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Aktywnosc sportowa a rozwoj pracownika.Badanie satysfakcji pracownikow w organizacji.Zarzadzanie
majatkiem obrotowym przedsiebiorstwa a przedmiot jego dzialalnosci.Istota oraz rola kary ograniczenia
wolnosci - jako kary nieizolacyjnej - w swietle uregulowan kodeksu karnego oraz kodeksu karnego
wykonawczego..Prawa czlowieka w unii europejskiej.Analiza dochodow i wydatkow jednostek budzetowych
na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w krynkachw latach 2012-2013.Obecnosc
kultury greckiej w polsce..Szkolenie pracownikow na przykladzie firmy novartis poland sp. Z o.o..Dzialalnosc
inna niz podstawowa spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie spoldzielni zlote lany w bielsku-bialej..Analiza
struktury organizacyjnej na przykladzie urzedu miasta czestochowa.Perspektywa uczenia sie i rozwoju z
uwzglednieniem kapitalu intelektualnego na przykladzie uniwersytetu medycznego w lodzi.Analiza ryzyka
kredytowego klienta korporacyjnego na przykladzie banku pekao sa..Zarzadzanie procesami
kulturotworczymi w krakowskich klubach na przykladzie klubu kombinator w nowej hucie.Zarzadzanie
ryzykiem kredytowym na przykladzie banku bph s.a. odzial w ostrolece.Status prawny kobiet w wybranych
systemach ustrojowych .Plan marketingowy jako element strategii przedsiebiorstwa..Wykonywanie kary
pozbawienia wolnosci wobec skazanych niebezpiecznych.Wykorzystanie amortyzacji w odbudowie
potencjalu produkcyjnego przedsiebiorstwa na przykladzie p.p.h.u. mopex-his.Tworzenie efektywnego
portfela inwestycyjnego.Dostosowanie podatku od towarow i uslug do wymogow unii europejskiej.Ustroj i
kompetencje organow administracji morskiej.Instytucje wspierajace rolnictwo w procesie integracji
gospodarki z ue w powiecie czestochowskim.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego w
przedsiebiorstwie produkcyjnym formes..Psychologiczno - socjologiczne aspekty funkcjonowania
organizacji.Portal korporacyjny jako technologia informatyczna wspomagajaca zarzadzanie wiedza w
organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Struktura i poziom uzdolnien- cechy osobowosci i kompetencje w
prognozowaniu kariery zawodowej.Rola dystrybucji w strategii marketingowej firmy.Zarzadzanie prywatna
instytucja kultury na przykladzie studia teatru- muzyki i tanca elzbiety armatys..Organizacja rachunkowosci w
jednostce samorzadu tertytorialnego na przykladzie gminy mykanow..Praca licencjacka przyklad.Zwalczanie
piractwa morskiego i terroryzmu morskiego w swietle prawa miedzynarodowego.Ocena pozycji finansowej
przedsiebiorstwa i jego wartosci na podstawie pss spolem w turku.Rola muzeum uniwersyteckiego w
upowszechnianiu kultury i przekazywaniu wiedxy historycznej na przykladzie muzeum collegium
maius.Konstytucyjna zasada niezawislosci sedziowskiej..Dyskryminacja chrzescijan. Psychospoleczna
charakterystyka zjawiska oraz jego wymiar normatywny.Kryzysy walutowe: teoria i doswiadczenia
praktyczne.praca licencjacka budzet gminy .Zjawisko narkomanii. Polityczne i prawne modele
przeciwdzialania.Wplyw przywilejow dla zakladow pracy chronionej na wynik finansowy.Wykorzystanie
sprawozdan finansowych do oceny zdolnosci kontynuacji dzialania wybranej spolki gieldowej.Rekrutacja jako
element zarzadzania zespolami pracowniczymi.Sukcesja podatkowa w odniesienu do fuzji spolek.Samoistne
oddzialywanie wejscia w zycie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 roku na obowiazywanie
ustaw wczesniejszych.Ochrona prawa do nazwiska - regulacje prawa rodzinnego i cywilnego.Postawy
konsumentow wobec reklam zewnetrznych na przykladzie kontrowersyjnej kampanii reklamowej.Rynkowe i
spoleczne skutki zmian w strukturze organizacyjnej.Koszty w jednostce budzetowej - aspekt ewidencyjny i
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finansowy.Analiza potrzeb szkoleniowych pracownikow banku spoldzielczego rzemiosla w
krakowie..Instytucja mediacji w polskiej kodyfikacji karnej. Teoria i praktyka..Budzet jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy kobiele wielkie.Wspolpraca organizacji pozarzadowych z
otoczeniem.Ocena wykorzystywania rozwiazan informacyjnych w szkolach podstawowych gminy
opatow.Wplyw szkolen na kariere zawodowa na przykladzie firmy leroy merlin.Placowe i pozaplacowe
czynniki motywacji pracownikow.Partnerstwo publiczno prywatne jako narzedzie realizacji inwestycji celu
publicznego.Metodologia pisania projektow europejskich.Oplaty publiczne jako zrodlo dochodow gminy.Ulgi
i odliczenia a podatek dochodowy od osob fizycznych opodatkowanych na zasadach ogolnych wedlug skali
podatkowej w latach 2001 - 2004.Koszty ochrony srodowiska w ksiegach rachunkowych
przedsiebiorstwa.Znaczenie systemu motywacji w organizacji na podstawie badan w call center inter
galactica..Pozycja ustrojowa prezesa rady ministrow na przykladzie polski i wloch.Wplyw podatkow od osob
prawnych na konkurencyjnosc polskiej gospodarki..Zarzadzanie marka w przedsiebiorstwie na przykladzie
wybranych firm .Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku spoldzielczego w bialej w latach 20052009.Dzialalnosc kazimierza gorskiego (1921 - 2006) w zakresie rozwoju polskiej pilki noznej.Zarzadzanie
przedsiebiorstwem rodzinnym na przykladzie firmy „daria” w latach 2008- 2013.Wykorzystanie telewizji do
promocji turystycznej i inwestycyjnej regionow.Podatek dochodowy od osob prawnych w prawie bilansowym
i podatkowym - studium przypadku.Wyzwania reklamy w nowych mediach.Rola hosteli w rozwoju ruchu
turystycznego w krakowie.Ksztaltowanie sie dochodow i wydatkow gminy na przykladzie gminy
klodawa.Metody zarzadzania poprzez sieci telekomunikacyjne na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa..Ocena pozycji konkurencyjnej firmy (na przykladzie maniac gym) .Analiza sprawozdan
finansowych jako glowne narzedzie oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa na przykladzie pko bp
s.a..Rola wladz publicznych we wspieraniu rozwoju gospodarczego miasta zakopane..Analiza systemu
motywacyjnego w organizacji (na przykladzie biblioteki politechniki lodzkiej).Sankcje karne za niezgloszenie
wniosku o upadlosc..Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow w gminie bedzin.Lepieszko- borys.
