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Handel ludzmi jako zorganizowana dzialalnosc przestepcza.System wynagrodzen w lokalnym banku
spoldzielczym.praca licencjacka budzet gminy .Stereotypy plci w reklamie.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa branzy telekomunikacyjnej tp s.a. w latach 2005 -2010.Podatkowe aspekty procesow
restrukturyzacyjnych spolek kapitalowych.Podopieczni i ich opiekunowie - malopolski rynek uslug
opiekunczych dla osob starszych..Dzialania marketingowe podejmowane w aptece x.Ocena wdrazania
systemu informatyczno-rachunkowego w placowce oswiatowej.Naduzywanie pozycji dominujacej gminy w
gospodarce komunalnej.Ustroj konstytucyjny.Ubezpieczenia przewozow materialow niebezpiecznych
transportem drogowym w polsce w latach 2000-2004.praca licencjacka budzet gminy .Diagnostyka zdolnosci
kredytowej przedsiebiorstwa w latach 2000-2004.Analiza dzialalnosci depozytowej bgz w latach 20062010.Handel ludzmi jako forma przestepczosci zorganizowanej w europie.Dzialania promocyjne
deweloperow i producentow na rynku nieruchomosci.The issue of the quality in chosen companies of the
motor branch..Szkolenia zawodowe i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikow jako czynniki
wplywajace na wydajnosc pracy. Na przykladzie sieci selgros.Rekrutacja- selekcja i dzialalnosc oddzialow
specjalnych zandarmerii wojskowej.E-marketing w branzy fmcg.Product placement w serialach telewizyjnych
na podstawie wybranych przykladow.Budzet zadaniowy jako instrument zarzadzania nowoczesna gospodarka
w polsce.Funkcjonowanie elementow systemu produkcyjnego w odniesieniu do wytwarzania produktu dla
budownictwa..Wplyw procesow prywatyzacyjnych na rynek pracy w polsce w latach 2000-2003.Rola
prokuratora w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Istota i zrodla rotacji
pracownikow w urzedzie miasta krakowa..Analiza budzetu gminy mykanow w latach 20062010.Licencjat.Odpowiedzialnosc konstytucyjna w wybranych panstwach europejskich i stanach
zjednoczonych ameryki polnocnej..Tomidajewicz- janusz jerzy. Red. - prywatyzacja w polsce a ksztaltowanie
europejskiego ladu spolecznego .praca licencjacka budzet gminy .Opakowania produktow niebezpiecznych
w transporcie lotniczym.Rozwoj klastrow i parkow technologicznych w regionie lodzkim.Porownanie
wybranych standardow sprawozdawczosci finansowej: international financial reporting standarda (mssf) i
u.s. generally accepted accounting principles (u.s. gaap).Pranie pieniedzy w prawie unii europejskiej na
przykladzie prawa polskiego.Wplyw wejscia polski do unii europejskiej na lokalny rynek pracy na przykladzie
powiatu oleskiego..Rozrachunki publicznoprawne w przedsiebiorstwie na przykladzie zakladu mechaniczno odlewniczego zelmot w szczytach.Wybrane problemy obiektywnego przypisania skutku w przypadku
niepowodzenia czynnosci leczniczych.Projekt kladki dla pieszych z podwieszanym przeslem w konstrukcji
stalowej praca inzynierska budownictwo.Tuzimek- rafal. - decyzje finansowe w spolkach gieldowych a
wartosc akcji .Rola normalizacji jakosciowej i prawnej w ekologistyce.Przestepstwo uporczywego nekania w
polskim prawie karnym .Wykorzystanie rachunku bankowego w obsludze finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Wykorzystanie promocji jako narzedzia marketingu terytorialnego na przykladzie gminy
konstantynow lodzki.Pisanie prac magisterskich kielce.Ocena wykorzystania srodkow unii europejskiej w
dzialalnosci gminy slawkow w latach 2007-2011.Organizacja i funkcjonowanie systemu penitencjarnego w
polsce.Wplyw otoczenia na ksztaltowanie relacji przedsiebiorstwa z klientem.Kryminalistyczna problematyka
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upozorowanych przestepstw przeciwko zyciu i zdrowiu.Analiza ekonomiczna niepublicznego zakladu analiz
medycznych.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - modernizacja dla spojnosci spoleczno-ekonomicznej w
czasach kryzysu .Gospodarowanie odpadami na przykladzie powiatu i gminy belchatow.Funkcjonowanie
umowy dozywocia.Zarzadzanie finansami gminy tomaszow mazowiecki.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie poczta polska na przykladzie rup lodzpoludnie..Efektywnosc wykorzystania srodkow trwalych w przedsiebiorstwie x.Drewniana konstrukcja
przekrycia hali wielofunkcyjnej o rozpietosci 30 m. Praca inzynierska budownictwo.Dobor pracownikow w
procesie ksztaltowania zasobow kadrowych organizacji.Dzialania marketingowe podejmowane w aptece
x.Izdebski- hubert (1947- ). Red. - finanse komunalne a konstytucja .Projekt techniczny doskonalenia jakosci
produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslowego..Zarzadzanie zasobami ludzkimi we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Specyfika funkcjonowania i zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach.Podatek
od towarow i uslug na tle zmian 112 dyrektywy unii europejskiej.Kobiety na rynku pracy. Analiza przypadkow
malej firmy i korporacji.Struktura wydatkow budzetu gminy na przykladzie gminy reczno w latach 20052009.Wplyw czynnikow kulturowych na reklame miedzynarodowa.Analiza konkurencyjnosci grupy
kapitalowej iti s.a. na podstawie dywersyfikacji dzialalnosci.Ustroj- zadania- podatki- ewidencja dzialalnosci
gospodarczej i rolnictwo w gminie biecz..Prace dyplomowe.Analiza efektywnosci ekonomicznej dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa marpol.Wplyw zasad ewidencji ksiegowej na
przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej podmiotow gospdoarczych..Przedsiebiorczosc jednostki
zalozycielskiej recepta na sukces przedsiebiorstwa na przykladzie grupy polbau.Funkcjonowanie instytucji
kultury o charakterze narodowym na przykladzie british museum w londynie oraz muzeum narodowego w
krakowie - analiza porownawcza..Zarzadzanie projektem eksploracji danych.Adverexpert: the expert system
supporting the radio advertising campaign management.Stwierdzenie niewaznosci decyzji jako wyjatek od
zasady trwalosci aktow administracyjnych..Znaczenie uznania za strone wojujaca w swietle rozwoju
wspolczesnych stosunkow miedzynarodowych i prawa miedzynarodowego ze szczegolnym uwzglednieniem
armii wyzwolenia kosowa.Determinanty bezpieczenstwa handlu elektronicznego.Kierowanie personelem w
jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie centrum ksztalcenia praktycznego.Dostosowania w
polsce do wymogow regulacji unii europejskiej w sektorze transportu drogowego.praca licencjacka budzet
gminy .Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia jako sposob budowania sprawnej i skutecznej administracji
samorzadowej na przykladzie urzedu miasta krakowa..Ogledziny miejsca zabojstwa ze szczegolnym
okrucienstwem; ujawnianie i zabezpieczanie sladow.Kierowanie konfliktem w organizacji.Czyn nieuczciwej
konkurencji w orzecznictwie krajowej izby odwolawczej..Prace magisterskie fizjoterapia.Podatki lokalne jako
zrodlo zasilania budzetow jednostek podstawowych na przykladzie gminy zabierzow w latach 20062010..Przestepczosc i reakcja karna wobec uzytkownikow narkotykow.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym
ludnosci na przykladzie dzialalnosci banku spoldzielczego pa-co-banku v/o koluszki.Logistyka praca
magisterska.Szkolenia jako narzedzie rozwoju kompetencji na przykladzie firmy pliva krakow sa..Zarzadzanie
wiedza i danymi w programie lojalnosciowym. Casus firmy bp polska sp. Z o.o..Ujmowanie i rozliczanie roznic
kursowych wedlug zasad rachunkowosci i prawa podatkowego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projekcie
pod nazwa partnerstwo inicjatyw nowohuckich - inicjatywa wspolnotowa equal.Konkurencyjnosc okregowej
spoldzielni mleczarskiej w radomsku oraz jej produktow na rynku krajowym.Wplyw otoczenia na wyniki
edukacyjne osagane przez uczniow klas iv-v i vi szkoly podstawowej.Sytuacja prawna jednoosobowego
wspolnika w spolce w z o.o..zrodla finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Logistyka dystrybucji przedsiebiorstw obslugujacych rolnictwo.praca licencjacka budzet
gminy .System wynagrodzen w organizacji jako element polityki motywacji.Dowod z zeznan swiadka w
ogolnym postepowaniu administracyjnym.Pisanie prac mgr.Pisanie prezentacji maturalnych.Wstep do pracy
magisterskiej.Procedury egzekucyjne w praktyce fiskalnej /na podstawie podatku vat/.Zarzadzanie zmiana
organizacyjna w przedsiebiorstwie turystycznym w czasie kryzysu..Dzialalnosc promocyjna na rynku uslug
internetowych.Transgraniczna opieka medyczna w prawie unii europejskiej.Instytucja warunkowego
umorzenia postepowania karnego w prawie polskim.Postepowanie przyspieszone w polskim procesie
karnym.Handel zywym towarem na gruncie prawa europejskiego w xxi wieku.Przedsiewziecia w cementowii
gwarantujace czystsza produkcje.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce.Partnerstwo publiczno..

..
prywatne na przykladzie kapieliska fala w lodzi.Motywacja pracownikow w pec - spolka z o.o. Jako element
zarzadzania.Restrukturyzacja i perspektywy rozwoju kopaln wegla brunatnego w polsce na przykladzie
kopalni wegla brunatnego belchatow s.a..Strategia rozwoju i konkurowania dostawcow komponentow
budownictwa sportowego na przykladzie firmy tilia s.a..Integracja bankowo - ubezpieczeniowa na
przykladzie grupy pzu.Jakosc w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa uslugowego (na przykladzie oddzialu
dzieciecego szpitala w przasnyszu).Pomoc malym i srednim przedsiebiorstwom ze srodkow zagranicznychpublicznych i prywatnych.Analiza dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie pko bp s.a. w latach 20012004.Plan pracy magisterskiej wzor.Parlament republiki wloskiej..Dzialalnosc krakowskiego teatru
kto.Kupony jako narzedzie promocji sprzedazy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w agendach rzadowych (na
przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa).Wplyw kryzysu gospodarczego na sposoby
wzmacniania motywacji pracownikow sektora bankowego w polsce na przykladzie wybranego
banku.Wykorzystanie systemow informatycznych w strategicznym zarzadzaniu zintegrowanymi lancuchami
dostaw..Rola menedzera w kontekscie rozwoju przedsiebiorstwa rodzinnego.Istota i zrodla przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstwa w sektorze budowlanym.Prawne aspekty instytucji urlopu na
zadanie.Wplyw komunikacji wewnetrznej na rozwoj firmy w opinii pracownikow przedsiebiorstwa
meteor.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwie xyz..Analiza ryzyka
kredytowego na podstawie banku spoldzielczego w pajecznie.Budzet gminy na przykladzie gminy proszkow
w latach 2008 - 2010..Strategia ligistyczna w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy zpl wigolen s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Ewolucja udzialu czynnika spolecznego w polskim procesie karnym.Analiza jakosci
powlok ochronnych na czesciach z roznych tworzyw dla przemyslu samochodowego..Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w administracji publicznej (na przykladzie urzedu statystycznego w bialymstoku).Tematy pracy
magisterskiej.Amortyzacja srodkow trwalych na wybranym przedsiebiorstwie i jak to wplywa na wynik
finansowy.praca licencjacka budzet gminy .Przyczyny niewaznosci postepowania cywilnego.Wycena
instrumentow pochodnych na przykladzie kontraktow terminowych i opcji notowanych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.Prace magisterskie z administracji.Strategia marketingowa przedsiebiorstwa (na
przykladzie zakladu konstrukcji stalowych z-1 zugil s.a.).Wplyw wyniku finansowego na sytuacje majatkowofinansowa w zakladach cukierniczych michas a. Szymczyk- k. Chojnacka-szymczyk spolka jawna.Rekrutacja i
dobor kadr casus tyskie browary ksiazece s.a..Zarzadzanie przedsiewzieciami kulturalnymi przez podmioty
publiczne- prywatne i spoleczne..Lipiec-warzecha- ludmila. - ustawa o odpowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finansow publicznych : komentarz .Kryteria oceny finansowej dzialalnosci otwartych funduszy
emerytalnych..Wycena wartosci spolek gieldowych - wartosc rynkowa a wartosc ksiegowa spolek.Ocena
dzialalbnosci lukas banku s.a. w zakresie kredytow konsumpcyjnych w latach 2002-2005.Dywersyfikacja
ryzyka inwestycyjnego akcji przedsiebiorstw notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie z
wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porownawczej..Kredytowe instrumenty pochodne.Internet
jako nosnik reklamy na przykladzie biura podrozy itaka..Analiza dtrategii dystrybucji na przykladzie f.p.h.
emmaco..praca licencjacka budzet gminy .Sposob traktowania osob pozbawionych wolnosci w swietle
orzeczen nowego europejskiego trybunalu praw czlowieka..Odrebna wlasnosc lokalu - powstanie i
wygasniecie prawa- przedmiot wlasnosci i jego zmiany..Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno rekreacyjnej na obszarze ltg brzeska wies historyczna..Czyn nieuczciwej reklamy w ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow na podstawie
przedsiebiorstwa barda..Efektywne zarzadzanie kultura jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego.
Przyklad strategii rozwoju jury krakowsko-czestochowskiej.Przestepstwo kazirodztwa w polskim systemie
prawnym.Wplyw wydarzen muzycznych na rozwoj turystyki w krakowie.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Sadomski- jacek. - konflikt zasad - ochrona dobr osobistych a wolnosc prasy
.Gospodarowanie zabytkami a rozwoj turystyki w gminie wielun.praca licencjacka budzet gminy .Strategia
rynkowa firmy stomil sanok s.a..Ogledziny miejsca kradziezy z wlamaniem na zywiecczyznie..Techniczna
infrastruktura komunalna jako czynnik stymulujacy rozwoj gmin na przykladzie gminy boleslawiec..Wybrane
instrumenty przewagi konkurencyjnej w organizacji non-profit na rynku szkolnictwa (na przykladzie szkoly
mistrzostwa sportowego w lodzi).Administracja polska w wolnym miescie gdansku.Zastosowanie
walutowych opcji czystych i egzotycznych oraz walutowych strategii opcyjnych na polskim rynku
..
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finansowym..Etyka urzednikow administracji publicznej.Szkolenia jako forma inwestowania w pracownika i
ich funkcja motywacyjna..Praca magisterska plan pracy.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
rachunkowosci zarzadczej we wdrazaniu strategicznej karty wynikow w jednostce samorzadu
terytorialnego.Ekonomiczne aspekty kredytowania wydatkow gospodarstw domowych.Terroryzm wspolczesne formy zagrozenia i prawnokarne metody przeciwdzialania w polskim ustawodawstwie.Prawa i
obowiazki malzonkow w polskim systemie podatkowym.Jak napisac plan pracy licencjackiej.Porownanie
kondycji finansowej polskich spolek gieldowych z branzy obuwniczej na przykladzie wojas s.a. i gino rossi
s.a..Rownosc w zatrudnieniu a zakaz dyskryminacji.Instytucja skargi subsydiarnej pokrzywdzonego w polskim
procesie karnym.Podstawy wznowienia postepowania sadowego.Nowe typy spolek w kodeksie spolek
handlowych.Odpowiedzialnosc spadkobiercow za zobowiazania podatkowe spadkodawcy.Agencje reklamy
zewnetrznej w polsce - analiza i ocena dzialalnosci na przykladzie firmy reklamowej de grat.Dzialania
promocyjne sektora bankowego w internecie - na przykladzie mbanku.Internet jako narzedzie promocji
turystyki kwalifikowanej na przykladzie turystyki podwodnej..Tarnowska- danuta. - roznice miedzy
dochodzeniem a sledztwem w polskim procesie karnym .Adaptacja hali przemyslowej w nowej soli dz. Nr
122/206 praca inzynierska budownictwo.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa gorazdze beton
sp. Z o.o..Rola ubezpieczen komunikacyjnych w samorzadzie terytorialnym na przykladzie gminy gostynin w
latach 2002-2007.Zastosowanie techniki rfid na przykladzie organizacji biblioteki uniwersytetu
lodzkiego.Ocena wdrazania koncepcji six sigma na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Prace magisterskie
turystyka.Procesy kierowania ludzmi w organizacji z uwzglednieniem praktyk stosowanych przez spoldzielnie
mieszkaniowa.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja pracy na przykladzie wybranych klinik.Prawa
polityczne w konstytucjach rzeczypospolitej polskiej i srodki ich ochrony.Kreowanie nowego produktu
bankowego na przykladzie raiffeisen bank polska s.a..Strategia rozwoju xyz do roku 2013..Strategie
zarzadzania kapitalem obrotowym na przykladzie spolek pbg s.a.- tell s.a. i eurocash s.a..Charakterystyka
porownawcza platform internetowych z sektora b2b oraz b2c.Procesy umiedzynaradawiania
przedsiebiorstw.Dopuszczalnosc zlotej akcji z ustawy z 3 czerwca 2005 r. O szczegolnych uprawnieniach
skarbu panstwa oraz ich wykonywaniu w spolkach kapitalowych o istotnym znazceniu dla porzadku
publicznego lub bezpieczenstwa publiczego na tle prawa wspolnotowego oraz polskiego porzadku
konstytucyjnego.Olins- wally. - wally olins: podrecznik brandingu .Dzialalnosc pomocowa bankowego
funduszu gwarancyjnego.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow elektroakustycznych..Przestepstwo
korupcji w sporcie profesjonalnym na przykladzie meczu pilki noznej.Najwyzsza izba kontroli w polsce w
latach 1919 - 2004.Zasada ne bis in idem w art. 54 konwencji wykonawczej do ukladu z schengen i w prawie
miedzynarodowym.Rekrutacja i selekcja - aspekt miedzynarodowy.Praca licencjacka cena.praca licencjacka
budzet gminy .Metafizyka uprawnien w teorii legalistycznej roberta nozicka.Kodyfikacje etyki w administracji
publicznej. Wzorce postepowania i odpowiedzialnosci pracownikow administracji publicznej.Ekonomiczne
koncepcje wyjasniania podejscia do przestepczosci.Rasizm w teorii i praktyce nazizmu w latach 19191945.Planowanie- realizacja i rozliczanie uslug samochodowo- sprzetowych przy zastosowaniu techniki
komputerowej na przykladzie isd huta czestochowa sp.zo.o..Przemoc domowa - studium
kryminologiczne.Ukryta reklama w prawie wspolnotowym- polskim i niemieckim.Zarzadzanie logistyczne
systemem dystrybucji i jego realizacja w praktyce.Wspieranie przedsiebiorczosci jako zadanie publiczne
realizowane przez samorzad terytorialny na przykladzie gminy starachowice.praca licencjacka budzet gminy
.Strategia zarzadzania lancuchem dostaw w przedsiebiorstwie spedpol.Analiza portfela technologicznego w
przedsiebiorstwie produkujacym szklo..Rozwoj kapitalu intelektualnego w ramach programu operacyjnego
kapital ludzki na przykladzie politechniki czestochowskiej.Zarzadzanie zadaniami publicznymi
wspolfinansowanymi z funduszy strukturalnych na przykladzie miasta czestochowy.Formy finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Karty platnicze jako instrument kredytowy na przykladzie oferty
detalicznej alior banku s.a..Kryminalizacja posiadania srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych w
ustawodawstwie polski oraz wybranych krajow unii europejskiej i rosji.Kontrasygnata aktow urzedowych
prezydenta rp na tle jego konstytucyjnych funkcji.Konstrukcja i perspektywy zmian podatku od
nieruchomosci..praca licencjacka budzet gminy .Rola internetu w komunikacji marketingowej miedzy
bankiem a klientem.Marketing na rynku nieruchomosci na przykladzie biur nieruchomosci polonia oraz
..
