistycznymi zorientowanymi na klienta.Uprzednie porozumienia cenowe.Kredytowanie budownictwa
mieszkaniowego na przykladzie banku zachodniego wbk..Sprawozdania finansowe jako zrodlo oceny kondycji
ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie skierniewickiej spoldzielni mieszkaniowej.Tematy prac
magisterskich prawo.Bezpieczenstwo imprez masowych w polsce.Ocena zdolnosci kredytowej osob
fizycznych jako instrument ograniczania ryzyka kredytowego.Skutecznosc wykrywcza sprawcow przestepstw
na podstawie sladow w kryminalistyce.Nowoczesne pokrycia dachow i ich analiza techniczno – ekonomiczna
praca inzynierska budownictwo.Analiza polskiego systemu podatkowego.Kredyt w rachunku biezacym jako
instrument zarzadzania plynnoscia finansowa mikroprzedsiebiorstwa na przykladzie ubm - meble
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medyczne..Tajemnica lekarska w postepowaniu karnym.Analiza i ocena systemu zarzadzania jakoscia
zgodnego z norma iso 9001:2000 w zakladzie walcownia blach grubych huta stali czestiochowa
sp.zo.o..Przestepczosc zorganizowana w polsce.Polityka finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy limanowa w latach 2002-2006..Analiza kondycji finansowej domex sp. Z o.o. Przy
wykorzystaniu analizy wskaznikowej i analizy sprawozdan finansowych.Zarzadzanie marketingowe w
przedsiebiorstwach hotelarskich na przykladzie wielickich hoteli.Finansowanie nieruchomosci
mieszkaniowych kredytem hipotecznym w polsce w latach 2000-2010 (na przykladzie oferty banku
millennium sa dla klienta indywidualnego).Projekt skrzyzowania drogi szynowej i samochodowej. Praca
inzynierska budownictwo.Predyspozycje kobiet do stanowisk menadzerskich w przedsiebiorstwie na
przykladach bialostockich firm.Instytucje unijne wspierajace wspolprace panstw czlonkowskich ue w
sprawach karnych.Status polsko-radzieckich umow repatriacyjnych z 1944 roku w systemie prawa
polskiego.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane narzedzia e-logistyki jako czynnik efektywnego
ecr.Program pomocy unii europejskiej dla polskiego sektora rolnego realizowane przez agencje
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa..Jarosz- zdzislaw (1932- ). Red. - parlament : model konstytucyjny a
praktyka ustrojowa .Analiza grup strategicznych i jej zastosowanie w poszukiwaniu nisz rynkowych.Systemy
kart platniczych w banku bph s.a..Praca licencjacka socjologia.Notariusz w postepowaniu cywilnym.Depozyty
i papiery dluzne w zarzadzaniu kapitalem zwrotnym bankow.Informatyczne systemy zarzadzania
usprawniajace przeplyw informacji.Kreowanie marki w mediach spolecznosciowych.Dochody podatkowe
jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie analizy porownawczej gminy lutomiersk i gminy
wodzierady..Obsluga przychodow budzetowych z wykorzystaniem systemow typu e-government.Reklama
jako skladowa promocji mix na przykladzie firmy kosmetycznej dr irena eris.Reklama jako instrument
promocji.Wplyw zjawiska agresji na zarzadzanie szkola..Toeretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania
podatku vat w zakladach miesnych brat-pol sp. Z o.o..Pisanie prac magisterskich po angielsku.Zarzadzanie
kosztami nadlesnictwa.Kryzys zadluzenia w karajach rozwijajacych sie.Zastaw na akcjach w obrocie
tradycyjnym i na rynku kapitalowym.Zrownowazony rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego.Keynesizm i monetaryzm- a kryzysy
gospodarcze. Analiza przyczyn i skutkow.Produkcja drzwi drewnianych.Znaczenie jakosci uslug w budowaniu
wizerunku placowki (na przykladzie uslug medycznych).Analiza i ocena systemu rekrutacji i selekcji
pracownikow na przykladzie firmy eko okna.Cichocki- marek (1966- ). - konserwatyzm- panstwo- pokolenie :
tom konferencyjny - pamieci tomasza merty .Ustrojowe znaczenie kontrolnej funkcji sejmu ze szczegolnym
uwzglednieniem instytucji komisji sledczej.Gwarantowanie depozytow bankowych-bankowy fundusz
gwarancyjny.Instytucjonalne i organizacyjne zaplecze festiwali filmow niezaleznych na przykladzie i
miedzynarodowego festiwalu filmow niezaleznych off camera w krakowie..Zastosowanie przepisow kodeksu
cywilnego dotyczacych wad powodujacych bezwzgledna niewaznosc oswiadczenia woli w prawie pracy
poprzez art. 300 kodeksu pracy.Wybrane zagadnienia prawnokarnej ochrony danych osobowych.System
logistyczny przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie firmy x.Strategia obslugi klienta jako instrument
budowania przewagi konkurencyjnej na rynku kosmetycznym.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w
postepowaniu sadowoadministracyjnym.Determinanty jakosci w procesie wytwarzania czesci
samochodowych z tworzyw sztucznych..Marketing spoleczny a problemy rynku pracy.Spoleczna
odpowiedzialnosc przedsiebiorstwa.Rola i znaczenie gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie..Zastaw
na akcjach w obrocie tradycyjnym i na rynku kapitalowym.Egzekucja wydania nieruchomosci.Ryzyka w
dzialalnosci banku spoldzielczego na podstawie bszl leczyca..Konsumencka ocena dzialan przedsiebiorstwa w
sferze spolecznej odpowiedzialnosci (na przykladzie korporacji danone).Zniesienie
wspolwlasnosci.Finansowanie nieruchomosci przeznaczonych na cele mieszkaniowe przez banki w
polsce.Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiebiorstwa.Ksztaltowanie poziomu i struktury
kapitalu wlasnego gieldowej spolki akcyjnej alchemia s.a..Finansowanie jednostek pomocy spolecznej na
przykladzie domu pomocy spolecznej --rozany palac.Koordynacja dzialan onz i nato podczas kryzysu w bylej
jugoslawii w latach 1991-1995.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj lokalny na przykladze gminy
krzepice.Spoleczne przyzwolenie na mobbing w wybranych firmach na terenie wojewodztwa
lodzkiego.Pielegnacja kultury buddyzmu tybetanskiego w polsce na przykladzie festiwalu kultury buddyjskiej
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w krakowie w 2010 roku.Ekonomiczne i informatyczne podstawy dzialalnosci handlowej w inetrnecie.praca
licencjacka budzet gminy .Uzupelnienie oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w
orzecznictwie krajowej izby odwolawczej w okresie styczen 2009 - marzec 2010..Analiza oferty wybranych
bankow dla malych i srednich przedsiebiorstw.Planowanie kariery zawodowej studentow dziennikarstwa zastosowanie teorii j.hollanda.Polskie malzenstwo konkordatowe..Seminarium v r.kat.prawa ochrony
srodowiska.Zamowienia publiczne w jednostkach budzetowych na przykladzie gminy boronow.System
motywacyjny w przedsiebiorstwie (na przykladzie banku pko bp s.a.).Zasada subsydiarnosci w prawie
europejskim.Formy opodatkowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Umowa licencyjna prawa
ochronnego na znak towarowy.praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca miedzysektorowa w zakresie
promowania i wspierania spolecznej odpowiedzialnosci biznesu.Instytucja rozwodu jako jeden ze sposobow
ustania malzenstwa w swietle obowiazujacego polskiego prawa cywilnego..Kurator sadowy jako organ
postepowania karnego wykonawczego.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu
praca magisterska.Analiza dzialalnosci depozytowo - kredytowej nadwarcianskiego banku spoldzielczego w
dzialoszynie w latach 2005 - 2009.Marketingowe badania motywow wyjazdow turystycznych polakow za
granice.Rola systemu jakosci w relacjach z dostawcami i klientami na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Konfliktowosc a nastawienie do innych osob na przykladzie pracownikow telekomunikacji polskij
s.a..Umowy otwartego nieba zawierane przez wspolnote europejska jako proces zmierzajacy w kierunku
liberalizacji transportu lotniczego..Hala produkcji drobnych elementow wyposazona w podwieszony wciagnik
praca inzynierska budownictwo.Dziennikarska tajemnica zawodowa a prawny obowiazek zawiadomienia o
czynie zabronionym w prawie polskim.Powolanie prokurenta.Telewizja cyfrowa i zwiazane z nia uslugi
spoleczenstwa informacyjnego.Pozyczki spolecznosciowe jako nowe zrodlo finansowania wydatkow
gospodarstw domowych.Przestepstwo dzialania na szkode spolki handlowej.Konopka- adrian. Red. bezpieczenstwo publiczne a ochrona granicy panstwowej rp .Postepowanie w sprawie o rozwod.Pomoc w
pisaniu pracy magisterskiej.Kryminalizacja czynow o charakterze terrorystycznym z punktu widzenia prawa
europejskiego i prawa miedzynarodowego.Niewaznosd testamentu ze wzgledu na sprzecznosd z zasadami
wspolzycia spolecznego.Bank spoldzielczy w glowaczowie - historia- dzialalnosc- analiza finansowa..praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc inna niz podstawowa spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie
spoldzielni zlote lany w bielsku-bialej..Bezrobocie oraz formy aktywizacji zawodowej ludzi mlodych w
powiecie kaliskim.Wycena spolki gieldowej na przykladzie wawel sa.Polskie umowy dotyczace unikania
podwojnego opodatkowania.Gospodarka zapasami w zarzadzaniu firma handlowa na przykladzie spolki
akcyjnej cefarm-czestochowa.Wykorzystanie narzedzi marketingu-mix w branzy gastronomicznej na
przykladzie kfc w polsce.Polski rynek browarow regionalnych.Ocena systemu motywowania pracownikow w
firmie pzu zycie s.a. w plocku.Srodki unijne wspolfinansujace kapital ludzki na przykladach malych i srednich
firm w ostrolece.Samodzielnosc dochodowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
krzyzanow w latach 2002-2005.Rola kierownika w realizacji polityki personalnej.Prawa mniejszosci
narodowych w bosni i hercegowinie- chorwacji oraz serbii.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Mobbing praca licencjacka.Marketing ekologiczny jako narzedzie budowania wizerunku
firmy.Wplyw mody na zachowania nabywcze (w swietle badan empirycznych).Analiza sytuacji finansowej i
rentownosci przedsiebiorstwa handlowego.Wypadki powstale w szczegolnych okolicznosciach w polskim
systemie ubezpieczen spolecznych.Prace licencjackie z pielegniarstwa.Ocena doboru zawodowego na
przykladzie specjalistu ds plac.Klauzula generalna na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.Analiza ekonomiczno-finansowa w ocenie wniosku kredytowego podmiotu
gospodarczego.Prawno-gospodarcze przeslanki liberalizacji handlu z punktu widzenia unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Funkcja
wzmacniajaca uzasadnien kryminalizacji.Ziomek- andrzej. - wybrane problemy rynku pracy w polsce w
okresie transformacji .praca licencjacka budzet gminy .Transformacja gospodarcza w polsce.Renoma i
klientela jako dobra prawne przedsiebiorcy.Analiza metod ograniczajacych bezrobocie na przykladzie
powiatu cieszynskiego w latach 2006 - 2008.Proces restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie banku
spoldzielczego.Banki hipoteczne na rynku kredytowym.Ochrona konsumenta w wybranych obszarach
rynku.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsieborstwie
.

.
osprzetu lektroinstalacyjnego ospel s.a..Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na relacje z klientami.Analiza i
poprawa warunkow pracy w zakladach dziewiarskich w aspekcie modelowania przyjaznego
srodowiska..praca licencjacka budzet gminy .Cielecki- tadeusz. Red. - profilaktyka i resocjalizacja a
przestepczosc nieletnich w polsce .Polityka gminy konopiska w zakresie ksztaltowania wysokosci podatkow i
oplat lokalnych w latach 2007 -2009.Przestepczosc nieletnich w polsce i sposoby jej zwalczania .Mediacja
jako alternatywna forma rozstrzygnia sporow- ze szczegolnym uwzglednieniem funkcjonowania
sprawiedliwosci naprawczej w odniesieniu do nieletnich sprawcow czynow karalnych.praca licencjacka
budzet gminy .Produkt w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy agropharm
s.a..Uczestnictwo jednego z malzonkow w spolce jawnej.Cebula- slawomir. - prawa i wolnosci religijne we
wspolczesnej polsce : ustawodawstwo a realia spoleczno-kulturo.Tresc umowy franczyzy.Maron- grzegorz. zasady prawa : pojmowanie i typologie a rola w wykladni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym .praca
licencjacka budzet gminy .Quality of customer service in a call center in company x.Przeslanki
odpowiedzialnosci czlonkow zarzadu spolki z o.o. W swietle art.299 ksh.praca licencjacka budzet gminy
.Rozwoj bankowosci internetowej w polsce na tle krajow unii europejskiej.Telepraca jako nowe zjawisko na
rynku zatrudnienia.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na wybranym przykladzie.Analiza dzialalnosci
depozytowej bgz w latach 2006-2010.Doskonalenie jakosci obslugi czlonkow spoldzielni mieszkaniowej na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej parkitka.System opodatkowania nieruchomosci w polsce.Historiadoktryna i polozenie prawne bractwa kaplanskiego sw. Piusa x i innych katolickich ruchow
tradycjonalistycznych w polsce.Organizacja systemu reklamy w przedsiebiorstwie.Rola przedsiebiorczosci w
kreowaniu wizerunku przedsiebiorstwa na rynku na przykladzie firmy trax.praca licencjacka budzet gminy
.Kredyty konsumeckie w sektorze bankowym.Nowak- edward (1951- ). Red. - rachunkowosc zarzadcza a
ryzyko dzialalnosci gospodarczej .Polityka urzedu miasta w zakresie podatkow i oplat lokalnych na
przykladzie miasta czeladz w latach 2009-2011.Kredyty hipoteczne dla osob fizycznych na przykladzie banku
pko bp s.a..Idea alternatywnego rozwiazywania sporow na przykladzie sadowoadministracyjnego
postepowania mediacyjnego.Analiza procedury kredytowej osob fizycznych na przykladzie ing banku
slaskiego s.a. w latach 2001-2005.Inwestycje srodowiskowe a rozwoj na przykladzie gminy
namyslow.Wypalenie zawodowe a poziom satysfakcji z pracy wsrod konsultantow telekomunikacji polskiej
s.a..Negocjacje w procesie rozwiazywania konfliktow.Promocja miasta praca magisterska.Systemy crm na
przykladzie blekitnej linii.Administracyjne ograniczenia wolnosci gospodarczej..Analiza ekonomicznofinansowa przedsiebiorstwa wawel s.a..Kryminologiczna problematyka przestepczosci kobiet..Pisanie prac
zaliczeniowych tanio.Zapobieganie bezczynnosci i przewleklosci w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym..Zarzadzanie podatkiem od towrow i uslug na przykladzie przedsiebiorstwa branzy
budowlano - uslugowej.Zmiany skladu osobowego w spolkach osobowych.Status kobiety w krajach
islamu.Stwierdzenie nabycia spadku.Rola marketingu wewnetrznego w orientacji marketingowej
przedsiebiorstwa.Kultura organizacji i bezpieczenstwa pracy na przykladzie duzej elektrowni..Napisanie pracy
licencjackiej.Miejsce malezji w gospodarce swiatowej oraz stosunki polski z tym krajem.Problematyka
kontroli i nadzoru nad czynnosciami operacyjno-rozpoznawczymi polskich sluzb specjalnych .Opodatkowanie
dochodow odsetkowych spolek kapitalowych..Rola banku komercyjnego w kredytowej obsludze podmiotow
gospodarczych sektora msp na przykladzie pko bp s.a..Wiedza w przedsiebiorstwie jako strategiczny czynnik
przewagi konkurencyjnej.Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Nowoczesne metody zarzadzania jakoscia i ich
znajomosc wsrod mlodych menadzerow..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie agora spolka
akcyjna w latach 2008-2010.Prace dyplomowe przyklady.Rola i znaczenie instytucji kultury w zyciu
spolecznosci lokalnej.Metody i sposoby walki z bezrobociem w powiecie klobuckim w latach 20022006..Fundusze europejskie szansa na restrukturyzacje polskiego rolnictwa..Wspolpraca kulturowa pomiedzy
krakowem a miastami europejskimi na przykladzie norymbergi- mediolanu- edynburga i moskwy.Dzialalnosc
gospodarcza i spoleczna gminy.Poziom integracji systemow informatycznych w najwiekszych
przedsiebiorstwach przetworstwa przemyslowego w polsce..zrodla informacji o nieruchomoscach na
przykladzie planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta kozieglowy.Uwarunkowania
prowadzenia negocjacji na rynkach miedzynarodowych.Wybrane zagadnienia obiektywnego przypisania
skutku w przestepstwie spowodowania wypadku komunikacyjnego na tle praktyki orzeczniczej.Sprawiedliwy
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handel znany na calym swiecie jako fair trade.Dostosowanie systemu rachunku kosztow dla potrzeb
procesow zarzadzania w wydawnictwie uniwersytetu lodzkiego.Wplyw kultury organizacyjnej na zachowania
pracownikow prokuratury rejonowej czestochowa - polnoc w czestochowie..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie innowacja w organizacji.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na
obszarach wiejskich na podstawie badan przeprowadzonych w gminie ujazd..Bezrobocie jego ograniczanie w
powiecie opoczynskim w latach 2006-2009.Formy arbitrazu politycznego prezydenta rp.Praca na
stanowiskach marketingowych - analiza i ocena na przykladzie pioma - odlewnia sp. Z o.o.Ocena kondycji
majatkowo-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej spolki.Naczelne organy wladzy w
konstytucji polskiej rzeczypospolitej ludowej.Europejska spolka akcyjna- jako unijny podmiot
transgraniczny.Organizacja systemu ubezpieczen klienta korporacyjnego na przykladzie firmy
ubezpieczeniowej pzu sa w lodzi.Dopuszczalnosc praktyki ghostwritingu na gruncie krajowych systemow
prawa autorskiego.Rola rajow podatkowych w procederze prania brudnych pieniedzy.Outplacement jako
narzedzie restrukturyzacji zatrudnienia oraz metoda minimalizacji negatywnych skutkow zwolnien.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Laczenie sie spolek kapitalowych bez koniecznosci
podwyzszania kapitalu zakladowego.Seminarium iv r.kat.hist.dok. Politycznych i prawnych.Kapital spoleczny
a poparcie wyborcze dla psl- po i pis w wyborach do sejmu 2007 i 2011.Bezrobocie i krajowy rynek pracy a
integracja polski z unia europejska..Samobojstwo jako problem spoleczny. Wybrane
zagadnienia..Finansowanie rozwoju gmin w polsce ze srodkow unii europejskiej.Metody walki z bezrobociem
na przykladzie powiatowego urzedu pracy w brzegu w latach 2005-2008..Wplyw kultury organizacyjnej na
procesy pozyskiwania pracownikow.Samorzad terytorialny a zarzadzanie logistyczne w regionie.Polityka
personalna w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta w czestochowie.Ochrona interesu
biorcy w umowie franchisingu.Kierunki prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych.Funkcjonowanie
otwartych funduszy emerytalnych w polsce w latach 2006-2010..Ochrona dobr osobistych na gruncie
kodeksu cywilnego.Transport drogowy produktow z wykorzystaniem temperatury kontrolowanej na
przykladzie firmy x.Marka jako instrument ksztaltowania lojalnosci klienta na przykladzie telefonii
komorkowej.Ochrona praw osobistych a tymczasowe aresztowanie.praca licencjacka budzet gminy .Prawo
wspolnotowe w polskim systemie zrodel prawa administracyjnego..Etyka i odpowiedzialnosc spoleczna
marketingu na przykladzie przekazow informacyjnych oddzialujacych na podswiadomosc.Ocena jakosci
wyrobu na przykladzie mieszanki paszowej..Borowski- jakub. - alienacja rynkow finansowych a globalny
kryzys finansowy .Kupie prace licencjacka.Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie komunalnym na
przykladzie zakladu dzialalnosci komunalnej i mieszkaniowej w krzepicach.Ewolucja struktury dochodow
wlasnych gmin w latach 2005-2009.Granice interwencji sadow powszechnych w toku postepowania
arbitrazowego. Czy niezaleznosc arbitrazu jest zagrozona w swietle niedawnych orzeczen europejskiego
trybunalu sprawiedliwosci?.Nowa huta jako produkt turystyczny.Zakres informacji o kandydacie na
pracownika.Analiza nowoczesnych narzedzi reklamowych i ich zastosowanie w kampaniach
marketingowych..Analiza rozwoju turystyki medycznej w polsce na przykladzie izby gospodarczej turystyki
medycznej oraz spolki emc im.praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania jakoscia na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego..Strategia marketingowa firmy sobieski dystrybucja sp. Z
o.o..Upolitycznienie sadownictwa miedzynarodowego. Relacje pomiedzy pokojem a sprawiedliwoscia na
podstawie funkcjonowania miedzynarodowego trybunalu karnego.Agencje posrednictwa pracy - nowymi
formami pozyskiwania pracownikow.Znaczenie kompetencji pracownikow urzedu pracy dla aktywizacji osob
bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w radomsku..Wybrane instrumenty przewagi
konkurencyjnej w organizacji non-profit na rynku szkolnictwa (na przykladzie szkoly mistrzostwa sportowego
w lodzi).Wynagrodzenie jako element systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie na przykladzie
przedsiebiorstwa pkp energetyka s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ochrona prawna utworow
muzycznych.Benchmarking w sektorze hotelarskim na przykladzie hotelu senackiego w krakowie.Organizacja
procesow produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa sektora spozywczego.Cash and carry jako forma handlu
(na przykladzie firmy ikea).Ocena wykorzystania srodkow finansowych europejskiego funduszu spolecznego
w realizacji projektu systemowego w mops w czestochowie.Tematy prac licencjackich administracja.Rola
wojewody w zarzadzaniu komponentem wojewodzkim zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju
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regionalnego 2004-2006 w malopolsce..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie gotowe.Podatek
od spadkow i darowizn jako element polityki ekonomicznej.Szyszka- michal. - ksztaltowanie wizerunku
instytucji pomocy spolecznej w mediach .Zarzadzanie przedsiebiorstwem na przykladzie huty zawiercie sa w
latach 2000-2003..Portal www.come2cracow.com jako przyklad wykorzystania internetu w promocji
turystycznej krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Ocena funkcjonowania doradztwa ubezpieczeniowego
jako kluczowego ogniwa bezposredniej dzialalnosci sprzedazowej towarzystwa ubezpieczeniowego pzu
s.a..Rupniewska- aneta. Oprac. - wroclaw : plan miasta : 1:22 500 .praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc dluznika za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania. Wybrane
zagadnienia.Pisanie prac lodz.Pisanie prac maturalnych.Konsekwencje komercjalizacji sektora weglowego w
polsce na przykladzie katowickiego holdingu weglowego..Rola strategii w zarzadzaniu rozwojem gminy na
przykladzie gminy niepolomice.Restrukturyzacja jako proces zarzadzania zmiana. Analiza zmian w przemysle
cementowym w okresie transformacji gospodarczej w polsce na przykladzie cementowni chelm
s.a..Wykorzystanie internetu w marketingu partnerskim.zrodla sukcesu gospodarki finskiej w dziedzinie
innowacji.Pisanie prac forum.Analiza marketingu mix w malym przedsiebiorstwie na przykladzie firmy
eurodoor.Zasady podejmowania i wykonywania dzialalnosci gospodarczej na tle ustawy o swobodzie
dzialalnosci gospodarczej.Tematy prac magisterskich.Rozwoj oraz wprowadzanie nowego produktu na rynek
na podstawie firmy ccc.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac krakow.Fundusze typu private equity i
venture capital a potrzeby kapitalowe malych i srednich przedsiebiorstw.Wspoluczestnictwo jednolite.Rady
pracownikow.zrodla i formy finansowania mikroprzedsiebiorstw w polsce..Prace licencjackie
informatyka.Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy.Rezerwy jako zrodlo finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstw i instytucji finansowych - analiza porownawcza.Specyfika ustroju spolek kapitalowych z
udzialem skarbu panstwa ze szczegolnym uwzglednieniem instytucji nadzoru wlascicielskiego..Formy
zwalczania bezrobocia w powiecie nowotarskim..Nowe ruchy religijne w polsce. Problematyka prawnowyznaniowa..praca licencjacka budzet gminy .Klastry jako element regionalnych systemow innowacji na
podstawie wielkopolskiego klastra meblarskiego.praca licencjacka budzet gminy .Skarga do sadu
administracyjnego jako narzedzie realizacji konstytucyjnego prawa do sadu..Analiza finansowa fortis banku
polska s.a. w latach 2001-2005.Znaczenie komunikacji niewerbalnej w kontaktach z klientem.Wykorzystanie
wiedzy na poziomie wyzszym w opiniach pracownikow szkoly gimnazjalnej.Marketing a nietypowe cykle
zycia produktow.Bonczak-kucharczyk- ewa - spoldzielnie mieszkaniowe : komentarz .Jablonski- lukasz. Red. selected issues of economic modernisation : a central-east european perspective .Pisanie prac magisterskich
ogloszenia.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw czynnikow zewnetrznych na decyzje inwestycyjne
przedsiebiorstw.Fuzje i przejecia w sektorze bankowym.Cornelissen- joep. - komunikacja korporacyjna :
przewodnik po teorii i praktyce .Konstytucyjne prawo obywateli do zrzeszania sie. Fundacje i
stowarzyszenia..praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykonania zadan w zakresie pomocy spolecznej na
przykladzie gminy skomlin..Wadium w orzecznictwie krajowej izby odwolawczej w latach 20092010..Mozliwosci i bariery wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju sieci autostrad w
polsce.Funkcjonowanie nietypowych spolek na przykladzie spolki wodnej w swietle zasady swobody
dzialalnosci gospodarczej.Nabycie prawa wlasnosci nieruchomosci przez zasiedzenie.Tradycyjne i
niestandardowe formy promocji w internecie.Ocena funkcjonowania systemu produkcyjnego w wybranym
przedsiebiorstwie..Prawo w ujeciu teorii racjonalnosci komunikacyjnej jürgena habermasa.praca licencjacka
budzet gminy .Marketingowe strategie polskich przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym na przykladzie
firm maspex- dr irena eris- oraz lpp s.a..Zarzadzanie interakcja czlowiek - komputer: historia- terazniejszoscprzyszlosc.Zasada neutralnosci podatku od towarow i uslug w swietle orzecznictwa trybunalu
sprawiedliwosci unii europejskiej.Strategia rozwoju gminy proszkow..Praca licencjacka o policji.Rekrutacja i
selekcja w opinii pracujacych studentow uniwersytetu lodzkiego.Prawo europejskie.Wplyw funduszy
unijnych na rozwoj rolnictwa w powiecie wielunskim.Ocena dowodow w procesie cywilnym.Amortyzacja w
ujeciu bilansowym i podatkowym na przykladzie palacu sokolnik..Ryzyko operacyjne w dzialalnosci bankowej
na przykladzie banku spoldzielczego w otmuchowie..Udzial pokrzywdzonego w postepowaniu
przygotowawczym.Reklama telewizyjna jako determinanta decyzji nabywczych kobiet.Zasady pisania pracy
magisterskiej.Komunikowanie reklama w internecie.Marketing gminy o wiodacej funkcji turystycznej (na
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przykladzie gminy inowlodz).Dochodzenie przez ojca ustalenia ojcostwa w procesie.Projekt przesla mostku
drewnianego w parku nad zadana przeszkoda. O szerokosci pomostu 3-00 m. Praca inzynierska
budownictwo.Rola e-administracji w usprawnieniu obiegu dokumentow i obslugi petentow w jednostkach
samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie w latach 20072011..Wplyw podatkow na wynik finanowy przedsiebiorstwa.Nowoczesne produkty bankowe na przykladzie
banku pko bp s.a. oddzial w rawie mazowieckiej.Przykladowa praca magisterska.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych spoldzielni pracy armatura.Restrukturyzacja i
przemiany polskiego hutnictwa po 1999 roku.Status uchodzcy..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na
przykladzie krakowskiego banku spoldzielczego..Metody rekrutacji i motywacji personelu w branzy
turystycznej na przykladzie hotelu sheraton krakow..Wykorzystanie narzedzi analizy finansowej do oceny
plynnosci comp rzeszow sa i prokom software sa.Dysfunkcje powodztwa cywilnego w procesie
karnym.Efektywnosc form przeciwdzialania bezrobociu w powiecie koninskim w latach 2005-2011.Metody
wdrazania- zakres wykorzystania oraz charakterystyka wnioskodawcow i beneficjentow programow
regionalnych phare w sektorze msp na terenie malopolski.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego
i zakladowego na stanowiskach pracy na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa produkcyjnego..Analiza
dzialan inspekcji transportu drogowego na przykladzie wojewodzkiej inspekcji transportu drogowego w
katowicach.praca licencjacka budzet gminy .Rynek - new connet - szansa rozwoju
przedsebiorstw.Charakterystyka systemu szkolen i ocena wybranych szkolen w carrefour polska sp. Z
o.o..Fundusze inwestycyjne - funkcjonowanie i glowne problemy.Proba zastosowania rachunku kosztow
dzialan w procesie bibliotecznym na przykladzie biblioteki uniwersytetu lodzkiego.Kontrola koncentracji
przedsiebiorcow w swietle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow z 2007 roku.Zespol wypalenia
zawodowego wsrod pielegniarek pracujacych w systemie pracy zmianowej na przykladzie oddzialu
chirurgicznego.Relizacja unijnego projektu wiecej! Lepiej! Ciekawiej!- zajecia pozalekcyjne w gminie wielka
wies.praca licencjacka budzet gminy .Plan pracy licencjackiej wzor.System okresowych ocen pracowniczych i
jego znaczenie w zarzadzaniu kadrami na przykladzie firmy odl (oprogramowanie dla ludzi).Pzebieg ikorzysci
wdrazania normy iso 9001:2000 na przykladzie zakladow mechanicznych bumar - labedy s.a..Instytucja
prezydenta w konstytucji rp z 1997 r. W systemie organow panstwowych..Projekt przepustu drogowego dla
gadow i plazow. Praca inzynierska budownictwo.Przestepczosc i reakcja karna wobec uzytkownikow
narkotykow.Ksztaltowanie sie wyniku finansowego brutto i dochodu podatkowego na podstawie sp. Z
o.o..Rola marki w ksztaltowaniu lojalnosci nabywcow.praca licencjacka budzet gminy .Bienkowska- ewa. dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2012 29 ue ustanawiajaca normy minimalne w zakresie p.Ocena
i analiza dochodow gminy przystajn w latach 2001-2003.Wypadek komunikacyjny w ruchu ladowym.Wycena
przedsiebiorstw na przykladzie wyceny grupy kapitalowej zelmer s.a..Migracja kapitalu ludzkiego do krajow
zatoki perskiej.Ocena funkcjonowania bankowosci elektronicznej na podstawie banku pko bp s.a. w latach
2007-2011.Planowanie rozwoju marketingu partnerskiego w dzialalnosci firmy uslugowej na przykladzie
hurtowni tkanin ultex-pol sp. Z o.o..Zasada uwzgledniania interesu spolecznego i slusznego interesu
obywateli w orzecznictwie i doktrynie.Zarzadzanie jakoscia w procesie produkcji w latach 2002 - 2007 w
hucie szkla jedlice s.a..System logistyczny malej firmy na przykladzie przedsiebiorstwa fut tom - trans w
opolu..Malzenstwo konkordatowe..Przestrzenne zroznicowanie wartosci wskaznika przedsiebiorczosci na
terenie wojewodztwa opolskiego..Malaczewski- maciej. - zasoby naturalne- postep techniczny a
dlugookresowy wzrost gospodarczy .Przykladowe tematy prac magisterskich.Europejski nakaz aresztowania.