Red. - pozitivnoe pravo v sovremennyh pravovyh sistemah : materialy meždunarodnoj naučnoj
konferencii.Wplyw otoczenia na funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Instrumenty
rynku finansowego zabezpieczajace przed ryzykiem walutowym.Prowadzenie ksiag wieczystych.Granice
posluszenstwa wladzy monarchicznej.Zastosowanie outsourcingu w miejskim przedsiebiorstwie energetyki
cieplnej w krakowie.Promocja sztuk plastycznych w polsce - projekt instytucji.Ocena oplacalnosci projektu na
przykladzie inwestycji realizowanej przez cukrownie glinojeck s.a.Coaching jako technika szkolenia.Polska
skarga konstytucyjna na tle modelu austriackiego- hiszpanskiego i niemieckiego..Znaczenie zarzadzania
ryzykiem projektu na przykladzie zmian przeprowadzonych w firmie x.Zastaw zwykly i zastaw rejestrowy na
majatkowych prawach autorskich.Wspolczesne strategie motywacyjne na przykladzie gornoslaskiej spolki
gazownictwa sp. Z o.o. Oddzial zabrze.Projekt zagospodarowania strefy sprzedazowej sklepu
wielkopowierzchniowego wedlug zasad merchandisingu.Wdrazanie zintegrowanego systemu zarzadzania w
urzedzie marszalkowskim na przykladzie wojewodztwa malopolskiego.Kultura organizacyjna jako
strategiczny zasob warunkujacy dzialanosc przedsiebiorstwa (nsa przykladzie firmy komtel sp. Z
.o.o).Ochrona bioroznorodnosci a ochrona patentowa. Zagadnienia wybrane.praca licencjacka budzet gminy
.Tematy prac licencjackich z rachunkowosci.Wroblewska-jachna- joanna. - miedzy konkurencja a kooperacja :
zarzadzanie rozwojem w regionach metropolitalnych .Wplyw dochodow wlasnych i zrodel obcych na
gospodarke finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy opatow w latach 20062009.Dochody budzetu panstwa w polsce i ich determinanty w latach 2005 - 2010.Marketing wewnetrzny w
sklepach wielkopowierzchniowych na przykladzie firmy real.Zarzadzanie srodkami funduszy unijnych w
gminie goldap.Rola negocjacji w zarzadzaniu organizacja.Zarzadzanie jakoscia w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w wieruszowie.Ryzyko kredytowe w kredytowaniu
potrzeb klientow indywidualnych w dzialalnosci banku powszechna kasa oszczednosci w ostrolece.Formy i
metody zwalczania bezrobocia na przykladzie urzedu pracy w powiecie nyskim..Spoleczna readaptacja
skazanych w swietle kodeksu karnego wykonawczego..Rola analizy wskaznikowej w procesie podejmowania
decyzji w przedsiebiorstwie debica s.a..Zmiany w polskim systemie podatkowym w okresie
transformacji..Patologie wystepujace w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Zarzadzenie bezpieczenstwem
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informacji agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wspomagane przez srodki teleinformatyczne portal intranetowy.praca licencjacka budzet gminy .Stres a spiralny seryjny efekt nastepczy na przykladzie
pracownikow sklepu spozywczego jaskolka.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie bezpieczenstwem w
procesach transportu na przykladzie firmy autotrans nina.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby
oswietlania obiektow mostowych praca inzynierska budownictwo.Powstanie i rozwoj rachunkowosci
srodowiskowej.Prace magisterskie finanse.Public relations jako instrument ksztaltowania wizerunku
przedsiebiorstwa na przykladzie media markt .praca licencjacka budzet gminy .Koszty przedsiebiorstwa jako
przedmiot badan analitycznych na przykladzie odlewnie polskie s.a..Alternatywy tymczasowego
aresztowania.Komunikacja i kultura biznesu jako czynnik roznic kulturowych.Miejsce metody scenariuszy w
controllingu strategicznym.Pisanie prac magisterskich.Prawo do odprawy pienieznej w przypadku
rozwiazania stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow.Charakterystyka reklamy i
sponsoringu.Karty platnicze (wybrane aspekty funkcjonowania)..Rachunkowosc budzetowa na przykladzie
urzedu kontroli skarbowej..Obrot prawnoautorski na nowoczesnym rynku tresci.Gospodarowanie
nieruchomosciami na przykladzie gminy zamosc.Bezrobocie i jego ograniczanie w powiecie kutnowskim w
latach 2004-2009.Postepowanie przed sadem ochrony konkurencji i konsumentow..Wolnosc w mysli alexisa
de tocquevillea..Projekt konstrukcji budynku wielofunkcyjnego praca inzynierska budownictwo.Proba
porownania jakosci uslugi oczekiwanej i otrzymanej.Metody statystyczne w marketingowej analizie produktu
na przykl.karmy dla kotow firmy masterfoods polska.Odpowiedzialnosc podatkowa osob trzecich zwiazana z
prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.Wplyw restrukturyzacji na polityke rachunkowosci w jednostkach
samorzadu terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kara smierci w
polskim prawie karnym w latach 1944-1989.Popelnienie przestepstwa przez pracownika jako przyczyna
rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce.Marketingowe zarzadzanie siecia
handlowa na przykladzie firmy kaufland.Ekonomika wznoszenia i eksploatacji obiektow
niskoenergochlonnych oraz standardowych praca inzynierska budownictwo.Analiza plynnosci finansowej (na
przykladzie spolek z sektora tworzyw sztucznych).Negocjacje miedzykulturowe - kluczowe
problemy.Rozliczenie inwestycji pn. Polsko - czeskie centrum szkolenia rycerstwa - budowa sredniowiecznego
grodu drewnianego- przy udziale srodkow europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach
inicjatywy wspolnotowej interreg iii a czechy - polska- na przykladzie gminy byczyna..Cywilnoprawna
charakterystyka klauzuli kompensacyjnej przewidzianej w ustawie o niektorych zabezpieczeniach
finansowych.Organization and functioning of transport department in warsaws police
headquaters.Przestepczosc przeciwko zwierzetom z perspektywy prawa karnego i kryminologii.Prace
zaliczeniowe.Stan i mozliwosci rozwoju turystyki konferencyjnej jako jednej z form turystyki biznesowej w
wojewodztwie opolskim..Konstytucyjno-prawne aspekty akcji wyborczej solidarnosc.Perspektywy
zastosowan systemow wieloagentowych w wybranych organizacjach gospodarczych..Wplyw kryzysu na
koniunkture gospodarcza hiszpanii..Projekt wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma pn-en
iso 9001:2009 w malopolskiej drukarni dzielowej s.a..Tematy prac licencjackich z pedagogiki.Efektywnosc
funkcjonowania pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w lodzi.System
promocji a wzrost efektywnosci przedsiebiorstwa..Ksztaltowanie sie zbrodni ludobojstwa w doktrynie i
prawie karnym.Zarzadzanie przez jakosc na przykladzi firm wojewodztwa lodzkiego i
mazowieckiego..Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy na
przykladzie pzu zycie s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zarzadzania jakoscia na pozycje
konkurencyjna i rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie agencji ochrony osob i mienia spartan sp. Z.o.o. Z
bielska-bialej.Analiza struktury portfela kredytowego nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie
w latach 2006-2010..Zarzadzanie przez jakosc wedlug norm serii iso 9000:2000 w aspekcie zasobow
ludzkich.Mediacja- jako glowna forma negocjacji.praca licencjacka budzet gminy .Prawne uwarunkowania i
obowiazki panstwa przystepujacego do strefy euro.Rola call center w rozwoju uslug bankowych..Zarzadzanie
rozwojem systemow innowacyjnych w polsce..Rozwoj gminy w oparciu o srodki z unii europejskiej (na
przykladzie gminy wroblew).Szkolenia w terma-dom sp. Z o.o. Jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi.Motywacja w przedsiebiorstwie na przykladzie fphu wisniowski.praca licencjacka budzet gminy
.Topiczna filozofia argumentacyjna..Zachowek ze spadku obejmujacego gospodarstwo rolne.Pierwszy filar
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emerytalny na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych oddzialu w czestochowie.Fundusze strukturalne
w jednostkach samorzadu terytorialnego na podstawie gminy miasto sieradz.Wplyw kosztow na
gospodarowanie zasobami mieszkan komunalnych na przykladzie miasta skarzysko-kamienna.Analiza
finansowa p.c. Jutrzenka s.a..Ocena mozliwosci zbudowania etyki prawniczej w oparciu o zalozenia etyki
maxa schellera.Kistowski- mariusz - wplyw transformacji modelu zarzadzania parkami krajobrazowymi na
skutecznosc realizacji ich.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza z tytulu naruszenia zobowiazania
niepienieznego w projektowanej regulacji nowego kodeksu cywilnego i jej ocena w swietle polskiego i
europejskiego prawa umow oraz kryteriow optymalnej regulacji.Prace magisterskie chomikuj.Blanchardkenneth h. - przywodztwo wyzszego stopnia : blanchard o przywodztwie i tworzeniu efektywnych organizacji
.Metody wyceny spolek akcyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa wawel.Karty platnicze jako oferta uslugi
banku pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wspoldzialanie pracodawcy ze zwiazkami zawodowymi
przy wypowiadaniu umow o prace.Gospodarka finansowa samorzadowych jednostek budzetowych.Analiza
systemu produkcyjnego na przykladzie firmy gorazdze cement s.a..Janc- alfred (1951- ). Red. - bankowosc a
kryzys na rynkach finansowych .Odpowiedzialnosc podatkowa osob trzecich zwiazana z prowadzeniem
dzialalnosci gospodarczej.Ocena efektywnosci inwestycji rzeczowych w przedsiebiorstwie na przykladzie
ppup poczta polska.Rozstrzygniecie nadzorcze jako akt nadzoru wojewody nad dzialalnoscia organow
jednostek samorzadu terytorialnego.Praca magisterska resocjalizacja.Przestepstwa przeciwko wymiarowi
sprawiedliwosci (wybrane zagadnienia).Lansowanie mody na przykladzie branzy odziezowej.Komunikowanie
sie w organizacji.Stosowanie srodka zabezpieczajacego okreslonego w art.95a k.k. w swietle standardow