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home broker.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania rolnictwa. Analiza na przykladzie banku
spoldzielczego w krasnosielcu.Ocena elementow zarzadzania marketingowego w biurze podrozy rainbow
tours.Metody skladowania i kompletacji towarow i ich wplyw na usprawnienie obrotu towarowego w
magazynach.Wplyw instytucji spolecznych na ksztaltowanie systemu gospodarczego w polsce w okresie
transformacji..Stres - motywator czy demotywator? Analiza struktury stresu pracownikow firmy
energomontaz - polnoc s.a..Skutki niewykonania umowy przedwstepnej.Tematy prac licencjackich
ekonomia.Rola gospodarowania srodkami trwalymi w polityce rachunkowosci..Zasady polityki kadrowofinansowej w publicznych szkolach wyzszych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Ocena procesu
szkolen przez uczestnikow na przykladzie organizacji sektora bankowego..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Pelnomocnictwo w polskim prawie cywilnym z uwzglednieniem instytucji
prokury .Przestepstwo handlu ludzmi w kontekscie zasady nullum crimen sine lege.praca licencjacka budzet
gminy .Zaangazowanie zespolow nauczycieli w ewaluacje wewnetrzna..Odpowiedzialnosc dyscyplinarna
pracownikow administracji publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie reklamy w ksztaltowaniu
zachowan rynkowych konsumentow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza strategiczna przedsiebiorstwa
budowlanego na rynku unijnym..Lipka- anna. Red. - koszty jakosci zarzadzania kapitalem ludzkim a ryzyko
personalne : {q [hcm]} <-> hc risk : pr.Proba oceny doboru celow i osi priorytetowych wybranych rpo(na
przykladzie rpo wo- rpo ws- rpo wsl).Analiza finansowa fortis banku polska s.a. w latach 20012005.Zakopianskie uslugi hotelarskie w opinii klientow..Zastosowanie elementow marketingu w dzialalnosci
kulturalnej na przykladzie centrum sztuki i techniki japonskiej manggha.Specyfika dzialan marketingowych
na rynku nieruchomosci.Miedzynarodowe i krajowe prawne normy rachunkowosci leasingu.Funkcjonowanie
bankowosci elektronicznej.Funkcjonowanie rynkow kapitalowych w krajach arabskich-na przykladzie krajow
rejonu zatoki perskiej.Problematyka rozliczania podatku dochodowego od osob prawnych na przykladzie
przedzalni zawiercie s.a.Koszty wynagrodzen i ich wplyw na wynik finansowy jednostki - ewidencjaprezentacja- analiza kosztow wynagrodzen.Umowa nowacyjna.Informatyzacja w administracji publicznej –
cyfrowy urzad..Inwentaryzacja aktywow trwalych i wplyw na wynik finansowy gminy leki
szlacheckie.Falszowanie srodkow pienieznych i papierow wartosciowych na tle wybranych regulacji
prawnych.Proba usprawnienia zakladania oraz prowadzenia ksiag wieczystych poprzez ich
elektronizacje..Zakres dzialalnosci gospodarczej jednostek samorzadu terytorialnego.Nieruchomosci jako
zrodlo dochodow gminy na przykladzie gminy bukowno w latach 2008-2010.Komunikowanie sie w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w firmie get
consulting sp. Z o.o. W opolu)..Borkowska- stanislawa (1939- ). Red. - programy praca-zycie : z teorii i
praktyki .Mobbing jako forma przesladowania w miejscu pracy.Ocenianie pracownikow jako element
podejmowania decyzji personalnych w zarzadzaniu firma.Dzialalnosc polityczna margaret thatcher.Kredyt
hipoteczny w praktyce bankowej..Ocena konkurencyjnosci bankow w zakresie elektronicznych rachunkow
indywidualnych w gminie glucholazy..Analiza rynku pracy w polsce i unii europejskiej w latach 20002013.Marketing uslug politycznych w prezydenckich kampaniach wyborczych w usa i polsce.Projektowanie
strategii przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ewunia w blaszkach.Zarzadzanie naleznosciami jako
integralna czesc zarzadzania plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa.Sylwetka menadza w nowoczesnym
przedsiebiorstwie turystycznym.Dzialania zarzadu spolki publicznej w celu obrony przed wrogim
przejeciem.Strategie personalne stosowane w przedsiebiorstwach branzy chemicznej na przykladzie firmy
x.Sprawozdanie finansowe jako przedmiot badania przez bieglego rewidenta..Analiza kanalow
dystrybucyjnych w przedsiebiorstwie handlowym canpor.Mobbing jako istotna patologia w srodowisku
pracy.Zakres dzialalnosci gospodarczej jednostek samorzadu terytorialnego.Charakterystyka porownawcza
mafii sycylijskiej oraz przestepczosci zorganizowanej w polsce.System konstytucyjny republiki wegier. System
organow wladzy publicznej.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie wybranych gmin w polsce w latach 2004-2008.Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania
budzetowania w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Umorzenie zobowiazan podatkowych.Ocena poziomu
innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw w latach 2000-2007.praca licencjacka budzet gminy .Praca
licencjacka rachunkowosc.Analiza wynikow jednostki budzetowej na przykladzie szkoly podstawowej nr 1 w
kutnie.Ocena finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy krogal w latach 2007-2010.Budzetowanie
..

..
zadaniowe w gminach ze szczegolnym uwzglednieniem przedsiewziec inwestycyjnych (na przykladzie gminy
zelechlinek).Jednostki pomocnicze gmin.Zjawisko ubostwa i bezrobocia w polsce..Wynagrodzenia zarzadow
spolek jako efektywna forma motywacji.Logistyka w przedsiebiorstwie..Ocena fluktuacji kadr w wybranych
jednostkach samorzadu terytorialnego w latach 2005-2011.Znaczenie jakosci w procesie produkcyjnym
przedsiebiorstwa (na przykladzie kopalni odkrywkowej w borowcach).Krakowski rynek jako produkt
turystyczny.Doskonalenie zawodowe pracownikow w aspekcie przygotowania do zmian w organizacji na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w wieluniu.System zapewnienia jakosci wedlug norm iso serii 9000
na podstawie firmy fresenius kabi polska sp. Z o. O..Metody unikania podwojnego opodatkowania dochodu z
pracy najemnej w umowach bilateralnych.praca licencjacka budzet gminy .Kadra kierownicza jako zasob
strategiczny firmy.Zarzadzanie kanalami dystrybucji w przedsiebiorstwie przetworstwa drewna..Zarzadzanie
transportem drogowym w przedsiebiorstwie.Naruszenie i ochrona dobr osobistych w swietle
orzecznictwa.Wylaczenie sedziego w postepowaniu cywilnym.Pisanie prac mgr.praca licencjacka budzet
gminy .Mlodzi ludzie wobec wymagan rynku pracy.Pyka- michal. Red. - prawo ustrojowe unii europejskiej
.Komputeryzacja szkolnictwa a jakosc zarzadxzania szkola podstawowa- gimnazjum i szkola
ponadgimnazjalna..Analiza determinantow jakosci wyrobow ceramicznych..Pomoc spoleczna jako instytucja
zabezpieczenia spolecznego.Srodowisko informatyczne rachunkowosci - bariery- nowe wyzwaniaperspektywy rozwoju.Wlasciwosc miejscowa sadu w procesie.Analiza i ocena kondycji majatkowofinansowej przedsiebiorstwa quelle.Metody mierzenia efektywnosci zarzadzania w jednostkach sektora
publicznego na przykladzie instytucji kultury..Rozklad pozycia malzenskiego i ocena winy jego
spowodowania.Ramy koncepcyjne sporzadzania sprawozdan finansowych wczoraj- dzis i jutro - kalendarium
prac nowelizacyjnych.Ocena jakosci uslug z zakresu transportu osobowego na przykladzie.Rozkawalkowanie
zwlok - studium przypadku.Analiza porownawcza gospodarki budzetowej wybranych jednostek samorzadu
terytorialnego w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Jak wyglada praca
licencjacka.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w obliczu zmian organizacyjnych na przykladzie rt hotels
s.a..Stosunek pracy a prawa autorskie.Egzekucja sadowa z innych wierzytelnosci.Z problematyki podrabiania
towarow w zakresie dobr luksusowych..Emocje w reklamie dobr luksusowych..Szczegolne regulacje
dotyczace zatrudniania osob niepelnosprawnych w polskim systemie prawa.Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa rekor..Analiza finansowa przedsiebiorstwa wlodar w latach 2006 - 2010.Pozyskiwanie
pracownikow i doskonalenie ich umiejetnosci zawodowych w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie banku.Obnizenie kapitalu zakladowego w spolkach kapitalowych.Polskie rolnictwo w obliczu
przeobrazen zwiazanych z czlonkostwem polski w unii europejskiej.Plan zarzadzania nieruchomosciami na
przykladzie centrum handlowego port lodz w okresie od otwarcia do grudnia 2011..Wiszowaty- edward
(1949- ). Red. - panstwa- koscioly- policje w integrujacej sie europie .Ocena zarzadzania zespolami
pracowniczymi na przykladzie firmy x..Logistyka realizacji projektu na przykladzie konferencji
naukowej.zrodla finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie phu tomir.Pisze
prace licencjackie.Ocena kondycji finansowej banku spoldzielczego x w latach 2006-2008.Zarzadzanie
ochrona srodowiska naturalnego na przykladzie powiatu piotrkowskiego.Finansowanie i realizacja inwestycji
w instytucjach kultury podleglych jednostkom samorzadu terytorialnego na przykladzie zespolu piesni i tanca
slask im. Stanislawa hadyny w koszecinie.Analiza i ocena markowego produktu turystycznego na przykladzie
atrakcji turystycznych gminy olsztyn..Czynniki organizacyjno-ekonomiczne nowego przedsiewziecia w
poligrafii.praca licencjacka budzet gminy .Kisilowska- helena (1944- ). Red. - zrownowazony rozwoj jednostek
samorzadu lokalnego w swietle globalizacji gospodarczej : pra.Analiza gospodarki finansowej gminy miasta
belchatow w latach 2002-2004.Wplyw strategii dystrybucji na wyniki finansowe firmy na przykladzie
okregowej spoldzielni mleczarskiej w olecku.Organizacja transportu i dystrybucji w przedsiebiorstwie
meblarskim fameg sp.zo.o..Atrakcyjnosc polskiego rynku turystycznego na tle krajow unii europejskiej.Wzor
pracy licencjackiej.Informatyzacja administracji skarbowej jako sposob na usprawnienie procesu zarzadzania
systemem podatkowym w polsce..Doskonalenie procesu produkcyjnego kurtek z flauszu..Rola i zadania
samorzadu gminnego w pomocy spolecznej.Wprowadzenie na rynek i rozwoj malej firmy
transportowej.Motywacja jako element zarzadzania personelem w zakladzie mleczarskim.Pomoc spolecznajej organizacja i finansowanie na przykladzie gminy goworowo w latach 2005-2006..Kapital zagraniczny..

..
ewolucja unormowan prawnych.Trampingowe wyprawy przygodowe do krajow afrykanskich jako nowy
produkt na polskim rynku uslug turystycznych i alternatywa dla masowej turystyki.zrodla prawa
administracyjnego..praca licencjacka budzet gminy .Kontratyp dzialania w ramach uprawnien i obowiazkow
na przykladzie funkcjonariuszy policji.Rozwoj funkcji logistycznych w regionie (na przykladzie regionu
lodzkiego).Ocena jako element motywacji pracowniczej.Zoltners- andris a. - zwiekszanie efektywnosci dzialu
sprzedazy .Marzec- katarzyna. - a jak auto-handel : opodatkowanie handlu samochodami : skup i sprzedaz :
formy opodatkowania pr.Zarzadzanie produktem jako jeden z elementow marketingu mix na przykladzie
cementowni rudniki oddzialu przedsiebiorstw cemex polska sp z o.o..zrodla finansowania domow kultury w
polsce. Eksperyment lodzki na przykladzie centrum zajec pozaszkolnych nr 2..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie innowacja w organizacji.Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji dla
zajetego obszaru polski - generalnego gubernatorstwa w latach 1939-1945..Analiza dostepnosci uslug
turystycznych dla osob niepelnosprawnych w polsce.Zmiany w podatku od towarow i uslug w aspekcie
czynnosci eksportu i importu po 1 maja 2004 roku na przykladzie firmy balmet.Specyfika przesluchan osob
chorych psychicznie.Rola senatu w iii rp.Praca licencjacka.Trybunal stanu w tradycji polskiego
konstytucjonalizmu na przelomie xx wieku..Wykorzystanie metod ankietowych w badaniach marketingowych
na przykladzie ankiet pocztowych.Kredyt hipoteczny jako jedna z form finansowania zakupu nieruchomosci
mieszkaniowych przez osoby fizyczne na przykladzie krakowskiego banku spoldzielczego.Czynniki okreslajace
mozliwosci rozwoju rolnictwa ekologicznego w polsce.Proces harmonizacji opodatkowania dochodow osob
prawnych w unii europejskiej.Uwarunkowania realizacji celow organizacji pozarzadowych na przykladzie kph
- kampanii przeciw homofobii oddzialu w lodzi.Sylwetka menadza w nowoczesnym przedsiebiorstwie
turystycznym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Tworczosc ludowa jako czynnik
rozwoju lokalnego na przykladzie regionu lowickiego.Plan pracy magisterskiej.Rola policji w zwalczaniu
przestepstwa handlu ludzmi.Kobiety znane i nieznane w przekazie reklamowym a postrzeganie reklamy
przez potencjalnych nabywcow.Zmiennosc rol kierowniczych we wspolczesnej organizacji.praca licencjacka
budzet gminy .Funkcjonowanie systemu informatycznego cepik w urzedzie miasta czestochowy.Dzialalnosc
organizacji non-profit- ze szczegolnym uwzglednieniem dzialalnosci turystycznej- na przykladzie organizacji
salezjanskich saltrom i salos w krakowie.Motywacyjny system wynagradzania jako element marketingu
personalnego (na przykladzie spoldzielni inwalidow naprzod).praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac za
pieniadze.praca licencjacka budzet gminy .Praca tymczasowa w polsce.Rachunkowosc mienia wojskowego
na przykladzie jednostki wojskowej 4101 w lublincu..Klauzula generalna na gruncie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.Tematy prac magisterskich ekonomia.Budzet panstwa jako plan
finansowy..Nowoczesne metody restrukturyzacji przedsiebiorstw..Ocena oplacalnosci inwestycji na rynku
kapitalowym na przykladziefunduszy inwestycyjnych.Polityka promocji na przykladzie marki campus.Analiza i
ocena systemu wynagradzania na przykladzie firmy telekomunikacyjnej.Ocena rynku odziezowego przez
polska mlodziez w aspektach marketingowych na przykladzie wybranej grupy respondentow..Analiza
porownawcza kredytu i leasingu w finansowaniu przedsiebiorstw.Praca licencjacka cena.Pedagogika prace
magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie- funkcjonowanie oraz perspektywy rozwojowe
centrow logistycznych w polsce..Postepowanie w sprawach o uniewaznienie malzenstwa..Ocena wizerunkuoferty i kanalow promocji muzeum historycznego miasta krakowa.Analiza finansowa spolki na przykladzie
polfa kutno s.a..Ocena skutecznosci systemu motywacyjnego stosowanego w firmie x w opinii jej
pracownikow.Zgoda wspolmazonka na czynnosci prawne zarzadu majatkiem wspolnym..Rola podatkowych
zrodel w dochodach gminy wola krzysztoporska w latach 2002-2007.praca licencjacka budzet gminy
.Pedagogika tematy prac licencjackich.Tworzenie strategii rozwoju gminy na przykladzie gminy
pawonkow..Kultura- etnicznosc- konflikt - polscy outsiderzy w walijskim wrexham..Marketing uslug
medycznych na przykladzie wybranej placowki medycznej.Lokalny rozwoj firmy globalnej na przykladzie
towarzystwa ubezpieczeniowego allianz polska.Srodki trwale jako istotny skladnik majatku podmiotu
gospodarczego.Rola reklamy w procesie komunikowania sie przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie firmy
kosmetycznej beauty image sp. Z o.o..Wybrane elementy procesu decyzyjnego prowadzace do likwidacji
przedsiebiorstwa.Bezrobocie wsrod mlodziezy na lokalnym rynku pracy powiatu nowosadeckiego w latach
2008-2011.Narzedzia ksztaltowania wizerunku firmy na przykladzie grupy ing.Analiza finansowa
..
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przedsiebiorstwa na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Ocena jakosci uslug z zakresu transportu
osobowego na przykladzie.Pisanie prac lublin.Zachowania patologiczne w organizacji.Rola marketingu
terytorialnego w promowaniu miasta i regionu na przykladzie miasta lodzi.Normatywne znaczenie pojecia
zabiegu leczniczego - w swietle odpowiedzialnosci karnej podmiotow podejmujacych czynnosci medyczne
bez wymaganych kwalifikacji.praca licencjacka budzet gminy .Idee i postrzeganie okupacji hitlerowskiej na
przykladzie relacji swiadkow z wadowic i okolic.Pindor- tadeusz. Red. - proces wdrazania rozwoju
zrownowazonego w przedsiebiorstwie : monografia .Funkcjonowanie urzedu miasta w siemianowiczach
slaskich w opinii klientow..Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy orange polska s.a..Rola
zakladow pracy chronionej w aktywizacji niepelnosprawnych na przykladzie zakladu syntom s.a..Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w
plocku.Bezrobocie jego ograniczanie w powiecie opoczynskim w latach 2006-2009.Rekrutacja i selekcja
pracownikow na przykladzie firmy bielmlek spoldzielnia mleczarska w bielsku podlaskim .Niedziolka- pawel.
- kredytowe instrumenty pochodne a stabilnosc finansowa .Tworzenie zwiazkow zawodowych jako przejaw
wolnosci koalicji.Wplyw rozszerzania marki na jej wizerunek na przykladzie wybranej firmy.Analiza i ocena
dzialan marketingowych hotelu radisson sas w krakowie.Management challenge: exit strategy
implementation.Rola opini pracownikow w procesie doskonalenia polityki szkoleniowej.Grupy problemowe
na rynku pracy w polsce w latach 2004-2008 - kobiety i osoby niepelnosprawne.Kreowanie wizerunku firmy
poprzez dzialania public relations na przykladzie eurobanku.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany w
zarzadzaniu gmina po wejsciu polski do unii europejskiej.Analiza systemu dystrybucji przedsiebiorstwa jysk
na rynku globalnym..Organizacja wspolpracy srodowisk wychowawczych w terapii dziecka z
nadpobudliwoscia psychoruchowa..Motywacyjna funkcja wynagrodzen na przykladzie i.d.c. Polonia
s.a..Praca licencjacka badawcza.Budowanie tozsamosci marki po zmianie nazwy na przykladzie radia zlote
przeboje.Nadzor w prawie bankowym.Sadowa kontrola bezczynnosci i przewleklosci w zalatwianiu spraw
przez organ administracyjny .Aktywnosc polityki inwestycyjnej i zrodla jej finansowania w gminach
wiejskich.Doskonalenie systemow zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy bombardier transportation
(obsluga klienta) polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow podatkowych w
budzecie panstwa za lata 2003 - 2006.Tryby konsensualne w polskim procesie karnym.Technologia produkcji i
badanie jakosci kostki brukowej w firmie drewbet.sp.zo.o..Wplyw funduszy strukturalnych na
konkurencyjnosc przedsiebiorstw w uwarunkowaniach europejskich i globalnych.Respektowanie zasady
neutralnosci przez ustawe o podatku od towarow i uslug.Przykladowe tematy prac magisterskich.Rola i
funkcje motywowania pracownikow w procesie zarzadzania organizacja.Zakaz reformations in peius w
postepowaniu administracyjnym..Rola banku spoldzielczego w finansowaniu gospodarstw rolnych.Rodzajeproces przyznawania i zasady przyznawania swiadczen rodzinnych .Specyfika zarzadzania jakoscia w branzy
it.Przygotowanie organizacyjne gminy do pozyskiwania srodkow z funduszy strukturalnych unii europejskiej
na wybranych przykladach.Tematy prac licencjackich ekonomia.Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny za
zobowiazania podatkowe podatnika na podstawie ordynacji podatkowej i ustawy o zobowiazaniach
podatkowych.Rola opakowania jako narzedzia strategii marketingowej oraz elementu lancucha dostaw w
aspekcie przewagi konkurencyjnej.Przebieg postepowania przed sadem polubownym.Zewnetrzne zrodla
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w osrodku narciarskim kotelnica bialczanska.Prezydent a
szef rzadu we wspolczesnym panstwie demokratycznym. (prawno-ustrojowe relacje w swietle rozwiazan
francuskich- niemieckich i polskich).Dochody i wydatki budzetu samorzadowego na przykladzie gminy
pabianice w latach 2009 - 2011.Dochody z nieruchomosci w gminie.Adaptacja nowych pracownikow w
firmach o roznych kulturach organizacyjnych i narodowych.Amortyzacja srodkow trwalych w polityce
rachunkowosci przedsiebiorstwa chemet s.a. w latach 2006 - 2008.Rola banku spoldzielczego w udzielaniu
kredytow preferencyjnych.Modelowanie procesow transportowych na przykladzie osm radomsko..Zasada
wylacznosci ustawowej w nakladaniu podatkow.Zmiany przedmiotowe powodztwa w procesie
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac semestralnych.Analiza procesu inwestycyjnego na
przykladzie projektu obiektu mieszkalnego – teoria i praktyka. Praca inzynierska budownictwo.Rekrutacja
pracownikow praca magisterska.Handel elektroniczny w internecie na przykladzie firmy bino.pl.Przestepstwa
popelniane w okresie izolacji penitencjarnej.Niedoskonalosc rynku nieruchomosci na przykladzie lodzkiego
..