Wybrane problemy wspolpracy w ramach iii filaru unii europejskiej.Cena pracy licencjackiej.praca licencjacka
budzet gminy .Warunki funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po wejsciu do unii
europejskiej.Dzialania promocyjne na rynku zagranicznym na przykladzie firmy regisferriere..Dojrzalosc
szkolna praca magisterska.Ochrona danych osobowych w fazie zatrudnienia.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie produktem- jako jednym z elementow marketingu-mix na przykladzie przedsiebiorstwa barda
sp. Z o.o..Starosc i starzenie sie jako miernik spolecznej i cywilizacyjnej dojrzalosci. Wspomaganie adaptacji
do starosci w teorii i praktyce.Rola depozytow w pasywach polskich bankow komercyjnych.Znaczenie
doskonalenia zasobow ludzkich w szkolnictwie na podstawie badan w zespole szkol elektrycznych im.
Tadeusza kosciuszki w opolu...Analiza poziomu i struktury finansowego zasilania miasta czestochowy w
.

.
latach 2007-2011.praca licencjacka budzet gminy .Relacje miedzy ocena a motywacja pracownicza na
przykladzie firmy w wieruszowie.Praca licencjacka badawcza.Analiza i ocena dzialalnosci banku millenium
s.a. w czestochowie w latach 2007-2011.Postepowanie sadowe w sprawach malzenskich - rozwod i separacja
na zadanie jednego z malzonkow.Analiza finansowa firmy florian centrum s.a. przed i po wstapieniu polski do
unii europejskiej.Charakterystyka prawna instytucji kontraktu opcyjnego.Problem czystszej produkcji przy
wytwarzaniu cementu..Wykorzystanie dochodow wlasnych gminy na przykladzie gminy pawonkow w latach
2007-2009.Mozliwosci wsparcia dzialalnosci eksportowej przedsiebiorstwa w ramach funduszy
strukturalnych - przyklad przedsiebiorstwa szar.Motywacja pracownikow praca magisterska.Organizacja i
finansowanie sluzb weterynaryjnych w polsce na przykladzie powiatowego inspektoratu weterynarii w
piotrkowie trybunalskim.Dobor zewnetrzny na przykladzie woodward governor poland sp. Z o.o..System
podatkowy w polsce na tle rozwiazan swiatowych.Znaczenie i mozliwosci rozbudowy lotniska im. Wl.
Reymonta w lodzi.Kultura organizacyjna wspolczesnych przedsiebiorstw na przykladzie wybranych
firm.Przykladowa praca magisterska.Optymalne zrodla finansowania inwestycji na przykladzie
firmy..Pozyskiwanie srodkow zewnetrznych na finansowanie zadan jednostek samorzadu twrytorialnego i ich
wplyw na ksztalt budzetu na przykladzie gminy polska cerkiew w latach 2007 - 2010..praca licencjacka budzet
gminy .Polityka wydatkowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin
miejskich.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za mienie zamierzone..Przeslanki zwalniajace czlonkow
zarzadu z odpowiedzialnosci wlasnym majatkiem za zobowiazania spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia
na podstawie art. 299 k.s.h..Polityka pronatalistyczna w prawie polskim na tle rozwiazan europejskich.Ocena
sytuacji finansowej jednostki budzetowej na przykladzie miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w
zelowie.Kreowanie wizerunku instytucji finansowej za pomoca instrumentow marketingu - mix na
przykladzie skok im. F. Stefczyka.Jak napisac prace licencjacka.Struktura- rozwoj i funkcjonowanie malych i
srednich przedsiebiorstw w powiecie oleskim..Nadzor korporacyjny w spolkach kapitalowych na przykladzie
tvn s.a..Finansowanie rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w latach 2008-2010..Regulatory
mediow w polsce i wybranych krajach unii europejskiej..Prowokacja policyjna - zarys
problematyki.Binkowska- maja. Tl. - the code of administrative proceedings : bilingual edition = kodeks
postepowania administracyjn.Aukcja elektroniczna.Analiza poziomu nowoczesnosci parku maszynowego w
warunkach przedsiebiorstwa branzy meblarskiej.Wplyw rozumienia pojecia bezpieczenstwa na proces
zarzadzania szkola..Tworzenie aplikacji na potrzeby biznesu elektronicznego z wykorzystaniem technologii
ajax.Walka o klienta zrodlem sukcesu firm na polskim rynku. Na podstawie badan przedsiebiorstwa wirgo pol.Instytucja franchisingu w polsce i na swiecie.Davis- robert a. - demand-driven inventory optimization and
replenishment : creating a more efficient supply chain.Outsourcing i jego wplyw na zwiekszenie
efektywnosci administracji publicznej w swietle dotychczasowych badan i literatury przedmiotu.Bělohlávekalexander j. - rozporzadzenie rzym i- konwencja rzymska : komentarz.Identyfikacja obszarow powstawania
niezgodnosci w przedsiebiorstwie posiadajacym system zarzadzania jakoscia wedlug iso 9001:2000 na
przykladzie branzy motoryzacyjnej..Analiza zdolnosci kredytowej podmiotow gopodarczych w bre banku w
latach 2008-2012..Ulgi w podatku dochodowym od osob fizycznych..Ocena strategii rozwoju gminy poraj w
oparciu o kryteria ekologiczne.Zarzadzanie czasem w projektach z wykorzystaniem narzedzi
informatycznych.Sawicki- jaroslaw. Tl. - przedsiebiorczosc .Wartosciowanie stanowisk pracy w sluzbie
cywilnej na przykladzie powiatowego inspektoratu weterynarii w lasku.Gielda papierow wartosciowych w
warszawie funkcjonowanie i perspektywy rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Polityka fiskalna w dobie
kryzysu gospodarczego w wybranych krajach europy zachodniej oraz usa.Zarzadzanie produkcja- jakoscia i
bezpieczenstwem pracy w zakladzie remontowo - uslugowym..Ocena skutecznosci reklam spolecznych (w
swietle opinii mlodych kierowcow).Dowody w polskim postepowaniu podatkowym - problemy
interpretacyjne.Zarzadzanie projektami realizowanymi w organizacjach pozarzadowych finansowanych ze
srodkow unii europejskiej.Podatki praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka scalania i
wymiany gruntow rolnych w ustawodawstwie polskim w ujeciu ewolucyjnym.Postepowanie protestacyjnoodwolawcze w prawie zamowien publicznych.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie kcw warta s.a. w dzialoszynie.Logistyczne zarzadzanie gospodarka magazynowa w
przedsiebiorstwie handlowym rossmann sdp.Strategie cenowe przedsiebiorstwa handlowego men fashion
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s.c. W lodzi.Wplyw dostepnosci transportowej ze szczegolnym uwzglednieniem transporu lotniczego na
rozwoj regionu lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza podatku dochodowego od osob
fizycznych.Znaczenie rachunkowosci zarzadczej we wdrazaniu strategicznej karty wynikow w jednostce
samorzadu terytorialnego.Ocena dzialalnosci banku pko bp s.a. w zakresie kredytow hipotecznych.Wdrazanie
systemow finansowo- ksiegowych na przykladzie programu place..Zastosowanie analizy wskaznikowej do
oceny dzialalnosci przedsiebiorstwa.Jubileusz 50-lecia piwnicy pod baranami. Historia- artyscizarzadzanie..Operacje pokojowe onz.Analiza finansowa przedsiebiorstwa a decyzje inwestora
gieldowego.praca licencjacka budzet gminy .Przekazywanie do wykonania orzeczen skazujacych w prawie
unii europejskiej w swietle decyzji ramowej rady 2005/214wsisw oraz projektu decyzji ramowej rady 2005/c
150/01.praca licencjacka budzet gminy .Promocja malopolski poprzez kulture podhalanska.Pozamaterialne
czynniki motywacji do pracy w organizacjach gospodarczych.Transgraniczne laczenie sie spolek kapitalowych
w swietle dyrektywy parlamentu europejskiego i rady 2005/56/we oraz kodeksu spolek
handlowych.Konstrukcja kary umownej.Dzialalnosc organizacji pozarzadowych na rzecz promocji
sprawiedliwego handlu.praca licencjacka budzet gminy .Audity wewnetrzne zintegrowanego systemu
zarzadzania w szpitalu klinicznym..Technologia realizacji wielokondygnacyjnych piwnic praca inzynierska
budownictwo.Efektywne kierowanie zespolami w firmach nowych technologii.Orygenesa z aleksandrii nauka
o prawie naturalnym i spisanym prawie panstwowym.Ksztaltowanie sie dochodow i wydatkow gminy na
przykladzie gminy klodawa.praca licencjacka budzet gminy .Rola motywowania pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie badan empirycznych w vistula group s.a..Partnerstwo publiczno-prywatne
w infrastrukturze autrostadowej w polsce.Znaczenie dzialan pr dla ksztaltowania wizerunku klubu
pilkarskiego na przykladzie bks --stal bielsko-biala i ts --podbeskidzie bielsko-biala..Charakterystyka
spoleczno ekonomicznej sytuacji gminy slupia konecka.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
ankietowych badan marketingowych w procesach decyzyjnych.Suchecka- jadwiga (1948- ). Red. - spatial
econometrics and regional economic analysis- lodz- 09-10 june 2014 : abstracts .Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie mieszko s.a..Analiza sprawozdan budzetowych na przykladzie gminy
konopiska w okresie 2007/2009.praca licencjacka budzet gminy .Umowa timeshare w swietle dyrektywy
2008/122/we i ustawy o timeshare.Podatek od towarow i uslog jako zrodlo dochodow budzetu panstwa na
przykladzie urzedu skarbowego w sieradzu.Postepowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu
zaplaty.Promocja miasta i gminy olkusz poprzez wykorzystanie zasobow kultury i turystyki oraz
organizowanie imprez otwartych.Ocena efektywnosci gospodarowania srodkami trwalami na przykladzie
przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej w latach 2007-2009.Efekty zarzadzania miedzygminnym zwiazkiem
komunikacji pasazerskiej w tarnowskich gorach.Impelentacja dyrektywy 2005/29/we w prawie polskim i
niemieckim.Zwolnienia pracownikow i zagadnienia outplacementu.Temat pracy licencjackiej.Metody
badania lojalnosci klientow – analiza porownawcza na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu
lodzkiego.Reklamy kosmetykow w telewizji polskiej - analiza formy i struktury przekazow.Sadowe ustalenie
ojcostwa.Edukacja ekologiczna a zarzadzanie parkiem narodowym na przykladzie pieninskiego parku
narodowego.Wplyw technologii ict na ksztaltowanie modelu dzialalnosci i konkurencyjnosc malego
przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Interpretacja wyrazu mimicznego twarzy.System
zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w leczycy.Transaakcje w
handlu zagranicznym w praktyce przedsiebiorstwa lentex s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wdrozenie
systemu zintegrowanego ifs applications w firmie aquatico na przykladzie modulu zakupy.Kto pisze prace
licencjackie.Strategia rozwoju spoleczno- gospodarczego gminy na przykladzie miasta tomaszow
mazowiecki.Kucharski- marcin. - koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy
.Rozwoj transportu i komunikacji w krakowie w latach 1997-2004..Ocena budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy janow 2006-2008.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie ujecie teoretyczne.Rola organizacji pozarzadowych w gospodarce.praca licencjacka budzet gminy
.Wojewodzki sad administracyjny w polsce w xx i xxi wieku.Debski- damian. - funkcjonowanie
przedsiebiorstw : podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista : kwalifikacja.Pisanie prac
katowice.Wspieranie przedsiebiorczosci jako zadanie publiczne realizowane przez samorzad terytorialny na
przykladzie gminy starachowice.Essential facilities.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci
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inwestycyjnej gminy (na przykladzie gminy mykanow).Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za szkode
w mieniu nie powierzonym.Konstytucyjne podstawy bezpieczenstwa panstwa.Wereda- wioletta. zarzadzanie relacjami z klientem (crm) a postepowanie nabywcow na rynku uslug .Seminarium
magisterskie.Podatek od nieruchomosci jako instrument polityki gospodarczej na przykladzie gminy miasto
belchatow.praca licencjacka budzet gminy .Ulgi w splacie zobowiazan podatkowych jako formy pomocy
publicznej dla przedsiebiorcow.Odwolalnosc decyzji administracyjnych w kodeksie postepowania
administracyjnego i ordynacji podatkowej.Sponsorowanie audiowizualnych uslug w prawie unijnym i
polskim.Rola komunikacji w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na podstawie petrochemii blachownia
s.a..Okazanie osob aspekty kryminalistyczne i prawne.Egzekucja przez sprzedaz gospodarstwa
rolnego.Strategia produktu na przykladzie dwoch koncernow samochodowych: renault i
citroen.Kompetencje wylaczne ue na podstawie art. 3 tfue.Wybrane aspekty europeizacji prawa karnego
materialnego i procesowego.praca licencjacka budzet gminy .Uprawnienie do udzialu w spolce z o.o. A
malzenska wspolnosc majatkowa.Zasada legalizmu i przewidziane od niej odstepstwa.Praca licencjacka
marketing.Gradziuk- artur. - rola panstwa w rozwoju potencjalu technologicznego chinskiej gospodarki :
potencjal technolo.praca licencjacka budzet gminy .Incentive travel - nowoczesne narzedzie motywowania w
zarzadzaniu.Prawnokarne aspekty instytucji swiadka koronnego.System okresowych ocen pracowniczych na
przykladziejednoosobowej spolki skarbu panstwa.Istota i znaczenie analizy wskaznikowej na przykladzie
przedsiebiorstwa mera s.a. w latach 2007 - 2009..Strategie marketingowe malych i srednich przesiebiorstw
/na przykladzie agrotexs.a. w leczycy/.Analiza zdolnosci kredytowej podmiotow gospodarczych w banku pko
bp.Zastosowanie systemu eksportowego rekrut do wspomagania procesu rekrutacji pracownikow w
przedsiebiorstwie.Proba okreslenia znaczenia komunikacji werbalnej w organizacji przedsiebiorstwa.Strajk
jako metoda rozwiazywania sporu zbiorowego.Analiza logistyczna zarzadzania gospodarka materialowa w
przedsiebiorstwie x..praca licencjacka budzet gminy .Dzialania podnoszace jakosc uslug w administracji
publicznej na przykladzie urzedu miasta i gminy szczuczyn.Oceny pracownicze w sprawnym zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Ile kosztuje napisanie pracy
licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesu dostosowania systemu zarzadzania do
zintegrowanych wymagan normatywnych na przykladzie z.e.c. W lodzi.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci
w procesie inwestycyjnym w nieruchomosci komercyjne na przykladzie spolki ep hotele i nieruchomosci sp.z
o.o.Komornicki- tomasz (geografia). - dostepnosc przestrzenna jako przeslanka ksztaltowania polskiej polityki
transportowej = (sp.Sposoby minimalizacji ryzyka kredytowego ze szczegolnym uwzglednieniem kredytu
hipotecznego na przykladzie nordea bank polska s.a..Zwolnienia grupowe w europejskim prawie
pracy.Badanie poziomu zadowolenia klienta wsperajace marketing produktow stmoatologicznych na
przykladzie firmy roko.Zasada samodzielnosci gminy.Rola stowarzyszenia branzy sanitarnej w podnoszeniu
konkurencyjnosci jego uczestnikow.Stany nadzwyczajne - zarzadzanie w sytuacjach szczegolnych zagrozen na
przykladzie gminy konopiska.Kto pisze prace licencjackie.Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiebiorstwa
gorka cement sp. Z o.o. W aspekcie roznic kulturowych.Zastosowanie wartosci godziwej do wyceny
bilansowej na podstawie msr/mssf.Doskonalenie jakosci obslugi czlonkow spoldzielni mieszkaniowej na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej parkitka.Dzieci jako ofiary wypadkow drogowych.Reklama praca
licencjacka.Pozycja ustrojowa senatu na tle konstytucji polskich w xx w..Gableta- malgorzata. Red. - human
and work in a changing organisation : management oriented on the employee interests .praca licencjacka
budzet gminy .Uzupelniajace roszczenia cywilnoprawne pracownika z tytulu wadliwego rozwiazania umowy
o prace przez pracodawce.Ocena mozliwosci zbudowania etyki prawniczej w oparciu o zalozenia etyki maxa
schellera.Analiza sytuacji majatkowo-finansowej przedsiebiorstwa sacmi sp.z o.o..Analiza dochodow i
wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klobuck w latach 2006-2010.Promocja
macierzynstwa oraz ochrona rodzicielstwa w swietle przepisow kodeksu pracy.Przyszlosc pieniadza
materialnego.Umacnianie pozycji rynkowej malej firmy na rynku stolarki budowlanej na przykladzie firmy
domilas.Ocena funkcjonowania zasobow materialnych i niematerialnyc w odniesieniu do przemyslu
oddziezowego..Plan zarzadzania nieruchomoscia jako narzedzie w realizacji celow wlascicieli lokali
mieszkalnych (na przykladzie wspolnoty mieszkaniowej nr 13 w lublincu- ul. Sobieskiego 34- 36).Nadzor nad
rynkiem finansowym polski.Nadolska- aleksandra. - komisja nadzoru finansowego w nowej instytucjonalnej
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architekturze europejskiego nadzoru finanso.Spoleczne oddzialywanie kary.Znaczenie orientacji uczniow we
wlasnych mozliwosciach dla zarzadzania wyborem edukacyjnym.Ocena sytuacji finansowo-ekonomicznej
przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych firmy p.h.p. kam sp. Z o.o. W latach 2001 2004.Relizacja unijnego projektu wiecej! Lepiej! Ciekawiej!- zajecia pozalekcyjne w gminie wielka wies.praca
licencjacka budzet gminy .Sytuacja kobiet na rynku pracy w swietle praktyk rekrutacyjnych pracodawcow z
regionu wielunskiego..praca licencjacka budzet gminy .Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia
wolnosci na podstawie art 152 kodeksu karnego wykonawczego.Prawna ochrona dzialalnosci
przedsiebiorstw w oparciu o zapisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow na podstawie wybranych
przykladow.praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie motywowania w skutecznym zarzadzaniu
organizacja.Mechanizmy i konsekwencje wdrazania systemu zarzadzania przez jakosc w
przedsiebiorstwie.Sposoby finansownia malych i srednich przedsiebiorstw..Analiza rentownosci i plynnosci
na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej w latach 2005-2009.Wplyw wielkosci i
polozenia otworow na oslabienie stropu zelbetowego. Praca inzynierska budownictwo.Wplyw sponsoringu
na wizerunek klubu sportowego.Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotowkowych na
przykladzie wybranych bankow.Likwidacja szkod ubezpieczeniowych w przypadku klesk zywiolowych.praca
licencjacka budzet gminy .Stypendia w polsce na przykladzie miasta nowy sacz- a rozwiazania systemowe w
wybranych krajach..praca licencjacka budzet gminy .Rola podatkow i oplat w finansowaniu dzialalnosci gminy
mykanow w latach 2000-2004.Kreowanie wizerunku firmy na przykladzie ikea.Bezrobocie praca
magisterska.Rekrutacja i selekcja w srodowiskach artystycznych na podstawie lodzkich nieprofesjonalnych
zespolow muzycznych.Wplyw wybranych metod przesluchan na wiarygodnosc zeznan swiadkow.Rola imprez
jezdzieckich w promocji osrodkow sportu jezdzieckiego w polsce.Sytuacja prawna destynariusza
zakladu..Ekonomiczne sposoby wyceny rozmiarow szkod niemajatkowych.Wypadki przy pracy i choroby
zawodowe rolnikow oraz dzialania prewencyjne krus.Stres w organizacji - zrodla i sposoby z zapobiegania (na
podstawie badan w firmach uslugowych).Gospodarka majatkiem trwalym przedsiebiorstwa na przykladzie
grupy kapitalowej rafamet..Nieruchomosc mieszkaniowa jako przedmiot inwestowania.Analiza finansowa
jako podstawa oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Marka jako podstawa budowy pozycji rynkowej
przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy ykk).Ocena pracownikow w instytucjach fiskalnych na przykladzie ii
urzedu skarbowego.Platnosci bezposrednie w prawie polskim na tle ustawodawstwa unii
europejskiej.Projekt termorenowacji budynku wielorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Wplyw
procesow rewitalizacji na rozwoj miaist- na przykladzie lodzi.Malek- aleksandra. - obligacje katastrofowe a
reasekuracja w procesie zarzadzania ryzykiem ubezpieczyciela .Ekonomiczne uwarunkowania upadlosci
przedsiebiorstw na przykladzie krosnienskich hut szkla krosno s.a..Indywidualne determinanty efektywnosci
pracy zespolowej.Czynniki ksztaltujace efektywnosc rynkowa banku..Offshoring jako wspolczesne narzedzie
zarzadzania.praca licencjacka budzet gminy .Projekt rozwoju firmy p.h.u. duda s.a..Rozrachunki w
dzialalnosci przedsiebiorstwa- ich wycena i zanczenie na przykladzie famed zywiec s.a..Marketingowe
aspekty dzialalnosci uslugowej bankow na przykladzie banku bp s.a. w olkuszu.Bankowosc elektroniczna w
ing banku slaskim.Podatek liniowy jako alternatywa dla podatku progresywnego..Dyzur medyczny w
kontekscie czasu pracy..Logistyczna obsluga klienta w dobie wirtualnej gospodarki - na przykladzie
wybranych sklepow inernetowych.Ekonomiczna wartosc dodana jako system zarzadzania i mierzenia
wynikow w przedsiebiorstwie na podstawie spolki pgf s.a..Bobiec- alicja. - samorzad terytorialny w polsce a
sadowa kontrola administracji .Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotowkowych na
przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w makowie mazowieckim.Analiza kondycji finansowej gminy na
przykladzie gminy bukowno w latach 2006-2009.Dzialalnosc miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
czestochowie w zakresie przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu w latach 2005-2010.Zarzadzanie szkola awans zawodowy nauczycieli jako narzedzie rozwoju..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw fundacji kaliski inkubator przedsiebiorczosci na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw i ograniczanie bezrobocia w