konstytucyjnych i europejskich..Zlece napisanie pracy.Biznes plan jako instrument wspomagajacy rozwoj
przedsiebiorstwa.Plynnosc i wyplacalnosc w procesie zarzadzania przedsiebiorstwa indesit company s.a. w
latach 2008-2010..Iso 9001-2000 zarzadzanie jakoscia w administracji publicznej.Elementy mix na rynku
nieruchomosci mieszkaniowych.Kierunki usprawnien zmierzajacych do podniesienia jakosci i efektywnosci
procesow magazynowych w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Proces kontroli jakosci szczek hamulcowych do
samochodow ciezarowych na przykladzie man star trucks &buses sp.zo.o..Zagadnienia prawno-organizacyjne
wspolpracy jednostek panstwowych i samorzadowych z podmiotami prywatnoprawnymi.Znaczenie drogi
ekspresowej s8 dla regionu lodzkiego.Przebieg postepowania o ubezwlasnowolnienie.Wplyw internetu na
konkurencyjnosc bankow w polsce.Analiza finansowa na przykladzie spolki jelfa.Corporate social
responsibility a wynik finansowy banku spoldzielczego.Znaczenie rozumienia wartosci edukacji przez
nauczycieli dla kierowania public relations w szkole.Oplacalnosc zaciagania kredytow w walutach
skandynawskich.praca licencjacka budzet gminy .Syntetyczne metody oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstw..Rola ubezpieczen rolniczych wspierajacych rolnikow na przykladzie krus nysa..Instytucja
kontratypu obrony koniecznej w polskim prawie karnym.Zwloka dluznika i jej skutki.Zasada powszechnosci w
polskim prawie wyborczym.Ryzyko wprowadzenia nowego produktu na rynek..Innowacyjne metody
identyfikacji produktow jako narzedzie wspomagajace integracje lancucha dostaw.Analiza zabezpieczen
wierzytelnosci kredytowych w polskim systemie bankowym na przykladzie banku spoldzielczego w
konopiskach.Wybrane systemy czasu pracy..Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy sluzby wieziennej a
realizacja celow kary pozbawienia wolnosci.Sposoby oswietlania obiektow mostowych praca inzynierska
budownictwo.Analiza starego teatru jako przedsiebiorstwa.Regulacja ustawowa uzycia srodkow przymusu
bezposredniego i broni palnej .Praca magisterska politologia.Szczegolne okrucienstwo jako znamie
przestepstwa.Wplyw podatku odroczonego na wynik finansowy jednostek gospodarczych.Zapasy w ocenie
kondycji finansowej przedsiebiorstwa x..Klauzule abuzywne w umowie o wycieczke turystyczna zawieranej w
obrocie jednostronnie profesjonalnym.Bujny- jedrzej. - energetyka a samorzad : prawne uwarunkowania
rozwoju energetyki lokalnej w polsce .Logistyka zaopatrzenia w administracji publicznej.praca licencjacka
budzet gminy .Benchmarking jako nowoczesna metoda zarzadzania przedsiebiorstwem lecce pen
polska..Rola motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi organizacji.Suwerennosc - pojecie- a praktyka
miedzynarodowa.Budowanie relacji z klientem w sektorze producentow wyrobow medycznych.Ocena
gospodarki finansowej jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy garbatkaletnisko.Ksztaltowanie strategii marketingowej i jej wplyw na rozwoj przedsiebiorstwa..Rola kredytu
inwestycyjnego w finansowaniu przedsiewziec gospodarczych.Prace magisterskie uw.Wykorzystanie bilansu
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w ocenie sytuacji finansowej badanej jednostki..Kompetencje skutecznych negocjatorow.Motywacja jako
istotny element zarzadzania zasobami ludzkimi - analiza porownawcza systemu motywacji w organizacji
budzetowej i przedsiebiorstwie prywatnym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza podatkow dochodowych
od dzialalnosci gospodarczej w polsce.Zarzadzanie projektem innowacyjnym produktu na przykladzie
przedsiebiorstwa budownictwa i instalacji abt s.j..Projekt domu mieszkalnego w technologii szkieletu
drewnianego. Praca inzynierska budownictwo.Skargi zasadnicze i ich kontrola formalna.Zjawisko handlu
ludzmi .Wplyw panstwa na gospodarke. Analiza polityki fiskalnej.Plan pracy magisterskiej.Relatywizm
percepcji dlugu publicznego.Spoleczno - gospodarcze efekty przynaleznosci gminy nysa do euroregionu
pradziad..Zatrudnienie kobiet na lokalnym rynku pracy w czestochowie.Harmonizacja podatkow posrednich
w panstwach wspolnoty europejskiej a polskie regulacje podatkowe w zakresie vat.Walencik- dariusz (1974). Red. - prawo wyznaniowe w polsce (1989-2009) : analizy- dyskusje- postulaty : praca zbiorowa .Kredyty
jako jedna z form finansowania przedsiebiorstwa na podstawie analizy finansowej firmy tele-fonika kable
s.a..Analiza finansowa spolki elkom z ograniczona odpowiedzialnoscia..Zintegrowany system zarzadzania
jakoscia- srodowiskiem- bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie zph frezwid spolka jawna.praca
licencjacka budzet gminy .Prokuratura europejska.Amortyzacja srodkow trwalych w prawie bilansowym i w
prawie podatkowym.Doskonalenie zarzadzania produkcja w firmie wytwarzajacej beton towarowy.praca
licencjacka budzet gminy .Determinanty rozwoju spoleczno-gospodarczego na podstawie gminy nysa..Tqm
jako determinanta konkurencyjnosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy coroplast sp. Z
o.o.Bezgotowkowe formy rozliczen w podmiotach gospodarczych na podstawie banku spoldzielczego w
skierniewicach.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna policjantow .Dobor personelu w sektorze bankowym na
przykladzie banku millennium s.a..Proces planowania operacyjnego produkcji w ramach strategii make to
order na przykladzie firmy x.Kalkulacja kosztu jednostkowego w zarzadzaniu firma na przykldzie firmy p.p.ch.
I p.r.s. --anita-- company..Polityka zatrudnienia i wynagrodzen jako aspekt zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie x w kaliszu.Techniki manipulacyjne stosowane w przekazach reklamowych.Dzialalnosc
niesieciowych agencji reklamowych w polsce - analiza i ocena na przykladzie firmy business consulting sp. Z
o.o..Ocena jakosci komunikacji pomiedzy klientem a biurem podrozy..praca licencjacka budzet gminy
.Zastosowanie pakietu microsoft visual studio express edition przy wspomaganiu sprzedazy zintegrowanej w
malych i srednich przedsiebiorstwach.Zmiana pozycji prawnej prezydenta rp i wladzy wykonawczej w polsce
w latach 1926-34.Bezrobocie na wsi polskiej i metody jego zwalczania.Proces zmian strukturalnych w
organizacji.Pomiar wartosci marki w sektorze bankowym na przykladzie bre banku.Mieszkaniowy rachunek
powierniczy jako srodek ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.Srodki
trwale w rachunkowosci przedsiebiorstwa lentex w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy
.Strategie i programy przeciwdzialania bezrobociu w unii europejskiej i w polsce..Zarzadzanie
nieruchomoscia biurowa na przykladzie centrum biurowego w lodzi przy ul.wroblewskiego
18.Kryminologiczne teorie uczenia sie zachowan przestepnych.Mobbing i molestowanie seksualne jako
przejaw patologii spelecznej w miejscu pracy.Przedsiebiorczosc w zarzadzaniu nieruchomoscia na przykladzie
wspolnoty mieszkancow ul. Kubowicza 5 w blachowni.Wplyw reklamy telewizyjnej na zachowania
konsumentow.Budowa public relations w malej organizacji.Wzrost atrakcyjnosci lodzi czynnikiem rozwoju
funkcji hotelarskiej miasta.Istota procesow dystrybucji i obslugi klienta w przedsiebiorstwie branzy
meblarskiej na przykladzie hm helvetia meble..Proces rekrutacji na przykladzie firmy mota-engil central
europe.Procedura rejestracji oznaczen geograficznych w polsce i unii europejskiej.Instytucjonalne zaplecze
ruchu happeningowego w polsce.Zarzadzanie produktem w branzy farmaceutycznej.Rola systemu informacji
w rywalizacji rynkowej przedsiebiorstwa produkcyjnego..praca licencjacka budzet gminy .Produkt
ubezpieczeniowy na przykladzie ubezpieczenia na zycie pzu s.a..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
turystyki na obszarach wiejskich w polsce..Opodatkowanie dochodow przedsiebiorstw podatkiem
dochodowym od osob prawnych na przykladzie firmy comarach.Zarzadzanie systemem edukacji w gminie
starcza..Logistyka zwrotna jako element realizacji koncepcji zrownowazonego rozwoju.praca licencjacka
budzet gminy .Kapital intelektualny a wartosc przedsiebiorstwa na podstawie firm z branzy
telekomunikacyjnej notowanych na gpw w warszawie.Rola turystyki w aktywizacji spoleczno-gospodarczej
obszarow wiejskich na przykladzie gminy rudziniec.Spis tresci praca licencjacka.Dobrowolne poddanie sie
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karze a podobne instytucje w innych systemach prawnych.Prawnokarne aspekty przeciwdzialania
narkomanii..Jakosc produkcji i montazu stolarki okiennej..Efektywnosc dzialan promujacych kulture na
przykladzie miedzynarodowego centrum kultury w krakowie.Sytuacja zamawiajacego i wykonawcy w
systemie zamowien publicznych..Wykorzystywania nowoczesnych form komunikacji w funkcjonowaniu spolki
akcyjnej..Pozaplacowe motywowanie pracownikow na przykladzie bre banku.Inwestycje rzeczowe powiatu
czestochowskiego w latach 2005-2007..Ocena strategii rozwoju gminy poraj w oparciu o kryteria
ekologiczne.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w dobie globalizacji rynku pracy oraz przedsiebiorstw.Dzialalnosc
malych i srednich przedsiebiorstw w obliczu kryzysu gospodarczego.Transakcje wewnatrzwspolnotowe w
podatku od towarow i uslug.obowiazki podatnika..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena
rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie spolki srubex s.a..praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing
jako nowa usluga dla bankow komercyjnych.Bar- wieslaw - sytuacja prawno-polityczna ministrow kultow w