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rynku niieruchomosci.Wplyw promocji na wizerunek wojewodztwa slaskiego jako regionu
turystycznego.Warunki i czynniki rozwoju przedsiebiorczosci w konurbacji katowickiej.Kultura rockowa w
polsce.Wzrost gospodarczy a rozwoj branzy hotelarsko-gastronomicznej na przykladzie zajazdu podjadek w
latach 1995-2006.Analiza wplywu wydatkow na rozwoj infrastruktury drogowej na przykladzie miasta
sosnowiec w latach 2007-2010.Amerykanska polityka gospodarcza w latach 1945 - 2012.Marketing w
organizacjach non-profit na podstawie dzialalnosci fundacji polsat.Zakaz dyskryminacji ze wzgledu na plec w
zatrudnieniu ze szczegolnym uwzglednieniem wynagradzania.Instytucja warunkowego umorzenia
postepowania karnego w prawie polskim.Funkcja motywacyjna systemu wynagrodzen.Podporzadkowanie
czlonka zarzadu spolki kapitalowej zatrudnionego w oparciu o umowe o prace.Zwolnienia grupowe w
europejskim prawie pracy.praca licencjacka budzet gminy .Wiek jako kryterium dyferencjacji uprawnien
pracowniczych.Przykladowa praca licencjacka.Mafia sycylijska jako forma przestepczosci zorganizowanej.Rola
podatkow cit i pit w tworzeniu dochodow panstwa polski i wybranych krajach ue..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie strazy gminnej a bezpieczenstwo miasta
kluczborka.Kierowanie gmina przez samorzad lokalny na przykladzie gminy pajeczno.Cena a fazy cyklu zycia
produktu.Kredytowanie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polityce finansowej banku na
przykladzie bre banky s.a. oddzial bankowosci detalicznej multibank..praca licencjacka budzet gminy .Zmiany
finansowania ochrony srodowiska przez samorzady po wejsciu polski do unii europejskiej.Hipoteza badawcza
w pracy magisterskiej.Charakterystyka procesu emisji akcji na przykladzie spolki wydawnictw szkolnych i
pedagogicznych s.a. w latach 2000-2005.Ocena efektywnosci gospodarowania srodkami trwalymi w
przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpols.a w konieczkach.Historia i wspolczesne problemy prawa
japonskiego.Perspektywy integracji europejskiej na ukrainie..Zastosowanie metod analizy finansowej w
ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa w latach 2003-2007..Determinanty sytuacji ekonomicznej
przedsiebiorstwa - analiza na podstawie dzialalnosci przedsiebiorstwa budomex w latach 20082010.Znaczenie systemu motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan empirycznych
przeprowadzonych w whirlpool s.a. oddzial we wroclawiu..Ochrona informacji niejawnych w polsce na tle
europejskim.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rzeczywistosc na rynku pracy a
aspiracje zawodowe absolwentow szkol.Wybrane zewnetrzne zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykorzystania funduszy europejskich przez
miasto czestochowa w latach 2007-2011.Obsluga logistyczna w eksporcie na przykladzie firmy dospel sp. Z
o.o..Polityka finansowa w rozwoju infrastruktury w gminie paradyz w latach 2001-2005.Wynagrodzenia i ich
rola w procesie motywowania pracownika.Jasnowidz w sledztwie- czyli parapsychologia na uslugach
nowoczesnego panstwa.Motywacja pracownicza jako istotny element zzl na przykladzie badania
firmy.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy myszkow w latach 2006 -2010.Fundusze
emerytalne w polsce w swietle nowego systemu emerytalnego..Ochrona praw dziecka w prawie
miedzynarodowym.Wszywki i wkladki jako jedna z form reklamy prasowej.Srodki trwale i wartosci
niematerialne i prawne w ustawie o rachunkowosci oraz miedzynarodowych standardach sprawozdawczosci
finansowej.Strategia podatkowa jako narzedzie efektywnego zarzadzania podatkiem dochodowym oraz
podatkiem od towarow i uslug w przedsiebiorstwie na podstawie sp. Z o.o..Analiza ekonomiczna
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki zo.o. Ceramika paradyz w latach 2005-2010.Logistyczna obsluga
klienta na przykladzie przedsiebiorstwa transcargo.Wplyw zmiany organizacyjnej na zarzadzanie zasobami
ludzkimi na przykladzie jednostki samorzadu terytorialnego x..Mobbing jako przyklad patologii
organizacyjnej.Dystrybucja jako ogniwo lancucha logistycznego na przykladzie firmy trepko.Koordynacja
polityki fiskalnej w unii europejskiej.Rynek pracy w gruzji.Planowanie rozwoju marketingu partnerskiego w
dzialalnosci firmy uslugowej na przykladzie hurtowni tkanin ultex-pol sp. Z o.o..Kiezun- witold (1922- ). Red. krytycznie i tworczo o zarzadzaniu : wybrane zagadnienia .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).Sprawozdanie finansowe jako zrodlo
danych charakteryzujacych kondycje finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa rolnospozywczego dubielak.Ochrona prawa do zycia w europejskim systemie ochrony praw czlowieka.Jakosc
obslugi klienta na przykladzie mbanku.Teoria i praktyka zarzadzania indywidualnym portfelem
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inwestycyjnym na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..Dzialanie sadu ex officio w sprawie
zawierajacej elementy prawa unijnego.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy pajeczno w latach 2004-2007.Prace magisterskie administracja.Komunikacja wewnetrzna w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy produkcyjno-handlowej pagen.Analiza finansowa spoldzielni
inwalidow xyz zpch w lodzi.Miedzynarodowe postepowanie upadlosciowe.Sponsoring sportu narzedziem
zdobywania nowych rynkow..Innowacyjna infrastruktura magazynowa i manipulacyjna.Odpowiedzialnosc
cywilna za szkode wyrzadzona przez niebezpieczny produkt leczniczy.Logistyczne aspekty handlu
elektronicznego.praca licencjacka budzet gminy .Tjan- anthony k. - serce- inteligencja- odwaga i szczescie : co
jest potrzebne kazdemu przedsiebiorcy i co jest.Sprawozdania finansowe jako zrodlo informacji do oceny
efektywnosci gospodarowania na przykladzie przedsiebiorstwa zakladu uslug motoryzacyjnych sp. Z
o.o..Wykorzystanie wsparcia unijnego we wdrazaniu systemow zarzadzania z serii iso w sektorze msp na
przykladzie firmy talento - fundusze europejskie.Wplyw kultury narodowej na komunikowanie sie ludzi w
organizacjach.Praca magisterska tematy.Analiza kondycji finansowej miasta i gminy czestochowa.Systemy
motywacji pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego w
blachowni.Proba oceny efektywnosci polityki pienieznej prowadzonej przez narodowy bank polski po 1990
roku..Wplyw dochodow i wydatkow budzetowych na gospodarke finansowa starostwa powiatowego w
radomsku..Tadeusz pawlikowski jako przedsiebiorca teatralny.Finansowanie dzialalnosci podmiotow
gospodarczych przez banki- na przykladzie bre banku.Zroznicowanie kapitalu ludzkiego w ukladzie
regionalnym polski..praca licencjacka budzet gminy .Rola instytucji samorzadowych w swiadczeniu uslug z
zakresu pomocy spolecznej w gminie klomnice oraz gminie kruszyna.Teoria prawa i filozofia
prawa.Zarzadzanie bezpieczenstwem w procesach transportu na przykladzie firmy autotrans nina.Marketing
niskobudzetowy na rynku uslug na przykladzie firmy notus.Pisanie prac doktorskich.Witkowski- stanislaw
aleksander (1947- ). Red. - sukces w zarzadzaniu kadrami : elastycznosc w zarzadzaniu kapitalem
ludzkim..Gruszewska- ewa. - instytucje a proces tworzenia kapitalu w polsce .Ocena atrakcyjnosci oferty
tanich linii lotniczych.Analiza form opodatkowania dochodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.Specyficzne determinanty stresu organizacyjnego w zawodzie strazaka..Zasada pisemnosci a
informatyzacja administracji publicznej.Wplyw wybranych aspektow komunikacji niewerbalnej na decyzje
zakupowe nabywcow generacji y.Rzeczywistosc rozszerzona jako usluga telefonii komorkowej.Prace
licencjackie z socjologii.Ubezpieczenia w zeglarstwie.Zarzadzanie innowacjami jako element strategii
rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie bel polska sp. Z o. O..Praca licencjacka wstep.Specyfika dzialania
organow scigania w sprawach karnych z uzyciem broni palnej.Kreowanie wizerunku organizacji.Gieldy
papierow wartosciowych w europie srodkowej na przelomie xx i xxi w..Strategia rozwoju
mikroprzedsiebiorstwa na przykladzie firmy agit.Pisanie prac magisterskich po angielsku.Podatki lokalne i ich
sciagalnosc na przykladzie gminy lazy w latach 2005-2008.Hipologia sadowa.Outsorcing jako pole dla
dzialalnosci msp.Dochody i wydatki gminy z uwzglednieniem srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy
krzynowloga mala.Strategie cen na przykladzie firmy remax.Lyszczak- marek. Red. - ubezpieczenia zdrowotne
z 10-letniej perspektywy : efektywne zarzadzanie finansami zoz a system.Zadoscuczynienie pieniezne w
sprawach medycznych.Publiczne i prywatne zrodla finansowania sektora ochrony zdrowia w polsce w latach
2007-2012.Seminarium ii r.niest. V r- kat.hist.dok. Politycznych i prawnych.Przeksztalcenia wlasnosciowe w
infrastruturze spolecznosci w gminie mykanow.Leasing i kredyt jako zrodlo finansowania srodkow trwalych w
przedsiebiorstwie na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Prace licencjackie tematy
pedagogika.Usilowanie jako forma stadialna popelnienia przestepstwa..praca licencjacka budzet gminy
.Wizerunek jako element marketingu terytorialnego na przykladzie gminy gidle..Przysposobienie w polskim
prawie rodzinnym.Logistyczna obsluga klienta w powiatowym urzedzie pracy w opocznie.Bankowe wzorce
umowne.Bibliografia praca magisterska.Zarzadzanie jakoscia- bezpieczenstwem i srodowiskiem w lancuchu
dostaw na przykladzie branzy chemicznej.Organizacja wirtualna jako nowe wyzwaniew zarzadzaniu firma na
przykladzie sklepu internetowego merlin.Plan pracy magisterskiej prawo.Zarzadzanie przez jakosc jako
metoda motywowania pracownikow na przykladzie wybranej firmy z.a.p. obro - metal export import.Struktura instytucyjna rynku kredytowego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
licencjackich cennik.Necel- ryszard. - wsparcie osob z rzadko wystepujacymi niepelnosprawnosciami i
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niektorymi niepelnosprawnos.Rola controllingu w optymalizacji kosztow w przedsiebiorstwie
handlowym.Wykonywanie zadan publicznych pzrez organizacje pozarzadowe jako przyklad prywatyzacji
zadan publicznych.Status prawno -podatkowy malzonka podatnika.Przeglad i analiza porownawcza
izolacyjnosci cieplnej skosnych dachow budynkow jednorodzinnych. Praca inzynierska budownictwo.Sklep
internetowy jako nowa forma realizacji sprzedazy na przykladzie firmy gastromer..Podatkowa ksiega
przychodow i rozchodow jako zrodlo informacji o malym przedsiebiorstwie na przykladzie firmy obuwniczej
embis sp.j..Przykladowe prace licencjackie z pedagogiki.Prace licencjackie z socjologii.Analiza sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2004-2006..System sprawozdawczosci w jednostkach
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy - miasto belchatow.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej
na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarow wiejskich na przykladzie gminy szczawin koscielny.Dobor kadr i
zarzadzanie nimi - czynnikami decydujacymi o sukcesie przedsiebiorstwa.Kierunki rozwoju podatku od
nieruchomosci w polsce.Funkcjonowanie nietypowych spolek na przykladzie spolki wodnej w swietle zasady
swobody dzialalnosci gospodarczej.Organizacja budowy lub wybranych procesow budowlanych. Praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zaleznosc miedzy
kondycja psychiczna uczniow a postawami wobec nauczycieli.Instytucja odroczonego podatku dochodowego
od osob prawnych w przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .Integralnosc w teorii prawa ronalda
dworkina a orzecznictwo europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Kondycja i znaczenie przewoznikow na
rynku przewozow osobowych na przykladzie pks s.a..Karty platnicze praca licencjacka.Umowa licencyjna z
zakresu prawa wlasnosci przemyslowej.Szkolenie i doskonalenie pracownikow w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi.Wplyw struktury finansowania na wartosc przedsiebiorstw w polsce..Emigracja mlodziezy jako
przeciwdzialanie bezrobociu na polskim rynku pracy.Podmioty postepowania administracyjnego..System
rekrutacji pracownikow i podnoszenia ich kwalifikacji na przykladzie koncernu energetycznego energa sa
oddzial w plocku.Zastosowanie logistycznych systemow informatycznych na przykladzie centrum
logistycznego xyz.Analiza finansowa hurtowni farmaceutycznej cefarm - czestochowa s.a..Miejsce i znaczenie
podatkow bezposrednich w polskim systemie podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Stan i
perspektywy polityki karnej w polsce..Tematy pracy licencjackiej.Polityka unii europejskiej wzgledem
nielegalnej imigracji.Zezwolenia a dzialalnosc regulowana jako sposoby reglamentacji dzialalnosci
gospodarczej przedsiebiorcy.Problematyka opodatkowania podatkiem akcyzowym paliw silnikowych.praca
licencjacka budzet gminy .Inwentaryzacja wybranych mostow na terenie gminy wojewodztwa lubuskiego
praca inzynierska budownictwo.Realizacja zasad marketingu personalnego w opinii pracowniow regionu
czestochowskiego.Przestrzenne zroznicowanie wartosci wskaznika przedsiebiorczosci na terenie
wojewodztwa opolskiego..Analiza funkcjonowania grup kapitalowych na przykladzie grupy kapitalowej pge
polska grupa energetyczna s.a..Kredyty preferencyjne z doplatami arimr na przykladzie banku bgz.Nicinskikazimierz. - misja w ruinach babilonu : fakty i dokumenty .Wykorzystanie franchisingu w procesie rozwoju
banku.Analiza finansowa przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie podatkiem od
nieruchomosci na przykladzie gminy lubliniec w latach 2005-2009.W projekcie uwzglednic warunki
zimowego utrzymania praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie
administracja.Nowa bazylejska umowa kapitalowa a fundamentalne zmiany w zarzadzaniu ryzykiem
bankowym..Zarzadzanie nieruchomosciami przemyslowymi.Pisanie pracy mgr.Zarzadzanie klubem
pilkarskim. Zastosowanie modelu jima collinsa w klubie fc barcelona..Tworzenie i rozwoj firm z sektora
msp.Bezrobocie w wybranych grupach sily roboczej w wojewodztwie lodzkim w latach 1999-2003..Stosunek
dzieci do zjawiska przemocy prezentowanej w srodkach masowego przekazu (na przykladzie seriali
kryminalnych- bajek i gier komputerowych).Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Faktoring jako sposob na
poprawe plynnosci finansowej przedsiebiorstw.System okresowych ocen pracownikow na przykladzie firmy
zaklady azotowe pulawy s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Egzekucja
sadowa z rachunkow bankowych.Renomowany znak towarowy i jego ochrona w polskim prawie wlasnosci
przemyslowej.Kapital zakladowy w spolce z ograniczona odpowiedzilnoscia - istota prawna i
organizacyjna.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa ccc s.a. w latach 2001 - 2004.Rola
policji w przeciwdzialaniu terroryzmowi.Ocena placowych i pozaplacowych form motywacji w swietle opinii
pracownikow wybranej instytucji.Rola organow samorzadu terytorialnego w rozwoju miasta na przykladzie
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belchatowa.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc pozyskiwania i wykorzystania srodkow finansowych
z funduszy unijnych na rzecz rozwoju lokalnego na przykladzie powiatu olesno.Wykorzystanie srodkow
unijnych na rozwoj turystyki w powiecie kolobrzeskim.Handel elektroniczny w polsce jako alternatywna
metoda sprzedazy na przykladzie platformy aukcyjnej allegro.Outcourcing wybranych funkcji zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy epic.Szczegolne formy dzialania administracji- a bezpieczenstwo
publiczne..Bezrobocie w wojewodztwie mazowieckim. Przyczyny- struktura i metody
przeciwdzialania.Controlling finansowy jako narzedzie zarzadzania wartoscia przedsiebiorstwa.Wzor planu
pracy magisterskiej.Istota zaopatrzenia i gospodarki materialowej na przykladzie fabryki sprzetu
ratunkowego i lamp gorniczych faser s.a. w tarnowskich gorach.Fundusze strukturalne jako instrumenty
finansowania rozwoju regionalnego na przykladzie gminy nysa..Status uchodzcy w prawie polskim a
prawnomiedzynarodowa ochrona uchodzcow.Wplyw przedakcesyjnej i akcesyjnej pomocy unijnej na
inwestycje na obszarach wiejskich.Jakosc uslug w branzy jubilerskiej.Wykonywanie pracy lub innych zajec
zarobkowych przez dziecko.praca licencjacka budzet gminy .Rola kredytu dla sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w dzialalnosci banku dnb nord polska s. A..Prace magisterskie pomoc.Strony i uczestnicy
postepowania sadowoadministracyjnego.Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.praca licencjacka budzet
gminy .Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy czarna.Gospodarka finansowa
stowarzyszenia prowadzacego placowke oswiatowa na przykladzie stowarzyszenia spoleczny komitet
rozbudowy szkoly podstawowej i budowy gimnazjum w woli batorskiej.Proces rekrutacji i selekcji
pracownikow jako element warunkujacy rozwoj przedsiebiorstwa na rynku europejskim na przykladzie tabex
sp.j..Nowoczesne powierzchnie magazynowe w wojewodztwie mazowieckim.Analiza finansowa praca
licencjacka.Problemy pozyskiwania srodkow z funduszy unii europejskiej przez jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy mykanow.Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne rozliczen
bankowych na przykladzie banku pko bp.Tajemnica bankowa - ujawnienie danych klienta przez
banki.Unikanie podwojnego opodatkowania w stosunkach gospodarczych miedzy polska a ukraina.Szkolenia
jako forma inwestowania w pracownika i ich funkcja motywacyjna..Zaangazowanie zawodowe a pracoholizm
- czynniki demograficzne w badaniach wlasnych.Karmanska- anna. Red. - zarzadzanie kosztami jakoscilogistyki- innowacji- ochrony srodowiska a rachunkowosc finan.Urlopy przyslugujace funkcjonariuszowi
agencji bezpieczenstwa wewnetrznego .Wymagania formalne skargi kasacyjnej.Ogledziny miejsca kradziezy z
wlamaniem w tarnowie.Stawiarski- andrzej. Red. - miesiecznik kapitalowy .Wycena nieruchomosci dla
potrzeb jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta lodzi.Konkurencyjnosc produktow
banku spoldzielczego w powiecie radomszczanskim.Transport towarowy w zintegrowanej
europie.Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy mielec w latach 20042006.Analiza kierunkow rozwoju spoleczno-gospodarczego powiatu klobuckiego w aspekcie edukacji i
zatrudnienia na tle zmian zachodzacych w polsce.Znaczenie doktryn administracyjno-prawnych w kreacji
wspolczesnej administracji publicznej.Okolicznosci wylaczajace rekojmie wiary publicznej ksiag
wieczystych.System zarzadzania projektami jako nowoczesna aplikacja wspomagajaca prace agencji
interaktywnej.Ustalenie stosunku prawnego lub prawa z zakresu prawa pracy sensu largo.Przestepne
naduzycie wladzy przez funkcjonariuszy publicznych.Outsourcing w zarzadzaniu.Prawo do prywatnosci a
karalne uzyskiwanie informacji. Wybrane zagadnienia.Motywowanie pracownikow oswiaty na przykladzie
szkoly podstawowej..Nowoczesne pokrycia dachow i ich analiza techniczno – ekonomiczna praca inzynierska
budownictwo.Organizacja i zarzadzanie marketingiem w spoldzielni mleczarskiej na przykladzie osm
piatnica.praca licencjacka budzet gminy .Marketing w ksztaltowaniu wartosci w europejskich klubach
pilkarskich-analiza porownawcza realu madryt cf i fc barcelony.Wybrane instytucje czesci ogolnej rosyjskiego
kodeksu karnego z 1996 roku.Praca licencjacka wzor.Baza prac magisterskich.Idea rozwoju turystyki
zrownowazonej w parkach narodowych na przykladzie tatrzanskiego parku narodowego.Doskonalenie
jakosci pracy w firmie swiadczacej uslugi ksiegowo-finansowe.Gospodarka finansowa gminy nowy
wisnicz.Ocena efektywnosci wykorzystania leasingu wobec innych form finansowania dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa transportowego.Praca licencjacka tematy.Contorlling
personalny jako czynnik stymulujacy motywacje pracownikow- na przykladzie wybranej firmy..Przestepstwo
przemytu wybrane aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne.Kryminologiczne i prawne aspekty