powiecie kaliskim.Kontrakty dlugoterminowe w rachunkowosci na przykladzie przedsiebiorstwa uslugowobudowlanego.Ocena infrastruktury drogowej polski po akceptacji do unii europejskiej..praca licencjacka
budzet gminy .Strategia obslugi klienta na przykladzie restauracji mcdonalds.Biznesplan w roznorodnych
przedsiewzieciach rozwojowych.Bezpieczenstwo i higiena pracy w przedszkolu.Zarzadzanie szkola dla
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etyczno - zawodowego rozwoju nauczycieli..Dzialalnosc kredytowa bankow.Skandal i erotyka w
reklamie.Rola gminnej jednostki informacji turystycznej w promocji turystycznej w regionie.Rosati- dariusz
kajetan (1946- ). Red. - euro - ekonomia i polityka .Pozycja prawna duszpasterstwa w polskiej policji.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka
rynku pracy w powiecie kolnenskim.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w latach 2004-2007 na
przykladzie eco s.a. w opolu..Kredyt pomostowy dla malych i srednich przedsiebiorstw.Proces zarzadzania
jakoscia w sieci hotelowej na podstawie hotelu radisson blu w krakowie..Sponsoring i jego rola w
finansowaniu duzej cyklicznej imprezy kulturalnej na przykladzie miedzynarodowego festiwalu wratislavia
cantans..praca licencjacka budzet gminy .Oskarzyciel posilkowy subsydiarny w polskim procesie
karnym.Proces adaptacji pracownikow na przykladzie projektu unijnego.Ankieta do pracy
licencjackiej.Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w swietle zasad prawa miedzynarodowego
publicznego.praca licencjacka budzet gminy .Rola sprzedazy osobistej jako kluczowego elementu
promocyjnego mix uslugi ubezpieczeniowej na przykladzie sopockiego towarzystwa ubezpieczeniowego ergo
hestia s.a..Rozwoj uslug logistycznych na przykladzie firmy messenger service stolica s.a. spolka ups.Formy i
metody zwalczania bezrobocia na przykladzie urzedu pracy w powiecie nyskim..Spoleczna odpowiedzialnosc
biznesu praca magisterska.Przychody jako kategoria finansowa rachunkowosci oraz podstawa
opodatkowania podatkiem dochodowym od osob prawnych.Ocena skutkow czynnosci cywilnoprawnych w
prawie podatkowym.Fundusze unii europejskiej jako zrodla rozwoju jednostek samorzadow terytorialnych na
przykladzie miasta bytom..Budzet jednostki samorzadu terytorialnego jako narzedzie realizacji zadan gminy
olszewo-borki.Znaczenie wezla drogowo-kolejowego lodz - olechow dla rozwoju regionu.Postepowanie w
sprawie o uniewaznienie malzenstwa.Marketing personalny w firmie laboratorium kosmetyczne dr irena
eris.Wolnosc zrzeszania sie w swietle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997 r..Praca dyplomowa
przyklad.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjna rola stylu kierowania na przykladzie jednostki
wojskowej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wykorzystania systemow komputerowych do zarzadzania
firma na przykladzie sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza linii orzeczniczej krakowskich sadow
rejonowych w sprawach o kradziez z wlamaniem w latach 2001-2003 pod katem mozliwosci stworzenia
polskiej matrycy wymiaru kary.Rola systemow motywacyjnych w podnoszeniu efektywnosci i kompetencji
pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa fortum i urzedu miejskiego w ostrowie
wielkopolskim.Mozliwosci doskonalenia zarzadzania w polskich klubach pilkarskich poprzez wzorzec
zarzadzania w klubie pilkarskim fc barcelona.praca licencjacka budzet gminy .Uprawnienia agencji
nieruchomosci rolnych do ingerencji w prawo wlasnosci na podstawie ustawy o ksztaltowaniu ustroju
rolnego z 11. Kwietnia 2003 r..Analiza logistyki miedzynarodowej w przedsiebiorstwie yawal..Strategia
marketingowa firmy pawis.Umowa miedzynarodowa w konstytucyjnym systemie zrodel
prawa.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa z rozdzialu 58 kodeksu postepowania karnego.Praktyka
odpowiedzialnosci pracodawcow w zakresie przestrzegania przepisow prawa pracy.Prace licencjackie po
angielsku.Zarzadzanie relacjami z klientami - korzysci i problemy zwiazane z wdrazaniem koncepcji
crm.Strategia intensyfikacji sprzedazy w przedsiebiorstwie przemyslowym.Kontrola koncentracji
przedsiebiorstw na gruncie rozporzadzenia rady nr 139/2004/we i w orzecznictwie sadow wspolnotowych.Ecommerce (na przykladzie sieci sklepow komfort).Pomiar luki innowacyjnej miedzy regionami: malopolskim i
podkarpackim..Postrzeganie systemu zarzadzania jakoscia w firmie metalpol wegierska gorka.Instytucja
przepadku jako srodka karnego w swietle uregulowan polskiego kodeksu karnego.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Metody szacowania dochodow podmiotow powiazanych w swietle
polskiego prawa podatkowego.Analiza preferencji potencjalnych nabywcow nieruchomosci mieszkaniowych
w lodzi.Odpowiedzialnosc inwestora na podstawie art. 647(1) kodeksu cywilnego.Analiza tworzenia i
wykorzystania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy strzelce wielkie w latach
2004-2008.Wykorzystanie ekologistyki w gospodarce samorzadu terytorialnego (na przykladzie miasta i
powiatu skierniewickiego).Wspolczesna rola turystyczno-uzytkowa zamku krolewskiego w
niepolomicach..Miedzybankowa analiza porownawcza zasad udzielania kredytow mieszkaniowych (na
przykladzie banku pko bp i pekao s.a.).Ocena efektywnosci wykorzystania srodkow unijnych na przykladzie
gmin powiatu opolskiego..Fundusze poreczen kredytowych a dostepnosc do kapitalu obcego msp.Zdolnosc
.
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rozwojowa i innowacyjnosc przedsiebiorstwa.Analiza i ocena systemu wynagradzania w firmie kappahl
spolka z o.o..Projekt techniczny doskonalenia jakosci produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa
przemyslowego..Wojtyczek- krzysztof. - przekazywanie kompetencji panstwa organizacjom
miedzynarodowym : wybrane zagadnienia prawnokon.Sledztwo jako forma postepowania
przygotowawczego.Dostosowanie bankowosci komercyjnej w polsce do standartow unii europejskiej na
przykladzie banku bph s.a..Cholaj- henryk - kapitalizm konfucjanski : chinskie reformy ekonomiczne a
globalizacja .Szanse i bariery rozwoju malej przedsiebiorczosci na przykladzie przedsiebiorstw branzy
budowlanej..praca licencjacka budzet gminy .Strategie dzialalnosci na przykladzie banku zachodniego
wbk..Ochrona tajemnicy panstwowej i sluzbowej w kodeksie karnym z 1997 r. .Konkurencja miedzy bankami
na rynku uslug finansowych.Odszkodowanie i zadoscuczynienie za zmarnowany urlop w prawie unii
europejskiej i polskim.Wynagrodzenia jako instrument motywacji pracownikow na przykladzie miejskiego
zakladu wodociagow i kanalizacji sp. Z o.o..Wykorzystanie internetu w marketingu uslug
turystycznych.Strategia dzialan rynkowych przedsiebiorstwa na przykladzie firmy winoteka sp. Z
o.o..Podstawy apelacji w postepowaniu karnym.Koncepcja odpowiedzialnosci za ochrone i jej rola we
wspolczesnym prawie miedzynarodowym.Praca magisterska z administracji.Perspektywa uczenia sie i
rozwoju z uwzglednieniem kapitalu intelektualnego na przykladzie uniwersytetu medycznego w
lodzi.Rachunek kosztow dzialan na podstawie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Informatyzacja w edukacji na
poziomie szkol srednich na przykladzie powiatu radomszczanskiego.Kolizje praw autorskich oraz praw do
wzorow przemyslowych w swietle prawa polskiego oraz prawa unii europejskiej.Wykorzystanie
elektronicznych systemow zarzadzania relacjami z klientami na przykladzie millennium project.praca
licencjacka budzet gminy .Stres organizacyjny w grupie gimnazjum i liceum.Kompetencje inteligencji
emocjonalnej w planowaniu kariery zawodowej.E-handel na przykladzie internetowych biur
podrozy.Wspolpraca miedzysektorowa jako czynnik poprawy funkcjonowania administracji publicznej (na
przykladzie urzedu miasta oswiecim).Prace podyplomowe.praca licencjacka budzet gminy .Dochody wlasne a
samodzielnosc finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy blaszki.Herbstkrzysztof. - ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii spolecznej : rekomendacje dla polityk
publicznych.Wplyw nakladow inwestycyjnych na stope zatrudnienia w gospodarce krajowej.Konflikt w
fuzjach i przejeciach organizacji.Zastosowanie systemu ecr w przedsiebiorstwach branzy tsl..Koncewicztomasz tadeusz. - poszukujac modelu sprawiedliwosci proceduralnej w prawie wspolnotowym : mit czy
rzeczywistos.Zarzadzanie zespolami pracowniczymi.zrodla finansowania zadan gminnych spoldzielni
samopomoc chlopska.Analiza sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa na przykladzie agora s.a..Formy
stadialne popelnienia przestepstwa w polskim prawie karnym.Rola promocji w rozwoju regionu
turystycznego na przykladzie powiatu zawiercianskiego.Organizacyjne aspekty funkcjonowania logistyki w
przedsiebiorstwie - wybrane sfery.Konkurencyjnosc krakowa na polskim rynku turystyki
biznesowej..Pozwolenie na budowe..Wplyw migracji zarobkowej na jakosc zycia w wojewodztwie
opolskim..Specjalne strefy ekonomiczne i ich wplyw na rozwoj przedsiebiorczosci - na przykladzie lodzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej.Heropolitanska- izabela. - prawne zabezpieczenia zaplaty wierzytelnosci
.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w wybranym urzedzie skarbowym..Skutki prawne podzialu spolek.Balanced
scorecard jako narzedzie wdrazania strategii organizacji.Mit punitywnego systemu karania..Rothbard- murray
newton - interwencjonizm- czyli wladza a rynek .Licencjat prace.Kryzys rynku nieruchomosci w kontekscie
zmian zachodzacych na rynku finansowym.Rola wynagrodzenia w motywacji materialnej na przykladzie firmy
kuznia batory sp. O.o..Png- ivan - ekonomia menedzerska .Exchange traded funds (etf) na polskiej gieldzie
papierow wartosciowych.Powszechny system opieki zdrowotnej a dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne w
polsce..praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykorzystania srodkow unijnych przez gmine tarnow
opolski..Zjawisko mobbingu w srodowisku pracy w opiniach mieszkancow czestochowy i
okolic.Dostosowanie potrzeb ochrony srodowiska do standardow u. E. Na przykladzie stora enso poland
s.a..Techniczno - organizacyjne bariery transformacji w przedsiebiorstwo zorientowane procesowo..Zasady
odliczen i zwrotu podatku od towarow i uslug w obrocie krajowym w dzialalnosci malego
przedsiebiorcy.Identyfikacja zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na stanowisku screenera w punkcie
kontroli bezpieczenstwa w miedzynarodowym porcie lotniczym.Akcje jako alternatywna forma pozyskiwania
.
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kapitalu.Analiza ryzyka i zarzadzanie ryzykiem bankowosci elektronicznej..Obrona konieczna praca
magisterska.Rekrutacja i selekcja jako sposoby pozyskiwania nowych pracownikow na przykladzie firmy luxmed.Schemat pracy licencjackiej.Zarzadznie rozwojem lokalnym miasta tarnowskie gory..Analiza
technologiczno-ekonomiczna realizacji piwnic i podlog na „gruncie” w budynkach jednorodzinnych praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo systemow teleformatycznych na
przykladzie urzedu dzielnicy krakow lagiewniki.Analiza atrakcyjnosci inwestycyjnej spolki gieldowej rainbow
tours s. A. W oparciu o sprawozdanie finansowe.Prawo do urlopu wypoczynkowego..praca licencjacka
budzet gminy .Wlodarczyk- robert wojciech. - rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej : na
przykladzie unii gospodarczej i walutow.Znaczenie klastrow w aspekcie innowacyjnosci i konkurencyjnosci
sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce i na swiecie.Skutki odstapienia od umowy o
przeniesienie wlasnosci nieruchomosci.Organizacja i funkcjonowanie przedsiebiorstwa hotelarskiego.Bogaczwojtanowska- ewa. - modele wspolpracy lokalnych instytucji a rozwiazywanie problemow rynku pracy
.Analiza naleznosci na przykladzie elektrowni turow s.a..Podatkowoprawne aspekty podzialu spolek
kapitalowych..Skutecznosc wybranych metod rekrutacji i selekcji oraz ich wplyw na dobor
pracownikow.Praca magisterska fizjoterapia.praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie w gminie strykow.
Przyczyny i sposoby przeciwdzialania.Kto pisze prace licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .Leasing
jako forma finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Organizacja i funkcjonowanie otwartych funduszy
emerytalnych..Audyt technologiczny jako narzedzie zarzadzania jakoscia wyrobow aluminiowych w
przedsiebiorstwie produkcyjno - uslugowym alplast..praca licencjacka budzet gminy .Social networking as a
source of family business internationalization.Analiza budzetu gminy lipie w latach 2003-2007.Prace
dyplomowe chomikuj.Projekt winiarni w gorzykowie praca inzynierska budownictwo.Podsluch.analiza
prawna i kryminalistyczna.Marketingowa obsluga klienta na przykladzie ptc sp. Z o.o..Zakres ochrony praw i
wolnosci czlowieka i obywatela w polskim systemie prawa.Fundusze unii europejskiej a aktywacja
zatrudnienia na przykladzie wojewodztwa opolskiego..praca licencjacka budzet gminy .Zasady przyznawania
prawa pomocy jednostkom organizacyjnym w postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Rola
przedsiebiorcy w malej firmie.Ochrona konsumenta a koncepcja ochrony slabszej strony umowy. Analiza
regulacji niedozwolonych postanowien umownych oraz zasad odpowiedzialnosci za jakosc
swiadczenia.Specyfika procesu negocjacji w fuzjach i przejeciach (na przykladzie wybranych przedsiebiorstw
polskich)..Rola szkolen w rozwoju pracownikow na przykladzie funkcjonariuszy panstwowej strazy
pozarnej.Motywacja pracownikow poprzez zastosowanie bodzcowmaterialnych i niematerialnych..Wplyw
reklamy na rozpoznawalnosc przez mlodych ludzi firmy spolem pss jednosc w czestochowie.Proces i metody
rekrutacji personelu w przedsiebiorstwie sredniej klasy wielkosci.Kredyt hipoteczny w dzialalnosci bankow
komercyjnych..Szygula- anita. - gospodarowanie kapitalem w banku spoldzielczym : instytucjonalne reguly
systemu bankowego a.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w
polsce.Porownanie leasingu i kredytu bankowego jako metod finansowania
przedsiebiorstwa.Charakterystyka porownawcza mafii sycylijskiej oraz przestepczosci zorganizowanej w
polsce.Politologia praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie odrebne w sprawach
gospodarczych - przepisy ogolne.Teoria wyboru konsumenta ( na przykladzie rynku
motoryzacyjnego).Telepraca - korzysci i zagrozenia dla pracodawcy i pracownika.Keynesizm i monetaryzm- a
kryzysy gospodarcze. Analiza przyczyn i skutkow.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na
stanowiskach pracy przedsiebiorstwa cash&candy.Zapewnienie jakosci procesu wytwarzania okien pcv.Plan
pracy magisterskiej.Zarzadzanie i organizacja dzialalnoscia specjalistycznych placowek opieki zdrowotnej
zgodnie z wymogami unii europejskiej..Efekty zmian w polskim hutnictwie zelaza i stali w wyniku
restrukturyzacji sektora w latach 1992-2007.Analiza i ocena systemu wynagrodzen na przykladzie instytucji
bankowej.Oddzialywanie administracji publicznej na sytuacje rowerzystow..Bankowosc internetowa w
dzialalnosci marketingowej banku na przykladzie banku bgz.Analiza zdolnosci kredytowej osob fizycznych na
przykladzie banku bph.Rekrutacja i selekcja kadr jako element wspolczesnego zarzadzania zasobami
ludzkimi.Pisanie prac magisterskich po angielsku.Podatki lokalne jako zrodlo dochodow wlasnych gminy na
przykladzie gminy rawa mazowiecka.Stres w zawodzie nauczyciela. Diagnoza stresu w szkole podstawowej nr
55 im. Jaroslawa iwaszkiewicza w krakowie.Chroniczny niedobor snu i jego konsekwencje w grupie
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pracownikow sektora finansowego.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie tozsamosci i zarzadzanie
wizerunkiem przedsiebiorstwa na podstawie grupy nowy styl..Handel ludzmi.Ocena kondycji finansowej
grupy kapitalowej agora w latach 2002 - 2006.Rozwoj dzialalnosci mikrofirm na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego..Wykorzystanie portali spolecznosciowych w prowadzeniu kampanii spolecznych organizacji
pozarzadowych.praca licencjacka budzet gminy .Prowadzenie- przetwarzanie i udostepnianie dokumentacji
medycznej.Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Dochody i wydatki budzetowe samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy moszczenica.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa sadu najwyzszego w
rzeczypospolitej polskiej.Motywy charakteryzujace seryjnych zabojcow - studium przypadkow.Inteligencja
emocjonalna a wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela na podstawie badan wlasnych.Finansowe
aspekty wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow (na przykladzie przed-siebiorstwa produkcyjnego w
latach 2006-2012)..Logistyka dystrybucji na przykladzie firmy x.Urzad skarbowy organizacja uczaca
sie.Przykladowe prace licencjackie z pedagogiki.Wplyw grup na decyzje zakupowe nabywcow - analiza i
ocena na przykladzie konkretnej grupy respondentow.Rola pelnomocnika w postepowaniu
karnym.Aktywizacja osob bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w sosnowcu.Skarga
paulianska - ochrona wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika na podstawie kodeksu cywilnego.Analiza
marketingowa dzialan promocyjnych na przykladzie firmy z branzy budowlanej.Swoboda swiadczenia uslug
w swietle dyrektywy 2006/123/we parlamentu europejskiego i rady dotyczacej uslug na rynku
wewnetrznym.Motywowanie personelu do pracy jako nieodlaczny element skutecznego zarzadzania
zasobami ludzkimi.Prawa i obowiazki studentow w systemie prawnym w rzeczpospolitej
polskiej..Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia bez winy pracownika .Ogolna ocena poziomu
bezpieczenstwa i higieny pracy przedsiebiorstwa przemyslowego na przykladzie fabryki kotlow..Analiza
finansowa zakladu pracy chronionej (na przykladzie przedsiebiorstwa stoptex).Dylematy i kontrowersje
wokol zastepczego macierzynstwa.praca licencjacka budzet gminy .Ubezpieczenie nieruchomosci na
podstawie spoldzielni mieszkaniowej w zawierciu.Komunikacja w srodowisku wewnetrznym instytucji na
przykladzie muzeum narodowego w krakowie..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka tematy.praca licencjacka budzet gminy .Proces
przejscia z podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow na ksiegi rachunkowe na podstawie przedsiebiorstwa
p.p.h.u.prosper s.c..Falszowanie dokumentow publicznych.Elastyczne formy zatrudnienia praca
magisterska.Mlodziezowe podkultury dewiacyjne.Uchybienie i przywrocenie terminu w postepowaniu
cywilnym.Rola szkolen w doskonaleniu pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa x.Praca licencjacka
wzory.Marketing personalny w firmie laboratorium kosmetyczne dr irena eris.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza gospodarki budzetowej gminy mstow w latach 2006-2010.Analiza i ocena poziomu zapasow w
jurajskiej spoldzielni pracy..Swobodny przeplyw uslug wobec sytuacji pracownikow delegowanych jako
przyklad konfliktu praw podstawowych i swobod gospodarczych w unii europejskiej.Korzystanie z
profesionalnej reklamy i promocji w zarzadzaniu przedsiebiorstwami (w swietle doswiadczen pracowni
reklamowej city color w kielcach).Bielska- agnieszka. Red. - trzy lata czlonkostwa polski w unii europejskiej :
bilans korzysci i kosztow spoleczno-gospo.Pozyskiwanie pracownikow do organizacji poprzez rekrutacjeselekcje i wprowadzenie do pracy na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Produkt lokalny
wsi..Zmiana struktur gospodarczych i wlasnosciowych w polsce po 1989 roku..Zwalczanie przestepczosci
zorganizowanej w unii europejskiej.Znaczenie komunikacji marketingowej w pozycjonowaniu marek piw analiza i ocena na przykladzie dzialan podejmowanych przez grupe zywiec i kompanie piwowarska.Prawne
granice pojecia plagiat.Koncesja na roboty budowlane i uslugi.Raj podatkowy jako instrument unikania
opodatkowania.Reklama internetowa w ksztaltowaniu wizerunku przedsiebiorstwa.Srodki prawne w
postepowaniu egzekucyjnym..Prognozowanie stop zwrotu funduszy inwestycyjnych na podstawie wybranych
metod.Strategia rozwoju firmy rodzinnej na przykladzie firmy gavan.Wybrane aspekty analizy wskaznikowej ocena dzialalnosci przedsiebiorstwa miary i wagi sp.j..praca licencjacka budzet gminy .Konsultacje spoleczne
na przykladzie czestochowy.Fluktuacja kadr a poziom satysfakcji z pracy i zaangazowania
pracownikow.Odstapienie od prawnoautorskiej umowy licencyjnej.Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie banku ing.praca licencjacka budzet gminy
.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie s.p.h. armagor sp. Z o.o w latach 2004.