meksyku .System motywowania pracownikow na przykladzie pko bank polski s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Legalnosc sporu zbiorowego.Naliza kosztow rodzajowych na przykladzie przedsiebiorstwa raix spolka
z o.o.Warunkowe przedterminowe zwolnienie w ujeciu karnomaterialnym i wykonawczym.Ocena
efektywnosci funcjonowania bre banku w latach 2005 - 2009.Bartkowiak- piotr. Red. - dillemas of business
management in times of crisis .Praca licencjacka wzor.Ocena ryzyka kredytowego bankow komercyjnych- na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Marketing uslug publicznych na przykladzie gminy opatow.Rola
funduszy strukturalnych w rozwoju miasta krakowa.Kluczowe czynniki determinujace sukces
menedzera.Zarzadzanie srodowiskowe w rozwoju koncepcji marketingu..praca licencjacka budzet gminy
.Outsourcing praca magisterska.Analiza procesow logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa
handlowego.Znaczenie funduszy strukturalnych dla rozwoju powiatow grodzkich wojewodztwa
podkarpackiego ( z wylaczeniem miasta rzeszow ).Przeniesienie siedziby spolki europejskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Rekrutacja i selekcja kandydatow do pracy w policji na przykladzie komendy powiatowej
policji w zawierciu.Rownosc plci w zarzadzaniu.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce - sytuacja po
akcesji do unii europejskiej.Rola szkolen z komunikacji interpersonalnej w procesie wprowadzania zmiany na
podstawie wybranych organizacji edukacyjnych.Analiza definicji ludobojstwa w konwencji w sprawie
zapobiegania i karania zbrodni ludobojstwa z 9 grudnia 1948 roku w swietle wybranych przypadkow zbrodni
popelnionych w drugiej polowie xx wieku.Odpowiedzialnosc spadkobiercow gospodarstwa rolnego za dlugi
zwiazane z prowadzeniem tego gospodarstwa.Rola rekrutacji pracownikow w polityce personalnej malych
przedsiebiorstw.Mozliwosci zwiekszenia dochodow gminy z podatkow i oplat lokalnych na przykladzie gminy
i miasta warta w latach 2005-2009.Uzycie broni palnej przez funkcjonariuszy policji .Zarzadzanie jakoscia w
firmie logistycznej na przykladzie raben polska..Wplyw kosztow oswiaty na sytuacje finansowa gminy herby
w latach 2008-2010.Przemoc w rodzinie jako przestepstwo znecania sie nad kobieta.Benchmarking
produktow niszowych na rynku industrialnym.Sposoby obrony pozwanego w procesie cywilnym.Analiza i
ocena zarzadzania wiedza w przedsiebiorstwie turystycznym.Badanie i ocena zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa w banku komercyjnym.Promocja zatrudnienia i lagodzenie skutkow
bezrobocia..Wlasciwosc rzeczowa sadu w procesie cywilnym.Ocena skutecznosci form zabezpieczen przed
ryzykiem kredytowym w banku spoldzielczym w limanowej w latach 2005 - 2009.Wielofunkcyjny rozwoj wsi
jako instrument przeciwdzialania bezrobociu.praca licencjacka budzet gminy .Tematy pracy
licencjackiej.Ocena i analiza produktu turystycznego na przykladzie wybranych gospodarstw
agroturystycznych w powiecie zawiercianskim.Biometryczne ustalanie tozsamosci ludzkiej w prawie polskim
i europejskim.Aktywnosc innowacyjna polskich przedsebiorstw w latach 2000-2006.praca licencjacka budzet
gminy .Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w polityce regionalnej na podstawie miasta
swidnicy.praca licencjacka budzet gminy .Dopuszczalnosc potwierdzenia umowy przez spolke kapitalowa w
razie podjecia czynnosci prawnej przez wadliwe dzialajacy zarzad spolki.Analiza ekonomiczno-finansowa
przedsiebiorstwa wawel s.a..Rola funduszy unijnych w rozwoju lokalnym na przykladzie gminy zarki..Granice
ochrony interesu wierzyciela - zagadnienia problematyczne kary umownej z perspektywy prawnoporownawczej.Analiza dochodow gminy myszyniec.Procedura przeprowadzania i konsekwencje prawne
strajku.Znaczenie wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie (na przykladzie zakladu
produkcyjnego cukrownia cerekiew sűdzucker polska s.a.).Optymalizacja lancucha dostaw w przemysle
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papierniczym na przykladzie przedsiebiorstwa jack-pol w olawie..Znaczenie i wplyw dotacji unii europejskiej
na rozwoj msp w polsce.Wsparcie finansowe instytucji kultury ze srodkow budzetowych miasta na
przykladzie gminy miasta czestochowa.Pisanie prac.Zarzadzanie dlugiem publicznym na przykladzie miasta i
gminy zelow.Coaching jako metoda szkolenia.Rola zarzadcy w gospodarowaniu zasobami nieruchomosci
jednostki samorzadu terytorialnego.Wykorzystanie modeli trendu do zarzadzania sprzedaza sezonowa na
przykladzie decathlon sp. Z o. O..Projekt kamienicy uslugowo-mieszkalnej w zabudowie plombowej w
wybranym miescie praca inzynierska budownictwo.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Swoboda
przeplywu pracownikow po wejsciu polski do unii europejskiej.Przeslanki i warunki dostosowania
przedsiebiorstwa do wymogow unii europejskiej w zakresie recyklingu na przykladzie stacji demontazu
pojazdow.Wplyw podatku dochodowego od osob fizycznych na wynik finansowy spolki jawnej..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza strumieni wartosci przy wytwarzaniu opakowan z tworzyw
sztucznych.Fundusze inwestycyjne jako alternatywa lokowania oszczednosci ludnosci.Pietrulewicz- boguslaw.
Red. - edukacja- praca- rynek pracy .Analiza wydatkow osobowych na przykladzie zespolow szkol x i y w
latach 2007-2009.Ekwiwalent pieniezny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.Finanse publiczne na
szczeblu samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy lodz.Kredyt hipoteczny jako zrodlo
finansowania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych na przykladzie banku bgz s.a..Marketing
internetowy w mediach spolecznosciowych na przykladzie facebook’a z uwzglednieniem polski.Plan pracy
magisterskiej prawo.Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi na podstawie przedsiebiorstwa mpk w
czestochowie.Postepowanie o uzgodnienie tresci ksiegi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym.Zarzadzanie kinem na przykladzie klubu sztuki filmowej mikro.Rekrutacja i selekcja w wybranej
firmie logistycznej.Bělohlávek- alexander j. - znalci v mezinárodním prostředí : v soudním řízení civilním a
trestním- v rozhodčím.Analiza i ocena procesow logistycznych w firmie cx dywizja beton.Integracja polski z
unia europejska w obszarze funkcjonowania swobody przeplywu pracownikow.Rektrutacja i selekcja kadr
jako element nowoczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie akademii fryzjerskiej
berendowicz&kublin.Analiza zatrudnienia i wynagrodzenia w sluzbie zdrowia na przykladzie wybranych
placowek medycznych wojewodztwa slaskiego.Zarzadzanie podatkami i oplatami lokalnymi na przykladzie
gminy lubliniec w latach 2008-2010.Wplyw ocen pracowniczych na motywacje do pracy na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych maszyn budowlanych do robot ziemnych
praca inzynierska budownictwo.Dzialania promocyjne ppup poczty polskiej.Ocena kosztow
zagospodarowania placu budowy przy wznoszeniu obiektow praca inzynierska budownictwo.Finansowanie
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie agencji moto-pol..Jakosc samochodow osobowych
firmy fiat w ocenie uzytkownikow.Projekt systemu oceny zgodnosci na podstawie zakladu produkujacego
wiazki elektryczne.Charakter prawny opcji walutowych z uwzglednieniem dochodzenia roszczen
bankow.Ocena dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego popow w latach 2005-2009.Zazalenie w
procesie cywilnym.Uchybienie i przywrocenie terminu w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet
gminy .Umowa o prace na czas okreslony .Rekrutacja i selekcja w nowoczesnej firmie na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego smiths s.a..Historia sil zbrojnych.Wplyw czynnikow infrastrukturalnych- ze
szczegolnym uwzglednieniem infrastruktury drogowej na rozwoj miasta rawa mazowiecka.Analiza
porownawcza wybranych obszarow opieki socjalnej polski i irlandii w swietle polskiego wkladu do
miedzynarodowego funduszu walutowego..praca licencjacka budzet gminy .Spis tresci praca
magisterska.Przestepczosc zorganizowana na rynku paliw plynnych w polsce.Analiza konkurencyjnosci firmy
rodzinnej (na przykladzie z.h.u.p. arex sp. Jawna na belchatowskim rynku paliw i gazu lpg).praca licencjacka
budzet gminy .Multirecydywa w polskim prawie karnym.Organizacja- funkcjonowanie i rozwoj sluzby
cywilnej w polsce..Gospodarka finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
szczercow w latach 2004-2006.Warunki skutecznego zarzadzania jednostkami organizacyjnymi samorzadu
terytorialnego..Zarzadzanie gmina a komunikacja z jej mieszkancami..Przeslanki ustania malzenstwa w
prawie polskim a przeslanki stwierdzenia niewaznosci malzenstwa w prawie kanonicznym.Relacja praca dom na podstawie badan wlasnych funkcjonariuszy policji.Tematy prac magisterskich.Mediacja i
sadownictwo polubowne w sprawach konsumenckich.Partycypacja obywateli w procesach zarzadzania
gmina.Efektywnosc procesow rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie firmy x.Plec a sprawnosc
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komunikacyjna.Odpowiedzialnosc karna dziennikarzy..Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny za zobowiazania
podatkowe.Analiza budzetu powiatu myszkowskiego.Rekrutacja i doskonalenie jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy drukpol.Kredyty preferencyjne dla rolnictwa i ich funkcjonowanie
dofinansowywane przez agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Administracyjne postepowanie
odwolawcze..Model polskiej skargi konstytucyjnej.Ocena standingu finansowego grupy kapitalowej na