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pedofilii.Zasady podzialu sumy uzyskanej z egzekucji.Pozaplacowe skladniki wynagradzania jako narzedzia
motywacji.Mieszana reprezentacja laczna w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Derekrutacja w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie badan w pge elektrowni opole s.a..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kryminalizacja posiadania srodkow odurzajacych i substancji
psychotropowych w ustawodawstwie polski oraz wybranych krajow unii europejskiej i rosji.Sprawozdania
finansowe i ich analiza jako podstawa oceny kondycji finansowej przedsiebiorstw.Gielda papierow
wartosciowych w warszawie na tle najbardziej rozwinietych gield swiata.Szymanski- andrzej. - proces
likwidacji dzialalnosci charytatywnej kosciola katolickiego w sferze publicznoprawnej.Marketing uslug na
przykladzie bazy turystycznej beskidu slaskiego.Rentownosc podstawowej dzialalnosci przedsiebiorstwa ujecie ksiegowe i sprawozdawcze.Pozycja ustrojowa- organizacja i zasady dzialania trybunalu stanu w
polsce..Analiza elementow logistycznej obslugi klienta na przykladzie arcelormittal poland s. A...Analiza
dzialalnosci kredytowej banku bos s.a.Aspekty ekologiczne technologii wytwarzania urzadzen elektrycznych
na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Funkcjonowanie zakladow penitencjarnych w polsce .praca
licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy omega.Pozycja strony w
ogolnym postepowaniu administracyjnym i postepowaniu podatkowym.Obszary aktywnosci gospodarczej w
wojewodztwie opolskim..Zjawiska patologii spolecznej na przykladzie gminy pajeczno.Yaziji- michael. organizacje pozarzadowe a korporacje .Rolnictwo polskie w aspekcie procesow integracyjnych unii
europejskiej..Analiza ergonomiczna wybranych stanowisk w kopalni belchatow.Podsluch.analiza prawna i
kryminalistyczna.praca licencjacka budzet gminy .Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w malej
firmie.Ocena kondycji finansowej sprywatyzowanego przedsiebiorstwa na przykladzie „ciech” sa.Bankowosc
elektroniczna jako nowa forma swiadczenia uslug bankowych na przykladzie wybranych bankow w
polsce.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako zrodlo informacji o kondycji malego przedsiebiorstwa
na przykladzie firmy x.Wplyw zwiazkow zawodowych na polityke przedsiebiorstwa na przykladzie spolki wola
sp. Z o.o..Osterwalder- alexander. - tworzenie modeli biznesowych : podrecznik wizjonera .Determinanty
polityki dochodowej gmin.Analiza porownawcza sprawozdawczosci finansowej w wybranych krajach swiata
(na przykladzie polski i wielkiej brytanii).Pisanie prac magisterskich cena.Projekt drewnianej wiaty na polu
golfowym. Praca inzynierska budownictwo.Analiza przychodow i kosztow nadlesnictwa kup w latach 20062010.Formy pozyskiwania kapitalu na rozpoczecie dzialalnosci gospodarczej w sektorze msp.Ochrona kobiet
w prawie pracy.Uwarunkowania rozwoju firm odziezowych w kontekscie procesu integracji polski z unia
europejska na przykladzie firmy cornette.Formy ewidencji dzialalnosci gospodarczej malych i srednich
przedsiebiorstw..Dzialalnosc kredytowa w swietle polskiego prawa bankowego na przykladzie banku
spoldzielczego.Znaczenie systemow motywacji w funkcjonowaniu firm z branzy budowlanej.Recydywa w
polskim prawie karnym xx wieku.Analiza produkcji i jakosci w wyrobach parafinowych..Poziom zadowolenia
spoleczenstwa ze wzrastajacych uslug bankowosci elektronicznej na przykladzie banku pko bank polski
s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza standardow unii europejskiej na
przykladzie p.h.u. maks sp. Z o. O..Reklama niekomercyjna jako narzedzie wplywu
spolecznego.Sprawozdawczosc finansowa i jej wartosc informacyjna w ocenie stanu finansowego
przedsiebiorstwa.Jak pisac prace magisterska.Polityka kredytowania gospodarstw domowych - na
przykladzie ing bank slaski..Analiza potencjalu klastrowego na przykladzie wojewodztwa
slaskiego.Wspolczesne problemy i wyzwania w zarzadzaniu nieruchomoscia mieszkaniowa na przykladzie
spoldzielni mieszkaniowych.Prawo cywilne.Uwarunkowania rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznej w
poludniowej czesci lgd kraina dinozaurow..Bezrobocie mlodziezy i sposoby przeciwdzialania na przykladzie
powiatu zgierskiego.Kryzys organizacji narodow zjednoczonych.zrodla i metody wsparcia finansowego
polskiego rolnictwa.Zroznicowanie bezrobocia regionalnego w polsce w latach 2000-2007.Przestepstwa
przeciwko zyciu- zdrowiu i mieniu w praktyce sadowej miasta zywca w xvi - xviii wieku.Dzialalnosc gminnego
osrodka pomocy spolecznej w klobucku..Koncepcje ladu politycznego w europie po ii wojnie swiatowej w
strategii anglosaskiej do 1947 r.Specyfika restrukturyzacji przedsiebiorstw w srodowisku globalnej
gospodarki.praca licencjacka budzet gminy .Bank centralny jako instytucja pozyczkodawcy ostatniej
instancji.Prace magisterskie pielegniarstwo.Walka z zagrozeniami wypadkowymi i wypadkami w
przedsiebiorstwach wytwarzajacych energie elektryczna..Innowacje w zarzadzaniu gmina w swietle
..

..
regionalnej strategii innowacyjnej regionu lodzkiego na przykladzie gminy rokiciny.Polozenie prawne kosciola
ewangelicko-reformowanego w polsce.Analiza produkcji wyrobow metalowych..Piatek- zbigniew. Red. administracja publiczna a bezpieczenstwo panstwa : materialy z seminarium naukowego zorganizo.Kredyty
jako jedna z form finansowania przedsiebiorstwa na podstawie analizy finansowej firmy tele-fonika kable
s.a..Zabezpieczenie spoleczne osob niepelnosprawnych w polsce na tle krajow unii europejskiej.Prezydent
rzeczypospolitej polskiej a prezydent republiki ukrainy- porownanie instytucji.Koszty pracy w strukturze
kosztow dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa
besta..Prywatnoprawne aspekty obowiazkow firm inwestycyjnych wynikajace z dyrektywy mifid.praca
licencjacka budzet gminy .Application of hci guidelines for evaluating usability of groupware.Teatr w zyciu
dziecka..Wzor pracy licencjackiej.Ocena zamowien publicznych udzielanych przez gmine pajeczno..Pomoc w
pisaniu pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Granice dozwolonej ingerencji w dobra osobiste
obywateli na przykladzie ochrony czci- prywatnosci i wizerunku.Szanse i bariery rozwoju firm transportowych
na przykladzie malej jednostki gospodarczej trans-row..Handel ludzmi – charakterystyka zjawiska- zmiany
prawne oraz badania aktowe..Swiadczenia pieniezne z tytulu choroby i macierzynstwa w polsce w latach
2004-2008.praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny zdolnosci
kontynuacji dzialania spolki indykpol..Dzialalnosc inwestycyjna w rachunkowosci jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy moszczenica.Strategia rozwoju turystyki na terenie jury krakowskoczestochowskiej na przykladzie powiatu zawiercianskiego.Prawo podatkowe.Budzetowanie w jednostkach
handlowych na przykladzie spolki marmat.Pomiar i ocena plynnosci finansowej na przykladzie wolczanka
s.a..Pisanie prac inzynierskich informatyka.Prawo czlowieka do mieszkania a polityka mieszkaniowa w
kontekscie osob malo i srednio zamoznych.Motywowanie pracownikow przy elastycznych formach
zatrudnienia.Mataczynski- maciej - swoboda przeplywu kapitalu a zlota akcja skarbu panstwa .Znaczenie
inwestycji w rozwoju gospodarczym powiatu lublinieckiego..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
transportu intermodalnego w polsce z wykorzystaniem funduszy europejskich.Wykorzystanie internetu w
dzialalnosci tanich linii lotniczych.Funkcjonowanie domu pomocy spolecznej nr 1 w
wadowicach..Postepowanie dowodowe w procedurze administracyjnej..Strajk i akcja protestacyjna..praca
licencjacka budzet gminy .Weryfikacja systemu ocen pracowniczych na przykladzie banku.Zrownowazona
karta dokonan jako instrument rachunkowosci zarzadczej na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu
lodzkiego.Rola i znaczenie analizy finansowej w podejmowaniu decyzji finansowych przedsiebiorstwa bis
multiserwis sp. Z o.o..Prawo czlowieka do zycia.Specyfika gospodarowania srodkami publicznymi na
przykladzie jednostki budzetowej w oswiacie.Zawiazanie spolki z o.o. W prawie polskim i prawie
rosyjskim.Bariery i ograniczenia procesu rewitalizacji..praca licencjacka budzet gminy .Wspieranie
innowacyjnosci w malych i srednich przedsiebiorstwach ze srodkow pochodzacych z unii
europejskiej..Wykorzystanie dzialan promocyjnych w ramach marketingu terytorialnego- analiza i ocena na
przykladzie wybranych miast..Heffner- krystian (1951- ). Red. - male miasta w obszarach metropolitalnych =
small towns in the metropolitan areas .Pietryka- artur. - kondycja procesu legislacyjnego a gwarancje
ochrony praw czlowieka - perspektywa pozarzadowa :.Organizacja wewnetrzna i zasady dzialania trybunalu
konstytucyjnego.Ochrona praw nabytych a wadliwosc decyzji administracyjnych.praca licencjacka budzet
gminy .Hipoteza efektywnosci informacyjnej rynku w warunkach warszawskiej.Badania marketingowe
zachowan konsumentow na rynku.Analiza procesu kadrowego na przykladzie zespolu szkol samorzadowych
w zawidzu koscielnym.Analiza gospodarki budzetowej gminy klomnice w latach 2007-2011.Wizerunek the
coca-cola company na swiecie.Zaniechanie ukarania sprawcy w kodeksie karnym skarbowym.Zrodla
dochodow gminy na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej gorzow slaski.praca licencjacka budzet gminy
.Obowiazki pracodawcy w swietle przejscia zakladu pracy lub jego czesci na nowego
pracodawce.Harmonizacja polskiego prawa srodowiskowego z rozwiazaniami unijnymi..Nowoczesne
systemy informatyczne obslugi klienta na podstawie firmy x.Sprawozdanie finansowe – efekt kreatywnej czy
agresywnej polityki rachunkowosci.Udzial stron i ich przedstawicieli procesowych w czynnosciach
dowodowych postepowania przygotowawczego.Slater- robert - dekada wal-marta : jak nastepcy
przeksztalcili dziedzictwo sama waltona w najwieksza firme.Przejawy ochrony przyrody i ochrony srodowiska
w postepowaniu inwestycyjnym..Program naprawczy oparty na systemie motywacyjnym na przykladzie mpk
..
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lodz.Wplyw przedakcesyjnej i akcesyjnej pomocy unijnej na inwestycje na obszarach wiejskich.Promocja
miasta poprzez sport w swietle dzialan podejmowanych w wydziale edukacji i sportu urzedu miasta
czestochowa.Prawne instytucje elektronicznej administracji w jurysdykcyjnym postepowaniu
administracyjnym.Podatek liniowy jako alternatywa wobec opodatkowania progresywnego..Analiza
mozliwosci finansowania zadan pozytku publicznego ze srodkow unii europejskiej w latach 2007 -2013.Praca
magisterska pedagogika przedszkolna.Nadzor nad spoldzielczymi kasami oszczednosciowokredytowymi.Weryfikacja modelu michaela leitera zaleznosci wystepujacych miedzy wypaleniem
zawodowym a niedostosowaniem do pracy w grupie zawodowej policjantow.Ceny transferowe w sterowaniu
wynikiem finansowym powiazanych jednostek. Aspekty ksiegowe i podatkowe.praca licencjacka budzet
gminy .Tematy prac licencjackich z pedagogiki.Czynnosci niecierpiace zwloki.Perspektywy rozwoju
warszawskiej gieldy papierow wartosciowych w warunkach globalizacji rynkow kapitalowych.Interaktywne i
tradycyjne sposoby badania satysfakcji pracownikow.Funkcje narodowego banku polskiego i instrumenty ich
realizacji.Charakterystyka malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce polskiej.Pisanie prac
krakow.Zasady traktowania nieletnich w polsce i w niemczech.Pisanie pracy.Kluczowe kompetencje jako
determinanty strategii lancucha dostaw na przykladzie wal-mart oraz procter&gamble.Postepowanie w
sprawie wydania dowodu osobistego.Grupy problemowe na rynku pracy w polsce- w latach 20022005.Zadania samorzadu gminnego w rozwiazywaniu problemow spolecznych na przykladzie gminy
woliborz.Modus operandi sprawcow zabojstw a stan psychiczny.Krajowa pomoc regionalna w specjalnych
strefach ekonomicznych- w swietle integracji z unia europejska.Finansowanie projektow inwestycyjnych ze
srodkow unii europejskiej w gminie liskow w latach 2003-2005.praca licencjacka budzet gminy .The
psychological mechanisms of luxury brand building.Rozwoj spoleczno - gospodarczy miast wojwodztwa
lodzkiego na przestrzeni lat 1999-2004 w swietle badan taksonomicznych..Transgraniczne laczenie sie spolek
w prawie europejskim i polskim.Status prawny kosciola ewangelicko-augsburskiego w rzeczypospolitej
polskiej na przykladzie parafii w kluczborku i lasowicach wielkich.Praca licencjacka socjologia.Pozycja
ustrojowa kanclerza republiki federalnej niemiec.Rekrutacja- selekcja oraz motywacja jako proces
pozyskiwania i utrzymania pracownikow na przykladzie firmy polkomtel s.a..Obligacje przychodowe zrodlem
finansowania inwestycji jednostek samorzadu terytorialnego..Geneza miasta zdunska wola na tle sytuacji w
krolestwie polskim w wybranych miast regionu.System motywowania pracownikow na przykladzie polkomtel
s.a. w warszawie..Przeslanka wprowadzenia w blad na przykladzie prawa firmowego i prawa znakow
towarowych.Powod cywilny w procesie karnym.Kuratela zawodowa dla doroslych oraz jej efektywnosc.Six
sigma w sgl carbon polska s.a. business grafity specjalne w nowym saczu.Zawieszenie postepowania
cywilnego.Borowski- jakub. - alienacja rynkow finansowych a globalny kryzys finansowy .Ksztaltowanie
struktury kapitalu na przykladzie miedzynarodowych spolek gieldowych: orlen s.a.- statoil- bp oraz chevron
texaco.Jak napisac plan pracy licencjackiej.Bezrobocie i jego ograniczanie analiza na przykladzie powiatu
lowickiego w latach 1999-2006.Ocena skutecznosci restrukturyzacji majatkowej przedsiebiorstwa branzy
miesnej.Formy aktywizacji uczestnikow lokalnego rynku pracy oferowane przez instytucje samorzadowe i
organizacje w czestochowie.Marketingowa strategia rozwoju miasta i gminy sandomierz.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy zarki w latach 2006
- 2010.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie pielegniarstwo przyklady.Wplyw portali
spolecznosciowych na relacje miedzyludzkie.Budzet gminy na przykladzie gminy lgota wielka.Bankowosc
elektroniczna jako forma swiadczenia uslug bankowych na przykladzie wybranego banku
komercyjnego..Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie fabryk mebli fortes.a..Seminarium
ii r.st. V r- kat.prawa rolnego.Zakres stosowania ustawy z dnia 13 marca 2003 r. O szczegolnych zasadach
rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow- ze szczegolnym
uwzglednieniem zwolnien indywidualnych.zrodla dochodow gminy na przykladzie gminy kochanowice w
latach 2007 - 2009..Analiza i ocena potencjalu turystycznego beskidu slaskiego z punktu widzenia mozliwosci
rozwoju zjazdowej turystyki narciarskiej.Kreowanie marki w mediach spolecznosciowych.praca licencjacka
budzet gminy .Nabywanie akcji wlasnych przez prywatna spolke akcyjna.Analiza stanu bezpieczenstwa pracy
w przedsiebiorstwie produkcyjnym luminex..Finansowe wspieranie sportu przez jednostki samorzadu
terytorialnego (na przykladzie gminy bialystok).Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.praca licencjacka budzet
..
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gminy .Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziec w przypadku obszaru
natura 2000.Umowa przedwstepna a umowa o prace.Spoleczno-ekonomiczne problemy bezrobocia w
powiecie ostroleckim w latach 2008-2010.Motywy zakupu mieszkan w swietle badan nabywcow na rynku
czestochowskim.Problematyka aborcji w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka.Audit
jako narzedzie doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w firmie cablex-p.Funkcja motywowania personelu
na przykladzie domu dziecka w lodzi.Podatek jako narzedzie aktywnej polityki fiskalnej.praca licencjacka
budzet gminy .Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju miasta uniejowa.praca licencjacka budzet gminy
.Problem doskonalenia organizacji pracy w sadownictwie na przykladzie sadu rejonowego w
czestochowie.Preferencje klientow przy zakupie nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie.praca
licencjacka budzet gminy .Pojecie dyscypliny finansow publicznych i odpowiedzialnos za jeje naruszenie w
procesie wydatkowania srodkow finansowych przez jednostke samorzadu terytorialnego.Znaczenie i kierunki
rozwoju centrow logistycznych w polsce..System nadzoru kierownictwa w zintegrowanym systemie
zarzadzania na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej s.a. w krakowie.Analiza
dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach 2001-2005.Rola dystrybucji w dzialalnosci malego
przedsiebiorstwa.Doswiadczenia z utrzymywania i doskonalenia haccp w przetworstwie
wedliniarskim.Proporcjonalne opodatkowanie dochodu osob fizycznych prowadzacych pozarolnicza
dzialalnosc gospodarcza.Gospodarka przestrzenna samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
klobuck.Prace licencjackie politologia.Prace magisterskie administracja.Znaczenie doskonalenia zasobow
ludzkich w szkolnictwie na podstawie badan w zespole szkol elektrycznych im. Tadeusza kosciuszki w
opolu...zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem kredytu na
przykladzie ing banku slaskiego..Materialne i pozamaterialne czynniki motywacyjne w pracy
sprzedawcow.praca licencjacka budzet gminy .Swiadectwa pracy.Czynniki warunkujace rekrutacje w agencji
pracy tymczasowej.Wyodrebnienie w systemie prawa normy statuujacej odpowiedzialnosc karna na tle
porownawczej analizy modeli odpowiedzialnosci prawnej.Realizacja prawa do wypoczynku przez przepisy o
czasie pracy..Analiza ryzyka kredytowego osob fizycznych na przykladzie dominet banku s.a..Znaczenie
spojnosci rozumienia misji dla zarzadzania organizacja na przykladzie instytucji kultury.Ocena
bezpieczenstwa na rynku kart platniczych w polsce na tle jego dynamicznego rozwoju.Logistyka procesow
transportu i dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjnym (na przykladzie opoczno s.a.).Swoboda przeplywu
osob a ochrona praw podstawowych.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie.Ocena korzysci
klientow bankowosci internetowej.praca licencjacka budzet gminy .Konstytucyjne prawo obywateli do
zrzeszania sie. Fundacje i stowarzyszenia..praca licencjacka budzet gminy .Wspoldzialanie policji z gmina w
zakresie bezpieczenstwa i porzadku publicznego..Analiz finansowa firmy jako glowne narzedzie w tworzeniu
strategii finansowej przedsiebiorstwa (na przykladzie redan s.a.).Ksztaltowanie kultury organizacyjnej przez
kierownika.Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Czynniki sukcesu na polskim rynku bankowosci detalicznej
na przykladzie ge money banku- lukas banku oraz getin banku.Analiza standardow unii europejskiej na
przykladzie p.h.u. maks sp. Z o. O..Rachunek kosztow zakladu ubezpieczen na przykladzie pzu zycie
s.a..Swiadek anonimowy.praca licencjacka budzet gminy .Ocena standingu finansowego spolki akcyjnej
zlomrex w latach 2002-2006.Bankowosc spoldzielcza jako stymulator rozwoju regionalnego.Zaawansowanie
procesow urbanizacji wsi na przykladzie dobrzenia wielkiego..Kierowanie personelem w sytuacji
negatywnego nastroju.praca licencjacka budzet gminy .Swiatowe dni mlodziezy - jako marka turystyki
pielgrzymkowej.Analiza i ocena zagrozen oraz ryzyka zawodowego na przykladzie przedsiebiorstwa przerobki
drewna.Postepowanie apelacyjne w prcesie cywilnym.Dopuszczalnosc skargi na czynnosci komornika.Karta
podatkowa jako forma opodatkowania dzialanosci gospodarczej.Kierunki polityki zarzadzania zdrowiem w
polsce.Internet- jako narzedziowe wsparcie procesu rozwoju produktow mikrofirm piekarniczych..praca
licencjacka budzet gminy .Prawnokarna ochrona dobrego imienia a wolnosc slowa i prawo do
informacji.Pisanie pracy magisterskiej cena.Struktura organizacyjna urzedu skarbowego ze szczegolnym
uwzglednieniem obiegu dokumentow.Pozyskiwanie sluzb handlowych jako element zarzadzania
personelem.Pojecie i tresc umowy zlecenia w prawie francuskim.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
form pasywnych na zwalczanie bezrobocia i aktywnosc zawodowa ludnosci w polsce w latach 20022006.System motywacyjny w dziale sprzedazy oddzialu czestochowskiego gazety wyborczej.Kredyt
..