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2006.Zakaz reformationis in peius w postepowaniu podatkowym.Prawo do prywatnosci i jego ochrona w
swietle ustawy o dostepie do informacji i prawa prasowego..praca licencjacka budzet gminy .Strategiczne
zarzadzanie przedsiebiorstwem na przykladzie z.p.victus.Zmiany w dochodach budzetu polski i wybranych
panstw unii europejskiej z tytulu podatkow posrednich.Zasady funkcjonowania logistycznego systemu
informacji w przedsiebiorstwie matrix..Formy wsparcia kierowane do sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Aktywny obywatel. Przejawy wspolczesnego spoleczenstwa obywatelskiego na przykladzie
miasta glubczyce..Ewolucje podatku dochodowego od osob fizycznych w polsce i w krajach unii
europejskiej.Wznowienie postepowania.Osrodek pomocy spolecznej powolany do realizacji zadan pomocy
spolecznej na przykladzie gminy glubczyce w latach 2009-2011.Domena publiczna w swietle prawa
autorskiego.Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy.Status prawny samorzadowego kolegium
odwolawczego.Formy promocji firm sprzedazy bezposredniej na przykladzie oriflame polska sp. Z
o.o..Skutecznosc dzialan promocyjnych w sieciach handlu wielkopowierzchniowego (na przykladzie carrefour
polska).Autorskie prawa majatkowe w dobie spoleczenstwa informacyjnego.Przeniesienie pracownika do
innej pracy w czasie przestoju.Wplyw kryzysu w gospodarce na motywacje i relacje interpersonalne
pracownikow pkp plk w czestochowie..Metody wyceny wartosci przedsiebiorstwa (analiza przypadku tauron
polska energia s.a.).Przeksztalcenie stosunku pracy..Procedury przyznawania i monitoringu kredytow
bankowych na przykladzie bph i pko bp.Wplyw organizacji mistrzostw europy w pilce noznej uefa euro 2012
na turystyke w polsce.Analiza warunkow posadowienia wybranej stacji ii-ej linii metra w warszawie marszalkowska s 16. Praca inzynierska budownictwo.Stosowanie umow cywilno-prawnych w miejsce
zatrudnienia prawniczego..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich poznan.Analiza wplywu
zmian w budzecie na rozwoj gminy przyrow.Model menadzera w sektorze publicznym na przykladzie
dyrektora szkoly.Przestepczosc stadionowa w polsce. Definicja- analiza i sposoby przeciwdzialania.Proces
oceny pracownikow w polskim przedsiebiorstwie turystycznym a amerykanskie techniki
oceniania.Zastosowanie systemow informatycznych w rachunkowosci.Zarzadzanie finansami szkoly na
przykladzie zespolu szkol imienia janusza korczaka w prudniku..Obowiazek pracodawcy przeciwdzialania
mobbingowi.Znaczenie leasingu w finansowaniu przedsiebiorstwa.Analiza sprzedazy produktow bankowych
na przykladzie banku polska kasa opieki s.a..praca licencjacka budzet gminy .Podatki praca
magisterska.Srodki ochrony prawnej w prawie zamowien publicznych..European union regulations
concerning multi franchising in the automotive sector in view of the polish market.Odpowiedzialnosc
cywilna za wypadki komunikacyjne.Uprawnienia kierownicze pracodawcy w zakresie udzielania urlopu
wypoczynkowego a ochrona interesu pracownika.Analiza kredytu studenckiego na przykladzie banku pekao
s.a..Minimalizacja ryzyka kredytowego na przykladzie kredytu mieszkaniowego w nordea bp s.a..Promocja
turystyczna miast w produkcjach kinowych i telewizyjnych jako nowy obszar zastosowania narzedzia product
placement.Proces pozycjonowania informacji w internecie na przykladzie witryny www.nowyrzym.pl.Rozwoj
gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Ocena funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia w
publicznych zakladach opieki zdrowotnej na przykladzie szpitala wojewodzkiego im. Jana pawla ii w
belchatowie.Wrobel- andrzej (prawnik). Red. - zapewnienie efektywnosci orzeczen sadow
miedzynarodowych w polskim porzadku prawnym .praca licencjacka budzet gminy .Proba oceny bezrobocia
w powiecie sieradzkim.Wykorzystanie zasad haccp w przemysle spozywczym..Regulacje prawne
funkcjonowania gieldy papierow wartosciowych na przykladzie gpw s.a. w warszawie.Zarzadzanie jakoscia w
turystyce..Blachucki- mateusz. Red. - zrodla prawa administracyjnego a ochrona wolnosci i praw obywateli
.Dziecko jako ofiara przemocy.Mobbing jako naruszenie prawne chronionych dobr osobistych w
ztrudnieniu.Integralnosc w teorii prawa ronalda dworkina a orzecznictwo europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci.Analiza aktu prawnego sorbanes oxley act i ocena jego skutecznosci..System motywowania
pracownikow sfery budzetowej na przykladzie urzedu skarbowego.Drejerska- nina. Red. - rolnictwogospodarka zywnosciowa- obszary wiejskie - 10 lat w unii europejskiej .Promocja gminy kozminek jako
instrument marketingu terytorialnego.Analiza zakresu i struktury produktow bankowych na przykladzie
banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej.praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja marketingowa w
budowaniu sukcesu firmy.Wybor formy opodatkowania dochodow podmiotow sektora msp.Czynniki majace
wplyw na wybor strategii ekspansji na nowe rynki na przykladzie latrea corporation.Rynek pracy i problem
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bezrobocia na przykladzie powiatu opolskiego w latach 2000-2006.Analiza wydajnosci wezla produkcji
mieszanki betonowej i liczebnosci srodkow transportowych praca inzynierska budownictwo.Uprawnienia
konsultacyjne i stanowcze organizacji zwiazkowych przy rozwiazywaniu umowy o prace.Zewnetrzne zrodla
finansowania przedsiebiorczosci w polsce.Handel elektroniczny w polsce jako alternatywna metoda
sprzedazy na przykladzie platformy aukcyjnej allegro.Analiza finansowa firmy inter groclin auto s.a. z
wykorzystaniem elementow programu excel..praca licencjacka budzet gminy .Proba oceny dzialalnosci
inwestycyjnej w obszarze infrastruktury technicznej i spolecznej przeprowadzonej przez organy samorzadu
terytorialnego gminy ozimek w latach 2008-2010.Zjawisko samobojstwa jako przejaw patologii
spolecznej.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt hipoteczny sposob na finansowanie rynku
nieruchomosci.Pisanie prac magisterskich.Badania potrzeb pracownikow jako warunek doboru systemu
motywacyjnego do pracy w instytucjach prywatnych i publicznych.Analiza dzialalnosci kredytowej bankow
komercyjnych na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a. w czestochowie w latach 2004 2006.Problemy pojawiajace sie na tle stosowania ustawy o ochronie danych osobowych - wybrane
zagadnienia.Wymagania formalne apelacji i skutki ich niezachowania.Kontrola dzialalnosci gospodarczej
przedsieborcy na podstawie ordynacji podatkowej i ustawy o swobodzie dzialalnosci
gospodarczej.Uwarunkowania wdrozenia partnerstwa publiczno - prywatnego w gospodarce polskiej ( na
przykladzie budowy autostrady a2).Podobienstwa i roznice miedzy strategia wojenna i strategia
zarzadzania..Metody oceny dzialalnosci inwestycyjnych zadan komunalnych w gminie gorzow
slaski..Przestepstwo platnej protekcji jako czyn o charakterze korupcyjnym.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki amika wronki s.a. za lata 20032005..Podstawy kasacyjne w postepowaniu przed sadem administracyjnym.Statut spolki akcyjnej zarzadzanej
metoda projektowa.Istota transportu samochodowego i kolejowego na przykladzie zakladu transportu isd
huty czestochowa..Rola organow samorzadu terytorialnego w rozwoju miasta na przykladzie
belchatowa.Cena jako element marketingu-mix na przykladzie t-systems international gmbh.Zawieszenie
postepowania rozpoznawczego w procesie.Zasada niezawislosci sedziow jako konstytucyjna zasada
organizacji i dzialania sadow.Znaczenie instytucji bieglego w kanonicznym procesie malzenskim i polskim
postepowaniu karnym.Samobojstwo jako element ryzyka w ubezpieczeniach zyciowych.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zukowska- helena. Red. - audyt zewnetrzny sprawozdania
finansowego a wiarygodnosc przedsiebiorstwa .Wieczorek- waldemar. Oprac. - polska : mapa samochodowa
: 1:675 000 .Problematyka korupcji w samorzadzie terytorialnym.Zarzadzanie produkcja wyrobow o
zwiekszonych wymaganiach.Oferta bankowosci internetowej dla msp na przykladzie wybranych bankow w
polsce.Zarzadzanie zorientowane na wzrost wartosci spolki (na przykladzie polskiego koncernu naftowego
orlen spolka akcyjna).Autorskie prawa osobiste i dysponowanie nimi.Charakter umowy i stosunku prawnego
timesharingu w kontekscie ochrony konsumentow.Udzial prokuratora w postepowaniu
administracyjnym.Kredyt i leasing jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Rozliczenie
srodkow pozyskanych z unii europejskiej przez stowarzyszenie partnerstwo polnocnej jury zrzeszajace 9 gmin
jurajskich w latach 2007-2011..Sytuacja prawna pracownika tymczasowego.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw szkolen pracowniczych na proces adaptacji w miejscu pracy na podstwie firmy gedeon richter
marketing polska sp. Z o.o..Praca magisterska zarzadzanie.Rynek mleczarski w polsce w procesie integracji
europejskiej na przykladzie gminy kutno.Problem relatywizmu w koncepcjach hermeneutycznych oraz
argumentacyjnych.Zarzadzanie przez podatki na przykladzie miasta lodzi.Rola i znaczenie masowych imprez
sportowych organizowanych przez urzad miasta krakowa.Zroznicowanie procesow rekrutacji i selekcji
kandydatow do pracy na podstawie analizy firm prowadzacych dzialalnosc na terenie miasta
krakowa.Gwarancje procesowe w postepowaniu odrebnym w sprawach z zakresu prawa pracy.Formy
promocji uslug hotelarskich (na przykladzie palacu chojnata).Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w
polsce..Powstanie warszawskie jako dramatyczny punkt kulminacyjny polskiej epopei wojennej 19391945.Falsz materialny i intelektualny dokumentu.Rozrachunki z kontrahentami a plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011.Dzialania w warunkach stresu w kontekscie zmian
restrukturyzacyjnych przedsiebiorstwa pkp cargo s.s. w zakladzie x..Odwolanie w postepowaniu
administracyjnym.Ocena efektywnosci gospodarowania na przykladzie narodowego centrum
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kultury.Logistyczna obsluga klienta jako determinanta sukcesu przedsiebiorstwa..Polozenie prawne kosciola
ewangelicko-augsburskiego w polsce.Rola rozwoju zawodowego pracownikow w branzy hotelarskiej na
przykladzie sieci hotelowej malinowe hotele.Zarzadzanie kosztami pracy.Hotele satelitarne i sieciowe analiza porownawcza w zakresie jakosci i swiadczonych uslug na przykladzie hotelu europejskiego i
sympozjum..Rozwoj przedsiebiorstwa demar - studium przypadku..Randers- jorgen. - rok 2052 : globalna
prognoza na nastepne czterdziesci lat : raport dla klubu rzymskiego dla up.Przychody i koszty w --energy
investors spolce z o.o.- a ich wplyw na wynik finansowy w latach 2006-2008.Zabezpieczenia kredytowe w
dzialalnosci bankowej na przykladzie dominet bank s.a..Przedwstepna umowa o prace.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przyczyny konfliktow i sposoby ich rozwiazywania w
organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa x.Analiza tworzenia i wykorzystania budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy strzelce wielkie w latach 2004-2008.Zalozenia polityki pienieznej banku
centralnego a strategia rozwoju gospodarki.Miejsce indii w gospodarce swiatowej.Zastosowanie
niematerialnych instrumentow motywowania w bankach.Instrumenty konkurencji na przykladzie rynku
kredytow hipotecznych..Rownowazny czas pracy .Tajemnica przedsiebiorstwa a know-how - analiza pojec
oraz porownanie zakresow ochrony.Klastry jako przejaw innowacyjnosci i czynnik rozwoju regionu (na
przykladzie regionu lodzkiego).Postepowanie w przedmiocie egzekucji z ruchomosci (ze szczegolnym
uwzglednieniem zajecia i sprzedazy).Ocena efektow certyfikacji w przedsiebiorstwie na przykladzie kffil
nobiles sp. Z o.o. we wloclawku..praca licencjacka budzet gminy .Udzial podatkow lokalnych w finansowaniu
budzetu samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej.Dudzik- slawomir. Red. - prawo
unii europejskiej a prawo konstytucyjne panstw czlonkowskich .Produkty i uslugi bankowosci elektronicznej
dla przedsiebiorstw.Cywilnoprawna ochrona poufnosci informacji w trips- znku oraz kc - zagadnienia
wybrane.Projekt suchej zabudowy wnetrza domu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 350 m2. Praca
inzynierska budownictwo.Ksztaltowanie sie dochodow budzetowych gminy wolczyn w latach 2008-2010 a
ocena jej samodzielnosci finansowej.Akt administracyjny-jego definicje- rodzaje oraz byt prawny..Logistyka w
funkcjonowaniu banku (na przykladzie banku pekao s.a.).Pisanie prac.Burda- michael c. - makroekonomia :
podrecznik europejski .Analiza wybranych podsystemow logistycznych na przykladzie spoldzielni
mleczarskiej we wloszczowie..Proces dostosowania malych i srednich przedsiebiorstw przetworstwa
owocowo - warzywnego do wymogow unii europejskiej - studium przypadku regionu
czestochowskiego.Sprawozdanie finansowe wedlug ustawy o rachunkowosci i msr / mssf.System motywacji i
ocen pracowniczych stosowanych w agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w
krakowie.Dziedziczenie autorskich praw majatkowych.Zarzadzanie szkola a wybory edukacyjne uczniow
gimnazjum - rola nauczyciela.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow do pracy w
przedsiebiorstwie classen-pol s.a..Zarzadzanie majatkiem i kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie na
przykladzie ppuh alfas spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia zakladu pracy chronionej w lodzi.praca
licencjacka budzet gminy .Komunikacja z otoczeniem w przedsiebiorstwie uslugowym na podstawie poczty
polskiej.Kara umowna jako instytucja odszkodowawcza.Analiza systemu motywowania
pracownikow.Opodatkowanie podatkiem dochodowym przedsiebiorstw.Macedonia- narodziny
panstwa;wybrane aspekty.Rola systemu podatkowego w gospodarce rynkowej.Aktywnosc rynku kredytow
hipotecznych udzielanych na cele mieszkaniowe w polsce.Spis tresci praca magisterska.Ocena kondycji
finansowej grupy kapitalowej agora w latach 2002 - 2006.Tworzenie sieci wspolpracy organizacji publicznych
na potrzeby rynku pracy na przykladzie wybranych instytucji powiatu limanowskiego..Buzz marketing w
segmencie dobr luksusowych.Ewolucja udzialu czynnika spolecznego w polskim procesie karnym.Prawne
srodki ochrony interesow pracodawcy - wybrane zagadnienia.Charakter i przeslanki odpowiedzialnosci
prospektowej.Projekt konstrukcji sali gimnastycznej przy szkole praca inzynierska budownictwo.Reit - real
estate investment trust.Wplyw logistycznej obslugi na satysfakcje i lojalnosc klienta.Weryfikacja wybranego
projektu budynku z uwzglednieniem aktualnych wymagan ochrony cieplnej praca inzynierska
budownictwo.Prawo wekslowe polskie w xviii wieku.Toloczko- aleksander. - dotacje dla kazdego
przedsiebiorcy w okresie 2007-2013 ... Czyli o tym- jak pozyskac oraz roz.Wybrane aspekty prawne w
procesie fuzji i przejec spolek kapitalowych w swietle prawa polskiego.praca licencjacka budzet gminy .Prace
magisterskie gotowe.Rola systemow informatycznych w pracy osrodkow pomocy spolecznej na przykladzie
.

.
gops w dobryszycach.Przestepstwo zgwalcenia w polskim prawie karnym..Strategie przedsiebiorstw na rynku
miedzynarodowym w aspekcie procesow globalizacji.Zasada rownego traktowania w zatrudnieniu w prawie
polskim i europejskim.Wplyw funduszy strukturalnych unii europejskiej na rozwoj gmin w powiecie
czestochowskim w latach 2004-2007..Przeciwdzialanie bezrobociu wsrod mlodziezy na przykladzie regionu
sieradzkiego.Maksimczuk- aleksander - granice panstwowe- relacje z sasiedztwem gospodarczym i
wschodnie pogranicze polski w dobie tr.Silverman- david. - prowadzenie badan jakosciowych .System hccp w
przemysle spozywczym na przykladzie firmy goldegs.Logistyka stosowana a planowanie produkcji w
przedsiebiorstwie produkcyjnym.Leasing jako forma finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.praca
licencjacka budzet gminy .Marketingowe wykorzystanie internetu w firmie.Znaczenie dochodow
wyrownawczych w finansowaniu budzetu gminy..Zarzadzanie instytucja kultury jako przestrzenia edukacji
nieformalnej. Studium przypadku muzeum sztuki w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Czy separatyzm
jest najlepsza forma ochrony wolnosci mysli- sumienia i wyznania ?.praca licencjacka budzet gminy
.Kreowanie marki regionu na przykladzie bieszczad.Zakres odszkodowania od zakladu ubezpieczen za szkody
majatkowe w komunikacji drogowej.Zarzadzanie bezpieczenstwem w szkole na przykladzie publicznego
gimnazjum nr 2 we wloszczowie..Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych z udzialem funduszu
sekurytyzacyjnego..Bankowosc elektroniczna w obsludze malych i srednich przedsiebiorstw.Wykorzystanie
systemu bazodanowego na przykladzie wypozyczalni wideo.Boc- jan. Red. - aktuelle entwicklung
europäischer chemikalienpolitik (reach) und ihre auswirkungen auf deutsche.Zarzadzanie zmiana na
przykladzie kruk s.a..Kobiety wobec przemocy domowej. Interwencja kryzysowa.Rola wdrozen wymagan
normy pn-en iso 9001:2009 na przykladzie przedsiebiorstwa bezalin s.a..Wplyw reformy podatkowej na
strukture dochodow budzetu w polsce..Specyfika zarzadzania jakoscia w lotnictwie cywilnym na przykladzie
polskich linii lotniczych lot s.a..Proseminarium.Gospodarstwo rolne w postepowaniu egzekucyjnym.Leasing
jako forma finansowania przedsiebiorstwa z perspektywy rachunkowosci (z ilustracja na przykladzie grupy
futura prime s.a.).Zarzadzanie srodowiskowe i proekologia w hotelu. Wplyw obiektu hotelarskiego na
srodowisko naturalnego.Sprawiedliwosc naprawcza - charakterystyka wezlowych pojec.Inwestycje a wzrost
gospodarczy. Analiza na przykladzie wybranych krajow oecd w latach 1960-2000..Prace magisterskie
administracja.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie firmy efen polska.Dozor elektroniczny w
systemie prawa karnego.Dowod z opinii bieglego w postepowaniu cywilnym.Pozycja ustrojowa prezesa rady
ministrow na przykladzie polski i wloch.Polskie rolnictwo po wejsciu do unii europejskiej..praca licencjacka
budzet gminy .Rola i znaczenie pracy menedzera w organizacji wirtualnej.Zezwolenie na obrot napojami
alkoholowymi jako przyklad decyzji administracyjnej .Gotowe prace licencjackie.Weryfikacja struktury
czynnikowej kwestionariusza osi- c.l. Coopera i s. Sloana - grupa badawcza: nauczyciele na stanowiskach
kierowniczych..Jakosc w sferze uslug branzy hotelarskiej jako element dzialalnosci marketingowej na
przykladzie hotelu mercure patria w czestochowie.Przestepstwo falszowania pieniedzy - wybrane aspekty
prawnokarne i kryminologiczne.Orlowska- agnieszka. Red. - filozofia prawa a praktyka prawnicza .Analiza
finansowa samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki zdrowotnej im. Dr jozefa psarskiego w
ostrolece.Tworzenie komorki personalnej w nowej organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Stres
organizacyjny w wytworni chemicznej dragon w krakowie.Metody wspomagania produkcji i sprzedazy
produktow mleczarskich.Mobbing w miejscu pracy na przykladzie badan w sluzbie zdrowia.Rozwoj
franchisingu w sektorze gastronomicznym na przykladzie sieci restauracji sphinx.Zarzadzanie zapasami na
przykladzie firmy mm.Ocena wykorzystania funduszy europejskich na przykladzie gminy lask i powiatu
laskiego.praca licencjacka budzet gminy .Europejski fundusz spoleczny jako zrodlo finansowania dzialan na
rzecz osob niepelnosprawnych w polsce .Systemy informatyczne jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie
przedsiebiorstwem..praca licencjacka budzet gminy .Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa kghm
polska miedz s.a. w latach 2007-2012..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..Zietala- grzegorz. - ekonomičeskaâ geografiâ rossii = geografia gospodarcza rosji .Baza
prac licencjackich.zrodla motywacji do pracy nauczycieli zatrudnionych w szkolach publicznych.Umowa
partnerstwa publiczno-prywatnego..Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych maszyn budowlanych do
robot ziemnych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie placowe i
.

.
pozaplacowe pracownikow- casus firmy tenet management sp. Z o.o..Roznice i podobienstwa w kosztach i
zrodlach finansowania oswiaty na przykladzie szkoly publicznej i niepublicznej.Ewolucja prawnokarnej reakcji
na przestepstwa o charakterze pedofilskim w kodyfikacjach karnych od 1932 r..praca licencjacka budzet
gminy .Mozliwosci oceny pracownikow na stanowiskach kontroli w procesie wytworczym przedsiebiorstwa
x.Ocena wyplacalnosc przedsiebiorstwa w dlugim i krotkim okresie.zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w ramach polityki spojnosci oraz wspolnej polityki rolnej unii europejskiej .Czynnosci
bankowe na przykladzie operacji czekowych i wekslowych.Proces restrukturyzacji wlasnosciowej i
przestrzennej przedsiebiorstwa produkcyjnego wawel s.a..Podkultura wiezienna.zrodla finansowania
dzialalnosci polskich msp ze srodkow ue.Turystyka szansa dla rozwoju lokalnego gminy miedzno.Systemy
informatyczne w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Rekrutacja - praktyka firmy x.Formy promowania kultury
indyjskiej w krakowie w latach 2005-2007..Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych na podstawie dzialalnosci
centrum zarzadzania kryzysowego wojewody slaskiego..Gospodarka finansowa gmin w polsce w latach 20022007 (na przykladzie gminy wola krzysztoporska).Analiza sytuacji finansowej firmy okna rabien sp. Z o.