podstawie sprawozdan finansowych.Zarzadzanie ryzykiem operacyjnym w bankach w polsce.Bankowa
analiza porownawcza kredytobiorcow na potrzeby oceny ryzyka kredytowego (na przykladzie spolek abc i
xyz).praca licencjacka budzet gminy .Problem alkoholizmu wsrod osob mlodych.Analiza bezrobocia
dlugookresowego w wojewodztwie mazowieckim.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc
deliktowa za wypadki drogowe na gruncie kodeksu cywilnego.Tworzydlo- dariusz (1974- ). Red. - public
relations w czasach mp3 i internetu .Jakosc uslug w supermarketach.Statut prawny wspolnot gruntowych w
polsce na przykladzie wspolnot rejonu orawy.Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie przedsiebiorstwa abc.Marketing partnerski w turystyce na przykladzie steja travel.Wybrane
metody derekrutacji pracownikow na przykladzie firmy siegienia-aubi.Rozwoj kompetencji pracownikow z
dlugim stazem pracy u jednego pracodawcy a ich szanse na wspolczesnym rynku pracy.Optymalizacja
opodatkowania ochodow przedsiebiorcow w podatku dochodowym od osob prawnych..System ocen
pracowniczych jako element motywacji pracownikow na przykladzie zakladu produkcyjnego miszko spolka
jawna.Postrzeganie jakosci uslug bankowych w banku zachodnim wbk s.a..Jaskiernia- jerzy (1950- ). Red. bezpieczenstwo panstwa a ochrona praw i wolnosci jednostki we wspolczesnym swiecie .Zasadnosc
stosowania sieci lan- man i wan..System operacyjny linuks jako platforma wspomagajaca zarzadzanie
przedsiebiorstwem..Dochody i wydatki budzetowe podstawowej jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie miasta i gminy przysucha w latach 2001-2003.Pozycja na rynku kapitalowym firmy ng2 s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Rola posrednika na rynku nieruchomosci..Bariery we wdrazaniu zarzadzaniu
wiedza w organizacji..Koncepcja renomowanych znakow towarowych i ich ochrona w przepisach i praktyce
organow unii europejskiej.Systemy informatyczne w zarzadzaniu logistyka na przykladzie trw polska sp. Z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Wspolczesny rynek kapitalowy i jego znaczenie dla polskich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Uniwersal polaniecki. O
poczatkach administracji wiejskiej w powstaniu kosciuszkowskim.Wykorzystanie ststystycznej kontroli dla
zapewnienia jakosci powlok elektrolitycznych..Podatek vat w handlu wewnatrzwspolnotowym..Nabywanie
przez producenta utworu audiowizualnego praw do wykorzystanych w nim utworow uprzednio
istniejacych.Ksztaltowanie marki w firmie sprzetu sportowego na przykladzie firmy adidas.Plagiat w polskim
prawie autorskim.Zarzadzanie eksploatacja maszyn z uwzglednieniem ich nowoczesnosci oraz jakosci
uzyskiwanych wynikow.praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca banku z instytucja ubezpieczeniowa w
obszarze kredytow hipotecznych.Rachunki bankowe osob indywidualnych za szczegolnym uwzglednieniem
rachunku oszczednosciowo-rozliczeniowego.Ocena wplywu ryzyka bankowego na rentownosc banku x w
strzelcach opolskich..Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Struktura i zadania komisji nadzoru finansowego
jako organu nadzoru nad rynkiem finansowym.Czy separatyzm jest najlepsza forma ochrony wolnosci myslisumienia i wyznania ?.praca licencjacka budzet gminy .Jak napisac plan pracy licencjackiej.Bliskosc bankow
spoldzielczych z lokalna spolecznoscia..Rola organow kontroli podatkowych w przeciwdzialaniu ucieczkom
przed podatkami.Badanie i analiza zdolnosci kredytowej na przykladzie banku x w strzelcach opoloskich..Rola
mediow jako nosnik reklamy na przykladze telewizji..Karta praw podstawowych unii europejskiej jako zrodlo
konfliktow i wzajemnych nieporozumien miedzy panstwami czlonkowskimi ue. Konsekwencje
prawne..Zmiany w systemie podatku dochodowego od osob fizycznych w polskiej gospodarce w okresie
transformacji..Wspolczesne piractwo morskie jako przestepstwo prawa miedzynarodowego.Konkurencyjnosc
kredytu mieszkaniowego w banku hipotecznym i banku uniwesraslnym.Analiza systemu motywacji
pracownikow na przykladzie firmy handlowej.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec skazanych
matek..Znaczenie kompetencji pracownikow urzedu pracy dla aktywizacji osob bezrobotnych na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w radomsku..praca licencjacka budzet gminy .System ocen zdolnosci kredytowej
klientow banku na przykladzie pekao s.a..Procesy rewitalizacji i ich finansowanie.Funkcjonowanie i
perspektywy rozwoju panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczta polska.Audyt finansowy
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na podstawie wybranego przedsiebiorstwa.Polityka szkoleniowa- jako kluczowe narzedzie w zarzadzaniu
zespolami pracowniczymi na przykladzie cementowni warta w trebaczowie.Wplyw integracji polski z unia
europejska na rozwoj sektora msp..Posrednictwo na rynku pracy- jako rodzaj posrednictwa
informacyjnego.Gospodarka magazynowa w malych przedsiebiorstwach na przykladach firm peggy oraz
steijn paper sp. Z o.o..Udzial strazy granicznej w zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej w polsce.Gotowe
prace licencjackie za darmo.Machnicka- agnieszka a. - przedkontraktowe porozumienia : umowa o
negocjacje i list intencyjny : studium prawnoporownawcz.Analiza stosowanych narzedzi motywacyjnych w p.
P. H. Unitex..Akademickie inkubatory przedsiebiorczosci jako element wspomagajacy zatrudnienia
absolwentow.Obligacje skarbowe zrodlem finansowania deficytu budzetowego.Polityka wobec malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce po akcesji do unii europejskiej na przykladzie gminy
kutno.Opodatkowanie zyskow przedsiebiorstw na gruncie miedzynarodowego prawa podatkowego.Rola
funduszy strukturalnych w finansowaniu kapitalu ludzkiego jako czynnika ksztaltujacego konkurencyjnosc
przedsiebiorstwa.Przykladowa praca licencjacka.Zarzadzanie logistyczne wspomagane zintegrowanymi
rozwiazaniami informatycznymi..Badanie jakosci uslug handlowych na podstawie firmy uslugowej avon
cosmetics..Testament w prawie polskim.Obciazenie obrotow przedsiebiorcow podatkiem od towarow i uslug
(ewidencja i obowiazki podatnika).Budzet powiatu grodzkiego na przykladzie miasta lodzi w latach 20052010.Wplyw kryzysu finansowego 2007- 2009 na siec bezpieczenstwa systemu bankowego..Pisanie prac
licencjackich cena.Zasady traktowania nieletnich w polsce i w niemczech.Zmiany obrazu zjawiska
przestepczosci ze wzgledu na plec sprawcy w latach 1990 - 2010.Specyfika marketingu skierowanego do
kobiet..Zasada niezawislosci sadow powszechnych w polsce i jej konstytucyjne gwarancje..Ustroj
konstytucyjny.Rynek kredytow hipotecznych w polsce (na przykladzie banku spoldzielczego w zgierzu).praca
licencjacka budzet gminy .Przeksztalcenie podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow na ksiegi
rachunkowe.praca licencjacka budzet gminy .Mik- cezary. Oprac. - wspolpraca rady ministrow z sejmem i
senatem w sprawach zwiazanych z czlonkostwem rzeczypos.Rozwoj i plasowanie nowego produktu na
rynku.Sposoby wejscia polskich przedsiebiorstw na rynki zagraniczne.Funkcjonowanie pomocy i opieki
spolecznej na przykladzie gminy dzialoszyn.Instytucja zawieszenia wykonania kary w polskim prawie
karnym.Korzystanie z programow peer-to-peer a dozwolony uzytek prywatny w prawie
autorskim.Szkolnictwo wyzsze w ii rp.Wolnosc prasy i jej ograniczenia .Kompleksowa analiza rozwiazan
organizacyjno-prawnych dotyczacych zagwarantowania bezpieczenstwa i porzadku publicznego w
wojewodztwie - na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Powstanie- dzialalnosc i wplyw na bezpieczenstwo
wewnetrzne odrodzonej polski 10 pulku ulanow litewskich do zakonczenia kampanii wrzesniowej.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa w procesie zabezpieczenia splacalnosci kredytow.Keynesizm i
monetaryzm- a kryzysy gospodarcze. Analiza przyczyn i skutkow.Wplyw kadry zarzadzajacej na relacje
miedzyludzkie w organizacji..Logistyka i znaczenie transportu w procesie przewozu przesylek w
przedsiebiorstwie uzytecznosci publicznej polska polska..Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy w
okresie macierzynstwa.Finansowe instrumenty polityki spolecznej.Negocjacje biznesowe na rynku
miedzynarodowym.Magisterska praca.Wplyw prywatyzacji na sytuacje finansowa
przedsiebiorstwa.Karnoprawna ochrona obrotu pieniedzmi i papierami wartosciowymi w swietle art. 310
kodeksu karnego.Status prawny arktyki.praca licencjacka budzet gminy .Internet- jako narzedziowe wsparcie
procesu rozwoju produktow mikrofirm piekarniczych..Indywidualne konta emerytalne.Wsparcie dla rozwoju
sportu na przykladzie wybranych gmin wiejskich w latach 2008-2010.Praktyczne aspekty prezentacji
informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej.Prawne i etyczne
aspekty prawa do obrony formalnej na gruncie polskiego procesu karnego.Umowy licencyjne typu open
content w swietle prawa.Wplyw kontroli i audytu w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy x.Leasing jako
forma finansowania inwestycji na przykladzie przedsiebiorstwa transportowo - uslugowego mega trans w
latach 2006- 2009.Problem weryfikacji predyspozycji w procesie selekcji kandydata na stanowisko
nauczyciela.praca licencjacka budzet gminy .Strona tytulowa pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet
gminy .Wybrane aspekty zarzadzania zasobami na przykladzie przedsiebiorstwa x.Funkcjonowanie
niepublicznych zakladow opieki zdrowotnej na rynku uslug medycznych.Ochrona praw pacjenta..Srodki
dowodowe w sredniowiecznym procesie (polskim).Problematyka negocjacyjnego trybu zawarcia umowy.Cel
..