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hipoteczny jako element polityki produktu bankow na przykladzie planow finansowych multibanku.Raje
podatkowe a zjawisko optymalizacji podatkowej.Karty platnicze w polsce - wybrane zagadnienia.Sprawnosc
niepelnosprawnych w aktywnosci kulturalnej. Wybrane zagadnienia tworczosci i uczestnictwa w kulturze
osob niepelnosprawnych.Porownanie podsluchu procesowego i podsluchu z czynnosci operacyjno rozpoznawczych w swietle obecnego ustawodawstwa.Motywacyjne aspekty systemu wynagradzania na
przykladzie firmy mcdonalds polska sp. Z o.o..Zarzadzanie relacjami z klientami instytucjonalnymi na
przykladzie przedsiebiorstwa telekomunikacyjnego.Zarzadzanie majatkiem obrotowym i jego wplyw na
plynnosc finansowa przedsiebiorstwa.Rola kultury organizacyjnej w sukcesie organizacji - przyklad pkn
orlen.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych.Dozor
elektroniczny jako nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolnosci .praca licencjacka budzet
gminy .Uslugi certyfikacji i normalizacji - przyklad firmy imq polska.Obrona konieczna praca
magisterska.Proces integracji europejskiej i jego wplyw na sektor rolny w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwach miedzynarodowych.Praca licencjacka
politologia.Wadliwosc orzeczen sadowych. Analiza przyczyn- postaci i skutkow..Efektywnosc a komunikacja
pracownikow urzedu miejskiego.Ochrona praw konsumenta w obrocie gospodarczym.Sankcje cywilne
naruszenia procedury przetargu i aukcji.Transport multimodalny w przedsiebiorstwie karex..Przybylskakapuscinska- wieslawa (1947- ). Red. - instrumenty pochodne w globalnej gospodarce .Marketing
bezposredni w dzialalnosci biur podrozy..Analiza finansowa spolki kapitalowej na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego mandam sp. Z o.o..Ocena funkcjonowania otwartych funduszy
emerytalnych na polskim rynku kapitalowym na przykladzie ofe bankowego.Publiczno- i prywatnoprawne
aspekty swiadczenia uslug turystycznych przez biura podrozy.Wykorzystanie instrumentow marketingu mix w
przedsiebiorstwie wistil s.a. w kaliszu.Czynniki motywacyjne materialne i pozamaterialne na przykladzie
firmy effector we wloszczowie.praca licencjacka budzet gminy .Status prawny mniejszosci narodowych i
etnicznych w polsce.Mazowiecki bank regionalny s.a. i jego dzialalnosc w zakresie bezpieczenstwa bankow
lokalnych.Substancje odurzajace i psychotropowe wystepujace w nielegalnym obrocie.Tematy prac
magisterskich politologia.Wplyw europejskiego funduszu rozwoju regionalnego unii europejskiej na rozwoj
powiatu klobuckiego w latach 2007-2010..Orientacja organizacji rekreacyjno-sportowej na
rynku.Kompetencje prezydenta rzeczpospolitej polskiej na tle porownawczym.Proces urbanizacji wsi na
przykladzie gminy grabow nad prosna..Niedozwolone porozumienia antykonkurencyjne w dziedzinie
transferu technologii na przykladzie umowy licencji patentowej.Zapasy w logistyce i ich znaczenie w
przedsiebiorstwie.Wplyw kultury na identyfikacje pracownika z organizacja.Projekt stacji benzynowej wraz z
obiektem obslugi technicznej praca inzynierska budownictwo.Rola sprzedazy osobistej w promocji uslug
ubezpieczeniowych na polskim rynku.System podatkowy w polsce (stan prawny na 2007 rok).Grochowskairena. Red. - zmiany klimatu a spoleczenstwo .Nieizolacyjne srodki zapobiegawcze w polskim postepowaniu
karnym.Gotowe prace licencjackie za darmo.Wyglad pracy magisterskiej.Prace dyplomowe chomikuj.Zakres
przedmiotowy pelnomocnictwa procesowego.Ocena konkurencyjnosci zakladow ubezpieczen ba rynku
ubezpieczen komunikacyjnym.Zarzadzanie zasobami materialnymi w szkolach wyzszych - analiza na
przykladzie iii kampusu 600 - lecia odnowienia uj.Pomoc spoleczna realizowana przez gminy na przykladzie
gminy leki szlacheckie.Pisanie prac magisterskich szczecin.Logistyczne strategie doskonalenia procesow
obslugi klienta na przykladzie firmy rol-mar.Przeksztalcenia organizacyjne we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Fundusze unijne przeznaczone na realizacje polityki spojnosci jako pomoc slabiej
rozwinietym panstwom czlonkowskim unii europejskiej.Wynagrodzenia jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi w spolce -- mark-bud..Zarzadzanie przez motywacje na wybranym przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego x.Internet jako nowa forma dzialalnosci reklamowej firmy.Tematy prac licencjackich
fizjoterapia.Usluga medyczna jako specyficzny rodzaj produktu marketingowego na przykladzie
niepublicznego zkladu opieki zdrowotnej przychodnia lekarska w klomnicach.Ochrona uprawnionego z tytulu
umownego prawa pierwokupu.Tematy prac magisterskich pedagogika.Konkurencyjnosc malych
przedsiebiorstw handlowych z supermarketami na rynku namyslowskim..Ocena kondycji ekonomicznofinansowej banku pko bp s.a. w latach 2001-2004.Rachunkowosc w zakresie srodkow trwalych w jednostkach
sluzby zdrowia - na przykladzie sp zoz w opocznie.Pozycja strony w ogolnym postepowaniu administracyjnym
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i postepowaniu podatkowym.Cisek- marek. Red. - innowacje a konkurencyjnosc gospodarki .Zarzadzanie w
sytuacjach kryzysowych na przykladzie przedsiebiorstwa „wawel”.praca licencjacka budzet gminy .Rola i
znaczenie magazynu w systemie logistycznym na przykladzie wybranej firmy.Prawo unii
europejskiej.Weryfikacja decyzji administracyjnej wadliwej w sposob kwalifikowany..praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie miedzynarodowym programem edukacyjnym :rozumienie celow i procedur programu
przez jego pracownikow a kryteria sukcesu beneficjentow..Diagnostyka zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa w latach 2000-2004.Udzielanie urlopow wypoczynkowych.Szkolenie jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie x.Rozliczenia pieniezne przeprowadzane za posrednictwem bankow
na przykladzie banku pko bp sa i oddzial w skierniewicach..Cien judasza - problematyka samobojstwa w
kulturze i doktrynie europejskiej.Zastosowanie analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych
na warszawskiej gieldzie papierow wartosciowych.Zarzadzanie projektem spolecznym w korporacji i
organizacji pozarzadowej.Kotlowski- dariusz. Red. - tworzenie a stosowanie prawa w polsce : teoria i
praktyka .Dystrybucja lekow w polsce (na przykladzie astrazeneca).Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymilokalami uzytkowymi i infrastruktura towarzyszaca na przykladzie sm parkitka.Pojecie przedsiebiorstwa a
zastaw rejestrowy na przedsiebiorstwie.Systemowa istotnosc europejskich instytucji finansowych..Fundusze
unii europejskiej jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 20072013.Marketing w polityce - na przykladzie wyborow na prezydenta warszawy w 2002 roku.Strategia
przedsiebiorstw turystycznych na przykladzie wybranych firm.Budzet gminy na przykladzie gminy i miasta
nowogrod.Jakosc uslug serwisowych w opinii klientow na przykladzie dealera fiata.Atrakcyjnosc turystyczna
beskidu sadeckiego.Obsluga klienta indywidualnego w salonie sprzedazy na przykladzie firmy
telekomunikacyjnej w czestochowie.Normy jakosci w przemysle drobiarskim.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Miedzyzakladowa analiza kondycji finansowej spolek
kapitalowych.Nasladownictwo jako czyn nieuczciwej konkurencji .Analiza bezrobocia w powiecie laskim w
latach 2003-2005.Euroregion pradziad jako przyklad europejskiej polityki regionalnej w praktyce.Analiza
porownawcza kredytu i leasingu jako form finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie ab
logic spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia..Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce uwarunkowania naplywu oraz oddzialywanie na gospodarke..Wykorzystanie metody profilowania
kryminalnego przez policje.Analiza porownawcza budzetow gmin na podstawie gminy rzewnie i gminy
szelkow.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie bankowego funduszu
leasingowego oraz vb leasing polska sa.Problem czystszej produkcji przy wytwarzaniu cementu..Logistyka
procesow zaopatrzenia na podstawie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie strategii
marketingowej w budowaniu pozycji firmy - na przykladzie cukierniczej spoldzielni roksana w
strzyzowie..Praca licencjacka socjologia.Kontratyp obrony koniecznej w polskim prawie
karnym.Spoleczenstwo obywatelskie a spoleczenstwo informacyjne.Wylaczenie sedziego w postepowaniu
karnym-.Konflikt i sposoby jego rozwiazywania w spolem pss jednosc.Funkcjonowanie banku spoldzielczego
na przykladzie banku spoldzielczego w ostrowi mazowieckiej.Tematy prac magisterskich pedagogika.Analiza
ciagu przestepstw w polskim prawie karnym.Ocena realizacji funkcji motywowania pracownikow na
podstawie rolniczej spoldzielni produkcyjnej w wydrowicach..Agresja jako wyznacznik zachowania
pseudokibicow sportowych.Znaczenie doktryn administracyjno-prawnych w kreacji wspolczesnej
administracji publicznej.Rozwoj ochrony konsumenta przy umowie kredytu konsumenckiego na tle
praktycznych problemow stosowania ustawy o kredycie konsumenckim i jej zmian..Rachunkowosc
organizacji koscielnych na przykladzie domu malych dzieci im. Edmunda bojanowskiego w
czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Dopuszczalnosc wykorzystania informacji uzyskanych w
wyniku czynnosci opercyjno-rozpoznawczych w procesie karnym.Znaczenie wykorzystania programow
pomocowych dla rozwoju firm sektora msp na przykladzie gabinetu odnowy biologicznej.praca licencjacka
budzet gminy .Blad jako wada oswiadczenia woli. Przeszlosc- terazniejszosc i przyszlosc tej instytucji w
polskim prawie cywilnym na tle rozwiazan zagranicznych.Bankowe papiery wartosciowe.praca licencjacka
budzet gminy .Regulacja prawna zakupu kontrolowanego stosowanego przez centralne biuro antykorupcyjne
.Determinanty jakosci przy wytwarzaniu stalowych polproduktow dla budownictwa..Podatek od
nieruchomosci jako instrument polityki gospodarczej na przykladzie gminy miasto belchatow.Porownanie
..

..
stron www urzedow powiatowych w wojewodztwie lodzkim pod wzgledem uzytych technologiifunkcjonalnosci i dostepnosci informacji.Niedopuszczalne metody przesluchania swiadka w postepowaniu
karnym.Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow jako czynnosc podlegajaca opodatkowaniu vat.Kara
umowna w polskim prawie cywilnym.Wystepowanie informacji niefinansowych w sprawozdaniu finansowym
sporzadzonym w oparciu o miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej / miedzynarodowe
standardy rachunkowosci.Tendencje zmian w strukturze dochodow budzetu w latach 1994-2004..Pomoc
socjalna jako element walki z bezrobociem na przykladzie gminy myszyniec w latach 2008-2010.Prawne
regulacje i zasady funkcjonowania skladow celnych..Wplyw termomodrenizacji budynku na poprawe jego
stanu..Mozliwosci i bariery wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju sieci autostrad w
polsce.Potencjal techniczny- ekonomiczny i finansowy wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego..Rola konfliktu w organizacji.Budzet jednostki samorzadu terytorialnego jako instrument
rozwoju lokalnego na przykladzie gminy tykocin w latach 2009-2011.Kontrola fuzji przedsiebiorstw w unii
europejskiej.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow jednostkowych dla przemyslu
muzycznego.Europejskie i polskie regulacje w zakresie obowiazkow informacyjnych spolek gieldowych z
uwzglednieniem wplywu ich realizacji na ceny akcji emitentow. Analiza prawno-ekonomiczna..Analiza
wydatkow budzetowych z uwzglednieniem finansowania oswiaty na przykladzie gminy klucze w latach 20072011.Praca licencjacka z rachunkowosci.Zarzadzanie kapitalem w przedsiebiorstwie w celu poprawy
plynnosci finansowej..Dopuszczalnosc wznowienia procesu cywilnego.Analiza finansowa banku
spoldzielczego w blaszkach w latach 2008-2010.Rola wywiadu gospodarczego w pozyskiwaniu i gromadzeniu
wiedzy w organizacji..praca licencjacka budzet gminy .Historia kryminalistyki na ukrainie.Najem i wlasnosc w
funkcjonowaniu rynku nieruchomosci.Odwolanie jako srodek weryfikacji decyzji administracyjnych w
administracyjnym toku instancji.Najwyzsza izba kontroli..Infrastruktura transportowa jako czynnik rozwoju
gminy gogolin..Metodologia pracy magisterskiej.Statut spolki akcyjnej zarzadzanej metoda
projektowa.Wykorzystanie internetu w dzialaniach marketingowych firmy p.p.h.u. wiktor zajkiewicz.Pomoc
w pisaniu pracy magisterskiej.System naboru i rozwoju pracownikow w zus oddzial krakow.Referendum
lokalne na podstawie gminy wisniowa w wojewodztwie malopolskim..Telep- jerzy. - zachowanie ciaglosci
zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia .Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie sanockich
przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Systemy wczesnego ostrzegania przed upadloscia.Praca
magisterska resocjalizacja.Seminarium prawo rolne.Wspolpraca krakowa z miastami blizniaczymi w ramach
unii europejskiej ze szczegolnym uwzgledznieniem wspolpracy krakowa z norymberga..Ksiezyk- marianna.
Red. - uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w unii europejskiej .Odpowiedzialnosc
cywilna w prawie grup spolek.Wspieranie przedsiebiorczosci jako zadanie publiczne realizowane przez
samorzad terytorialny na przykladzie gminy starachowice.Aspekt jakosciowo - tworczy przy produkcji odziezy
damskiej..Teoretyczne i praktyczne problemy polityki personalnej w organizacjach zarzadzanych.Analiza
prawno-gospodarcza umowy faktoringu.Szkolenia pracownicze jako istotny element podwyzszania jakosci
zasobow ludzkich w urzedzie gminy w mykanowie.Karna i karnoadministracyjna odpowiedzialnosc
pracodawcow.Zroznicowanie cen w monopolu naturalnym na przykladzie sieci wodociagow i kanalizacji w
miastach wojewodztwa opolskiego..Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie ing banku slaskiego w
starachowicach w latach 2002-2005.Stosowane systemy ocen pracownikow naukowo-dydaktycznych w
uczelniach wyzszych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego w okresie 2000-2005 r..Wykonywanie kary
w systemie terapeutycznym.Finansowanie inwestycji w spolkach kapitalowych.Budzetowanie jako metoda
zarzadzania kosztami na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Wykorzystania infrastruktury sluzby
zdrowia na podstawie gminy zawiercie.Koncepcja zarzadzania projektem budowy sieci informatycznej w
firmie x.Parlament europejski jako element struktury instytucjonalnej unii europejskiej.Analiza strategiczna i
ocena mozliwosci rozwoju sektora dystrybucji opakowan na przykladzie mcdo krakus.Wycena bilansowa
wedlug znowelizowanej ustawy o rachunkowosci rozpatrywana na tle miedzynarodowychstandardow
rachunkowosci/miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej.Prawo do prywatnosci a
karalne uzyskiwanie informacji. Wybrane zagadnienia.Przygotowanie skazanych do zwolnienia.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Granice wolnosci
slowa a prawo karne.Zarzadzanie siecia sprzedazy branzy meblarskiej na przykladzie emka meble - salonow
..