O..Rola mediow jako nosnik reklamy na przykladze telewizji..Stosunki ukrainy z unia europejska.Wplyw
handlu krawymi diamentami na naruszenia praw czlowieka w afrykanskich konfliktach
zbrojnych.Elektroniczny obieg informacji jako narzedzie usprawnienia funkcjonowania jednostek
administracji publicznej.Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania.Pisanie prac magisterskich
lublin.Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli na przykladzie gimnazjum nr 1 w dabrowie
gorniczej.Uslugi bankowosci elektronicznej na przykladzie wybranych bankow.Uslugi ubezpieczeniowe w
nowoczesnej gospodarce na przykladzie grupy hestia.Skrzypek- elzbieta (ekonomia). Red. - jakosc zasobow
niematerialnych a doskonalenie organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia.Kierowanie szkola
podstawowa w opatowie.Wykorzystanie funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju spoleczno-gospodarczego
gminy baruchowo.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie wedlug normy iso 9001:2000 na przykladzie
wroclawskiej drukarni kea..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy licencjackiej cena.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza zarzadzania strategicznego na przykladzie przedsiebiorstwa pks w czestochowie.Dwa
pokolenia polskiej emigracji w wielkiej brytanii: analiza porownawcza procesow adaptacji kulturowej
pokolenia ii wojny swiatowej i pokolenia emigrujacego po przystapieniu polski do unii europejskiej.Rola
ubezpieczenia kredytu hipotecznego w rozwoju rynku finansowania nieruchomosci..Narod serbski: oprawca i
ofiara. Zbrodnie wojenne popelnione podczas wojen lat 1991-1995 ze szczegolnym uwzglednieniem roli
jednostek paramilitarnych.praca licencjacka budzet gminy .Mieszkaniowy rachunek powierniczy jako srodek
ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.Analiza czynnikow motywacyjnych
do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego.Polski system bankowy wobec
uwarunkowan czlonkowskich i integracyjnych w unii europejskiej.Tematy licencjackie
pedagogika.Zarzadzanie naleznosciami w przedsiebiorstwie na podstawie sbs sp. Z o.o..Rola strazy granicznej
w zapewnieniu bezpieczenstwa i porzadku publicznego .Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku
pracy w kodeksie pracy.Keynesizm i monetaryzm- a kryzysy gospodarcze. Analiza przyczyn i
skutkow.Egzekucja z rachunkow bankowych.Makro i mikroekonomiczne aspekty kosztow pracy..Analiza
operacji depozytowych na przykladzie banku ochrony srodowiska s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Prowadzenie zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na zasadzie prowadzenia
cudzych spraw bez zlecenia.Polityka energetyczna unii europejskiej w zakresie odnawialnych zrodel
energii.Zasada swobodnej oceny dowodow w postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy
.Organizacja procesow magazynowania i transportu wewnetrznego na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Reklama jako narzedzie promocji na przykladzie najwiekszych polskich biur podrozy.Przeplyw informacji i
komunikowanie a zarzadzanie firma x.zrodla energii odnawialnej jako podstawowy element
ekologistyki.Dostosowanie polityki pienieznej polski do wymogow unii europejskiej..Zarzadzanie i
organizacja w strukturach armii krajowej ze szczegolnym uwzglednieniem roli konspiracyjnych
szkolen.Przypozwanie w procesie cywilnym.Mozliwosci wykorzystania swietokrzyskiego parku narodowego
do celow dydaktycznych.Marketing w dzialalnosci przedsiebiorstwa turystycznego (na przykladzie biura
turystycznego air tours spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia)..Autorskie prawa osobiste i dysponowanie
nimi.Przyczyny kryzysu finansowego w stanach zjednoczonych w latach 2007-2009- ze szczegolnym
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uwzglednieniem deregulacji rynkow finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie nowych
technologii w instytucjach kultury na przykladzie internetu..Wykorzystanie internetu jako medium reklamy w
przedsiebiorstwie handlowo - uslugowym ave katowice.Wybbrane strategie marketingowe realizowane
przez przedsiebiorstwo na przykladzie autoryzowanego dealera marki opel-p.p.h.u.polmax jan
polaczek.Dzialania promocyjne w gminie na przykladzie gminy osjakow.Dochody gospodarstw domowych
rodzin rolniczych irlandii po jej wstapieniu do unii europejskiej.Mozliwosci eksportowe uslug budowlanomontazowych msp na rynki unii europejskiej po akcesji polski.Realizacja celow spolecznych przez organizacje
pozytku publicznego na przykladzie stowarzyszenia dzieci- mlodziezy i osob niepelnosprawnych gminy
tarnow opolski..Zroznicowanie wydatkow budzetowych gminy na przykladzie gminy miejskiej radziejow i
miejsko-wiejskiej piotrkow kujawski.Doskonalenie produkcji i jakosci podczas wytwarzania wyrobow
metalowych..Proces kontroli jakosci w produkcji mieszanki betonowej na przykladzie firmy trans-lisbet..Zarzadzanie przedsiebiorstwem agroturystycznym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza
inwestycji w obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne.Prace mgr.Wplyw aktywnych instrumentow
przeciwdzialania bezrobociu na sytuacje rynku pracy w wojewodztwie opolskim w latach 2004 2009..Konkurencyjnosc gminy dziwnow na rynku turystycznym w polsce..Formy opodatkowania dzialalnosci
gospodarczej w podatku dochodowych od osob fizycznych.Jak napisac prace licencjacka.Management
challenge: exit strategy implementation.praca licencjacka budzet gminy .Podstawy prawne badania
katastrofy smolenskiej.praca licencjacka budzet gminy .Przywodztwo- wladza i autorytet menadzera na
przykladzie lodzkiego centrum doskonalenia nauczycieli i ksztalcenia praktycznego.Pisanie prac
magisterskich kielce.Zasada uwzgledniania interesu spolecznego i slusznego interesu obywateli w
orzecznictwie i doktrynie.Przebieg cywilnego postepowania apelacyjnego.Unia europejska-rosja-blizsze
sasiedztwo. Ksztaltowanie relacji miedzy federacja rosyjska a unia europejska..Analiza budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy szczercow.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze
strukturalne unii europejskiej jako wsparcie dla krajow czlonkowskich ze szczegolnym uwzglednieniem
malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Klimczak- bozena. - miedzy ekonomia a
etyka .Ocena uslug oferowanych przez ing bank slaski w latach 2008-2012..Rachunkowe aspekty realizacji
projektow wspolsfinansowanych z dotacji unijnych.Zorientowanie na odbiorce w publicznych instytucjach
kultury na przykladzie oddzialu muzeum historycznego miasta krakowa w podziemiach rynku
glownego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza stanu gospodarek wodno-sciekowej i odpadami w gminie
mszana dolna..Etnocentryzm w zakupach produktow spozywczych. Analiza empiryczna.Wspolczesna krytyka
prl.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy kruszyna w latach 2004-2008.Znaczenie umow o unikaniu podwojnego
opodatkowania.Postulatywny model funkcjonowania przedsiebiorstwa na przykladzie dzialalnosci firmy
ppub janson sp.j. wytwornia konstrukcji stalowych.Znaczenie i rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w
tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w polsce..Dzialania nbp w procesie dochodzenia polski do strefy
euro.Kredyty dla ludnosci w bankach komercyjnych i skok-ach.Analiza zagadnien dotyczacych problematyki
przestepstwa ubezpieczeniowego w polskim prawie karnym.Pojecie papieru wartosciowego w prawie
polskim.Srodki trwale i wartosci niematerialne i prawne w ustawie o rachunkowosci oraz miedzynarodowych
standardach sprawozdawczosci finansowej.Przyczynowa analiza rentownosci na przykladzie przedsiebiorstwa
wawel s.a. w latach 2005-2007.Analiza finansowa a rozwoj przedsiebiorstwa na podstawie rolniczej
spoldzielni produkcyjnej w wydrowicach..Silne przywodztwo jako warunek sukcesu organizacji.Innowacje w
logistyce na przykladzie branzy farmaceutycznej.Marketingowe zarzadzanie malym i srednim
przedsiebiorstwem na przykladzie firmy kra-bin.Podzial nieruchomosci na przykladzie gminy myszkow.praca
licencjacka budzet gminy .Podatki i oplaty lokalne w polityce budzetowej gmin: konstantynow lodzki- rogow i
zdunska wola w latach 1999-2003.Wykorzystanie funduszy europejskich w aspekcie rozwoju regionalnego w
polsce.Wizerunek szkoly wyzszej - rola- wyznaczniki i wplyw na wybor uczelni na przykladzie wydzialu
zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Promocja jako zrodlo komunikacji i informowania o gminie na
przykladzie malopolskich gmin zabno i czorsztyn.praca licencjacka budzet gminy .Wielostopniowe klauzule
rozwiazywania sporow jako narzedzie wszechstronnego wykorzystania mechanizmow alternatywnego
rozwiazywania sporow.Lokaty strukturyzowane jako nowy instrument pozyskiwania depozytow przez banki
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w polsce..Transport bimodalny i jego znaczenie w logistyce.Analiza bezrobocia w powiecie klobuckim w
latach 2001-2005.Tworzenie spolki europejskiej w polsce..Zwiazki zawodowe w polsce i ch
uprawnienia..Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen na przykladzie gminnego osrodka pomocy
spolecznej w zytnie w latach 2008-2010..Organizacja sieci sprzedazy na przykladzie zagranicznej firmy w
polsce.Przeksztalcenie przedsiebiorcy jednoosobowego w spolke kapitalowa.Prawa wyborcze kobiet w
roznych regionach swiata..Analiza i ocena plynnosci kadr w call center na przykladzie firmy polkomtel
s.a..Marciniak- lukasz. - miedzy fundamentalizmem a terroryzmem islamskim .Kompleksowe zarzadzanie
jakoscia /tqm/ w aspekcie motywacji pracownikow.Wajda-lichy- marta. - strategie rozszerzenia strefy euro
.Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy kilen.Determinaty satysfakcji i
lojalnosci konsumentow widowisk sportowych na przykladzie stowarzyszenia pilki recznej stal
mielec.Strategia produktu w dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie lpp s.a..Analiza zagadnien
transportowych w przedsiebiorstwie komunikacji pasazerskiej..Udzial w targach jako forma komunikacji
marketingowej firmy z rynkiem.Prace magisterskie fizjoterapia.Organy szkoly publicznej..Prace licencjackie
chomikuj.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki organizacyjno-ekonomiczne nowego przedsiewziecia w
poligrafii.Public relations jako element promocji telefonii komorkowej orange.Miejsce swiadczenia pracytelepraca.Szkolenia jako element motywacji na przykladzie pge lodzkiego zakladu energetycznego
s.a..Restrukturyzacja dynamiczna w rozwoju przedsiebiorstwa - aspekt techniczno-technologiczny.Polityka
promocyjna polskiej organizacji turystycznej wobec rynku francuskiego..Obraz polskiego rynku
wydawniczego po 1989 roku jako przyklad transformacji kultury. Analiza krakowskiej branzy wydawniczej na
przykladzie wydawnictwa literackiego..The social networks as strategic tools for building brands.Ewolucja
szczegolnego porzadku ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych w prawie polskim.praca licencjacka
budzet gminy .Plan marketingowy nowo powstajacego przedsiebiorstwa.Patent jako decyzja
administracyjna.Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego w polsce na przykladzie gminy jordanow
w latach 2007-2011..Stany nadzwyczajne w polskim ustawodawstwie.Doskonalenie zawodowe pracownikow
w aspekcie przygotowania do zmian w organizacji na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
wieluniu.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj i modernizacja transportu w kontekscie organizacji euro
2012 w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki i przejawy rozwoju rynku i uslug logistycznych w
polsce..Leasing jako forma finansowania na przykladzie europejskiego funduszu leasingowego.Status prawny
strazy granicznej w polsce.Ocena realizacji zadan powiatowego urzedu pracy w namyslowie zwiazanych z
wdrozeniem programow rynku pracy wspolfinansowanych ze srodkow unii europejskiej.Czy powinnismy bac
sie migracji zarobkowej? Procesy towarzyszace migracji zarobkowej po wstapieniu polski do unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Ocena sytuacji finansowej firmy ubezpieczeniowej na
przykladzie compensa s.a..Rola wdrozen wymagan normy pn-en iso 9001:2009 na przykladzie
przedsiebiorstwa bezalin s.a..Umowy licencyjne typu open content w swietle prawa.Pochodzenie celne
towarow jako element kreujacy wysokosc obciazen celnych.Wplyw deficytu snu na efektywnosc pracy
urzednika.Stan kleski zywiolowej.Socjologia prace magisterskie.Reforma systemu emerytalnego na
przykladzie otwartego funduszu emerytalnego pzu --zlota jesien.Zwrot sprawy do uzupelnienia
postepowania przygotowawczego w sprawach karnych.Wplyw funduszy europejskich oraz innych wybranych
form wsparcia finansowego na rozwoj polskiej przedsiebiorczosci.Organizacyjne i finansowe aspekty
infrastruktury przedszkolnej w opolu..Ocena strategii rozwoju turystyki w gminie wlodowice.Analiza budzetu
gminy lipie w latach 2003-2007.Swobodny przeplyw pracownikow z europy srodkowo- wschodniej do wloch
na przelomie xx i xxi wieku.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa rolnego.praca licencjacka budzet gminy
.Prace magisterskie chomikuj.Bezrobocie w powiecie rawskim 5 lat po akcesji polski do unii europejskiej.Idea
decentralizacji a samorzad terytorialny po reformie administracyjnej z 1998 roku..Analiza i ocena
zintegrowanego systemu zarzadzania hotelem hogatex starlight - front office..Polskie prawo autorskie w
dobie ekspansji internetu.Analiza systemow motywacyjnych w instytucjach publicznych.Dowod z zeznan
swiadka w postepowaniu cywilnym.System motywacyjny w instytucji publicznej na przykladzie urzedu
miasta w sieradzu.Wycena bilansowa wedlug znowelizowanej ustawy o rachunkowosci rozpatrywana na tle
miedzynarodowychstandardow rachunkowosci/miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci
finansowej.Prace magisterskie warszawa.Pozyskiwanie innych zrodel dochodow wplywajacych na rozwoj
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gospodarczy gminy na przykladzie gminy i miasta ozimek..Praca licencjacka marketing.Rekrutacja- selekcja i
wprowadzanie nowego pracownika do organizacji.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Wykorzystanie dobra osobistego w kampanii reklamowej.Realizacja zasady zanieczyszczajacy placi w
prawie unii europejskiej.Analiza rachunku wynikow na przykladzie elektrowni belchatow s.a..Stan i
tendencje rozwoju handlu zagranicznego republiki bialorus w latach 2006-2007.Zarzadzanie produkcja
jednostkowych wyrobow metalowych..Kredytowanie i badanie zdolnosci kredytowej podmiotow
gospodarczych w banku spoldzielczym w mykanowie.Tematy prac magisterskich bankowosc.praca licencjacka
budzet gminy .Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia i przyczyny jej odwolania.Zalozenie i
funkcjonowanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w obrocie prawnym oraz obciazenie podatkiem
dochodowym od osob prawnych.Analiza problemow jakosciowych w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
rybackim..Rola komunikacji interpersonalnej w rozwoju konfliktow w kontekscie pracy zespolowej na
przykladzie firmy pkp plk s.a. w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby pozyskiwania
wykonawcow/podwykonawcow robot budowlanych na przykladzie….. Praca inzynierska
budownictwo.Analiza i ocena procesu komunikowania w urzedzie miejskim w leczycy.Kosacka-ledzewiczdorota. - leksykon pracodawcy 2012 : prawa i obowiazki pracodawcy od a do z .Sprawozdania finansowe jako
zrodlo informacji do oceny efektywnosci gospodarowania na przykladzie przedsiebiorstwa zakladu uslug
motoryzacyjnych sp. Z o.o..Zarzadzanie i organizacja dzialalnosci gminy i miasta kozieglowy.Administracja
praca licencjacka.Zabezpieczenie roszczen dochodzonych w postepowaniu przed sadem
polubownym.Kumpialowska- agata. - skuteczne zarzadzanie ryzykiem a kontrola zarzadcza w sektorze
publicznym .Lagoda- krzysztof. - vademecum interwencji policyjnych : interwencje od a do z : podrecznik dla
policjantow .praca licencjacka budzet gminy .Kredyty preferencyjne- jako jeden z produktow bankowych na
przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie..Strategia rozwoju lokalnego gminy
klomnice.Zarzadzanie jakoscia uslug na podstawie nauczania w szkole podstawowej.Wplyw kultury
organizacji na relacje pracownicze..Umowa bankowego rachunku powierniczego w prawie polskim i
niemieckim.Kierowanie gmina pajeczno przez przedstawicieli samorzadu lokalnego w kontekscie realizacji
budzetu w latach 1994-2004.Ubezpieczenia spoleczne rolnikow w polsce.Koncepcja zarzadzania przez jakosc
na przykladzie zespolu szkol w weglowicach.System bankowy w polsce - transformacja i stan
aktualny..Czynniki konkurencyjnosci przedsiebiorstwa na rynku tsl na przykladzie przedsiebiorstwa
xyz.Agresywne praktyki rynkowe na tle dyrektywy 2005/29/we i ustawy o przeciwdzialaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym.Kredyty konsumpcyjne w dzialalnosci banku komercyjnego na przykladzie multibanku
bankowosci detalicznej bre banku sa.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw obciazen podatkiem
dochodowym na sytuacje finansowa przedsiebiorstwa..Problemy prawne i informatyczne podpisu
elektronicznego..Konflikt w organizacji i sposoby jego rozwiazywania na podstawie przedsiebiorstwa emalia
olkusz s.a..Obowiazek lojalnosci wspolnikow i akcjonariuszy w spolkach kapitalowych.praca licencjacka
budzet gminy .Przewidywanie upadlosci przedsiebiorstw notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie przy wykorzystaniu zaawansowanych metod statystycznych.Analiza bezpieczenstwa sieci
bezprzewodowych na podstawie wybranych technologii.Egzekucja przez zarzad przymusowy nad
przedsiebiorstwem.Finansowa ocena funkcjonowania zakladu przemyslu bawelnianego frotex s.a. w latach
2000-2003.Lagoda- krzysztof. - vademecum interwencji policyjnych : interwencje od a do z : podrecznik dla
policjantow .Aktywna i pasywna polityka panstwa na rynku pracy w polsce w latach 2000-2005.Ochrona
zycia poczetego w polskim prawie karnym.Wizerunek wykladowcow uniwersytetu jagiellonskiego w ocenie
studentow.Proces konceptualizacji pomyslu biznesowego przeznaczonego do franczyzy..Konsument wobec
nieuczciwych praktyk rynkowych i tendencji liberalizacyjnych w prawie energetycznym.Niekomercyjne
systemy zarzadzania baza danych.praca licencjacka budzet gminy .Jedlička- pavel. Red. - vědecka konference
hradecké ekonomické dny 2009 ekonomický rozvoj a management regionů : hr.Opodatkowanie dostaw
towarow i uslug w transakcjach wewnatrzwspolnotowych.Prezydencja w unii europejskiej jako element
zarzadzania wizerunkiem panstwa i budowania marki narodowej- na przykladzie prezydencji polskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Financial reporting in public companies on the basis of the lentex public
company.Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w krakowie w latach 2003-2007.Wielokrotne
obywatelstwo w swietle prawa miedzynarodowego ze szczegolnym uwzglednieniem sytuacji w polskim oraz
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niemieckim systemie prawnym.Analiza dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie pko bp sa.Znaczenie roli
zawodowej pedagoga szkolnego dla zarzadzania procesem dydaktyczno - wychowawczym w
szkole..Mozliwosc finansowania zadan gminy ze srodkow wlasnych na przykladzie gminy
krzeszowice.Wskaznikowa analiza finansowa i jej zastosowanie w ocenie kondycji ekonomicznej
przedsiebiorstwa (na przykladzie p.p.h.u. fruktus s.j. w wasoszu dolnym).Sprawnosc procesow
transportowych w logistyce odpadami..Czynniki determinujace sukces strategicznego zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.Badanie poziomu zadowolenia
klienta wsperajace marketing produktow stmoatologicznych na przykladzie firmy roko.Zastosowanie
technologii rfid na przykladzie koncernu metro group.Modelowanie danych dla systemow informacji
przestrzennej.Technika i taktyka zadawania pytan (na przykladzie procesu amerykanskiego).Podatek
akcyzowy w procesie harmonizacji z unia europejska..System finansowania oswiaty w polsce.Wartosc
godziwa w sprawozdawczosci finansowej w warunkach kryzysu na rynkach kapitalowych.Analiza finansowa
spolki na przykladzie polfa kutno s.a..Ochrona deponentow w polsce i unii europejskiej na przykladzie
upadlosci banku staropolskiego.praca licencjacka budzet gminy .Ocena pracownikow oraz funkcjonowania
systemu zarzadzania jakoscia wg iso 9001-2001 w spoldzielczosci.Tworzenie wizerunku w instytucjach
publicznych na przykladzie uniwersytetu rolniczego im. H. Kollataja w krakowie.Green- david a. - when
children kill children : penal populism and political culture .Ocena sytuacji finansowej jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Jak pisac prace magisterska.Polityka regionalna i
fundusze strukturalne unii europejskiej oraz ich wykorzystanie w polsce na przykladzie powiatu
kutnowskiego.Ocena przydatnosci platformy sekap w procesach komunikacji organizacji publicznych..Analiza
kosztow jakosci w procesie zarzadzania.Motywowanie pracownikow administracji podatkowej na przykladzie
urzedu skarbowego w pabianicach.Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace magisterskie.Oszustwa na szkode
interesow finansowych wspolnot europejskich.praca licencjacka budzet gminy .Guz- tadeusz (1959- ). Red. czlowiek a ekonomia .Technologie informacyjne w edukacji.Wolnosc w mysli alexisa de tocquevillea..Praca
licencjacka.Analiza i ocena kondycji finansowej spolki gieldowej na podstawie sprawozdan finansowych na
przykladzie pkn orlen s.a..Projekt konstrukcji zadaszenia stacji paliw. Praca inzynierska
budownictwo.Wsparcie finansowe unii europejskiej dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce
w latach 2007-2013 .Nieuczciwe praktyki rynkowe w s¦wietle dyrektywy 2005/29/we o nieuczciwych
praktykach handlowych i implementujacej ja ustawie o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom
rynkowym.Wynagrodzenia i zatrudnienie w polskiej gospodarce w latach 2000-2004.Wplyw wypalenia
zawodowego na postawy lekarzy wobec pracy.Student jako konsument na rynku artykulow spozywczych.
Analiza empiryczna..Mediacja w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Instrumenty ograniczania ryzyka w
kredytowaniu przedsiebiorstw..zrodla finansowania gospodarki komunalnej..Wplyw parametrow
finansowych na wartosc opcji..praca licencjacka budzet gminy .Kultura bezpieczenstwa w przedsiebiorstwie
kolejowym pkp..System ocen zdolnosci kredytowej klientow banku na przykladzie pekao s.a..Ugoda w
postepowaniu cywilnym.Niedziolka- pawel. - fundusze hedgingowe a stabilnosc finansowa .Ekologiczne
uwarunkowania funkcjonowania przedsiebiorstw na przykladzie energetyki cieplnej opolszczyzny..Ocena
funkcjonowania funduszu dotacji inwestycyjnych..Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu w powiecie
lublinieckim.Logistyczne wykorzystanie sprzetu technologicznego i srodkow transportu wewnetrznego w pge
kwb belchatow s.a..praca licencjacka budzet gminy .Henicz- joanna. - podstawy prawne dzialalnosci agentow
ubezpieczeniowych oraz ich rola w dystrybucji ubezpiecze.Przestepczosc nieletnich w polsce w latach 20012011. Trendy- uwarunkowania- podstawowe zasady postepowania z nieletnimi.Narkomania i
psychospoleczne aspekty jej zwalczania.Pomoc prawna z urzedu w postepowaniu cywilym..Polityka stop
procentowych a inflacja w polsce..Odliczenie i zwrot w podatku od towarow i uslug - charakter prawny i
funkcjonowanie.Wplyw inwestycji wladz lokalnych na rozwoj gminy rozan.Rachunkowosc praca
licencjacka.Student jako konsument na rynku artykulow spozywczych. Analiza empiryczna..Pisanie prac
lublin.Metody analizy kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa x.Zasady
funkcjonowania biura rachunkowo-podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc
wspolmnika za zobowiazania spolki jawnej.Ocena kondycji finansowej podmiotu gospodarczego na
przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w kleszczowie.Wydziedziczenie.Polska na drodze do
.
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upadku komunizmu w latach 1944-1989.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Czarny public relations jako przyklad nieetycznych dzialan w public relations..praca licencjacka budzet gminy
.Chmielnicki- pawel. - reguly dzialania czlowieka gospodarujacego w spoleczenstwie jako zrodlo norm
prawnych .Zarzadzanie nieruchomosciami lokalowymi oraz zaspakajanie potrzeb remontowych na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej kielnia w lodzi.Lipinska]- malgorzata. [oprac. - senat a samorzady
terytorialne : materialy z konferencji zorganizowanej przez wicemarszalka s.Kryzys finansowy w panstwach
nadbaltyckich na przykladzie litwy.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj bankowosci prywatnej w polsce w
latach 1993-2007.Wlasnosc intelektualna w prawie prywatnym miedzynarodowym.Stres- wypalenie
zawodowe i pracoholizm - personel medyczny..Pisanie prac magisterskich bialystok.Finansowanie
ekorozwoju w samorzadach terytorialnych na przykladzie wybranych gmin wojewodztwa lodzkiego.Struktura
procesu kontroli konstytucyjnosci aktow prawnych poprzez orzecznictwo francuskiej rady
konstytucyjnej.Wolontariat jako forma zatrudnienia w organizacjach pozarzadowych.Wplyw organizacji
pozarzadowych na rozwoj lokalny. Na przykladzie stowarzyszenia panorama wierzbia..Prace licencjackie
rachunkowosc.praca licencjacka budzet gminy .Podstawowe wartosci w etyce urzednika.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prawo do zycia w systemie prawa europejskiego na
przykladach klonowania- aborcji i eutanazji.Prace licencjackie pisanie.Finansowa ocena funkcjonowania
przedsiebiorstwa drewex kolorino s.a. w latach 2007-2011..Przeslanki ksztaltowania sie cen na rynku
nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie w latach 2005-2011.Harcerstwo w kulturze
europejskiej.Budzet gminy jako instrument stymulowania rozwoju gminy gorzkowice w latach 20062010.Leasing jako forma obrotu nieruchomosciami lokalowymi.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna policjantow
.praca licencjacka budzet gminy .Swoboda przeplywu pracownikow w unii europejskiej i jej implikacje dla
polakow.Jednorazowe odszkodowanie z tytulu smierci osoby ubezpieczonej.Ocena pracy pracownika jako
instrument motywujacy do pracy na przykladzie starostwa powiatowego w pabianicach.Prawa kobiet w
krajach arabskich - analiza teoretyczna i wnioski praktyczne..Strategie marketingowe stosowane przez
srednie przedsiebiorstwo ( na przykladzie szewos s.a. ).Sieci typu peer-to-peer - wykorzystywanie przez
studentow wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Bychowski]- grzegorz. [tl. - bot w projektach
partnerstwa publiczno-prywatnego : buduj- eksploatuj- przekaz .Ocena kondycji majatkowo finansowej
przedsiebiorstwa w celu ograniczenia ryzyka wystepujacego w dzialalnosci gospodarczej.Zamowienia
publiczne a wydatki jednostek samorzadu terytorianego na przykladzie gminy kodrabp.Proces zarzadzania
strategicznego gminy kutno.Krajewska- atina - informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w
europejskiej przestrzeni prawnej .Rekrutacja i selekcja pracownikow w malych oraz mikro
przedsiebiorstwa.Proces sortowania przesylek w centralnej sortowni dpd polska.Fenomen krakowskiego
kazimierza..Odpowiedzialnosc za produkt niebezpieczny w swietle przepisow k.c..Zasady prawa firmowego
w ujeciu kodeksu cywilnego.Rola kredytu i leasingu w finansowaniu zakupu srodka trwalego na podstawie
dzialalnosci firm volkswagen bank polska s.a. i volkswagen leasing polska sp. Z o.o..Ocena dochodow i
wydatkow budzetu jednostki samorzadu terytorialnego w latach 2006-2010 na przykladzie gminy
popow.Outsourcing uslug remontowych na przykladzie zespolu elektrocieplowni w lodzi s.a..Wykonywanie
zadan publicznych przez organizacje spoleczne.Pelnomocnictwo w swietle przepisow prawa
cywilnego.Digitalizacja postepowania administracyjnego.Analiza i ocena kondycji finansowej spolki z
udzialem skarbu panstwa na przykladzie zakladow chemicznych police s.a..Rachunkowosc w procesach
przeksztalcen jednostek gospodarczych na przykladzie restrukturyzacji poczty polskiej.Maksimczukaleksander - granice panstwowe- relacje z sasiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze polski w
dobie tr.praca licencjacka budzet gminy .Rola funduszy inwestycyjnych w lokowaniu oszczednosci
gospodarstw domowych na przykladzie pko tfi s.a..Zarzadzanie kadrami na przykladzie komend powiatowych
(miejskich) panstwowej strazy pozarnej.Zaskarzalnosc uchwal zgromadzen wspolnikow spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Wykorzystanie lecznictwa uzdrowiskowego w wojewodztwie maloposkim.Rola
rachunkowosci w zarzadzaniu gmina na przykladzie gminy mstow.Srodki finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw funkcjonujacych w warunkach gospodarki rynkowej.Podatkowe konsekwencje zbycia
zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa.Liberalizacja transportu kolejowego w polsce w swietle prawa unii
europejskiej.Kolizja pomiedzy domena internetowa a zarejestrowanym znakiem towarowym w polskim
.