..
pracy licencjackiej.Prace dyplomowe logistyka.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj zawodowy
pracownikow w firmie sektora uslug finansowych.Wykorzystanie metody qfd w zarzadzaniu jakoscia obuwia
w firmie draco s.c..Promocja jako instrument marketingu terytorialnego na przykladzie gminy
strykow.przeplywy srodkow pienieznych a kondycja finansowa na przykladzie p.p.u.h.”akpil”.Brak
danych.Analiza wskaznikowa przedsiebiorstw na przykladzie monnari trade s.a..Znaczenie systemu
motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan przeprowadzonych w urzedzie poczty
polskiej w kedzierzynie - kozlu..Wplyw instrumentow motywowania na postawy mlodych
pracownikow.Przyczyny i skutki upadlosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po roku 2004.Dzialania
marketingowe bankow na rynku kredytow hipotecznych.Hala magazynowa o powierzchni 2500-3000 m2
praca inzynierska budownictwo.Amortyzacja na gruncie przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob
prawnych.Pozyskiwanie funduszy z unii europejskiej na realizacje zadan finansowych przez gmine kutno w
latach 2004-2011.Specyfika zarzadzania finansami w przedsiebiorstwach panstwowych na przykladzie lasow
panstwowych.Analiza i ocena efektywnosci zarzadzania srodkami trwalymi na przykladzie pkp s.a. oddzial
gospodarowania nieruchomosciami w katowicach.Zwiazek logistyki z marketingiem na przykladzie
przedsiebiorstwa ab s.a..Szczodrowski- grzegorz. - polski system podatkowy .Podatki i oplaty w obrocie
nieruchomosciami na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej metalurg w czestochowie.Fuzje w sektorze
bankowym na przykladzie bankow bph i pbk.Ochrona nazwy przedsiebiorcy i jego znakow towarowych przed
abuzywna rejestracja w charakterze domeny internetowej.Strategie inwestycyjne skonstruowane przy
wykorzystaniu wskaznikow cena/zysk oraz cena/wartosc ksiegowa oraz ich efektywnosc w warunkach
polskiej gospodarki.Marsz pamieci w krakowie jako element promocji turystycznej i rewitalizacji krakowskiej
dzielnicy podgorze..Niekonwencjonalne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Wplywy
napoleonskie na ksztaltowanie sie administracji w polsce..Reforma emerytalna w polsce. Charakterystyka ii i
iii filaru na podstawie firmy allianz.Analiza finansowa dzialalnosci firmy.Wybrane problemy kalkulacji kosztow
oraz ustalania cen w sektorze wodno-kanalizacyjnym.Public relations a zarzadzanie instytucjami kultury na
przykladzie opery krakowskiej.Pierwsze konstytucje. Konstytucja stanow zjednoczonych ameryki polnocnej
1787 i konstytucja 3 maja 1791 r..Problem przydatnosci spolki europejskiej w polskim obrocie gospodarczym.
Wady i zalety regulacji societas europaea..Kietlinska- iwona. Red. - pokolenie 50+ : nowe technologie a
uslugi finansowe : konferencja- warszawa- 28 czerwca 2011 r..Metody aktywizacji szczegolnej kategorii osob
bezrobotnych .Kontrola koncentracji sektora bankowego.Lokalne grupy dzialania na przykladzie lgd dorzecze
wisly..Fuzje i przejecia na podstawie fuzji banku pekao s.a. oraz banku bph s.a..Dziennikarz w procesie
karnym.Podatek vat i jego wplyw na gospodarke finansowa przedsiebiorstwa..Wplyw kryzysu gospodarczego
na sytuacje finansowa przedsiebiorstwa lewian w latach 2007-2013.praca licencjacka budzet gminy .Zwloki
jako zrodlo dowodowe.Wplyw spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na budowanie wartosci spolki na
przykladzie wybranych uczestnikow gieldowego indeksu spolek odpowiedzialnych respect.Internet jako
nowa forma dzialalnosci reklamowej firmy.Zarzadzanie zespolami zadaniowymi w organizacjach
pozarzadowych na przykladzie hufca zhp radomsko.Pisanie pracy doktorskiej.E-handel a rynek motoryzacyjny
w polsce. Casus firmy shark system.Analiza roli gminy w finansowaniu edukacji (na przykladzie gminy
troszyn).Zarzadzanie strumieniem wartosci podczas wytwarzania stolarki okiennej z pvc.Zarzadzanie
podatkami i oplatami lokalnymi na przykladzie gminy lubliniec w latach 2008-2010.Ekonomiczne prawa
czlowieka. Uregulowania polskie na tle standardow miedzynarodowych..Hass-symotiuk- maria (1941- ). Red.
- wzorcowy plan kont a rachunkowosc finansowa i zarzadcza podmiotow leczniczych .Spis tresci pracy
licencjackiej.Ocena efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa x w latach 2001-2004 w oparciu o
wskazniki sprawnosci dzialania.praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu na przykladzie starostwa
powiatowego wloszczowa w latach 2001 - 2003.praca licencjacka budzet gminy .Determinanty popytu na
uslugi bankowosci elektronicznej w opinii konsumentow..Instytucja rozwodu jako jeden ze sposobow ustania
malzenstwa w swietle obowiazujacego polskiego prawa cywilnego..Przemiany w strukturze dochodowej i
wydatkowej gminy aleksandrow lodzki w latach 2004-2011 na tle procesow rozwoju przestrzennego.praca
licencjacka budzet gminy .Fundusze strukturalne w dzialalnosci organizacji pozarzadowych na przykladzie
wybranych organizacji..Realizacja planu budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
zawiercie w latach 2005-2009..Wspolczesne problemy i wyzwania w zarzadzaniu nieruchomoscia
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mieszkaniowa na przykladzie spoldzielni mieszkaniowych.Znaczenie i specyfikacja systemu motywacji w
oddziale specjalnym zandarmerii wojskowej w gliwicach..Biznesowe aspekty sportu- na przykladzie wisly
krakow s.a..Przestepstwo szpiegostwa w polskim prawie karnym xx wieku.Problemy zarzadzania
logistycznego w przedsiebiorstwie x..Analiza struktury i zachowania inwestorow na polskim rynku
kapitalowym.praca licencjacka budzet gminy .Status europejskiego banku centralnego.Czarnik- szymon. wyksztalcenie- praca- przedsiebiorczosc polakow : raport z badania ludnosci realizowanego.Wladza
wykonawcza w polsce w czasie stanow nadzwyczajnych..Przestepstwo prowadzenia pojazdu w stanie
nietrzezwosci lub pod wplywem srodka odurzajacego.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc
systemow zarzadzania transportem.Pisanie prac.Modernizowanie systemow informacyjnych
przedsiebiorstwa na przykladzie kopalni soli wieliczka trasa turystyczna..Zarzadzanie produkcja i jakoscia przy
produkcji odziezy..Prace magisterskie zarzadzanie.Problematyka kary smierci.Wycena nieruchomosci
inwestycyjnych na potrzeby sprawozdan finansowych.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy
dobryszyce.Internet jako rynek - handel w sieci..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miasta w
porebie.Bac- zbigniew (1930- ). Red. - habitaty : architektura socjalna = habitats : social architecture
.Ochrona srodowiska a rozwoj spoleczno-gospodarczy jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy kedzierzyn-kozle..Wplyw srodkow unijnych na finansowanie rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa opolskiego w latach 2004-2010.Zarzadzanie kapitalem ludzkim
oraz bezpieczenstwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie produkujacyn armature sanitarna.Analiza sytuacji
majatkowej i finansowej miejskiego przedsiebiorstwa komunikacji sp. Z o.o. W zdunskiej woli w latach 20002004.Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy mielec w latach 20042006.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy realizujacej logistyke powtornego
zagospodarowania..Wplyw procesu kadrowego na jakosc uslug zakladu kosmetycznego aga.Prasa lokalna
jako pomost miedzy spolecznoscia lemkow a polakami.Dostosowanie polskich podatkow bezposrednich i
posrednich do wymogow czlonkostwa w unii europejskiej.Strategia six sigma sposobem na poprawe
wynikow finansowych na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Promocja jako instrument rozwoju
przedsiebiorstwa na przykladzie budmatu..Granice odpowiedzialnosci karnej za wykonywanie zabiegu
leczniczego bez zgody pacjenta. Rozwazania de lege lata i de lege ferenda na tle art.192 k.k.Ekonomika
przedsiebiorstwa a zarzadzanie mala firma na przykladzie towarowego transportu drogowego.Nurzynskaiwona. - fundusze unii europejskiej a system finansowania inwestycji ze srodkow publicznych w polsce
.Promocja walorow turystycznych jako instrument kreowania wizerunku powiatu
tomaszowskiego..Planowanie czasu wykonania inwestycji budowlanej praca inzynierska
budownictwo.Transfer nowych technologii w polskim sektorze rolnym - proba identyfikacji
zjawiska.Marketingowe aspekty sprzedazy wyrobow hutniczych na przykladzie huty stali czestochowa.praca
licencjacka budzet gminy .Prawna problematyka transgranicznego przemieszczania odpadow.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wereda- wioletta. Red. - competitive and
cooperative business strategies for efficient outcomes in different markets - ex.Ekonomiczne aspekty
agroturystyki w wojewodzrwie pomorskim..Znaczenie kapitalu intelektualnego dla rozwoju samorzadowych
jednostek organizacyjnych.Polityka pieniezna banku centralnego w gospodarce rynkowej..Fryca- joanna. Red.