..
firmowych black red white.Funkcjonowanie oplaty planistycznej i oplaty adiacenckiej w jednostce samorzadu
terytorialnego na przykladzie konstantynowa lodzkiego.Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob
fizycznych w przedsiebiorstwie x na przelomie lat 2008-2010.Gospodarka finansowa samorzadu gminnego na
przykladzie gminy rawa mazowiecka w latach 2004-2005..Instrumenty finansowe w realizacji unijnej polityki
regionalnej.Jurydyzacja zycia spolecznego w obliczu globalizacji.Aktywne formy lagodzenia skutkow
bezrobocia w powiecie klobuckim.Proces rekrutacji i selekcji w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie urzedu miasta w piotrkowie trybunalskim.Mediacja w postepowaniu z nieletnimi.praca
licencjacka budzet gminy .Metody oceny zdolnosci kredytowej na przykladzie spoldzielczej kasy
oszczednosciowo kredytowej.Temat pracy magisterskiej.Determinanty rozwoju indywidualnego mlodziezy
akademickiej w dobie jednoczacej sie europy.Fuzje i przejecia jako metoda wzrostu wartosci
przedsiebiorstw.Samodzielnosc finansowa gminy..Referendum lokalne jako instytucjonalny przejaw wladzy
samorzadowej..Praca magisterska prawo.Tematy prac licencjackich rachunkowosc.Wdrozenie norm
miedzynarodowych iso serii 9000 w urzedzie miasta czestochowy.Pomoc spoleczna praca licencjacka.Zmiany
w polityce depozytowej ing banku slaskiego s.a. w latach 2000-2006..Realizacja polityki prozatrudnieniowej
w gospodarce polskiej w latach 2005 - 2010.praca licencjacka budzet gminy .Lacznik miedzy budynkami –
konstrukcja stalowa praca inzynierska budownictwo.Ogolna charakterystyka podatku vat..Magazynowanie i
obsluga zapasow na przykladzie firmy alrec sign&display.Przestepstwo przemytu wybrane aspekty
kryminalistyczne i kryminologiczne.Wyrok reformatoryjny w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet
gminy .Warunkowe umorzenie postepowania w polskim prawie karnym.Zarzadzanie nieruchomosciami
mieszkaniowymi przez wspolnoty mieszkaniowe.Ochrona roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci
pracodawcy.Budowa wizerunku zespolu pilkarskiego na rynku uslug sportowych na przykladzie sportowej
spolki akcyjnej wisla krakow.Fundusze strukturalne w polsce w latach 2004-2013.Systemy podatkowe w
polsce i wielkiej brytanii.Uzaleznienia od internetu i telewizji jako czynnik ryzyka ubezpieczen na
zycie..Bezpieczenstwo i integralnosc danych w bazie danych.Standard sprawozdawczy rachunku wynikow w
praktyce polskich spolek gieldowych.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unijne przeznaczone na
realizacje polityki spojnosci jako pomoc slabiej rozwinietym panstwom czlonkowskim unii
europejskiej.Kolodziejczyk-konarska- katarzyna. - umowy o partnerstwie gospodarczym (epa) w stosunkach
unia europejska - grupa panstw akp .Wykorzystanie budzetowania w zarzadzaniu rentownoscia
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy p.p.h.u. domal.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza gminy w zwiazku z
uchwaleniem lub zmiana planu miejscowego.Analiza i ocena standardow obslugi klienta w przychodniach
natmed w krakowie.Dzialalnosc gospodarcza fundacji.Marketing polityczny.Zarzadzanie finansami powiatu
zawiercianskieho w 2003 r..Sprawozdanie finansowe jako przedmiot badania przez bieglego
rewidenta..Legitymacja podmiotow o ograniczonej zdolnosci wnioskowej w postepowaniu przed trybunalem
konstytucyjnym.Czynniki decydujace o jakosci w metaloplastyce..Sluzba wiezienna wobec wyzwan
wspolczesnosci.Analiza wykorzystania funduszy i programow pomocowych unii europejskiej na przykladzie
miasta lodzi.Uslugi internetowe w telefonii komorkowej na podstawie firm era- orange i
plus..Uwarunkowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw branzy hotelarskiej w wojewodztwie
lodzkim.Skawinska- eulalia - makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej
.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa bio - pal w latach 2006-2010.Prace licencjackie
socjologia.Udzial rachunkowosci w procesie naliczania podatku od wynagrodzen..Konkordat miedzy ii
rzeczypospolita a stolica apostolska z 1925 r. Na tle dziejow wczesniejszych umow
konkordatowych..Planowanie strategiczne w powiecie pajeczanskim..Zarzadzanie bezpieczenstwem imprez
masowych w kontekscie chuliganstwa stadionowego..Rola podatkow lokalnych w ksztaltowaniu sie
dochodow gminy janow w latach 2001 - 2006.Analiza finansowa jako narzedzie sluzace do oceny kondycji
finansowej przedsiebiorstwa.Analiza dochodow i wydatkow gminy popow w latach 2006 - 2010.Analiza
poziomu i struktury bezrobocia w polsce w latach 2004-2009.Rownosc kobiet i mezczyzn w europejskim
prawie pracy.Kontrola dzialalnosci gospodarczej przedsieborcy na podstawie ordynacji podatkowej i ustawy o
swobodzie dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Jak sie pisze prace
licencjacka.Uwarunkowania funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw w gminie kolno.Analiza
odpowiedzialnosci materialnej pracownikow za mienie powierzone.Zastosowanie metod psychologicznych w
..

..
oddzialywaniu na odbiorcow reklam.Projekty realizowane przez gminy regionu lodzkiego w ramach dzialan
europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie gminy poddebice i powiatu
poddebickiego.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za mienie nie powierzone..Ochrona prawa do
prywatnosci pracownika.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci handlowej wspolczesnych firm..Anholtsimon. - sprawiedliwosc marek : jak branding miejsc i produktow moze uczynic kraj bogatym- dumnym
i.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie zakladu mleczarskiego dla uzyskania certyfikatu systemu
haccp na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej we wloszczowie..Prace magisterskie
pielegniarstwo.praca licencjacka budzet gminy .Wznowienie postepowania jako nadzwyczajny tryb
postepowania administracyjnego..Odrzucenie pozwu.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy herby w latach
2007 -2009.Umiejetnosci pracownikow w zakresie rozwiazywania sytuacji konfliktowych w realacji z
petentem jako element zarzadzania personelem na przykladzie wybranego urzedu gminy.Analiza
porownawcza hotelu secesja na tle innych obiektow turystycznych dzielnicy kazimierz.Prace dyplomowe z
logopedii.Niepelnosprawnosc jako przeslanka udzielania pomocy spolecznej.Znaczenie promocji w
komunikacji marketingowej.Marketingowe metody budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
farmaceutycznym na przykladzie badanej apteki.Umowa developerska..Zarzadzanie projektami
inwestycyjnymi na przykladzie brzeska..Rozwoj i konkurencyjnosc malych przedsiebiorstw rodzinnych na
przykladzie gastronomii.Analiza strategii marketingu mix na rynku nieruchomosci mieszkaniowych..praca
licencjacka budzet gminy .Polityka rachunkowosci jako element systemu informacyjnego przedsiebiorstwa regulacje prawa bilansowego a praktyka.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw procesu rekrutacji i selekcji
nauczycieli na efektywnosc ksztalcenia uczniow..Rozrachunki z pracownikami jako kategoria systemu
rachunkowosci i sprawozdawczosci finansowej.Stan i perspektywy rozwoju bankowosci elektronicznej w
polsce.Strategia rozwoju gminy morawica.Pozycja prawna kosciola rzymskokatolickiego w iii rp .Sadowe
dochodzenie pracowniczych roszczen zwiazanych z wadliwym wypowiedzeniem umowy o prace.Proba oceny
sytuacji dochodowej gospodarstwa rolnego u progu zmian ubezpieczeniowych i podatkowych ( z
wykorzystaniem danych fadn )..Pomiedzy plcia metrykalna a tozsamoscia plciowa. Transseksualizm a prawo
cywilne..Wykorzystanie kontaktow terminowych do konstrukcji strategii zabezpieczajacych na przykladzie
gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Analiza kosztow na przykladzie myszkowskiej fabryki naczyn
emaliowanych swiatowit w latach 1999-2003.Przeplyw informacji w logistycznej obsludze klienta na
przykladzie miedzynarodowej firmy x.Rola i zadania samorzadu gminnego w pomocy spolecznej.Ochrona
dobr osobistych w dzialalnosci reklamowej.Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na podstawie
agencji reklamowej the funny house.Sklady orzekajace sadow administracyjnych.Ocena wydatkow
oswiatowych gmin wiejskich powiatu opolskiego w latach 2006-2008..System zarzadzania bezpieczenstwem
zdrowotnym haccp a logistyka.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dochody
miasta na prawach powiatu na przykladzie piotrkowa trybunalskiego.Alternatywne formy finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw.Bariery i uwarunkowania procesu wdrazania systemu zarzadzania jakoscia
zgodnego z norma iso 9001:2001 na przykladzie firmy plastpol.Analiza sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa.Kredyt hipoteczny- jako zrodlo finansowania nieruchomosci na przykladzie budowy domu
jednorodzinnego..Funkcje uchwalodawcze rady gminy na przykladzie rady miejskiej w gostyninie.Rola stazu
nauczycielskiego z perspektywy zarzadzania szkola.Projakosciowa restrukturyzacja zarzadzania w
administracji publicznej na przykladzie starostwa powiatowego w tarnowie.Proces inwestycyjno-budowlany
na przykladzie obiektu sportowego azs lodz.Rola jakosci w ksztaltowaniu wizerunku - na przykladzie zakladu
przetworstwa zbozowego mlyn laznow.Jednostka administracji publicznej jako inwestor na rynku
nieruchomosci.Internet jako narzedzie promocji turystyki kwalifikowanej na przykladzie turystyki
podwodnej..Fundusze hedgingowe na rynku polskim w kontekscie analizy prtfelowej na przykladzie
funduszy superfund tfi- opera tfi- investors tfi.Analiza finansowa spolki na przykladzie polfa kutno s.a..System
motywowania do pracy na przykladzie bot kwb belchatow s.a..Pozabankowe instrumenty finansowe
wspomagajace male i srednie przedsiebiorstwa.Rownosc wobec prawa a zroznicowanie wieku emerytalnego
kobiet i mezczyzn w polskim systemie emerutalnym.Ocena bezpieczenstwa na rynku kart platniczych w
polsce na tle jego dynamicznego rozwoju.Kreowanie marki i dobrego wizerunku - analiza porownawcza na
przykladzie duzej i malej firmy.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym (na przykladzie krakowskiej spoldzielczej
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kasy oszczednosciowo - kredytowej).Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek
gieldowych branzy telekominikacyjnej. Analiza ekonomiczna..Wykorzystanie telewizji do promocji
turystycznej i inwestycyjnej regionow.Analiza strategiczna na przykladzie grupy hotelowej
orbis.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o sytuacji finansowo-ekonomicznej jednostki
gospodarczej.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie united technologies
corporation..Orzeczenia sadu najwyzszego w przedmiocie skargi kasacyjnej..Czynnosci kierownika budowy –
studium przypadku praca inzynierska budownictwo.Strachowska- renata. - ustawa o drogach publicznych :
komentarz .Elektroniczna forma czynnosci prawnych..Zarzadzanie nieruchomosci lokalowymi na podstawie
czestochowskiej spoldzielni mieszkaniowej nasza praca.praca licencjacka budzet gminy .Zawiazanie spolki z
o.o. W prawie polskim i prawie rosyjskim.Pisanie prac doktorskich.Rozwoj sektora hodowli ogierow
sportowych - zaprzegowych. Stado ogierow w boguslawicach.Zarzadzanie zespolami pracowniczymi ze
szczegolnym uwzglednieniem motywowania w firmie carrefour.Egzekucja z akcji.Czynniki ksztaltujace styl
kierowania grupa pracownicza na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa x..Ekstradycja na podstawie
europejskiej konwencji o ekstradycji z 1957 r..Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
jako element ochrony interesu pracodawcy.Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa w oparciu o
analize danych finansowych przedsiebiorstwa brenntag polska sp. Z o.o..Znaczenie leasingu w finansowaniu
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie kultury organizacyjnej w zzl na przykladzie
placowek poczty polskiej s.a..Przyczyny stwierdzenia niewaznosci malzenstwa kanonicznego.Proces
rekrutacji i selekcji na przykladzie banku xyz.Korekta prac magisterskich.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym
na przykladzie getin banku s.a..Zaspokojenie wierzyciala rzeczowego w postepowaniu
upadlosciowym.Kluczowe czynniki sukcesu w zarzadzaniu projektami.Ocena gospodarki finansowej gminy
kruszyna w latach 2007-2011.Projekt zautomatyzowanego magazynu wysokiego skladowania na przykladzie
magazynu m-logistics w tychach.Kara ograniczenia wolnosci.Instytucja prezydenta rzeczpospolitej polskiej w
swietle obowiazujacej konstytucji: funkcje i wybor.Odrebnosc postepowania w sprawach
podatkowych.Funkcjonowanie przedsiebiorstw na rynku uslug transportowych na przykladzie firmy repikpol.Zastaw zwykly i zastaw rejestrowy na majatkowych prawach autorskich.Prawo ochrony zdrowia w unii
europejskiej.Staz zawodowy jako forma pomocy osobom bezrobotnym.Ekshumacja jako dowod w procesie
karnym.Unikanie podwojnego opodatkowania dochodow polakow z pracy za granica.Narodowy bank polski
jako centralny bank panstwa.Eutanazja. Gdy smierc stala sie problemem zycia..Kontakty skazanych ze
swiatem poza murami zakladu karnego.Formy dzialania administracji publicznej w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. O dzialalnosci pozytku publicznego..Wylaczenie sedziego w polskim procesie karnym.Promocja i
reklama w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa.Zarzadzanie projektem na przykladzie centrum
handlowo - rozrywkowego silesia city center w katowicach.Specyfika programow lojalnosciowych na rynku
b2c w sektorze bankowym.Historia administracji.Godzenie zycia rodzinnego i zawodowego – wyzwanie dla
pracownikow i pracodawcow.Dostep do informacji publicznej jako publiczne prawo podmiotowe..Policja podstawowym elementem systemu bezpieczenstwa narodowego i wewnetrznego.Jagas- jozef - nowa
ekonomia instytucjonalna a polska transformacja : uzupelnienie .Instytucja przepadku jako srodka karnego w
swietle uregulowan polskiego kodeksu karnego.Wplyw funduszy unii europejskiej na rozwoj miasta
radom..praca licencjacka budzet gminy .Wspoldzialanie jednostek samorzadu terytorialnego.Logistyka
zwrotna jako element optymalizacji lancucha dostaw.Skutecznosc zastosowania koncepcji nowego
zarzadzania publicznego w polskim samorzadzie terytorialnym.Wycena nieruchomosci zabytkowych.Prace
licencjackie i magisterskie.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj powiatu myszkowskiego..Wyglad pracy
licencjackiej.Polityka rynku pracy w wymiarze lokalnym. Studium przypadku powiatu laskiego..Obsluga
logistyczna i marketingowa klienta na podstawie szpitala w leczycy.Analiza sytuacji finansowej jednostki
budzetowej na przykladzie zespolu szkol 1 w klobucku w latach 2007-2011..Rola szkolen w procesie rozwoju
zasobow ludzkich na przykladzie firmy handlowej.Funkcje budzetu gminy w polsce na podstawie gminy
konskie w latach 2005-2009.Analiza wykorzystywania srodkow z ue przy inwestycjach w gminie
konopiska.praca licencjacka budzet gminy .Analiza roli kredytow ze szczegolnym uwzglednieniem kredytow
mieszkaniowych..Funkcje teatru amatorskiego w spolecznosci lokalnej noweho sacza..praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw satysfakcji pracownikow na jakosc szyb zespolonych.praca licencjacka budzet gminy
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.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Kloczkowski- jacek (1975- ). Red. kryzys unii europejskiej : polska i czeska perspektywa .Funkcjonowanie systemu motywacji w ppup poczta
polska.Umowa o impreze turystyczna w prawie prywatnym miedzynarodowym.Pisanie pracy
inzynierskiej.Problematyka adopcji w prawie rzymskim i polskim - proba porownania instytucji
przysposobienia w obu systemach prawnych.Analiza ryzyka kredytowego klientow indywidualnych na
podstawie bgz s.a..Odmiennosci stosunku pracy telepracownika.Rola kierownika w ksztaltowaniu sie kultury
organizacyjnej podleglego mu personelu.Promocja regionu na przykladzie miasta trewir.Pojecie i przeslanki
zdolnosci rejestrowej wzoru przemyslowego w prawie unii europejskiej na przykladzie prawa
polskiego.Zakres ochrony praw i wolnosci czlowieka i obywatela w polskim systemie prawa.Rownowaga
miedzy praca zawodowa a zyciem rodzinnym.Podatki i oplaty lokalne w polityce budzetowej gmin:
konstantynow lodzki- rogow i zdunska wola w latach 1999-2003.Wybrane zagadnienia ochrony praw
czlowieka na kontynencie afrykanskim.Jakubowicz- karol - unia europejska a media : miedzy kultura a
gospodarka .Znaczenie motywacji w zarzadzaniu przez jakosc na przykladzie zakladow tekstylnokonfekcyjnych teofilow s.a..praca licencjacka budzet gminy .Perspektywy rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie zpo drewnoplast..Rekrutacja i szkolenie pracownikow jako czynnik tworzenia
sukcesu firmy na przykladzie cyfry + w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Rola wlasciciela
mikroprzedsiebiorstwa w osiaganiu sukcesow rynkowych na przykladzie firmy liko.Prac licencjackich.Tulejmalgorzata. - orzecznictwo interpretacyjne trybunalu konstytucyjnego a reguly wykladni prawa
.Gospodarcze i jurydyczne aspekty eliminacji prawa uzytkowania wieczystego z systemu
prawnego.Organizacja rynku ropy naftowej we wspolczesnym swiecie..Prawne- ekonomiczne- spoleczne i
instytucjonalne czynniki kreujace pozycje i zachowania konsumentow.Venture capital i jego wplyw na
dzialanie innowacyjnych przedsiebiorstw.Churski- pawel (1967- ). Red. - gospodarka przestrzenna doswiadczenia i wyzwania procesu ksztalcenia = spatial economy - exp.Stosowanie prawa wspolnotowego w
postepowaniu cywilnym.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w swietle europejskich regul wieziennych
z 2006r..Postawy i kompetencje nauczycieli w edukacji miedzykulturowej..Metody minimalizacji strat w
przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Struktura dochodow i wydatkow powiatu wielunskiego za lata 20042006.Srodki trwale w swietle miedzynarodowych standardow rachunkowosci.Rola projektow europejskich w
rozwoju regionow w wybranych krajach unii europejskiej.Prace podyplomowe.praca licencjacka budzet
gminy .Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej w banku spoldzielczym na przykladzie banku spoldzielczego
w lesnicy.Pomoc spoleczna i socjalna wobec bezrobocia.Zwolnienia grupowe w prawie polskim.Jak zalozyc
internetowe biuro podrozy dla osob niepelnosprawnych?.Podatek od towarow i uslug na tle zmian 112
dyrektywy unii europejskiej.Stany nadzwyczajne..Seminarium v roku - historia prawa polskiego.Walne
zgromadzenie w spolce komandytowo - akcyjnej.Znaczenie systemow marketingu relacji z klientem (crm) w
budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie grupy telekomunikacja polska.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza potencjalu strategicznego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy geppe
group sp. Z o. O..Zarzadzanie personelem oraz realizacja zadan pracownikow urzedu gminy w strzeleczkach
dotyczacych zrownowazonego rozwoju regionu..Zarzadzanie projektami wspolfinansowanymi ze srodkow
unijnych na przykladzie jednostki samorzadu terytorialnego..Fuzje przedsiebiorstw jako przejaw globalizacji
gospodarki.Laczenie sie wybranych spolek kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie - ujecie teoretyczne.Bak- monika (1970- ). Red. - infrastruktura
transportu a konkurencyjnosc gospodarcza .Logistyka dystrybucji a obsluga klienta w tworzeniu przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstwa /na wybranym przykladzie/.Doskonalenie obslugi klienta w oparciu o
badania na przykladzie sieci sphinx..Wycena zasobow i zrodel finansowania przy zmianie formy
ewidencji..Franczyza jako forma finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Proces kontroli jakosci w
produkcji mieszanki betonowej na przykladzie firmy trans-lis-bet..Rola kierownika w ksztaltowaniu sie
kultury organizacyjnej podleglego mu personelu.Ocena plynnosci i wyplacalnosci na podstawie sprawozdan
finansowych wybranych spolek gieldowych.Pomoc finansowa dla malych i srednich przedsiebiorstw
oferowana przez bank pko bank polski w ostrolece.Planowanie finansowe w procesach planistycznych na
przykladzie przedsiebiorstwa rachell.Ceny transferowe we wspolczesnej rzeczywistosci gospodarczej - aspekt
podatkowy.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wybranych narzedzi marketingu - mix na wyniki i sprzedaz
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przedsiebiorstwa rem-bud.Motywacja pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego „xyz” sp. Z o.o..Wiktymizacja wtorna ofiary przestepstwa w procesie
karnym. Perspektywa wiktymologiczna i karnoprocesowa.Instytucje kultury w gminie swierklaniec ich rola i
znaczenie w aktywizacji kulturalnejn spolecznosci lokalnej na przykladzie gminnego osrodka kultury i
gminnej biblioteki publicznej.Sedzia w postepowaniu cywilnym.Rola ustawy deweloperskiej w polskiej
polityce mieszkaniowej.Rola kredytu w finansowaniu gospodarstw domowych.Systemy motywowania
pracownikow w firmie delikatesy centrum na stanowisku kasjer - sprzedawca.Konwergencja systemu
podatkow posrednich w polsce na tle przepisow unijnych.Rekrutacja- selekcja oraz szkolenia pracownicze
jako elementy procesu kadrowego na przykladzie firmy rpm s.a. w lublincu.Zarzadzanie rozwojem agentow
w zakladzie ubezpieczen na przykladzie pzu s.a..Konstytucyjne ujecie obowiazkow obywatelskich.Rola fed w
lagodzeniu procesow recesji gospodarczych w usa..Wykorzystanie teorii portfelowej jako glownej metody
minimalizacji ryzyka kredytowego na szczeblu banku.Plan pracy licencjackiej.Stopien wykorzystania funduszy
przedakcesyjnych w gminie pilica i gminie zarnowiec w latach 2000-2004 oraz ich wplyw na rozwoj
lokalny.Karty platnicze jako produkt bankowy na przykladzie banku pekao s.a..Strategie podatkowe mikromalych i srednich przedsiebiorstw.Navellier- louis. - mala ksiazeczka o inwestowaniu w akcje wzrostowe