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orzecznictwie arbitrazowym.Efektywnosc logistycznych systemow transportu samochodowego na
przykladzie pks wielun sp.z o.o.praca licencjacka budzet gminy .Prawa mniejszosci w spolkach kapitalowychze szczegolnym uwzglednieniem spolki akcyjnej.Instytucja ocen oddzialywania na srodowisko.Matlakandrzej (1965- ). Red. - recent developments in ip law .Arnold- glen. - inwestowanie w wartosc : jak zostac
skutecznym inwestorem .Pisanie prac licencjackich warszawa.Plan marketingowy- atv polska- gadzety
promocyjne.Deliktowa i kontraktowa podstawa odpowiedzialnosci podmiotow prowadzacych
negocjacje.Praca licencjacka resocjalizacja.Biznesplan jako podstawa pozyskiwania srodkow finansowych z
funduszu unii europejskiej na finansowanie przedsiewziec malych przedsiebiorstw.Style kierowania jako
narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie isd huta czestochowa.Zapewnienie jakosci w
procesie produkcji w wybranym przedsiebiorstwie branzy metalowej.Organy administracji centralnej
ksiestwa warszawskiego.Zasada prawa do sadu jako fundamentalne prawo jednostki w mysl konstytucji rp z
2 kwietnia 1997r..Prace dyplomowe chomikuj.Urbanek- grzegorz. - kompetencje a wartosc przedsiebiorstwa
: zasoby niematerialne w nowej gospodarce .Polak- ewa. - globalizacja a zroznicowanie spolecznoekonomiczne .Podatki lokalne w systemie zasilania finansowego gminy na przykladzie gminy pawlow.Special
economic zones as a tool for regional economic development strategy.Administracyjno-prawny status
cudzoziemcow.Zastosowanie metod wartosciowania pracy do weryfikacji minimalnych sum gwarancyjnych w
obowiazkowych ubezpieczeniach odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej.Analiza finansowa banku
zachodniego wbk s.a..praca licencjacka budzet gminy .Marketing szeptany jako element budowania i
kreowania wizerunku marki..Standardy traktowania maloletnich uchodzcow w prawie miedzynarodowym i
europejskim..Prywatyzacja sektora elektroenergetycznego a polityka energetyczna kraju.Ta nowa huta ani na
chwile nie chce przestac rosnac - o potencjale kulturalnym nowej huty.Jakosc zycia w gminie konienice w
ocenie jej mieszkancow.Wplyw podatkow na rozwoj inwestycji na przykladzie specjalnych stref
ekonomicznych.Ocena skutecznosci wdrozonego systemu zarzadzania jakoscia w firmie xy.Pisanie prac z
pedagogiki.Prace magisterskie pisanie.Namyslowska- monika. - czarna lista nieuczciwych praktyk
handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.Motywowanie do pracy jako najwazniejsze z
zadan zarzadzania personelem.Kasprzak-czelej- anna. - gieldowy rynek akcji a gospodarka : ujecie funkcyjne
.Kulturowe uwarunkowania strategii miedzynarodowych .Dopuszczalne wyjatki od zasady swobodnego
przeplywu towarow ze wzgledu na ochrone zdrowia publicznego w swietle orzecznictwa europejskieog
trybunalu sprawiedliwosci.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie kredytem bankowym sektora
malych i srednich przedsiebiorstw.Ocena procesu doboru pracownikow w opinii pracujacych studentow
uyniwersytetu lodzkiego.Mierniki zarzadzania wartoscia przedsiebiorstwa.Przedstawicielstwo ustawowe
rodzicow oraz zarzad majatkiem dziecka.Podstawienie procesowe.Zadania policji w zapewnieniu
bezpieczenstwa i porzadku publicznego.Leasing a kredyt - analiza porownawcza na przykladzie zpc mieszko
s.a. i zpc wawel s.a..Alians strategiczny jako sposob konkurowania podmiotow w transporcie lotniczym.praca
licencjacka budzet gminy .Amortyzacja bilansowa i podatkowa srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i
prawnych.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa enion s.a. w latach 2003-2006..Motywowanie
jako element procesu zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu kontroli skarbowej w
opolu.Badanie poziomu zadowolenia klienta wsperajace marketing produktow stmoatologicznych na
przykladzie firmy roko.Wykorzystywanie instrumentow rozliczen pienieznych i rynku pienieznego w
dzialalnosci wybranego banku.praca licencjacka budzet gminy .Polityka rasowa w trzeciej rzeszy.Udzial
obroncy z urzedu w postepowaniu karnym.Tryby udzielania zamowien publicznych- ze szczegolnym
uwzglednieniem trybu zamowienia z wolnej reki.Motywacyjna funkcja wynagrodzen na przykladzie i.d.c.
Polonia s.a..Prawo unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie oferty wybranych bankow..Polityka karna i
wykonanie kar na tle transformacji systemowej w polsce.Spoldzielnie mieszkaniowe i ich rola w rozwoju
rynku nieruchomosci.Rozwoj uslug bankowych na przykladzie banku lukas.Ablewicz- joanna. funkcjonowanie przedsiebiorstw : podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista : kwalifikacja.Ocena
efektywnosci funkcjonowania banku pekao s.a. na tle sytuacji ekonomicznej polskiego sektora bankowego w
latach 2003-2008.Urazy psychiczne ofiar przestepstw seksualnych.Ryzyko w dzialalnosci
deweloperskiej.Promocja jako najwazniejsze narzedzie koncepcji marketingu-mix w dzialalnosci
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telekomunikacji polskiej s.a..Mobbing jako przyklad patologii organizacyjnej.Wspolpraca organizacji nonprofit z administracja publiczna..Przebieg postepowania przed sadem administracyjnym pierwszej
instancji..Rott- dariusz (1965- ). Red. - marketingová a mediální komunikace dnes..Zasady ewidencji a
opodatkowanie jednostek gospodarczych sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Dzialalnosc kredytowa
bankow komercyjnych na przykladzie kredyt banku s.a. w latach 2000-2004.System wynagrodzen
pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa energetyka cieplna opolszczyzny sa w opolu..Zarzadzanie
ryzykiem kredytowym (na przykladzie krakowskiej spoldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej).Mozliwosci wykorzystania swietokrzyskiego parku narodowego do celow dydaktycznych.Rola
funkcji przemyslowej w strukturze funkcjonalnej i funkcjonalno - przestrzennej zdzieszowic..Zarzadzanie
projektami rewitalizacyjnymi jako instrument rozwoju lokalnego..Seminarium v roku - zak.prawa koscielnego
i wyznaniowego.Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy skrzyszow..Leasing a kredyt jako
alternatywne formy finansowania majatku firmy.Akt administracyjny w swietle pogladow polskiej doktryny i
orzecznictwa..praca licencjacka budzet gminy .Bezpanstwowosc i jej prawne aspekty w swietle prawa
miedzynarodowego publicznego.Systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstwem na
przykladzie programu cdn optima.Rekrutacja pracownikow w organizacjach publicznych.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie narzedzi social media marketingu w
ksztaltowaniu wizerunku marki tp s.a..Europejski system bankow centralnych jako instytucjonalna podstawa
funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej w europie.Rola oferty internetowej w strategii marketingowej
banku..Reklama a sposob postepowania nabywcow na rynku.Gubrynowicz- aleksander. Red. - wspolnoty
europejskie w orzecznictwie sadowym panstw czlonkowskich .Badanie slabej formy efektywnosci polskiego
rynku gieldowego na przykladzie gpw w warszawie.Rola nadzoru bankowego w postepowaniu naprawczymlikwidacyjnym i upadlosciowym.Ochrona dobr osobistych kandydata do pracy .Analiza finansowa banku
komercyjnego na przykladzie ing bank slaski s.a..Zmiana pokoleniowa w przedsiebiorstwie rodzinnym (na
przykladzie firmy bracia urbanek w lowiczu).Strategia rozwoju banku pekao s.a..Sytuacja kobiet na polskim
rynku pracy w aspekcie czlonkowstwa w unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Rola analizy
technicznej i fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych..Zakaz stosowania tortur oraz innego
okrutnego- nieludzkiego lub ponizajacego traktowania albo karania.Wygasniecie uzytkowania
wieczystego.Efektywnosc wykorzystania funduszy dla malych i srednich przedsiebiorstw. Analiza firmy rpm
s.a. w lublincu.Zasoby mieszkaniowe w polsce w latach 1999-2009 na przykladzie miasta
czestochowy.Analiza ekonomiczno – finansowa na przykladzie firmy pamapol s.a..Zarzadzanie klubem
pilkarskim. Zastosowanie modelu jima collinsa w klubie fc barcelona..Zarzadzanie transportem w
przedsiebiorstwie branzy przetworstwa owocowego..praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc spoldzielni
mieszkaniowej --nowe zycie w tarnowie.Bezpieczenstwo zywnosci genetycznie modyfikowanej w prawie unii
europejskiej.Skuteczna organizacja pracy w hotelu na przykladzie hotelu radisson sas w krakowie..praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie rachunku kosztow dzialan w zarzadzaniu sprzedaza w
przedsiebiorstwie dystrybucyjno-logistycznym x.Budzet jako instrument zarzadzania finansami jednostek
samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy kolno w latach 2008- 2012).Praca licencjacka
przyklady.Otwarte fundusze emerytalne w polskim systemie emerytalnym.Funkcjonowanie strazy gminnej a
bezpieczenstwo miasta kluczborka.Suknarowska-drzewiecka- ewa. - urlopy i zwolnienia od pracy : poradyprzyklady- praktyka .Ocena bezpieczenstwa pracy i ryzyka zawodowego na przykladzie firmy budowlanej
awbud s.a..Analiza budzetu gminy na podstawie budzetu gminy pyskowice w latach 2004-2006.Wstep pracy
licencjackiej.Rola i znaczenie marki w budowaniu relacji z klientem.Wzor planu pracy
magisterskiej.Rozpowszechnianie wizerunku osob powszechnie znanych.Metody i techniki ocen
pracownikow - doswiadczenia bre banku i firmy spomasz.Nieizolacyjne srodki zapobiegawcze w polskim
postepowaniu karnym.Zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa na przykladzie kghm polska miedz
s.a..Projekt obudowy z plyt warstwowych. Praca inzynierska budownictwo.Podstawy stosowania srodkow
zapobiegawczych.Polityka dywidendy a wartosc przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy
.Konfliktowosc i nastawienie do innych osob pracownikow administracji w poczcie polskiej.Znaczenie analizy
kosztow w procesie decyzyjnym na przykladzie przedsiebiorstwa specjalizujacego sie w konstrukcji maszyn i
urzadzen..Wykorzystanie systemu ms access w rekrutacji uczniow do szkoly sredniej.Jedrzejczyk- waldemar. .
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intuicja jako kompetencja menedzerska w teorii i praktyce zarzadzania przedsiebiorstwem .System
emerytalny w polsce - poszukiwanie alternatywnych form zabezpieczenia emerytalnego.Postepowanie w
sprawie o zachowek.Kleer- jerzy. - globalizacja a panstwo narodowe i uslugi publiczne .Zarzadzanie
przedsiewzieciem wg koncepcji project management - studium przypadku. Praca inzynierska
budownictwo.Techniki i metody efektywnego archiwizowania plikow muzycznych..Prace naukowe.Proba
analizy prawnoporownawczej instytucji swiadka koronnego w polsce i we wloszech. Aspekty
procesowe.praca licencjacka budzet gminy .Polska policja sanitarna.Dzialalnosc gospodarcza firm
windykacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Patologie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Ochrona
prywatnosci pracownikow w prawie polskim i europejskim.Zacieranie granic miedzy prawem publicznym- a
prawem prywatnym. Kierunki rozwoju prawa administracyjnego..Skarga na akt nadzoru nad dzialalnoscia
jednostek samorzadu terytorialnego..Nowoczesne formy zatrudnienia pracownikow jako czynnik kreowania
zasobow ludzkich w organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Ekologiczne zrodla przychodow i wplywow
finansowych na cele zwiazane z ochrona srodowiska na przykladzie miejskiej gminy lowicz.Zarzadzanie
produkcja szkla.Analiza finansowa firmy inter groclin auto s.a. z wykorzystaniem elementow programu
excel..Strategia rozwoju gminy w kontekscie zarzadzania rozwojem lokalnym – na przykladzie gminy
jezow.Koszty w ujeciu podatkowym i rachunkowym w przedsiebiorstwie x w latach 2006-2008.Znaczenie
rekrutacji oraz skutecznosc placowych i pozaplacowych technik motywowania pracownikow na przykladzie
firmy tompol.praca licencjacka budzet gminy .Coaching - integralna czesc zarzadzania organizacji uczacej
sie.Tomidajewicz- janusz jerzy. Red. - prywatyzacja w polsce a ksztaltowanie europejskiego ladu spolecznego
.Rachunek przeplywow pienieznych i jego wykorzystanie w analizie finansowej przedsiebiorstwa.Pisanie prac
magisterskich po angielsku.praca licencjacka budzet gminy .Marketing farmaceutyczny jako podstawa
budowania i umacniania pozycji firmy na rynku.Motywowanie poprzez wynagrodzenia i motywowanie
pozafinansowe jako warunek funkcjonowania nowoczesnej firmy (na przykladzie firmy y).Oddzialywanie
reklamy telewizyjnej i internetu na model wspolczesnej rodziny..praca licencjacka budzet gminy .Cichanskabarbara aleksandra. - testy przygotowujace do egzaminu zawodowego sprzedawca .Budowanie wizerunku
firmy na przykladzie przedsiebiorstwa kazachstanskiego.Sprawozdawczosc podatkowa malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy capricorn sp. Z o.
O..Pisanie prac warszawa.Rola marki w podejmowaniu decyzji zakupu.Aktywne formy zatrudnienia jako
srodek lagodzacy skutki bezrobocia.zrodla prawa administracyjnego w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Mozliwosci finansowania projektow inwestycyjnych na przykladzie hurtowni farmaceutycznej itero katowice
s.a..Dlugookresowa polityka innowacyjna polski i strategia regionalna wojewodztwa malopolskiego. Rola
klastrow biznesowych w innowacyjnym otoczeniu biznesu.Ocena dzialalnosci urzedu gminy radkow w latach
2007 - 2009.Relacje o przestepstwach w prasie codziennej.Management challenge: managing product life
cycle.Dzialalnosc marketingowa oraz rozwoj i analiza strategiczna jednostki uslug kulturalnych - dyskoteka
metro w gminie boronow.Rola kierownika w ksztaltowaniu sie kultury organizacyjnej podleglego mu
personelu.Oznakowaniece jako nowe wyzwanie dla przedsiebiorcy.Tkaczuk- marek (prawo). Red. - rodzina w
naukach prawnych : zbior studiow .Cyberprzestrzen jako miejsce popelnienia czynu
zabronionego.Uwarunkowania doboru kadrowego na stanowisko pracy w wybranym urzedzie sluzby
cywilnej.Prawo finansow publicznych.Odpowiedzialnosc osob trzecich za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowiazania.Marketing w dzialalnosci firmy ortopedycznej orto-tech s.c..Centra logistyczne jako
element infrastruktury drogowo-komunikacyjnej.Sprzedam prace licencjacka.Stres i wypalenie zawodowe diagnoza- prewencja i interwencja.Wplyw reklamy na rozpoznawalnosc przez mlodych ludzi firmy spolem pss
jednosc w czestochowie.Osoby niepelnosprawne w polsce w swietle wynikow narodowych spisow
powszechnych z lat 1988 i 2002.Analiza mozliwosci powiatu wielunskiego do pozyskiwania funduszy ue w
latach 2007-2013..Pracowniczy obowiazek pracy w godzinach nadliczbowych oraz niektore kwestie zwiazane
z rekompensowaniem pracy w godzinach nadliczbowych.Wykladnia art. 10 europejskiej konwencji praw
czlowieka jako skuteczne narzedzie zwalczajace wspolczesne przejawy cenzury prewencyjnej w europejskiej
prasie i literaturze..Fundusze unijne jako jeden z czynnikow ksztaltowania gminnej gospodarki finansowej na
przykladzie gminy kluki.Robbers- gerhard (1950- ). Red. - panstwo i kosciol w krajach unii europejskiej
.Przemiany ustrojowe w rosji 1905-1917.Rydzkowski- wlodzimierz. Red. - transport .Praca licencjacka
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chomikuj.Analiza wykorzystania srodkow unijnych w wybranych gminach powiatu
lublinieckiego.Wspoldzialanie zwiazkow zawodowych przy rozwiazywaniu stosunku pracy.Rola kuratorow
zawodowych w wykonywaniu srodkow probacji w polsce.zrodla motywacji do pracy w ocenie przedstawicieli
roznych grup zawodowych na przykladzie firmy x.Pozasadowa windykacja naleznosci na podstawie
przedsiebiorstwa executor w opolu..Samorzadnosc terytorialna w nowych warunkach. Analiza na przykladzie
gm. Malkinia gornej w latach 2003-2006.Czynnosci niecierpiace zwloki.Marketing uslug ubezpieczeniowych
na przykladzie pzu s.a. i pzu zycie s.a..Marki produktow spozywczych - analiza i ocena na przykladzie
wybranego asortymentu towarow.Ksztaltowanie wynagrodzen jako czynnik wplywu na poziom motywacji
pracownikow.Logistyczna obsluga klienta w aspekcie personalnym na wybranych przykladach.praca
licencjacka budzet gminy .Wymagania systemow logistycznych w przemieszczaniu materialow w transporcie
drogowym.Ogloszenia pisanie prac.Wybrane formy wspolpracy unii europejskiej z panstwami
trzecimi.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolek kapitalowych za bledne decyzje gospodarcze.Znaczenie
podatku od towarow i uslug w dochodach budzetu panstwa i gospodarce finansowej przedsiebiorstw.Sitarzmiroslaw (1964- ). Red. - koscielne prawo publiczne : wybor zrodel .Stres pracownika i jego wplyw na jakosc
pracy.Analiza i ocena systemow motywacyjnych pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa
przemyslowego w regionie zawiercianskim..Finansowanie teatru ludowego i teatru laznia nowa w latach
2008-2009..Wykorzystanie sprawozdan finansowych w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie zakladow przemyslu cukierniczego mieszko s.a. w latach 2008 - 2010..Reklama internetowa jako
forma promocji przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow..Organizacja
uczaca sie na przykladzie aiesec.Organizacyjne i finansowe aspekty infrastruktury przedszkolnej w opolu..Cel
pracy magisterskiej.Proba oceny funkcjonowania biur podrozy w wojewodztwie opolskim..Ewidencja
wykorzystania funduszy unii europejskiej w rachunkowosci na przykladzie gminy kleszczow..Praca
magisterska podatki.Trudny dialog kosciola wschodniego i zachodniego. Historia i terazniejszosc..Zarzadzanie
procesami logistycznymi w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy prevac sp. Z o. O..Ocena budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klomnice w latach 2006-2008.Wynagrodzenia jako
instrument motywacji pracownikow na przykladzie miejskiego zakladu wodociagow i kanalizacji sp. Z
o.o..Przyczyny odmowy udzielenia akcjonariuszowi informacji dotyczacych spolki w spolce akcyjnej
niepublicznej w swietle art. 428 ksh.Analiza rynku pracy w polsce w latach 2003-2008.Wylaczenia grupowe
dla porozumien wertykalnych w sektorze motoryzacyjnym w prawie unii europejskiej.Konflikt oraz sposby
jego rozwiazywania w urzedzie miasta czestochowa.Spoleczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy
na przykladzie gminy redziny.Ocena jakosci uslug bankowych na przykladzie deutsche bank.Franchising jako
forma rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Gazprom jako polityczna bron kremla.zrodla finansowania
dzialalnosci deweloperskiej w zakresie rynku nieruchomosci mieszkaniowych.Wplyw zmiany okolicznosci na
zobowiazania.System motywacji na przykladzie firmy pts betrans sp. Z o.o..Ocena rentownosci
przedsiebiorstwa.Metody obrony przed wrogim przejeciem spolki akcyjnej.Polski system podatkowy na tle
systemu podatkowego w krajach unii europejskiej.System motywacyjny pracownikow poczty polskiej sa jako
element zarzadzania personelem.Analiza finansowa banku komercyjnego na przykladzie ing bank slaski
s.a..Tryb wyboru i zasady odpowiedzialnosci prezydenta rzeczpospolitej polskiej w swietle konstytucji z 2
kwietnia 1997 r..Pisanie prac naukowych.Klienci indywidualni w polityce kredytowej bankow
komercyjnych..Proces rekrutacji i selekcji pracownikow jako podstawowe formy pozyskiwania pracownikow
na przykladzie urzedu gminy w goszczanowie.Cywilnoprawna ochrona sfery zycia prywatnego osob
publicznych.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie przetworstwa miesnego.Zarzadzanie auditami
wewnetrznymi isd huta czestochowa..Praca licencjacka po angielsku.Ochrona praw majatkowych
akcjonariuszy mniejszosciowych.Budzet zadaniowy jako instrument realizacji wydatkow lokalnych w miescie
leczyca.praca licencjacka budzet gminy .Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia a wspolnosc majatkowa
malzenstwa..Prywatyzacja w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie opieki zdrowotnej.Warunki rozwoju
gospodarczego podhala.Nowe srodki karne w prawie polskim (art. 39 pkt 2a i 2b kk).Organizacja budowy lub
wybranych procesow budowlanych. Praca inzynierska budownictwo.Leasing jako alternatywna forma
finansowania dzialalnosci inwestycyjnej.Prace dyplomowe.Samorzadnosc terytorialna w swiadomosci
mlodziezy gimnazjalnej w gminie redziny.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania rolnictwa. Analiza na
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przykladzie banku spoldzielczego w krasnosielcu.Europejski rzecznik praw obywatelskich.praca licencjacka
budzet gminy .Organizacja przeciwdzialania przemocy w rodzinie w polsce.Rynek nieruchomosci i rzadowa
pomoc w finansowym wsparciu rodzin program rodzina na swoim.Partnerstwo publiczno -prywatne- jako
forma zaangazowania kapitalu prywatnego w realizacje zadan publicznych.Perspektywy przystapienia polski
do unii ekonomicznej i monetarnej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza i
ocena procesu komunikacji interpersonalnej na przykladzie hurtowni saol sp. Z o.o. W zawierciu i
sosnowcu.Ochrona prawna komercyjnego korzystania z elementow osobowosci..Zabezpieczenie majatkowe
w postepowaniu karnym.Prywatyzacja jako sposob finansowania dlugu publicznego.Chroniczny niedobor snu
i jego konsekwencje w grupie pracownikow sektora finansowego.Znaczenie dochodow podatkowych w
kosztaltowaniu samodzielnosci finansowej gminy..Flexicurity a polski rynek pracy - szanse i
zagrozenia.Ciezkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiazkow pracowniczych jako przyczyna
rozwiazania przez pracodawce umowy o prace bez wypowiedzenia.Prace dyplomowe z bhp.Przypisy w pracy
magisterskiej.Bojkot konsumencki - polacy na drodze do konsumenckiej demokracji..Ksztaltowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Ekonomiczna wartosc dodana jako system
zarzadzania i mierzenia wynikow w przedsiebiorstwie na podstawie spolki pgf s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa
powiatowego w radomsku.Samuelson- paul anthony - ekonomia .praca licencjacka budzet gminy .Praca
licencjacka wstep.Wizerunek centrum innowacji- transferu technologii i rozwoju uniwersytetu w opinii kadry
naukowo-dydaktycznej wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej.Pisanie prac
inzynierskich.Reprezentacja i prowadzenie spraw spolki kapitalowej przed jej zarejestrowaniem.praca
licencjacka budzet gminy .Egzekucja z wynagrodzenia za prace.Karty platnicze w polsce - wybrane
zagadnienia.Tworzenie wieloletniej prognozy finansowej w gminie kietrz..Handel ludzmi w celu eksploatacji
prostytucji.Wdrozenie iso 14001 jako element prosrodowiskowej orientacji bot elektrowni belchatow
s.a..Turystyka praca licencjacka.Korupcja w sektorze farmaceutycznym.Analiza dzialalnosci kredytowej oraz
prawnych zabezpieczen kredytow (na przykladzie banku spoldzielczego w lomzy).Organizacja systemu
rachunkowosci a gospodarka finansowa w jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie urzedu
miasta czestochowy.Charakterystyka walorow turystycznych gminy bialy dunajec i ocena mozliwosci ich
wykorzystania..Stres i skutki stresu zawodowego w pracy funkcjonariuszy policji.Ceny transferowe jako
metoda rachunkowosci zarzadczej.Ocena efektywnosci zarzadzania funduszami inwestycyjnymi.Wznowienie
postepowania jako nadzwyczajny tryb postepowania administracyjnego..Ocena zrodel finansowania zadan
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy gorzkowice w latach 2006-2010.Kets de vriesmanfred f. R. - lider na kozetce .Iii filar ubezpieczen a reforma emerytalno-rentowa.System motywowania
kadry kierowniczej w malych firmach handlowo - uslugowych.Sulikowski- adam - posthumanizm a
prawoznawstwo .Procedura legislacyjna w radzie gminy .Rynek kapitalowy a funkcjonowanie gieldy
papierow wartosciowych w warszawie z uwzglednieniem centralnej tabeli ofert s.a..Koszty wynagrodzen a
sytuacja kryzysowa przedsiebiorstwa.Podatek od nieruchomosci w systemie dochodow wlasnych gmin w
polsce.Organy monokratyczne i kolegialne na przykladzie samorzadu terytorialnego..Ocena dzialalnosci
marketingowej uslug bankowych na przykladzie banku pekao s.a..Koszty pracy w rachunkowosci jednostki
budzetowej na przykladzie samorzadowego zespolu edukacji w olkuszu.Samorzad gminny w ii i iii
rzeczypospolitej..Wplyw zaopatrzenia na efektywnosc przedsiebiorstwa w kontekscie zarzadzania
zapasami.Wypadki przy pracy i przyslugujace z tego tytulu swiadczenia..Liker- jeffrey k. - droga toyoty :
fieldbook : praktyczny przewodnik wdrazania 4p toyoty .Fundusze strukturalne dla malych i srednich
przedsiebiorstw w ramach sektorowego programu operacyjnego wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw
lata 2004-2006..Bartkowiak- ryszard. - stan gospodarki swiatowej a rozwoj teorii ekonomii .Ryzyko
kredytowe w bankach na przykladzie banku spoldzielczego w aleksandrowie lodzkim.Centrum logistyczne
jako koordynator lancucha dostaw.Fundusze unijne a rozwoj przedsiebiorczosci w wojewodztwie
podlaskim.Bilans jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie.Oddzialywanie na zmniejszenie bezrobocia w
miescie czestochowie.Analiza procesu produkcyjnego na wybranych stanowiskach pracy w ujeciu
ergonomicznym w zakladach gorniczo- metalowych zebiec s.a. w zebcu..Strategie promocji na rynku dobr
przemyslowych na przykladzie cemex polska.Regulacja prawna rynku telekomunikacyjnego w
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polsce.Przestepczosc zorganizowana w polsce i jej zwalczanie.Lex specialis jako regula wylaczania wielosci
ocen w prawie karnym.Zagospodarowanie obiektow po - wojskowych na cele edukacyjne. Studium
przypadkow w tarnowie i debicy..Swiadomosc przeszkod przy wdrazaniu programu jakosci- a powodzenie
jego implementacji..Antykryzysowa legislacja w polsce w swietle nauczania przedstawicieli austriackiej
szkoly ekonomii.Gospodarka magazynowa na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego xyz.Struktura
bezrobocia na przykladzie powiatu olesno w latach 2000 - 2004.Analiza bezrobocia i kierunki jego zwalczania
przy wykorzystaniu pomocowych srodkow unijnych a rozwoj regionalnego i lokalnego rynku pracy na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego i powiatu leczyckiego..Ryzyko w kredytowaniu hipotecznym osob
fizycznych..Tematy prac magisterskich bankowosc.Analiza wartosci wizualnych ksiazek naukowych na
podstawie srodowiska akademickiego politechniki czestochowskiej.Narzedzia i techniki marketingowe w
kampaniach wyborczych jako determinnty sukcesu politycznego..Analiza rachunku wynikow na przykladzie
elektrowni belchatow s.a..Zarzadzanie produkcja i jakoscia w firmie produkujacej drzwi..Znaczenie
marketingu w rozwoju uslug agroturystycznych w polsce.System instytucji ochrony praw czlowieka w
republice finlandii i krolestwie szwecji.Ocena dzialalnosci marketingowej hotelu centuria w
ogrodziencu..Poziom stresu zawodowego wsrod kadry dydaktycznej wybranych katedr wydzialu zarzadzania
uniwersytetu lodzkiego.Outsourcing jako metoda podnoszenia efektywnosci funkcjonowania
organizacji.Pisanie prac magisterskich lublin.Realizacja i finansowanie zadan oswiatowych w gminie
blachownia.Wplyw kryzysu gospodarczego na rynek ubezpieczen majatkowych.Plan pracy licencjackiej
wzor.Wplyw instrumentow public relations na decyzje zakupowe w swietle badan rynkowych.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci depozytowej banku
spoldzilczego ziemi wielunskiej w latach 2006 - 2010.Skutki smierci pracownika w zakresie prawa pracy.praca
licencjacka budzet gminy .Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktow w organizacji.Telepraca na tle
regulaci kodeksu pracy.Zarzadzanie w lancuchu dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa ds smith w
kutnie.Zawarcie umowy w drodze przetargu.Zarzadzanie finansami lokalnymi na przykladzie gminy wreczyca
wielka.Leasing w finansowaniu inwestycji przedsiebiorstw.Materialnoprawne i wykonawcze aspekty
postepowania w sprawach o przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.Piasecki- ryszard (ekonomia).