- wspolczesne przedsiebiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu .Amortyzacja
srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych jako instrument polityki oddzialywania na wynik
finansowy jednostki gospodarczej na podstawie rolniczej spoldzielni produkcyjnej.Znaczenie szkolen oraz
coachingow w zarzadzaniu zaspolami pracowniczymi na przykladzie firmy x.Zarzadzanie zasobami ludzkimi
na przykladzie banku spoldzielczego w otmuchowie..Wplyw podatku dochodowego na wynik finansowy
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki akcyjnej asseco poland s.a..Wybrane zagadnienia logistyki
magazynowej na przykladzie zakladu farmaceutycznego nycomed pharma w lyszkowicach.Instytucja malego
swiadka koronego.Znaczenie programow finansowanych z funduszy strukturalnych unii europejskiej w
rozwoju innowacji technicznych..Efektywnosc rekrutacji wewnetrznej na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Zastosowanie metod analizy dynamiki w logistycznym systemie produkcyjnym na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego.Rezerwy w ustawie o rachunkowosci- miedzynarodowych standardach
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rachunkowosci i prawie podatkowym.Organy szkoly publicznej..praca licencjacka budzet gminy .Analiza
komparatywna procedur oceny zdolnosci kredytowej dla kredytow hipotecznych.praca licencjacka budzet
gminy .Dyfuzja innowacji technologicznych w branzy kurierskiej dhl.Korupcja w sektorze
farmaceutycznym.Warunki eksploatacji maszyn i efektywnosc organizacji produkcji w wybranym
przedsiebiorstwie..Nieuwenhuijzen- marcel c. A. Van den. Red. - financial law in the netherlands .Podatek
od nieruchomosci jako jedno ze zrodel dochodow gmin.Zintegrowany system zarzadzania przedsiebiorstwem
na przykladzie elektrowni laziska.praca licencjacka budzet gminy .Marketingowa strategia produktu na
przykladzie przedsiebiorstwa lotos due sp. Zo.o..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Wartosciowanie pracy a motywacyjna funkcja placy w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Strategie
zarzadzania zasobami ludzkimi.Status administracyjno-prawny osob niepelnosprawnych w
polsce..Weryfikacja niewadliwych decyzji administracyjnych..Pisze prace licencjackie.Podatek dochodowy od
osob fizycznych w polsce w latach 2004-2007.Wplyw wdrozenia i certyfikacji zintegrowanego systemu
zarzadzania w organizacji na jej wynik ekonomiczny i pozycje na rynku na przykladzie osm piatnica..Budzet
gminy podstawa organizacji i finansowania placowek oswiatowych na przykladzie gminy kadzidlo.Rachunek
kosztow w przedsiebiorstwie handlowym zlomrex metal sp. Zo.o. Jako element zarzadzania.Ochrona danych
osobowych w ogolnym postepowaniu administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw nowelizacji z dnia 10.01.2003 roku na czas trwania potepowania karnego- ze
szczegolnym uwzglednieniem art. 335 k.p.k..Dzwonkowski- henryk. Red. - prawo podatkowe .Strategia
rozwoju firmy odziezowej (na przykladzie monnari trade s.a.).Proporcjonalne udzielanie
wypoczynkowych..Wdrazanie systemu haccp na przykladzie firmy sokpol w myszkowie.E-learning jako
metoda pomocnicza w procesie ksztalcenia. Przykladowe dziedziny jego zastosowania.Zmiany kondycji
finansowej spolek po ich wejsciu na gielde papierow wartosciowych w warszawie w 2003 roku..Warunki
skutecznego komunikowania sie w przedsiebiorstwie (na przykladzie vs polska).Promocja jako narzedzie
marketingu mix na przykladzie auto szkoly wota.Zarzadzanie i organizacja w stowarzyszeniu kulturalnym na
przykladzie towarzystwa dramatycznego im. A. Fredry fredreum w przemyslu..Czynniki determinujace
wybory konsumenckie.Znaczenie public relations w organizacji na przykladzie miasta czestochowa.Metody
termomodernizacji budynkow praca inzynierska budownictwo.Przedstawienie zarzutow.Praca licencjacka
chomikuj.Patent na wynalazek biotechnologiczny.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi
na przykladzie firmy x.Szlak architektury romanskiej w wojewodztwie swietokrzyskim jako produkt
turystyczny..Prace magisterskie z administracji.Istota oraz rola kary ograniczenia wolnosci - jako kary
nieizolacyjnej - w swietle uregulowan kodeksu karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego..Przestepczosc
ubezpieczeniowa..System kontroli jednostek administracji publicznej w wojewodztwie na przykladzie komisji
orzekajacej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansow publicznych przy wojewodzie slaskim w latach
1999 - 2005.Niegodnosc oraz wydziedziczenie jako szczegolne przypadki utraty prawa do spadku.Gotowe
prace inzynierskie.Wplyw stylow zarzadzania na funkcjonowanie przedsiebiorstwa na przykladzie firmy te
ewa filipkiewicz - pokoje goscinne rubens.Ocena stopnia i zakresu realizacji budzetu zadaniowego
wplywajaca na efektywnosc dzialalnosci inwestycyjnej miasta sieradz.Ocena i doskonalenie funkcjonowania
uslug..Identyfikacja i doskonalenie stylu kierowania menedzerow (na przykladzie telekomunikacji polskiej
s.a.).Funkcjonowanie i rozwoj bankowosci internetowej.Atrakcyjnosc polskiego rynku turystycznego na tle
krajow unii europejskiej.Wolnosc zrzeszania sie na przykladzie stowarzyszen.Legalnosc targeted killing w
swietle prawa miedzynarodowego.Zarzadzanie procesami na przykladzie restauracji pizza
hut.Przeksztalcenia wlasnosciowe uzdrowiska w busku zdroju.Wpolpraca transgraniczna i euroregionalna na
przykladzie miast podzielonych na zachodniej granicy polski. Slubice-frankfutr nad odra- gubin-gubenzgorzelec-goerlitz..Pisanie prezentacji maturalnej.Internetowe instrumenty komunikacji
marketingowej.Domanski- tomasz (1953- ). Red. - marketing akademicki : rola uniwersytetow w promocji
miast i regionow : praca zbiorowa .Analiza wspolzaleznosci zjawisk ekonomicznych..Strategia promocji grupy
polskie sklady budowlane s.a..Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w procesie cywilnym.Rola podatkow i oplat
w dochodach budzetu gminy na przykladzie gminy gomunice w latach 2006-2009.praca licencjacka budzet
gminy .Konstytucje apostolskie jana pawla ii.Bezrobocie w polsce i na terenie wojewodztwa mazowieckiego
ze szczegolnym uwzglednieniem osob bezrobotnych z wyzszym wyksztalceniem.Analiza rentownosci na
..

..