.Praca magisterska o bezrobociu.Przelew wierzytelnosci jako zabezpieczenie kredytu bankowego..Rozwoj
marketingowej koncepcji dzialania banku pko bp s.a. na tle bankow europejskich.Bezpieczenstwo i higiena
pracy w przedszkolu.Konieczna- agnieszka. Red. - optymalizacja sytuacji szkolnej uczniow - roznorodne
wymiary wspolpracy z rodzicami : praca.Tematy pracy magisterskiej.Borowska- grazyna - sprawozdawczosc i
analiza finansowa : podrecznik do nauki zawodu technik ekonomista- technik.Rozliczenia wlasciciela i
posiadacza - roszczenia uzupelniajace i wyrownawcze.praca licencjacka budzet gminy .Obciazenie obrotow
przedsiebiorcow podatkiem od towarow i uslug (ewidencja i obowiazki podatnika).Programy lojalnosciowe
jako forma promocji i element strategii marketingowej.Zwalczanie i zapobieganie przestepstwom o
charakterze korupcyjnym w parwie polskim. Wybrane aspekty.Zmiana systemu zarzadzania po przejeciu
przez zagranicznego wlasciciela - casus firmy hager polo.Kino jako instytucja kultury - perspektywy rozwoju
na tle krajow europejskich..Analiza podatku dochodowego od osob fizycznych.Podstawowe obowiazki
pracodawcy w zakresie powszechnej ochrony pracy..Zamowienia publiczne w polsce po wejsciu do unii
europejskiej. Tendencje i perspektywy.Perspektywa rozwoju branzy e-commerce w kontekscie badan efektu
ropo.E-marketing jako narzedzie kreowania wizerunku miasta..Pozycja ustrojowa polskiego trybunalu
konstytucyjnego w swietle wybranych zasad ustrojowych.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w
teorii i praktyce.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw bezrobocia i walki z bezrobociem na sytuacje na rynku pracy na przykladzie powiatu
zgierskiego.praca licencjacka budzet gminy .Formy wsparcia finansowego malych i srednich
przedsiebiorstw.Prawo islamu jako obiekt kulturowo-spoleczny.O pojeciu prawa represyjnego.Analiza
technologii stosowanych przy produkcji wozkow specjalnego przeznaczenia..Praca magisterska spis
tresci.Sprawozdanie finansowe zrodlem informacji przedsiebiorstwa na przykladzie regionalnej dyrekcji
lasow panstwowych w lodzi.Aktywnosc ekonomiczna a stosunki a stosunki miedzynarodowe na przykladzie
wybranych polskich placowek dyplomatycznych w republice federalnej niemiec.Rzeczowe aktywa trwale w
swietle prawa bilansowego i podatkowego.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie przetworstwa
miesnego.Rola funduszy unijnych w rozwoju przedsiebiorczosci w polsce na przykladzie wybranych
firm..Jakosc na rynku uslug bankowych w ocenie klientow indywidualnych.praca licencjacka budzet gminy
.Proces motywowania nauczycieli na podstawie zespolu szkolno-gimnazjalnego w slowiku.Wspolpraca
transgraniczna panstw czlonkowskich unii europejskiej.Znaczenie gospodarki magazynowej w logistyce
przedsiebiorstwa.Mozliwosc wykorzystania instrumentow promocji i reklamy dla powiekszania udzialow
rynkowych na przykladzie firmy.System bankowy a wybrane uslugi bankowe dla studentow.Konsolidacja
polskiego sektora bankowego na przykladzie fuzji bankow pko s.a. i bph s.a..Postawy pracownikow w sytuacji
zmiany organizacyjnej.Rekrutacja i selekcja w opinii pracujacych studentow uniwersytetu
lodzkiego.Wykorzystanie narzedzi lean w udoskonaleniu procesow magazynowych na przykladzie firmy
flextronics logistics poland sp. Z o.o..Odpowiedzialnosc za szkody lowieckie..praca licencjacka budzet gminy
.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy radomsko.Zastosowanie znormalizowanych systemow
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zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy rm filipowicz.Wykorzystanie badan operacyjnych do maksymalizacji
zysku w spolce plus h2o drinki sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Prawo islamu a miedzynarodowa
koncepcja praw czlowieka.Szanse oraz bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw..Rola opakowania
jako narzedzia strategii marketingowej oraz elementu lancucha dostaw w aspekcie przewagi
konkurencyjnej.Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w procesie bez nieuzasadnionej
zwloki.praca licencjacka budzet gminy .Audyt wewnetrzny i jego funkcjonowanie w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie urzedu miasta lodzi.Teoria i praktyka zarzadzania indywidualnym portfelem
inwestycyjnym na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..Turystyka miejska lodzi..praca licencjacka
budzet gminy .Wykorzystanie kredytu bankowego w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego. Studium
przypadku.Ryc- kazimierz (1935- ). Red. - ochrona zdrowia i gospodarka : mechanizmy rynkowe a regulacje
publiczne .Harmonizacja rachunkowosci a sprawozdawczosc finansowa polskiego przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy gealan polska spolka z o.o..Orzeczenia sadu najwyzszego w przedmiocie skargi
kasacyjnej..Polityka kredytowania odbiorcow w zarzadzaniu plynnoscia finansowa na przykladzie
przedsiebiorstwa budvar centrum s.a..Instytucja porozumienia administracyjnego w prawie
administracyjnym..Pisanie prac na zamowienie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Zamowienia publiczne w gminie radkow w latach 2005-2009..Prace doktorskie.Ksiegowe aspekty
rozliczania polaczen spolek.Wykorzystanie narzedzi lean w udoskonaleniu procesow magazynowych na
przykladzie firmy flextronics logistics poland sp. Z o.o..Adaptacja nowych pracownikow jako element
motywacji pracowniczej.praca licencjacka budzet gminy .Kurator dla osoby prawnej podlegajacej wpisowi do
rejestru przedsiebiorcow krajowego rejestru sadowego.Rola podatkow lokalnych w finansowaniu zadan
gminy krasnosielc.Miejsce controllingu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie elektrocieplowni
zielona gora.Osoba prawna jako uczestnik obrotu prawnego - wybrane aspekty..Umorzenie postepowania
karnego z powodu niepoczytalnosci sprawcy w chwili czynu zabronionego.Tematy pracy licencjackiej.Prawo
do autorstwa osob maloletnich i ubezwlasnowolnionych oraz jego wykonywanie przez przedstawicieli
ustawowych.Internal marketing strategies for the frontline employees.Zarzadzanie jakoscia w hotelu na
przykladzie hotelu sheraton w krakowie.Plan zarzadzania nieruchomosciami na przykladzie starego urzedu
gminy w konopiskach.Rola menadzera sportu w koszykowce kobiet na przykladzie patrycji czepiecgolanskiej.Leasing jako podstawowe zrodlo finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie.praca licencjacka
budzet gminy .Zmiana trybu upadlosci z mozliwoscia zawarcia ukladu na tryb likwidacyjny.Dobor
pracownikow na przykladzie ppup poczta polska.Korupcja w sporcie profesjonalnym jako szczegolny rodzaj
przestepstwa wymierzony przeciwko obrotowi gospodarczemu.Kultura organizacji na przykladzie firmy
sprzedazy bezposredniej avon cosmetics polska.Polityka rachunkowosci jako element systemu
informacyjnego przedsiebiorstwa - regulacje prawa bilansowego a praktyka.Spoleczna odpowiedzialnosc
biznesu na przykladzie grupy zywiec..Istota i znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki
rynkowej.Doskonalenie procesu wytworczego przy produkcji obuwia..Postepowanie przygotowawcze w
procesie karnym skarbowym.Bartkowiak- anna. Red. - zrownowazony rozwoj organizacji a relacje z
interesariuszami : teoria i praktyka .System motywacji i oceny pracownikow jako element polityki
personalnej na przykladzie firmy x.Metody szacowania dochodu przerzuconego.Zasady opodatkowania
dochodow kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych oraz osob duchownych w polsce na tle wybranych
regulacji obowiazujacych w innych panstwach.Innowacyjne opakowania - analiza i ocena na konkretnych
przykladach produktow..Specyfikacja zarzadzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym na przykladzie
banku millennium s.a..Specyfika lpg jako paliwa alternatywnego na przykladzie firmy unimot express sp. Z
o.o..Sprawozdawczosc i podatki sektora msp w zaleznosci od wielkosci przedsiebiorstwa.Piractwo
morskie.Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej w magazynie wyrobow gotowych na przykladzie stora
enso poland s.a. w ostrolece.Borkowska- stanislawa (1939- ). Red. - programy praca-zycie : z teorii i praktyki
.Jakosc w oswiacie - opinie uczestnikow procesu edukacyjnego..Porownanie wydajnosci serwerow baz
danych oracle 10g oraz ms sql server 2005 w oparciu o aplikacje ksiazki telefonicznej.Ustawowe znamiona
przestepstwa spowodowania wypadku drogowego.Gorski- marek. Red. - administracja publiczna - czlowiek a
ochrona srodowiska : zagadnienia spoleczno-prawne .Analiza zasilku chorobowego jako narzedzia systemu
swiadczen spolecznych.Znaczenie wartosciowania stanowisk pracy w zarzadzaniu przez jakosc. Przyklad zpue
..
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s.a. wloszczowa.Analiza kosztow poprzez system controllingu jako narzedzie ich pomiaru na przykladzie
przedsiebiorstwa xyz.Status prawny posla i senatora w swietle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2
kwietnia 1997 roku.Emigracja mlodziezy jako przeciwdzialanie bezrobociu na polskim rynku pracy.Finansowa
ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa
komunikacyjnego w czestochowie.Kutera- malgorzata. - kryzysy gospodarcze a wiarygodnosc sprawozdan
finansowych .Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.praca licencjacka budzet gminy .Ujecie kapitalow
mniejszosci w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.Mechanizmy prowokacji w reklamie
spolecznej..Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce w swietle polityki spolecznej i zatrudnienia unii
europejskiej..Miedzynarodowe prawo konfliktow zbrojnych..Sakowska-baryla- marlena. - dostep do
informacji publicznej a ochrona danych osobowych .Swiadczenia na rzecz pracownikow i ich ujecie w
rachunkowosci.Powolanie jako podstawa nawiazania stosunku pracy pracownikow samorzadowych .Sposoby
motywowania oraz mozliwosci ich wykorzystania w firmie na przykladzie banku pko bp s.a..Pisanie prac z
psychologii.Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej powiatowego inspektoratu weterynarii w
olesnie..Powodztwo o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa.Internetowa strategia marketingowa (na
przykladzie virtual market s.c.).zrodla wartosci firmy.Analiza sprawozdan finansowych spolki gieldowej jako
narzedzie diagnostyczne w czasach kryzysu w latach 2006-2010.Rola organizacji pozarzadowych na rynku
pracy.Biznesplan dla potrzeb podejmowania decyzji finansowych na przykladzie przedsiebiorstwa
bonita.Opodatkowanie dochodow z nieujawnionych zrodel przychodow.Pozyskiwanie srodkow transportu
poprzez kredyt i leasing.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium v roku - katedra filozofii prawa i etyki
prawniczej.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie firmy omega.Ksztalcenie profilowe w
kazachstanie.Strategia promocji dla produktow mleczarskich na przykladzie okregowej spoldzielni
mleczarskiej w radomsku..Spolka partnerska w kodeksie spolek handlowych.Podtrzymywanie kontaktow
skazanych na kare pozbawienia wolnosci z rodzina i swiatem zewnetrznym jako srodek
oddzialywania.Stymulowanie rozwoju gospodarczego przez gmine - studium przypadku..Dyzur
medyczny.Prace magisterskie z rachunkowosci.Komunikacja w zespolach pracowniczych w przedsiebiorstwie
transportowym.Przydatnosc modeli predykacji bankructwa do oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Cywilnoprawna charakterystyka umowy leasingu na tle
przepisow kodeksu cywilnego..Realizacja konstytucyjnego prawa obywateli do opieki socjalnej w praktyce iii
rzeczypospolitej .Opakowania jako istotny element systemu logistycznego.Wylaczenie sedziego w
postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Kisilowska- helena (1944- ). Red. - zrownowazony
rozwoj jednostek samorzadu lokalnego w swietle globalizacji gospodarczej : pra.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie logistyczne szansa na konkurencyjnosc transportu kolejowego w polsce na przykladzie
firm grupy pkp s.a..Analiza procesow kadrowych jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
nadlesnictwa zloty potok.Hopej- marian (1951- ). Red. - wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy
: edukacja w gospodarce opartej na wiedzy .Poczucie bezpieczenstwa a zaufanie do policji.Zarzadzanie
kapitalem w przedsiebiorstwie w celu poprawy plynnosci finansowej..praca licencjacka budzet gminy
.Programy lojalnosciowe jako instrument konkurowania wielkopowierzchniowych sieci handlowych.Analiza
struktury kapitalowej w przedsiebiorstwie na przykladzie zakladow odziezowych bytom sa.Znaczenie
inwestycji w rozwoju gospodarczym powiatu lublinieckiego..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania
potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych na przykladzie banku bgz s.a..Pozycja prawna uczestnika
funduszu inwestycyjnego zamknietego..Podatek od towarow i uslug- zasady i sposob
rozliczania.Wynagradzanie pracownikow w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie spolki skarbu
panstwa.Jednostki pomocnicze gmin.Znaczenie wybranych zasobow przedsiebiorstwa w ksztaltowaniu
jakosci izolatora przepustowego e4m4.Zasada rownowagi budzetowej i jej realizacja w budzecie panstwa
.Fundusze pomocowe unii europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce jako czynnik poprawy
konkurecyjnosci.Przeciwdzialanie mobbingowi.Identyfikacja zrodel stresu w wybranych grupach
pracownikow w kuzni glinik sp. Z o.o. W gorlicach- na podstawie polskiej adaptacji kwestionariusa do
badania stresu organizacyjnego c.coopera- s.williamsa i s.j.sloana.Analiza dochodow i wydatkow jednostki
budzetowej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w czestochowie w latach 20072010.Odpowiedzialnosc panstwa za szkode transgraniczna wynikajaca z dzialalnosci nie zabronionej w
..
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prawie miedzynarodowym w projekcie komisji prawa miedzynarodowego onz oraz w umowach
miedzynarodowych i orzecznictwie.Wybrane zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa x.Music
production in windows environment.Logistyczne i marketingowe aspekty obslugi klienta na przykladzie
perfumerii douglas.Dzialalnosc telekomunikacyjna jako forma dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka
budzet gminy .Audyt wewnetrzny w teorii i praktyce.Dostepnosc komunikacyjna jako czynnik rozwoju
centrow logistycznych.Bankowosc internetowa jako nowa forma uslugi bankowej.Konsumencka ocena
dzialan przedsiebiorstwa w sferze spolecznej odpowiedzialnosci (na przykladzie korporacji danone).Teoria
prawa i filozofia prawa.Logistyczny systen gospodarki odpadami komunalnymi na przykladzie gminy
konskie.Stan kleski zywiolowej.Dysfunkcje w szkoleniu na linii trener - pracownik- wedlug badan
wlasnych.Ksztaltowanie strategii marketingowej w branzy odziezowej na przykladzie firmy joe
cox.Rachunkowosc zespolu parkow krajobrazowych z ilustracja na przykladzie.Bazy dostaw incoterms 2000
oraz formy platnosci w kontraktach miedzynarodowych.Analiza zarzadzania logistycznego na przykladzie
philips lighting poland s.a. oddzial w pabianicach.Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych stropow w
budownictwie praca inzynierska budownictwo.Borkowski- krzysztof. Red. - obsluga ruchu turystycznego a
karnoprawna ochrona granic rzeczpospolitej polskiej .Praca w godzinach nadliczbowych .Pielegnacja kultury
buddyzmu tybetanskiego w polsce na przykladzie festiwalu kultury buddyjskiej w krakowie w 2010
roku.Stres- zaangazowanie i wypalenie zawodowe wsrod pracownikow sektora bankowego.Staszczyk- artur.
Red. - wymiar wschodni ue : wielowymiarowosc integrujacej sie europy .Relacje pomiedzy studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.Organizacja rady ministrow.Porwanie osob dla okupu ( art252 kk).Rodzaje orzeczen
trybunalu konstytucyjnego i ich skutki prawne..Spor o podmiot przestepstwa korupcyjnego w sporcie
przyczynkiem do rozwazan nad wybranymi problemami wykladni prawa karnego.Modele zatrudniania i
adaptacji pracownikow w organizacjach zroznicowanych kulturowo.Srodki egzekucyjne obowiazkow o
charakterze niepienieznym..Finanse publiczne unii europejskiej.Analiza budzetu wojewody lodzkiego w
latach 2005-2010.praca licencjacka budzet gminy .New directions in marketing viral marketing and word of
mouth marketing (nowe kierunki w rozwoju marketingu. Marketing szeptany i wirusowy).Identyfikacja
czynnikow odpowiadajacych za jakosc blach grubych..Parlament europejski - wybrane aspekty
funkcjonowania.Wykorzystanie wskaznikow finansowych w ocenie efektywnosci funkcjonowania podmiotu
gospodarczego na przykladzie uniwersytetu opolskiego.Szczegolne strony postepowania w sprawach o
przestepstwa i wykroczenia skarbowe..Innowacyjne zarzadzanie firma turystyczna.Opodatkowanie osob
duchownych w polsce po 1989 roku.Efektywnosc inwestowania w fundusze inwestycyjne na przykladzie tfi
pzu.Prace magisterskie wzory.Strategia marketingowa na przykladzie zakladow przemyslu cukierniczego
mieszko.Sugestie zmian w dzialalnosci marketingowej sredniej firmy produkcyjno - uslugowej - analiza i
ocena na przykladzie przedsiebiorstwa mebin.Umowa franchisingowa.Wykorzystywanie instrumentow
marketingu-mix na rynku ponczoszniczym ( na przykladzie firmy modello.Sytuacja prawna wlasciciela
(uzytkownika wieczystego) nieruchomosci w procesie planowania przestrzennego.Fundusze strukturalne unii
europejskiej i ich wykorzystanie przez powiatowy urzad pracy w piotrkowie trybunalskim.Badania do pracy
magisterskiej.Komputerowe systemy wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstw na przykladzie systemu
galileo..Funkcjonowanie podmiotow gospodarczych na przykladzie samorzadu terytorialnego w
pawlowiczkach.Kalisz-prakopik- anna. - wykladnia prawa : model ogolny a perspektywa europejskiej
konwencji praw czlowieka i prawa un.Strategia rozwoju firmy fameg w radomsku..Zarzadzanie logistyczne
malym przedsiebiorstwem..Wplyw rewitalizacji obiektow przemyslowych na otoczenie spolecznokulturowe.Ocena oplacalnosci projektow inwestycyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa x.Satysfakcja
zawodowa pracownikow a sprawne wykonywanie zadan w organizacji publicznej na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w brzesku..Wplyw szkolen na rozwoj pracownikow hdi samopomoc s.a.
towarzystwo ubezpieczen.Marketing filmowy: analiza porownawcza form promocji filmow fabularnych na
podstawie filmow„1920. Bitwa warszawska” i „roza”.zrodla finansowania dzialalnosci sektora malych i
srednich przedsiebiorstw..Zarzadzanie projektem technicznych nowego wyrobu na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno- uslugowego..E-learning jako nowoczesna forma nauki na uczelniach
wyzszych.Zastaw na prawach (zagadnienia wybrane).Zarzadzanie czasem jako skladnik systemu
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motywacyjnego w pogotowiu ratunkowym..Samodzielnosc finansowania powiatow w polsce na przykladzie
powiatu wadowickiego..Metody wspomagania zarzadzania lancuchem dostaw w badanej firmie..Korporacja i
alternatywy wobec niej w obliczu swiatowych przemian spoleczno-gospodarczych xxi wieku.Uslugowe
prowadzenie ksiag rachunkowych jako sposob organizacji rachunkowosci jednostki z ilustracja na
przykladzie.Metody szacowania dochodu przerzuconego.Wolnosc sumienia i religii osob skazanych i
tymczasowo aresztowanych w jednostkach systemu penitencjarnego w polsce.Rynek nieruchomosci
gruntowych w polsce.Zasady nabywania wlasnosci nieruchomosci rolnych na podstawie ustawy z dnia 26
pazdziernika 1971r. O uregulowaniu wlasnosci gospodarstw rolnych..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
dzialalnosci stowarzyszenia na rozwoj gospodarczy i spoleczny spolecznosci w gminie kluczbork.Pisanie prac
licencjackich opinie.Analiza kanalow dystrybucyjnych w przedsiebiorstwie handlowym canpor.Rekrutacja i
selekcja na przykladzie bph bh.Sposob traktowania osob pozbawionych wolnosci w swietle orzeczen nowego
europejskiego trybunalu praw czlowieka..praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie metody servqual do
oceny jakosci uslug..Dmochowska- halina. Red. - polska w unii europejskiej = poland in the european union :
2004-2014 .Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze w polskim systemie prawnym .zrodla dochodow i ich
windykacja w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie zakladu gospodarki mieszkaniowej w
pabianicach.Analiza kondycji finansowej jednostki ochrony zdrowia na przykladzie spzoz w radziejowie.Praca
licencjacka z administracji.Odstapienie od prawnoautorskiej umowy licencyjnej.Prezentacja
maturalna.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - uwarunkowania sprawnego dzialania w przedsiebiorstwie
i regionie .praca licencjacka budzet gminy .Przemoc wobec dzieci w rodzinie.praca licencjacka budzet gminy
.Strategia produktu w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie kopalni soli klodawa
s.a..Polityka personalna w strategii rozwoju firmy olmar s.a..Rola promocji sprzedazy w polityce
marketingowej hipermarketu (na przykladzie tesco).Wykorzystywanie ubezpieczen w ograniczaniu ryzyka
dzielalnosci duzych przedsiebiorstw.Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania i wspierania sektora
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.zrodla wsparcia finansowego sektora msp.Fundusze unijne jako
zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw..Bezrobocie i przeciwdzialanie bezrobociu na
przykladzie powiatu zawiercianskiego w latach 2003-2005.Mediacja w wybranych panstwach europejskich analiza prawnoporownawcza.Ocena zgodnosci stanardow zarzadzania bezpieczenstwem informacji z
wymaganiami normy iso 17799 (na przykladzie firmy sektora teleinfomatycznego).Kokoszczynski- ryszard.