Red. - globalizacja- unia europejska- polska : polska a procesy globalizacji .Praca magisterska pomoc.Projekt
rekonstrukcji dawnej willi grschwitza przy ul. Muzealnej 45 w nowej soli wraz z planem rewitalizacji zespolu
parkowego praca inzynierska budownictwo.Instytucja sluzebnosci przesylu w swietle aktualnych przepisow i
orzecznictwa.Uwarunkowania wykorzystania kapitalu obcego w dzialalnosci przedsiebiorstwa.Wybrane
aspekty dzialalnosci sektora bankowego.Organizacja i funkcjonowanie telewizji satelitarnej na przykladzie
cyfrowego polsatu.Pisanie prac magisterskich lodz.Praca licencjacka pedagogika tematy.Podatek dochodowy
od osob fizycznych jako forma opodatkowania malych przedsiebiorstw na przykladzie firmy tank - spolka
jawna.Rola controllingu w optymalizacji kosztow w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy
.Poszkodowani w wyniku wykorzystywania informacji poufnych w kontekscie roszczen
prywatnoprawnych.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
transportowej..Zagospodarowanie turystyczne wokol jezior turawskich..Ocena logistycznej obslugi klienta w
firmie tesco.Wizja lokalna - aspekty kryminalistyczne i procesowe.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Zasady i formy pomocy publicznej w sprawach mieszkaniowych.Ocena gospodarki
finansowej gminy kruszyna w latach 2007-2011.Wybrane czynniki rozwoju centrow logistycznych w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Budzetowanie jako metoda zarzadzania kosztami na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego.Jurysdykcja krajowa w sprawach malzenskich oraz dotyczacych
odpowiedzialnosci rodzicielskiej.Zakladowy plan kont jednostek organizacyjnych samorzadu terytorialnego a
potrzeby informacyjne uzytkownikow.Podatki i inne daniny w orzecznictwie trybunalu
konstytucyjnego.Rekrutacja i selekcja w organizacjach pozarzadowych.Postepowanie z wiezniami
niebezpiecznymi.Praca magisterska z rachunkowosci.Region lodzki jako obszar lokalizacji centrow
logistycznych - strategiczne aspekty rozwoju.Dotacje unii europejskiej jako instrument polityki finansowej na
przykladzie uniwersytetu medycznego w lodzi.Incoterms 2000 w organizacji importu z krajow rozwijajacych
sie na przykladzie chin..Rentownosc inwestycji w otwarte fundusze emerytalne.Poland of opporttunities?
Polska jako potencjalne miejsce inwestowania..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
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zakladu produkcyjno-remontowego w rogowcu.Struktura wydatkow budzetu gminy na przykladzie gminy
reczno w latach 2005-2009.Nadzor administracyjny i kontrola sadowa nad samorzadem terytorialnym: czy
nadzor jest potrzebny?.Status prawny podmiotow w zatrudnieniu tymczasowym.Analiza funkcjonowania
rady nordyckiej oraz nordyckiej rady ministrow jako nietypowego forum wspolpracy panstw- ze szczegolnym
uwzglednieniem sposobu podejmowania uchwal oraz mocy wiazacej aktow wydawanych przez rade
nordycka..Ocena gospodarki budzetowej gminy wola krzysztoporska w latach 2007-2011.Wykorzystanie
ststystycznej kontroli dla zapewnienia jakosci powlok elektrolitycznych..praca licencjacka budzet gminy
.Jakosc informacji wynikajaca ze sprawozdan finansowych na przykladzie spolki kapitalowej..Prywatyzacja
przedsiebiorstw panstwowych.Zarzadzanie personelem w wybranych firmach regionu lodzkiego w swietle
badan empirycznych.Ksztaltowanie sie dochodow i wydatkow gminy na przykladzie gminy
klodawa.Organizacja procesow logistycznych w ppup poczta polska.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na prawo wlasnosci nieruchomosci.praca licencjacka
budzet gminy .Kreowanie wizerunku firmy miedzynarodowej w kontekscie lokalnym. Sudium przypadku
szkoly jezykowej bell w polsce oraz w chinach..Mit punitywnego systemu karania..Rozwoj bankowosci
elektronicznej w polsce na przykladzie banku rozwoju eksportu.Zroznicowanie cen w monopolu naturalnym
na przykladzie sieci wodociagow i kanalizacji w miastach wojewodztwa opolskiego..Wplyw zminany
stosunkow na zobowiazanie (klauzula rebus sic stantibus).Analiza dzailan public relations na przykladzie
koncernu philip morris..Analiza porownawcza uslug bankowosci elektronicznej na podstawie trzech
wyselekcjonowanych bankow w latach 2008-2012..Bezrobocie praca magisterska.Reklama w
ustawodawstwie polskim - reklama w swietle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Pomiar luki
innowacyjnej miedzy regionami: malopolskim i podkarpackim..Stefanski- ryszard andrzej. - prawo karne
materialne : czesc szczegolna .Inwestycje zagraniczne jako czynnik wzrostu zatrudnienia w wojewodztwie
podlaskim .Prawo policyjne.Wplyw zachowania pracownikow poddanych kontroli na przebieg procesu
kontrolowania.Ochrona cudzoziemcow w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Problemy derekrutacji
pracownikow w sytuacji restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.Miasta metropolitalne i
wspolpraca miedzynarodowa na przykladzie lodzi.Ocena efektywnosci dzialan logistycznych na przykladzie
firmy polger.Ocena dochodow i wydatkow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy boronow w latach 2008-2010.Systemy informatyczne w transporcie i ich wykorzystanie na przykladzie
firmy x.Aktywne formy zwalczania bezrobocia w powiecie kutnowskim.Mozliwosci pozyskiwania srodkow
finansowych unii europejskiej na realizacje zadan statutowych fundacji na progu w okresie 20112013.Dziecko jako swiadek - przesluchanie na podstawie art. 185a i 185b k.p.k..Karty platnicze praca
licencjacka.Podstawowe normy prawne i etyczne reklamy w polsce..Odpowiedzialnosc karna w prawoe
prasowym - tejemnica dziennikarska..Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa transportowego x w
latach 2006-2008.Ochrona danych osobowych w prawie pracy..System zarzadzania srodowiskiem w aspekcie
rozwoju gospodarczego w unii europejskiej: przyklad polski.Technologie informacyjne wspierajace
zarzadzanie w jednostkach samorzadowych na przykladzie gminy pokoj..Rola podatkow lokalnych jako zrodla
dochodow na przykladzie gminy aleksandrow w latach 2005-2009.Analiza finansowa publicznej spolki
akcyjnej.Polityka antyinflacyjna banku centralnego na przykladzie narodowego banku polskiego w latach
2000-2011.Ochrona srodowiska naturalnego w konfliktach zbrojnych.praca licencjacka budzet gminy
.Projakosciowy system zarzadzania gmina na przykladzie gminy niepolomice.praca licencjacka budzet gminy
.Motywowanie wolontariuszy.Marketing bezposredni i formy jego zastosowania w firmie avon cosmetics
polska.Analiza bezrobocia i jego redukcji na terenie powiatu czestochowskiego w latach 20062010.Rywalizacja a konflikt w zespole pracowniczym na przykladzie organizacji x.Rachunek kosztow jakosci w
zarzadzaniu jakoscia na podstawie firmy solei sp. Z o.o..Zestawienie zmian w kapitale wlasnym
przedsiebiorstwa jako element sprawozdawczosci finansowej.Koncentracje wertykalne i konglomeratowe w
europejskim prawie ochrony konkurencji.Marketingowe strategie firmy transportowo spedycyjnej na
przykladzie domo-best transport i spedycja.Sprawozdawczosc jako zrodlo podejmowania decyzji przez
inwestorow.Pojecie doboru pracownikow do organizacji na przykladzie mbanku.Analiza stanu
bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym luminex..Metodyka planowania strategicznego
rozwoju firmy na przykladzie dostawcy profili pcv..Dzialania marketingowe rynku turystycznego na
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przykladzie biura turystycznego linda.Dostosowania regulacji rynku energii elektrycznej w polsce do prawa
unii europejskiej.Relacja konstrukcji ograniczonej poczytalnosci do typow czynow zabronionych
uprzywilejowanych ze wzgledu na zaklocenie czynnosci psychicznych sprawcy..Ocena skutecznosci dzialania
powiatowego urzedu pracy w glubczycach w zmniejszaniu bezrobocia..Zarzadzanie jakoscia w malym
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy --meblonowak.Baza hotelowa wojewodztwa opolskiego - przemiany a
kierunki rozwoju..Motywowanie pracownikow na podstawie przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej..Oceny pracownicze motywatorem do pracy na przykladzie samorzadu terytorialnego.Pisze
prace licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko w dzialalnosci
deweloperskiej..Finansowanie rozwoju gminy. Studium przypadku gminy sulejow.Konsekwencje wejscia
polski do strefy euro.Motywowanie pracownikow do pracy na przykladzie pphu calbud w zagorzewie.Ryzyko
w projektach realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym..Kreowanie wizerunku marki na
przykladzie powstajacego hotelu uzdrowiskowego i spa sloneczny zdroj.Zarzadzanie srodowiskiem z
uwzglednieniem gospodarki odpadami komunalnymi na przykladzie gminy zawiercie..Rola funduszy
strukturalnych unii europejskiej w finansowaniu sektora kultury na przykladzie zintegrowanego programu
operacyjnego rozwoju regionalnego w latach 2004-2006 w wojewodztwie malopolskim..Rynek
nieruchomosci mieszkaniowych a ryzyko kredytobiorcy..Instytucja porozumienia administracyjnego w prawie
administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie dzialalnosci organizacji pozarzadowych na rzecz
rozwoju lokalnego.Zarzadzanie malym i srednim przedsiebiorstwem w polsce na przykladzie firmy
bomar.Motywacja a efektywnosc pracy na przykladzie firmy handlowej mak..Katolicka nauka spoleczna w
doktrynie papiezy leona xiii i piusa xi.Zakupy pod wplywem reklamy inetrnetowej - analiza i ocena na
przykladzie wybranej grupy.Rynek pracy i przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie
ostrowieckim.Zastosowanie metod i instrumentow przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu
myszkowskiego.Rekrutacja i selekcja personelu w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Prawo islamu a
miedzynarodowa koncepcja praw czlowieka.Ogledziny zewnetrzne zwlok i miejsca ich znalezienia w
przypadku smierci samobojczej przez powieszenie.Europejska inicjatywa ustawodawcza jako glos miliona
obywateli w procesie prawotworczym w unii europejskiej.Faktoring jako nowoczesny instrument
finansowania przedsiebiorstw.Wiktymizacja mieszkancow miasta lodzi.Przyklady prac
magisterskich.Zarzadzanie powiatem (zespolem gmin) na przykladzie powiatu tomaszowskiego.Pisanie prac
magisterskich opinie.Dzialalnosc cenowa i dystrybucyjna firmy pryzmat sp. Z o.o..Determinanty rozwoju
karier zawodowych kobiet.Katolicka nauka spoleczna w doktrynie papiezy leona xiii i piusa xi.Leasing jako
forma finansowania na przykladzie europejskiego funduszu leasingowego.Instrumenty kontroli spolecznej
bezposredniej (skargi- wnioski- petycje) jako prawo do reklamacji wobec dzialan aparatu wladzy.Rola
programow lojalnosciowych w ksztaltowaniu relacji organizacji z klientem.Wozniak- michal gabriel (1949- ).
Red. - uwarunkowania sprawnego dzialania w przedsiebiorstwie i regionie .Zarzadzanie ryzykiem
walutowym z wykorzystaniem instrumentow finansowych na przykladzie kghm s.a. polska miedz.Analiza
stanu gospodarek wodno-sciekowej i odpadami w gminie mszana dolna..Umowa gwarancji bankowej.praca
licencjacka budzet gminy .Zasadnosc wypowiedzenia umowy o prace.Ochrona roszczen pracowniczych w
razie niewyplacalnosci pracodawcy w prawie europejskim i polskim.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie rozwojem pracownikow w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Budzetowanie dzialalnosci
przedsiebiorstwa w podejsciu tradycyjnym i nowoczesnym.Leasing jako zrodlo finansowania
przedsiebiorstw.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow urzadzen
galwanicznych i lakierniczych s.a. w wieluniu.Zarzadzanie kapitalem pracujacym a plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa.Kara pozbawienia wolnosci wykonywana w systemie terapeutycznym ze szczegolnym
uwzglednieniem osob uzaleznionych od alkoholu..Tytuly prac magisterskich.Ubezpieczenie transportu
produktow piekarniczych gleboko mrozonych.Wybrane elementy motywacji pracownikow na przykladzie
p.p.h.u interplast..Dzialalnosc kredytowa bankow na przykladzie banku przemyslowego s.a. w lodzi..Sadowe
przesluchanie swiadka.Strategia produktu w dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie lpp s.a..Dowod z
przesluchania stron.Wplyw zgonow spowodowanych chorobami cywilizacyjnymi na kalkulacje skladki w
ubezpieczeniach na zycie.Koszty i zrodla finansowania podmiotow oswiatowych na przykladzie przedszkola
miejskiego nr 235 w lodzi.Studium porownawcze marketingu tradycyjnego i internetowego w obrocie
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nieruchomosciami..Rynek nieruchomosci usa w kontekscie globalnego kryzysu finansowego.Stres w pracy
urzednika. Czynniki ryzyka- wypalenie zawodowe- strategie zaradcze..Funkcjonowanie miedzynarodowego
trybunalu karnego zalozenia a praktyka.Dzialalnosc sredniego przedsiebiorstwa w warunkach przynaleznosci
polski do unii europejskiej (na przykladzie firmy onninen.Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.Zrodla
finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie gabinetu
kosmetycznego.Ewaluacja jako narzedzie zarzadzania szkola..praca licencjacka budzet gminy .Nieizolacyjne
formy wykonywania kar i innych srodkow penalnych w swietle obowiazujacych regulacji normatywnych i
danych statystycznych.Analiza potencjalu turystycznego azji srodkowej na przykladzie
turkmenistanu.Zarzadzanie firma za pomoca budzetowania na przykladzie firmy stalmax spolka
jawna.Ubezpieczenie kredytu jako element zarzadzania ryzykiem kredytowym.Analiza komparatywna
kredytow dla budownictwa mieszkaniowego.Analiza uproszczonych form opodatkowania dochodow osob
fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Podstawy prawne dzialalnosci urzedu ochrony panstwa w
ujeciu historycznym.Wypalenie zawodowe nauczycieli na przykladzie szkoly ponadgimnazjalnej..Technologia
i ekonomika pokryc dachowych praca inzynierska budownictwo.Stosunki unii europejskiej z krajami basenu
morza srodziemnego..Ujmowanie i rozliczanie roznic kursowych wedlug zasad rachunkowosci i prawa
podatkowego.Zbycie udzialu w spolce z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Rozkaz wojskowy w
miedzynarodowym i polskim prawie karnym.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na
przykladzie oddzialu banku pekao s.a. w lodzi.Efektywnosc narzedzi motywowania w
przedsiebiorstwie..Nicinski- kazimierz. - misja w ruinach babilonu : fakty i dokumenty .Wplyw systemu
zarzadzania jakoscia na procesy logistyczne w przedsiebiorstwach produkcyjnych..Krzysztofek- anna. Red. finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw a spoleczna odpowiedzialnosc biznesu .Dzialalnosc marketingowa
przedsiebiorstwa uslugowego na podstawie pks czestochowa s.a. w czestochowie.Analiza fundamentalna
akcji i metody ich wyceny na przykladzie polskiego rynku kapitalowego..Pisanie pracy licencjackiej
cena.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstw w polsce w obliczu kryzysu.Polityka fiskalna i podatki
jako element walki z kryzysem.Systemy logistyczno- informatyczne wykorzystywane przy budowie serwisu
spolecznosciowego budownictwo polskie.pl.Analiza systemu wynagrodzen pracownikow jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie zespolu szkolno-przedszkolnego nr 9 w belchatowie.Ksztaltowanie
promocji mix na rynku uslug bankowych na przykladzie bgz w czestochowie.Style kierowania- a poziom
rywalizacji wsrod pracownikow.Zatrudnienie na podstawie umowy o prace na zastepstwo.Logistyka
zaopatrzenia na przykladzie firmy malow sp. Z o.o.”.Poczatek zdolnosci prawnej osoby fizycznej.Promocja
krakowa w unii europejskiej..Konflikt interesow w administracji publicznej.Pisanie prac magisterskich po
angielsku.Kredyty mieszkaniowe i ich funkcjonowanie na przykladzie pko bp s.a..Analiza zrodel finansowania
dzialan ograniczajacych bezrobocie oraz aktywizujacych bezrobotnych z funduszy unijnych na przykladzie
powiatu klobuckiego w latach 2005-2009.Lepczynski- blazej. Red. - konsekwencje przystapienia polski do unii
bankowej .praca licencjacka budzet gminy .Sezonowosc produkcji i sprzedazy a rentownosc przedsiebiorstwa
na przykladzie kopalni odkrywkowych surowcow drogowych s.a. w niemodlinie..Procesy doskonalenia
systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie sp zoz w bochni szpital powiatowy..Dopuszczalnosc
wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku czynnosci opercyjno-rozpoznawczych w procesie
karnym.Zarzadzanie utrzymaniem maszyn w przedsiebiorstwie przetworstwa tworzyw sztucznych..Obrona
konieczna praca magisterska.Ochrona konieczna w przypadkach naruszenia dobr osobistych.Uwarunkowania
pracy menedzera w erze informacyjnej.Status prawny obywatela panstwa trzeciego w unii europejskiej.
Zakres przedmiotowy i podmiotowy.Cywilnoprawna charakterystyka klauzuli kompensacyjnej przewidzianej
w ustawie o niektorych zabezpieczeniach finansowych.Wybrane elementy gospodarowania zasobami
ludzkimi w malych przedsiebiorstwach (na przykladzie o. Z. P. Ch. Mar-bet w ostrolece).Tematy prac
magisterskich.Paradowska- monika. - rozwoj zrownowazonych systemow transportowych polskich miast i
aglomeracji w procesie integr.Analiza problemow bezrobocia w polsce w latach 2002-2005 w wojewodztwie
mazowieckim.Analiza warunkow pracy na wybranych stanowiskach w odlewni staliwa..Alternatywy wobec
kary pozbawienia wolnosci na podstawie kodeksu karnego z 1997 r. .Skuteczne rzadzenie w
demokracji.Planowanie projektu europejskiego na przykladzie budowy centrum dydaktyczno - naukowego
neofilologi uniwersytetu slaskiego.System szkolenia pracownikow jako instrument rozwoju personelu na
.

.
przykladzie firmy farmaceutycznej janssen - cilag.Wplyw globalnego kryzysu na kondycje finansowa sektora
przedsiebiorstw w polsce.Bytniewski- andrzej. Red. - systemy informatyczne a rozwoj spoleczenstwa
informacyjnego .Satysfakcja klientow korzystajacych z uslug bankowych na przykladzie rynku polskiego i
angielskiego.Zmiany na polskim rynku pracy po wejsciu do unii europejskij.Seminarium ii r.niest. V rkat.prawa rolnego.Wprowadzenie na rynek nowego produktu - toyota yaris iii na przykladzie koncernu toyota
motor corporation..Logistyczny model przedsiebiorstwa w aspekcie kosztow transportu na przykladzie firmy
rohlig suus logistics s.a..Patent europejski i stosowanie polityki patentu.Wplyw wydatkow lokalnych na
ksztaltowanie sie dochodow budzetowych na przykladzie budzetu gminy wozniki w latach 2001-2005.Istota i
skutki czasowej niedopuszczalnosci drogi sadowej.Adr jako wyraz postklasycznej koncepcji stosowania
prawa.Zmiany w tresci umownego stosunku pracy.Metody ograniczania ryzyka wynikajacego z transakcji
miedzynarodowych (na przykladzie przedsiebiorstwa polinex).Gospodarowanie srodkami trwalymi w
czestochowskiej spoldzielni mieszkaniowej nasza praca w latach 2008-2011.Implementacja modulu ifs
produkcja zintegrowanego systemu ifs applications jako czesc procesu wdrozeniowego aplikacji
wspomagajacych zarzadzanie w organizacji.Praca licencjacka rachunkowosc.Negocjacje miedzykulturowe kluczowe problemy.praca licencjacka budzet gminy .Marketing w mediach spolecznosciowych..Zarzadzanie
wspolczesnymi przedsiebiorstwami w miescie lomzy.Wplyw doboru kadry pracowniczej oraz nowoczesnego
zarzadzania zasobami ludzkimi na rozwoj przedsiebiorstwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej..praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc marketingowa organizacji non - profit na przykladzie niepublicznego
zakladu opieki zdrowotnej el-serwis sp. Z o.o..Problematyka niesubordynacji i dzialania na rozkaz na tle
przepisow polskiego prawa karnego.Ocena bankowosci spoldzielczej na przykladzie dzialalnosci banku
spoldzielczego w myszkowie o/kozieglowy w latach 2003-2005.praca licencjacka budzet gminy .Kultura
organizacyjna i jej znaczenie na przykladzie samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej zoz w
glucholazach..Menedzer jakosci - studium analityczne.Feminizm w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Budzetowanie narzedziem zarzadzania przedsiebiorstwem.System motywacyjny pracownikow na
przykladzie przedsiebiorstwa barda sp. Z o.o. W radomsku.Pisanie prac magisterskich opinie.Charakter
prawny umowy sejfowej.Udzial wojska polskiego w obronie westerplatte.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie gminnymi zasobami nieruchomosci na przykladzie gminy lewin brzeski.Organizacja i
funkcjonowanie systemow sap i symfonia w przedsiebiorstwie na przykladzie petro eltech sp. Zo.o..Prace
licencjackie socjologia.Kultura organizacyjna a nowoczesne formy wspolpracy przedsiebiorstw.Ksztaltowanie
kultury organizacyjnej na przykladzie badan w firmie phu agro-as..Dozwolony uzytek publiczny na
przykladzie prawa przedruku.Pozyskiwanie pracownikow jako obszar gospodarowania kapitalem ludzkim w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy grupa biznes polska.Analiza portfela kredytowego banku pko bp s.a.
w latach 2001-2004.Zaskarzalnosc uchwal organow spoldzielni.Prace dyplomowe tematy.Programy unii
europejskiej na lata 2007-2013 szansa rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na jednolitym
rynku.Sprawozdania finansowe podstawa do oceny standingu finansowego firmy na podstawie spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia partner center sp. Z o.o..Strategie marketingowe a efektywnosc
funkcjonowania banku..Praca licencjacka pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .Zwiazek bialorusi i
rosji. Zagadnienia instytucjonalne i prawnomiedzynarodowe.Promocja w branzy drzewnej na przykladzie
phu konar.praca licencjacka budzet gminy .Pawlowski- bartosz. Red. - prawo europejskie w pracach
parlamentarnych : przewodnik poselski .Welsing- caroline. - hrmarketing : nowe spojrzenie na role hr-u w
firmie .Algorytmy mrowkowe w naukach ekonomicznych i zarzadczych.praca licencjacka budzet gminy
.Zgoda wspoluprawnionego malzonka na dokonanie czynnosci prawnej..Wsparcie osob niepelnosprawnych
w unii europejskiej- ze szczegolnym uwzglednieniem srodkow europejskich funduszy strukturalnych- na
przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Ksztaltowanie wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa unii
europejskiej.Uklad pracy magisterskiej.Polska droga do schengen..Pisanie prac kontrolnych.Badanie
zaleznosci miedzy satysfakcja z pracy i identyfikacja pracownika z miejscem pracy a wiekiem i stazem na
przykladzie starostwa powiatowego w zawierciu.Ocena podatku vat na podstawie oknopol sp. Z o.o. w latach
2005-2009.Ocena kondycji finansowej banku komercyjnego na podstawie jednostkowych sprawozdan
finansowych.Rola ubezpieczen grupowych w motywowaniu pracownikow.Odszkodowanie za niesluszne
skazanie- niewatpliwie niesluszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie.Udzielanie pomocy osobom
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niepelnosprawnym w powiatowym centrum pomocy rodzinie w sieradzu.Status prawny najwyzszej izby
kontroli.Analiza poziomu i truktury bezrobacia powiatu czestochowskiego w ltach 2006-2010.praca
licencjacka budzet gminy .Instytucja swiadka koronnego w polskim procesie karnym z uwzglednieniem
rozwiazan swiatowych.Odszkodowanie i zadoscuczynienia za niewatpliwie niesluszne zatrzymanie.Formy
gospodarowania nieruchomosciami w swietle ustawy o gospodarce nieruchomosciami.Prawo do obrony
oskarzonego w polskim procesie karnym.Misja i wizja firmy jako droga do rynkowego sukcesu.Proces
komunikacji w szkole tradycyjnej i alternatywnej..Techologie tradycyjne oraz wykonawstwo systemowe i
ekonomika robot wykonczeniowych w budownictwie jednorodzinnym praca inzynierska
budownictwo.Wspolczesne problemy dotyczace ochrony danych osobowych.Wykorzystanie systemow
logistycznych w zarzadzaniu przedsiebiorstwem i ich wplyw na poziom logistycznej obslugi
klienta.Czerniawski- ryszard. - pomiedzy prawem a finansami : poradnik czlonka rady nadzorczej spolki
akcyjnej .Kultura organizacyjna w urzedzie skarbowym w miescie x.Dowod z zeznan swiadka w
postepowaniu karnym.Orientacja na pacjenta jako istotny element systemu zarzadzania jakoscia w sluzbie
zdrowia.Zawislinska- izabela. Red. - wspolczesne panstwo a dlug publiczny : dylematy i mity
.Przedsiebiorstwo miedzynarodowe - wybrane mechanizmy jego funkcjonowania na przykladzie dryvit
systems- inc..Promocja gospodarstw agroturystycznych na przykladzie bolimowskiego parku
krajobrazowego.Wplyw jakosci na lojalnosc klientow bankowych.Leasing jako forma finansowania inwestycji
w polsce. Unormowania prawne oraz perspektywy rozwoju.Rola i znaczenie centrum logistycznego na
przykladzie mszczonowa.Wybrane aspekty uczestnictwa polski w unii gospodarczej i walutowej.Zarzadzanie
logistyczne systemem dystrybucji w branzy motoryzacyjnej.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie oferty banku bph s.a..Zarzadzanie turystyka w ojcowskim parku
narodowym.Wykorzystanie sprawozdania finansowego w analizie finansowej przedsiebiorstwa.Obowiazek
informacyjny pracodawcy w zbiorowym prawie pracy.Outsourcing technologii informatycznych przykladem
uslugi nowej generacji.Zadania i funkcje pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy
spolecznej w proszkowie w latach 2006-2007..Zwolnienia grupowe z przyczyn niedotyczacych
pracownikow.Wykorzystanie metod rozwiazywania konfliktow w wybranym przedsiebiorstwie.Armstrongmichael (1928- ) - wartosciowanie stanowisk pracy : przestrzeganie zasady rownej placy w praktyce
.Dzailalnosc inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie tomaszowa mazowieckiego w
latach 2002-2006..Problemy rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 1994-2004
(na przykladzie gminy sulejow).Analiza sprawozdawczosci finansowej w przedsiebiorstwie na przykladzie gsg
sp. Z o.o. W zabrzu.Przestepczosc kobiet - przyczyny- struktura- dynamika i reakcje prawnokarne..praca
licencjacka budzet gminy .Opakowanie jako element strategii marketingowej.Ustroj konstytucyjny stanow
zjednoczonych ameryki w ujeciu historycznym.Konstrukcja i rodzaje umowy kredytu
bankowego..Wykorzystanie funduszy strukturalnych do promocji eksportu msp.Ocena ofert kredytowych w
zakresie udzielania kredytow hipotecznych przez banki uniwersalne i hipoteczne w polsce..Tworzydlodariusz (1974- ). Red. - public relations w czasach mp3 i internetu .Efektywnosc systemow zarzadzania
transportem.Ocena sytuacji przedsiebiorstwa narzedziami analizy finansowej: teoria i zastosowanie
praktyczne..praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie w roli czynnika motywacyjnego w
firmie.Ekonomiczne aspekty agroturystyki w wojewodzrwie pomorskim..Stosunki panstwo - kosciol we
francji od roku 1789 do wspolczesnosci.praca licencjacka budzet gminy .Sonnenfeld- jeffrey a. - powrot do
kariery : jak wielcy liderzy naprawiaja zlamane kariery? .Brzezinska-rawa- anna. Red. - panstwo a
gospodarka .Zmiany w systemie podatku vat w polskiej gospodarce.praca licencjacka budzet gminy .Srodki
karne..Wybrane srodki nadzorcze komisji nadzoru finansowego wobec bankow.Leasing jako forma
finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw akcesji polski do unii
europejskiej na funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw.Nowe formy promocji kultury polskiej
przez adaptacje obiektow zabytkowych na obiekty komercyjne na przykladzie palacu wezykow w
paszkowce..Leasing i faktoring jako zrodla finansowania w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Kondycja finansowa spolki internetowej - z ilustracja na przykladzie.praca licencjacka budzet gminy
.Usluga medyczna jako specyficzny rodzaj produktu marketingowego na przykladzie niepublicznego zkladu
opieki zdrowotnej przychodnia lekarska w klomnicach.Analiza systemu motywacyjnego w organizacji (na
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przykladzie biblioteki politechniki lodzkiej).Wykorzystanie metod analizy finansowej w ocenie
funkcjonowania przedsiebiorstwa t.c. Debica s.a w latach 2010-2012.Znaczenie zarzadzania ryzykiem
projektu na przykladzie zmian przeprowadzonych w firmie x.Pierwszenstwo do przyznania gospodarstwa
rolnego w trakcie dzialu spadku w ustawodawstwie polskim i francuskim.Rozwoj hotelarstwa miasta
czestochowy.Przestepstwa nieuczciwej konkurencji wsrod przedsiebiorcow.Ocena jakosci uslug swiadczonych
przez dom pomocy spolecznej w swietle opinii klientow.Dowod z zeznan swiadka w ogolnym postepowaniu
administracyjnym.Praca licencjacka pedagogika wczesnoszkolna.Wznowienie postepowania sadowego na
wniosek strony.Pisanie prezentacji maturalnych.Procesowa problematyka przesluchania swiadka.Dzialalnosc
innowacyjna wspierana funduszami venture capital.Szkolnictwo ponadgimnazjalne na terenie powiatu
klobuckiego na przykladzie zespolu szkol nr 3..Separacja malzenstwa w prawie polskim i w prawie
koscielnym.Skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie sie karze. Zagadnienia teoretyczne i badania
aktowe.Wplyw gospodarki odpadami na rozwoj spoleczno-gospodarczy miasta i gminy chojnow..Decyzja w
postepowaniu administracyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc cudzoziemcow w
polsce.Jakosc zycia kierowcow samochodow ciezarowych obserwacja uczestniczaca.Odpowiedzialnosc
nabywcy przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa w prawie podatkowym.Proces
rekrutacji i selekcji pracownikow jako element warunkujacy rozwoj przedsiebiorstwa na rynku europejskim
na przykladzie tabex sp.j..Prezentacja oraz ewidencja kosztow dla celow sprawozdawczosci finansowej na
przykladzie przedsiebiorstwa energetycznego systemy cieplownicze s.a. w czestochowie.Status
uchodzcy.Plan zarzadzania sytuacja kryzysowa jedna z funkcji public relations na przykladzie firmy wenkla sp
z o. O. W poznaniu.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich socjologia.Zarzadzanie
produkcja i utrzymaniem ruchu maszyn w przedsiebiorstwie meblarskim..Strategie marketingowe w
pozyskiwaniu klientow na podstawie hurtowni instalacyjno- sanitarnej.Postawy pracownikow wobec zmiany
w organizacji na pzrykladzie nauczycieli.Udzial strony w postepowaniu administracyjnym..praca licencjacka
budzet gminy .System automatycznej identyfikacji w gospodarce magazynowej.Efektywnosc rekrutacji
pracownikow w przedsiebiorstwach turystycznych.Kryzys walutowy i jego implikacje dla gospodarki na
przykladzie kryzysu w argentynie w latach 2001-2002.Wplyw ulg podatkowych w podatku dochodowym od
osob fizycznych na sytuacje majatkowa rodziny -wybrane zagadnienia.Postepowanie ze skazanymi
uzaleznionymi od alkoholu- narkotykow- srodkow psychotropowych oraz niepelnosprawnymi fizycznie i
psychicznie..praca licencjacka budzet gminy .Motywacja jako skuteczne narzedzie zarzadzania na przykladzie
serwis blachownia sp. Z o. O..Prace inzynierskie.Integracja polski z unia europejska- a dzialalnosc importowa
i eksportowa malych przedsiebiorstw.Polozenie prawne zwiazku gmin wyznaniowych zydowskich w
polsce.Tematy prac magisterskich bankowosc.Praca magisterska wzor.Ocena mechanizmu kontroli i jego roli
w zarzadzaniu zasobami ludzkimi przedsiebiorstwa na przykladzie mpk s.a. w krakowie.Miedzynarodowa
architektura finansowa..Mukherjee- a. S. - the spider’s strategy : creating networks to avert crisis- create
change- and really get ahead .Walerjan- dorota. - marketing a podatki w 2009 roku : reklama- reprezentacjapromocja- skutki w pit- cit i vat .Bělohlávek- alexander j. - rozporzadzenie rzym i- konwencja rzymska :
komentarz..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw pozytywnego i negatywnego motywowania na
efektywnosc pracownikow na podstawie wybranych salonow obuwniczych.Model postepowania
administracyjnego w stanach zjednoczonych.Tematy prac magisterskich.Derywaty w ograniczaniu ryzyka
stopy procentowej..Ocena skutecznosci dzialan public relations w kreowaniu wizerunku komendy
powiatowej policji w olesnie..Kryminologiczne aspekty naduzywania alkoholu przez kobiety.Publicznoprawne problemy pomocy panstwa.Stanowisko prezydenta w systemie ustrojowym polski w latach 19891997..Planowanie jako instrument zarzadzania w instytucjach samorzadowych.Projekt pawilonu handlowego
praca inzynierska budownictwo.Ocena systemu produkcyjnego w oparciu o zasady toyoty..Bon edukacyjny a
finansowanie oswiaty.Penalizacja bezkolizyjnego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzezwosci a zasada
subsydiarnosci prawa karnego.Srodki unii europejskiej jako zrodlo finansowania rozwoju turystyki w gminie
janow.Kierunki zmian dzialan marketingowych na polskim rynku farmaceutycznym – wieloplaszczyznowa
analiza na wybranych przykladach.Zawieszenie procesu cywilnego z przyczyn prejudycjalnych(art 177&1 pkt
1-4 kpc).Dostep do informacji publicznej w elektronicznej administracji.Systemy motywacyjne w zarzadzaniu
personelem.Jezyk jako element kultury organizacyjnej.Pozyskiwanie i gospodarowanie srodkami unii
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europejskiej w samorzadach na przykladzie miasta mszana dolna..Kontrola podatkowa a kontrola skarbowa
w przedsiebiorstwie.Motywowanie funkcjonariuszy policji na przykladzie wybranej komendy
powiatowej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Bezwzgledny charakter zakazu
tortur okreslonego w art. 3 europejskiej konwencji praw czlowieka oraz innych aktach prawa
miedzynarodowego w swietle zwalczania zjawiska terroryzmu.Analiza rentownosci i plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa x w latach 2000-2003.Wykorzystanie rachunku przeplywow pienieznych w analizie
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie f.f. i l.sniezka s.a..Kobiety znane i nieznane w przekazie
reklamowym a postrzeganie reklamy przez potencjalnych nabywcow.Analiza rynku motocyklowego w
polsce.Analiza systemu elektronicznej rezerwacji hotelowej brilliant hotelsoftware.Wplyw kultury
organizacyjnej na adaptacje do pracy nowo zatrudnionych pracownikow na przykladzie firmy cc
montage.Dzialalnosc kredytowa banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w wodzislawiu
slaskim..Ekologistyka jako instrument zarzadzania w gospodarce odpadami (na przykladzie gminy miasta
tomaszow mazowiecki).Sposoby motywowania pracownikow na przykladzie pozyczka banku s.a..Zasady
prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym na przykladzie grupy tp.Przeciwdzialanie bezrobociu na
lokalnym rynku pracy w powiecie kolnenskim..Agencja bezpieczenstwa norodowego w stanach
zjednoczonych.Liga narodow w ksztaltowaniu bezpieczenstwa i pokoju w europie.Tabaszewska- edyta. Red. zarzadzanie wiedza a inne koncepcje zarzadzania : problemy integracji .Wplyw turystyki na ksztaltowanie
marki miasta krosna.Borowski- jakub. - integracja monetarna : wyzwania dla polski .Gospodarcze znaczenie
sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie powiatu suskiego.Zarzadzanie wybranymi
podsystemami logistycznymi w przedsiebiorstwie mleczarskim..Jak sie pisze prace licencjacka.Wprowadzenie
przedsiebiorstwa na gpw- jako sposob na pozyskanie kapitalu- na przykladzie monnari trade s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Mirek- agata (1970- ). Red. - zakony zenskie w prl : prawo instrumentem walki
wladz komunistycznych z kosciolem i zakonam.Regulacja przepadku korzysci majatkowych pochodzacych z
przestepstwa w czesci ogolnej kodeksu karnego z 1997 r..Wadliwosc oswiadczen procesowych stron w
postepowaniu administracyjnym..Marketing bankowy jako determinanta konkurencyjnosci banku..zrodla i
konsekwencje stresu w srodowisku pracowniczym.Internet jako nowoczesne medium w reklamie.Analiza
systemu logistycznego przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie zakladu odlewniczego..Finansowanie
dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw.Wplyw struktury finansowania na wartosc
przedsiebiorstw w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Analiza otoczenia konkurencyjnego na przykladzie
spolki indykpol..Samoistne oddzialywanie wejscia w zycie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia
1997 roku na obowiazywanie ustaw wczesniejszych.Skuteczne zarzadzanie w organizacjach pozarzadowych
na przykladzie fundacji dzielo nowego tysiaclecia..Skazanie bez rozprawy w postepowaniu karnym i w
postepowaniu w sprawach o wykroczenia.Analiza rachunku wynikow na przykladzie elektrowni belchatow
s.a..Zasady finansowania i ocena gospodarki majatkowo-finansowej klubow sportowych na przykladzie pilki
noznej.Zrodla finansowania przedsiebiorstwa - leasing a kredyt.Rozwoj portugalii i jej regionow w kontekscie
polityki regionalnej unii europejskiej.Wplyw restrukturyzacji na procesy zarzadzania w hucie szkla
gospodarczego zawiercie s.a. w oparciu o analize ekonomiczno-finansowa w latach 2000 - 2005.Kultura
organizacyjna - zrodlo konfliktu czy dazenie do kompromisu.Zrodla finansowania inwestycji na przykladzie
sektora msp na terenie opolszczyzny..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Nauczanie religii w publicznych szkolach w polsce. Aspekt prawny.Wspieranie finansowe gospodarstw
rolnych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wskaznikowa jako metoda oceny sytuacji ekonomicznej na
przykladzie przedsiebiorstwa lsi s.a. w latach 2005-2007.Promocja i inne elementy marketingu na przykladzie
opoczno s.a..Uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej w gminie ( na przykladzie gminy
ozorkow).Analiza zagadnien dotyczacych problematyki przestepstwa ubezpieczeniowego w polskim prawie
karnym.Ewolucja metod oceny finansowej przedsiebiorstw.Analiza miedzynarodowych procesow
logistycznych na przykladzie firmy dhl express..Znaczenie placowych i pozaplacowych narzedzi motywacji - na
podstawie badan w kopalni wegla kamiennego jankowice..praca licencjacka budzet gminy .Lokalizacja jako
czynnik rozwoju centrow logistycznych (na przykladzie gminy strykow).Motywowanie pracownikow jako
element systemu zarzadzania w bre banku s.a..Gadzety reklamowe - analiza porownawcza ofert wybranych
dystrybutorow.Dopuszczenie dowodu z zeznan swiadka koronnego w polskim procesie karnym.Wystepek o
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charakterze chuliganskim.Kosztorys jako wstepna wycena inwestycji w nieruchomosci na przykladzie
kolektorow slonecznych.Sponsoring jako jedna z form finansowania klubu sportowego na przykladzie ckm
wlokniarz czestochowa..Ocena sytuacji finansowej jednostki budzetowej na przykladzie miejsko-gminnego
osrodka pomocy spolecznej w zelowie.Opieka dyplomatyczna na tle miedzynarodowego systemu ochrony
praw czlowieka.praca licencjacka budzet gminy .Marketing szeptany w tworzeniu wizerunku firmy rynku
uslug medycznych ( na przykladzie prywatnego gabinetu lekarskiego).Przestepstwa narkotykowe – ksztalt
polskiej polityki narkotykowej w oparciu o analize wybranych przepisow karnych ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. O przeciwdzialaniu narkomanii.Ksztalcenie i rozwoj pracownikow na przykladzie zespolu szkol w
konarach.Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej banku pekao s.a. w latach 2001- 2005.Czernicki- filip. Red.
- uslugi portow lotniczych w unii europejskiej i w polsce a prawo konkurencji i regulacje lotnis.praca
licencjacka budzet gminy .Ochrona praw osobistych a tymczasowe aresztowanie.praca licencjacka budzet
gminy .Nieuczciwa reklama na tle prawa polskiego i europejskiego.Rola powiatowego urzedu pracy w
zwalczaniu bezrobocia na przykladzie powiatu radomszczanskiego.Controlling jako innowacyjne narzedzie
skutecznego zarzadzania.Kultura organizacyjna w komendzie powiatowej strazy pozarnej w strzelcach
opolskich w xxi w..Ocena realizacji ustawy o dostepie do informacji publicznej w gminach wojewodztwa
opolskiego..Zarzadzanie zasobami ludzkimi ii.Analiza porownawcza zjawiska bezrobocia w wojewodztwie
mazowieckim i slaskim.Skutecznosc narzedzi wykorzystywanych w zwalczaniu bezrobocia na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w tarnowie.Stosunki unia europejska-rosja. Historia i stan aktualny..Strategie
produktowe przedsiebiorstw miedzynarodowych (na przykladzie caparol polska- sp. Z o.o.).Europejski bank
centralny - jego rola- znaczenie i funkcje w europejskim systemie bankow centralnych..Zarzadzanie jakoscia
przy wytwarzaniu wyrobow z drewna..Tanie pisanie prac.Wstep do pracy licencjackiej.Zabezpieczenia
przeciwpozarowe obiektow produkcyjnych w aspekcie bezpieczenstwa pracy.Nadplata w polskim prawie
podatkowym.Nowoczesne narzedzia wspomagajace zarzadzanie logistyka.Planowanie kariery zawodowej
uczniow - zastosowanie teorii j. Hollanda.praca licencjacka budzet gminy .Uslugi ubezpieczeniowe w
zarzadzaniu ryzykiem dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..Wolnosc sumienia i religii w
unormowaniach prawa polskiego.Prawno-kryminalistyczne aspekty dowodu z badan dna..Aktywnosc
ekonomiczna a stosunki a stosunki miedzynarodowe na przykladzie wybranych polskich placowek
dyplomatycznych w republice federalnej niemiec.Fundusze unijne jako zrodlo finansowania zadan
publicznych w gminie.Uslugi hotelarskie i ich promocja na przykladzie hotelu mercure patria w
czestochowie.Wiarygodnosc sprawozdan finansowych rozpatrywana w kontekscie zmian na rynkach
globalnych..praca licencjacka budzet gminy .Praktyczne problemy stosowania przepisow o gospodarowaniu
odpadami w swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Satysfakcja uzytkownikow z
uslug pkp.Koncepcje strategiczne funkcjonowania i rozwoju wspolczesnych przedsiebiorstw - analiza
teoretyczna.Finansowanie rynku nieruchomosci.Formy partycypacji pracowniczej..
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