Red. - bankowosc centralna od a do z .Praca magisterska podatki.Dlugookresowe zmiany poziomu i struktury
bezrobocia w wojewodztwie opolskim. Aspekt dynamiczny i przestrzenny..Policja drogowa w
polsce.Fundusze europejskie jako zrodlo finansowania infrastruktury gmin wojewodztwa
opolskiego..Umorzenie postepowania egzekucyjnego z urzedu.Spoleczne i zdrowotne problemy osob
niepelnosprawnych.Dozwolony uzytek prywatny w prawie autorskim.Piasecki- ryszard (ekonomia). Red. globalizacja- unia europejska- polska : polska a procesy globalizacji .Strategia marki na rynku odziezowym na
przykladzie firmy fine fashion.Ksztaltowanie sie polskiego prawa wyznaniowego.Projektowanie relacyjnych
baz danych na przykladzie systemu wspomagajacego prowadzenie gospodarki magazynowej..Fuzje
koncernow samochodowych prowadzace do konsolidacji branzy samochodow osobowych.Male i srednie
przedsiebiorstwa jako stymulator polskiej gospodarki.Zarzadzanie kompetencjami na przykladzie sieci
aptek..Wplyw gminy na wydajnosc podatku od nieruchomosci..Instytucja odroczonego podatku
dochodowego od osob prawnych w przedsiebiorstwie..Rola negocjacji w zarzadzaniu organizacja.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie i planowanie procesu produkcyjnego z
charakterystyka przedsiebiorstwa remo swiat sp. Z o.o..Leasing jako forma finansowania dzialalnosci
gospodarczej..Problemy jakosciowe przy produkcji wyrobow z metali szlachetnych..Europejski fundusz
rozwoju regionalnego i formy jego wykorzystania przez przedsiebiorstwa.Zarzadzanie logistyczne w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy trw.praca licencjacka budzet gminy .Dochody i wydatki gmin w
projekcie budzetu panstwa na przykladzie gminy pajeczno w latach 2000-2005.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw coachingu na prace w organizacji na przykladzie programu propozycja orange.Ocena i analiza
jakosci uslug hotelarskich na przykladzie hotelu senackiego w krakowie.Finansowanie dzialalnosci
oswiatowej w ostrolece w latach 2006-2008.praca licencjacka budzet gminy .Inwestycje zagraniczne jako
czynnik wzrostu zatrudnienia w wojewodztwie podlaskim .Ocena poziomu jakosci i jej doskonalenie w
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odniesieniu do odlewow ze stopow aisi..Dzialania promocyjne przedsiebiorstwa na przykladzie firmy profim
sp. Z o.o. W turku.praca licencjacka budzet gminy .Podatek dochodowy w funkcjonowaniu przedsiebiorstw
jednoosobowych (na przykladzie przedsiebiorstwa uslug sptrzetu budowlanego i ziemnego w latach 20072009).Reklama wprowadzajaca w blad jako czyn nieuczciwej konkurencji.Analiza ekonomiczno - finansowa na
przykladzie przedsiebiorstwa moj s.a. dzialajacego na rynku europejskim.Prace magisterskie
fizjoterapia.Motywacja studentow do dzialania na rzecz uczelni na przykladzie wydzialu zarzadzania
uniwersytetu lodzkiego.Wplyw sektora turystycznego na rozwoj spoleczno-gospodarczy w unii
europejskiej.Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji trendow wartosci indeksow spolek
gieldowych.Slaskie centrum biznesu. Rewitalizacja chorzowa starego poprzez promocje wartosci kulturowych
i przyrodniczych..Konstruowanie zestawu marketing-mix w uslugach na przykladzie salonu kosmetycznego u
ani.Rownosc plci w zarzadzaniu.Prawo do obrony w sprawach o wykroczenia.Funkcje sejmu rp..Zadluzenie
jednostki samorzadu terytorialnego oraz mozliwosci jego ograniczenia na przykladzie gminy krakow.Analiza
skutecznosci aktywnych form zwalczania bezrobocia w powiecie ostroleckim (w swietle dzialan powiatowego
urzedu pracy w latach 2003-2007).Przeciwdzialanie bezrobociu oraz aktywacja lokalnego rynku pracy
poprzez programy pozyskiwane z efs w latach 2005-2009 na terenie powiatu klobuckiego..Teatr im.
Stanislawa ignecego witkiewicza w zakopanem - szanse i perspektywy po akcesji polski do unii
europejskiej..Nowy york jako produkt turystyczny..Problemy wsi i rolnictwa polskiego na tle ue oraz kierunki
ich rozwiazywania.Ochrona praw czlowieka w prawie unii europejskiej.Funkcjonowanie rynkow kapitalowych
w krajach arabskich-na przykladzie krajow rejonu zatoki perskiej.Analiza wybranych problemow kadry
zarzadzajacej z planowaniem i zarzadzaniem zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Rozwoj
bankowosci elektronicznej.Rola systemu zarzadzania jakoscia w malych i srednich przedsiebiorstwach.Prace
magisterskie wroclaw.Charakterystyka gruntow spoistych w miedzyrzeczu praca inzynierska
budownictwo.Logistyka w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej
darek miechow..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Polska regulacja niedozwolonych klauzul umownych w obrocie konsumenckim na tle prawodawstwa
wspolnotowego.Problematyka prawna inwestycji liniowych..Dzialanie w ramach zintegrowanego programu
operacyjnego rozwoju regionalnego jako wsparcie wdrazania innowacji w regionie w latach 2004 - 2006 na
przykladzie miasta lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie procesow restrukturyzacyjnych
spolek kapitalowych na przykladzie laczenia i podzialu. Zagadnienia wybrane..Marketing spoleczny w
profilaktyce hiv/aids.Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy trw.Analiza
rentownosci produktow na podstawie firmy produkcyjnej xyz w latach 2007-2009.Rola gospodarowania
srodkami trwalymi w polityce rachunkowosci..Zastosowanie technologii agentowej w poprawie pozycji
konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Fundusze hedgingowe jako alternatywna forma inwestycji.Zarzadzanie
dystrybucja wyrobow na przykladzie przedsiebiorstwa x.Rynek sztuki wspolczesnej w polsce na przykladzie
wybranych galerii.Prawa przyslugujace polskim pracownikom w ramach zabezpieczenia spolecznego podczas
przemieszczania sie po obszarze unii europejskiej po 1 maja 2004 roku.Dobor kadr i zarzadzanie nimi czynnikami decydujacymi o sukcesie przedsiebiorstwa.Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny za zobowiazania
podatkowe.Autorskie prawa osobiste tworcy utworu architektonicznego.Transport bimodalny i jego
znaczenie w logistyce.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska z administracji.Apteka.
Problematyka prawna.Zaliczka na poczet dywidendy w spolkach kapitalowych.Pisze prace
licencjackie.Ekonomiczne uwarunkowania likwidacji przedsiebiorstw na przykladzie spoldzielni.zrodla i
sposoby finansowania gorskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego..Europejski trybunal sprawiedliwosci
i sad najwyzszy stanow zjednoczonych jako sady orzekajace w sprawie konstytucyjnosci prawa.Badanie
satysfakcji klienta w zarzadzaniu przedszkolem.Projekt jednonawowej hali magazynowej wysokiego
skladowania praca inzynierska budownictwo.Zmiany zachodzace na rynku nieruchomosci mieszkaniowych
we wroclawiu w latach 2005-2010.Przeciwdzialanie dyskryminacji ze wzgledu na plec w
zatrudnieniu.Organizacja pracy dla skazanych ukaranych kara grzywny jako jeden z elementow zmniejszania
populacji osadzonych w zakladach penitencjarnych.Tryby konsensualne w polskim procesie karnym.System
ochrony praw czlowieka w krajach afrykanskich.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji np. Philips
lighting pabianice s.a. jako element nowoczesnego zarzadzania na przykladzie philips lighting pabianice
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s.a..Karalnosc aborcji na gruncie polskiego prawa karnego po roku 1932.Czynnik sadowy w postepowaniu
przygotowawczym.Zasady ustalania wyniku finansowego z uwzglednieniem specyfiki rachunkowosci
budzetowej.Zastosowanie technologii sieci komputerowych w organizacjach wirtualnych.Prace magisterskie
pomoc.Europejska spolka akcyjna i jej charakter..Zarzadzanie logistyczne w firmie transportowej.Prawne
aspekty ochrony konsumenta i odpowiedzialnosc za produkt w unii europejskiej i polsce na przykladzie
produktow firmy baby dreams..Przyczyny- przebieg i skutki prywatyzacji huty stalowa wola s.a. i jej glownego
zakladu - zakladu hutniczego.Zarzadzanie przez podatki na przykladzie gminy i miasta przysucha.Alternatywy
wobec kary pozbawienia wolnosci na podstawie kodeksu karnego z 1997 r. .Autor filmowy w
ustawodawstwach wybranych krajow czlonkowskich unii europejskiej- polski i stanow zjednoczonych.Projekt
stalowej wiaty nad placem targowym praca inzynierska budownictwo.Dzierzawa gruntow
rolnych..Efektywnosc pracy strazy miejskiej w krakowie..Godlewska-majkowska- hanna. Red. Nauk. edukacja jako czynnik rozwoju regionow rewitalizowanych .Orgaznizacja wewnetrzna sejmu rp.Ocena
kondycji finansowej firmy handlowej marczak w latach 2002-2005.Zarzadzanie zaopatrzeniem
przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie strategicznego dobra zaopatrzeniowego w firmie
kromet.Uwarunkowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw branzy hotelarskiej w wojewodztwie
lodzkim.Zasady funkcjonowania jednostek budzetowych na podstawie gminnego zespolu ekonomicznoadministracyjnego szkol i przedszkola w ozorkowie.Determinanty kosztow pracy na podstawie
przedsiebiorstwa polimer sp. Z o. O. Zaklad pracy chronionej w lublincu..Uprawnienia kontrolne generalnego
inspektora ochrony danych osobowych.praca licencjacka budzet gminy .Pelnomocnictwo w swietle
przepisow prawa cywilnego.Finansowanie partii politycznych w polsce na przykladzie platformy
obywatelskiej rp..Zjawisko agresji-przemocy i przestepstw z uzyciem przemocy-wyjasnianie
przyczyn.Podatek vat jako zrodlo przychodow budzetowych.Ocena dystrybucji w przedsiebiorstwie z branzy
spozywczej..Tematy licencjackie pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja pracownikow na
przykladzie zawodu nauczyciela..Przestepstwo zgwalcenia..Funkcje logistyczne jednostkowych i zbiorczych
opakowan swiezych warzyw i owocow.Wsparcie sektora malych i srednich przedsiebiorstw z funduszy
strukturach w polsce 2007-2013.praca licencjacka budzet gminy .Formy zabezpieczenia dzialalnosci
kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego w grybowie w latach 2000-2004.Specyfika
funkcjonowania systemu motywacyjnego pracownikow podmiotu sektora publicznego na przykladzie poczty
polskiej.Instytucja tymczasowego aresztowania.Programy praca-zycie na przykladzie
przedsiebiorstw..Marketing szeptany jako skuteczna forma marketingu bezposredniego.Marketingowa
koncepcja przedsiebiorstwa.Doskonalenie procesow stosowanych przez armature krakow s.a..Mik- cezary.
Red. - pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ets : funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w polsce :
p.Motywacyjna funkcja wynagrodzen na przykladzie i.d.c. Polonia s.a..Model przedsiebiorstwa
optymalizujacego proces handlu w warunkach rosnacej konkurencji.Prace na zamowienie.Barcz- jan (1953- ).
Oprac. - wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej : zapewnienie efektywnosci prawa unii
e.Przywodztwo- wladza i style kierowania w zarzadzaniu przedsiebiorstwem pracy chronionej na podstawie
spoldzielni inwalidow inmet w kedzierzynie - kozlu..Venture capital i private equity katalizatorem rozwoju
polskich malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Promesa w polskim prawie
administracyjnym.Realizacja swobod tworzacych wspolny rynek w ramach dzialalnosci sklepow
internetowych..Zastosowanie koncepcji lancucha dostaw w branzy tsl.Prace dyplomowe z logopedii.Warunki
eksploatacji maszyn i efektywnosc organizacji produkcji w wybranym przedsiebiorstwie..Wycena i
prezentacja kapitalu intelektualnego w raportach przedsiebiorstw.Wybrane kryminalistyczne aspekty
przestepstwa zgwalcenia.Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji ekonomicznej spolki resbud
s.a..Znaczenie i zakres wykorzystania ulg i zwolnien w podatku dochodowym od osob fizycznych oraz ich
wplyw na wielkosc i strukture dochodow podatkowych budzetu panstwa w latach 2004-2006..Budzetowanie
dzialalnosci gmin na przykladzie gminy gidle.Rentschler- carrie a. - second wounds : victims’ rights and the
media in the u.s. .praca licencjacka budzet gminy .Placowe i pozaplacowe motywowanie pracownikow na
przykladzie firmy nutricia - wydzial bobovita..Vocational training supported from the european union
financial resources - a way of vocational qualifications and skills improvement ( szkolenia zawodowe
wspierane finansowo z unii europejskiej - sposobem rozwoju kwalifikacji i umiejetnosci
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zawodowych.Kaluzynska- malgorzata. - standardowy model kosztowy a obciazenia administracyjne w
sektorze transportu drogowego .praca licencjacka budzet gminy .Budzet jednostki samorzadu terytorialnego
jako odzwierciedlenie gospodarki finansowej na przykladzie gminy klucze w latach 2002 2006..Rachunkowosc jednostek sektora finansow publicznych a prezentacja wykonania budzetu.Ocena
efektywnosci szkolen pracownikow.Transport morski w warunkach zagrozen aktami przemocy.Polski model
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.Ocena dochodow i wydatkow budzetowych jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy boronow w latach 2008-2010.Wierzytelnosc w prawie podatkowym.
Wybrane zagadnienia.Dystrybucja towarow w firmie (na podstawie porownania firm iwonex i darex).praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie oswiaty na przykladzie urzedu
gminy oraz urzedu miasta zdunska wola.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
firmy peuk s.a..Metody przeciwdzialania bezrobociu w powiecie wloszczowskim.Rola opini pracownikow w
procesie doskonalenia polityki szkoleniowej.Wykorzystywanie funduszy strukturalnych przez jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy grodkow..Analiza problemow przy dostosowaniu
przedsiebiorstwa do wymogow czystszej produkcji..Polityka wizowa unii europejskiej.Rola kredytow w
finansowaniu dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy xxx.Naruszenie tajemnicy
przedsiebiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji.Mechanizmy pozyskiwania srodkow ue na potrzeby
ochrony srodowiska duzych miast przemyslowych na przykladzie krakowa.Funkcja ochronna przy ustaniu
stosunku pracy mianowanych pracownikow samorzadowych.Dyjakowska- marzena. - crimen laesae
maiestatis : a study of roman law influences in old poland .zrodla pozyskiwania srodkow na finansowanie
inwestycji gminnych oraz kierunki ich wydatkowania.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo oceny finansowej i
wiarygodnosci przedsiebiorstwa.Zasady udzielania urlopu macierzynskiego. Uprawnienia pracownika i
obowiazki pracodawcy..Ocena zdolnosci kredytowej- jako jedna z metod zabezpieczenia sie banku przed
ryzykiem kredytowym na przykladzie banku spoldzielczego towarzystwa oszczednosciowo-pozyczkowego paco-bank.praca licencjacka budzet gminy .Regulations concerning geographical indications in the european
union law.System zarzadzania srodowiskowego w elektrowni opole.Plan pracy magisterskiej.Zjawisko
starzenia sie spoleczenstwa polski - badania nad dyskryminacja osob w wieku 45 lat i wiecej..Efektywnosc
funkcjonowania przedsiebiorstwa (na przykladzie dikpak).Prace dyplomowe logistyka.Zjawisko leku przed
przestepczoscia i mozliwosci manipulowania nim za posrednictwem mediow dla celow
politycznych..Przetwarzanie danych w nowoczesnych systemach mis.Zabojstwo kuchenne - aspekty
kryminologiczne i prawno-karne.Zasady dzialalnosci stowarzyszenia na przykladzie stowarzyszenia bank
zywnosci w krakowie.Zima- monika. Red. - teczowe rodziny w polsce : prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie
.Konstytucyjno - ustrojowe aspekty przystapienia polski do unii europejskiej na tle konstytucji rp z 1997
r..Mozliwosci wykorzystania zasobow uzdrowiskowych wojewodztwa podkarpackiego do celow
turystycznych.Niepoczytalnosc jako okolicznosc wylaczajaca wine.Materialne i niematerialne formy
motywowania pracownikow..Charakterystyka bezrobocia w gospodarce polskiej w latach 2004-2009 - ujecie
teoretyczno - statystyczne.Ochrona obrotu gospodarczego a pranie pieniedzy.Przedstawienie i zmiana
zarzutow w postepowaniu przygotowawczym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Public relationsjako instrument ksztaltowania wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie kghm
polska miedz s.a..Analiza i ocena budzetu gminy na przykladzie gminy popow.Nieruchomosc jako zrodlo
dochodu gminy na przykladzie gminy irzadze.Sklep internetowy jako nowa forma realizacji sprzedazy na
przykladzie firmy gastromer..Rynek uslug logistycznych na przykladzie grupy raben.Rola dyplomacji w
promocji kultury na przykladzie programu ambasador - polityka kulturalna pieciu kontynentow.Struktura
funkcjonalno - przestrzenna miasta - gminy lesnica i jej wplyw na rozwoj gminy..Efektywnosc informacyjna
polskiego rynku akcji w swietle wybranych anomalii efektywnosci polsilnej.Nowe mozliwosci i formy
reklamowania produktow za posrednictwem internetu..Stereotypy w porownaniach miedzynarodowych
wsrod polakow i amerykanow.Ekonomiczno-spoleczne aspekty dzialalnosci kredytowej i depozytowej
bankow na przykladzie kredyt banku oddzial w ostrolece.Jedlička- pavel. Red. - vědecka konference hradecké
ekonomické dny 2009 ekonomický rozvoj a management regionů : hr.Likwidacja masy upadlosci.Znak
towarowy- problematyka jego wyceny i odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym.Zwiekszenie
efektywnosci procesow zarzadzania poprzez integrowanie narzedzi promocji z dzialalnoscia operacyjna na
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przykladzie przedsiebiorstwa tp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Przyczyny i skutki najwiekszego kryzysu
gospodarczego swiata (1929-1933)..Metody oceny rzeczowych projektow inwestycyjnych..Programy unijne
oraz inne srodki pomocy dla wytworni fotograficznych.Franchising jako niekonwencjonalna forma
finansowania przedsiewziec inwestycyjnych.Poziom zatrudnienia a jakosc uslug medycznych na przykladzie
pracy pielegniarek.praca licencjacka budzet gminy ...
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