przykladzie przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.Transgraniczna opieka medyczna w prawie unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Biznesplan przedsiewziecia inwestycyjnego na przykladzie firmy
farmaceutycznej alfa-farm.Ruch i doktryna feminizmu.Prezydent rzeczypospolitej polskiej jako zwierzchnik sil
zbrojnych.Sytuacja i rola kobiet w europie. Nierownosci miedzy plciami. Dyskryminacja kobiet.Prace
dyplomowe z logopedii.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty gospodarowania
nieruchomosciami jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rzasnia w latach 20072010.Ekonomiczne modele osiagania ugody w sporach cywilnych.Znaczenie wybranych zasobow
przedsiebiorstwa w ksztaltowaniu jakosci izolatora przepustowego e4m4.Bělohlávek- alexander j. arbitration- ordre public and criminal law : (interaction of private and public international an.Specyfika
zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu skarbowego.Kupie prace
magisterska.Podatek akcyzowy..Levitt- steven d. - freakonomia : swiat od podszewki .Koncepcje koszyka
swiadczen ubezpieczen zdrowotnych w polsce i wybranych panstwach unii eruropejskiej..Kubow- adam
(1951- ). Red. - polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekscie zmian demograficznych .Zakaz
wykorzystywania seksualnego dzieci w prawodawstwie unii europejskiej. Legislacja i praktyka..Borowieckiryszard (1943- ). Red. - procesy restrukturyzacji a konkurencyjnosc w warunkach globalizacji .praca
licencjacka budzet gminy .Zaklady pracy chronionej - forma dzialalnosci gospodarczej aktywizujaca
niepelnosprawnych na rynku pracy.Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmian przedsiebiorstwa
turystycznego w kryzysie..Wybrane aspekty systemu infrastruktury transportowej na przykladzie miasta
lodzi.Policja zagadnienia publiczno prawne.Zaawansowanie procesow urbanizacji wsi na przykladzie
dobrzenia wielkiego..Rynek uslug logistycznych na przykladzie grupy raben.Zarzadzanie ryzykiem
operacyjnym w bankach w polsce.Internet jako nowoczesne medium komunikacji w biznesie.Samobojstwo
jako problem kryminalistyczny.Dostep obywateli panstw trzecich do zatrudnienia na terytorium panstw
czlonkowskich unii europejskiej..Sprawozdawczosc i podatki sektora msp w zaleznosci od wielkosci
przedsiebiorstwa.Sciagalnosc podatkow lokalnych na przykladzie gminy olsztyn.Cannon- james - zarzadzanie
talentami i planowanie sciezek karier .Analiza czynnikow wplywajacych na organizacje dzialalnosci miejskogminnej biblioteki publicznej w wieruszowie.Proseminarium.Atrakcje turystyczne jury krakowsko czestochowskiej.Rola i znaczenie promocji mix w komunikacji marketingowej w branzy dystrybucyjnej na
rynku fmcg - analiza i ocena na przykladzie dzialan hurtowni kramel..Analiza wartosci spolki tvn s.a. w latach
2008-2011 z wykorzystaniem wskaznika sharpa.Zarzadznie profilaktycznymi zadaniami szkoly.Promocja w
rajdach samochodowych - trt rally team.Status prawny samorzadowego kolegium odwolawczego.Pracy
licencjackiej.Gotowa praca magisterska.Dzialalnosc gminnego osrodka pomocy spolecznej w
klobucku..Logistyczna obsluga klienta w firmie kurierskiej na przykladzie dhl express.Wspolpraca sil zbrojnych
i administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych.Metody pozyskiwania wykonawcow robot budowlanych
na przykladzie wybranego inwestora. Praca inzynierska budownictwo.Analiza poziomu bezrobocia i
skutecznosci aktywnych programow rynku pracy w czestochowie w latach 2006-2011.Znaczenie logistyki
zwrotnej we wspolczesnych lancuchach dostaw.Doskonalenie systemu zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie urzedu gminy przyrow..Wplyw zmian organizacyjnych na rozwoj przedsiebiorstwa
miedzynarodowego.Analiza porownawcza systemow mls realnet i net online wykorzystywanych w handlu
nieruchomosciami.Podatek liniowy jako alternatywa wobec opodatkowania progresywnego..Prace
magisterskie z turystyki.Zarzadzanie wolontariatem w organizacji pozarzadowej na przykladzie polskiego
czerwonego krzyza.Narzedzia polityki informacyjnej na wybranych gminach.Stan i perspektywy rozwoju
turystyki biznesowej w atenach.Budzet i jego znaczenie w gospodarce finansowej i inwestycjach gminy na
przykladzie gminy czarnocin.Koncepcja fikcji rozstrzygniecia pozytywnego w prawie administracyjnym.Wplyw
podatku dochodowego od osob fizycznych na wynik finansowy spolki jawnej..Warunkowe przedterminowe
zwolnienie z kary pozbawienia wolnosci.praca licencjacka budzet gminy .Zawod psychologa jako zawod
regulowany.Unia gospodarcza i walutowa jako poglebiony etap integracji europejskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie personelem i wplyw na motywacje na przykladzie firmy --drew star.Drozdzbarbara. - karta podatkowa : wybor formy opodatkowania- zasady karty podatkowej- stawki karty
podatkowej w.Teoria i praktyka systemu six sigma w polskich warunkach.Quality management as a strategy
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of companies - example of roleski company.Rodzaje malzenskich ustrojow majatkowych w swietle przepisow
kodeksu rodzinnego i opiekunczego..Standardy w logistyce kontraktowej w aspekcie uslug swiadczonych
przez firme raben polska sp. Z o.o..Venture capital i jego wplyw na dzialalnosc przedsiebiorstwa na
przykladzie grupy --lew s.a..Wplyw infrastruktury drogowej na rozwoj gminy augustow.Problematyka spamu
jako czynu nieuczciwej konkurencji.Rola plynnosci finansowej w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa..praca
licencjacka budzet gminy .Rola procesu budzetowania w systemie controllingu przedsiebiorstwa na
przykladzie enion s.a. - oddzial w czestochowie.Ceny prac licencjackich.Zielinski- tadeusz j. (1966- ). Red. prawo i religia .Analiza technologii i wydajnosci w realizacjach budynkow jednorodzinnych praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie placowka oswiatowa na przykladzie zespolu szkolno - przedszkolnego nr 4 w
myszkowie.Know - how jako wklad do spolki kapitalowej.Funkcja kontroli w systemie zarzadzania jakoscia
opartym na normie iso 9001:2000 na przykladzie tc debica s.a..Analiza dzialalnosci kredytowej bankow
spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie.Pisanie prac magisterskich po
angielsku.Podatek od nieruchomosci i jego rola w dochodach budzetu gminy- na przykladzie gminy piotrkow
trybunalski w latach 2003-2006.Bezpieczenstwo transakcji elektronicznych.Egzekucja sadowa z innych
wierzytelnosci.Ocena wykorzystywania funduszy unii europejskiej w gminie myszkow.Dlugookresowe zmiany
struktury wydatkow gospodarstw domowych w polsce jako przejaw zmian modelu konsumpcji..Koszty
wlasne produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa trw automotivw czestochowie..Analiza i ocena zarzadzania
wiedza w przedsiebiorstwie turystycznym.Zatrudnianie pracownikow niepelnosprawnych .Funkcjonowanie
firmy x na rynku uslug logistycznych.Przestepstwo zabojstwa typu podstawowego i typy uprzywilejowne
.Polityka zewnetrzna i wewnetrzna nazistowskich niemiec w latach 1933-1939.Rola nadzoru i kotroli na
poszczegolnych etapach procesu inwestycyjnego.Zasilek dla bezrobotnych.Przestepstwa karuzelowe.Prace
magisterskie turystyka.Internet jako wyzwanie wspolczesnego zarzadzania firma..Samorzadowe kolegium
odwolawcze jako organ administracji publicznej.Panstwo a gospodarka.doswiadczenia xx wiecznej
japonii.Dostep do informacji publicznej a ochrona danych osobowych.praca licencjacka budzet gminy
.Finansowanie inwestycji w rachunkowosci jednostki samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet
gminy .Maxwell- john c. - przywodztwo [ksiazka mowiona] : zlote zasady : czego nauczylo mnie zycie lidera
.Analiza dzialan inspekcji transportu drogowego na przykladzie wojewodzkiej inspekcji transportu
drogowego w katowicach.praca licencjacka budzet gminy .Emisja obligacji komunalnych jako sposob
pozyskiwania srodkow na finansowanie zadan wlasnych gminy.Ryzyko klienta zwiazane z zaciagnieciem
kredytu walutowego.Analiza kredytowego zasilania malych i srednich przedsiebiorstw przez banki na
przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Analiza struktury wynagrodzen pracownikow
samorzadowych na przykladzie gminy buczek w latach 2006-2009.Mediacja w sprawach cywilnych.praca
licencjacka budzet gminy .Specyfika sladu pamieciowego w ekspertyzie poligraficznej.praca licencjacka
budzet gminy .Technologia produkcji szyb zespolonych i badanie ich jakosci..Public relations wewnetrzny i
jego rola w tworzeniu wizerunku..Rola komunikacji niewerbalnej w procesie pozyskiwania
pracownikow.Handel zagraniczny wyrobami przemyslu mleczarskiego przed i po przystapieniu polski do unii
europejskiej.Gospodarka kredytowa i badanie zdolnosci kredytowej w spoldzielczych kasach
oszczednosciowo - kredytowych na przykladzie skok im. F. Stefczyka.Wybrane instrumenty przewagi
konkurencyjnej w organizacji non-profit na rynku szkolnictwa (na przykladzie szkoly mistrzostwa sportowego
w lodzi).Rola banku komercyjnego w kredytowej obsludze podmiotow gospodarczych sektora msp na
przykladzie pko bp s.a..Funkcjonowanie agencji zatrudnienia na terenie krakowa.Instytucja dziedziczenia w
europejskim i polskim ustawodawstwie do xx wieku.Obowiazek niepieniezny jako przedmiot egzekucji
administracyjnej.Zbieg egzekucji.Stosunek do reklamy dzieci w wieku przedszkolnym..Analiza finansowa
spolki kapitalowej na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego mandam sp. Z o.o..Cymandamian. - elektroniczne instrumenty platnicze a bezpieczenstwo uczestnikow rynku finansowego .Badanie
opinii pracownikow.Status prawny doradcy podatkowego.Syndrom wypalenia zawodowego w administracji
publicznej..Prawo wlasciwe do stosunku pracy.Przesluchanie maloletniego swiadka w polskim procesie
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Udzielanie urlopow wypoczynkowych.Gospodarka finansowa gmin
na przykladzie gminy ksawerow.Efektywnosc gospodarki zapasami w przedsiebiorstwie
produkcyjnym.Kryteria analizy i oceny dostawcow na przykladzie przedsiebiorstwa f.h.u. jomar s.c..Cechy
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przywodcze lidera skutecznie wprowadzajacego nowe przedsiebiorstwo na rynek.praca licencjacka budzet
gminy .Bezrobocie jego ograniczanie w powiecie opoczynskim w latach 2006-2009.Podstawy sporzadzania
kosztorysu i ich wplyw na jego wynik praca inzynierska budownictwo.System dystrybucji i sprzedazy w
przedsiebiorstwie produkcyjnym na rynku wozkow dzieciecych w czestochowie na przykladzie firmy
deltim.Zastosowanie marketingu mix w malej firmie komputerowej kokis.Prywatne firmy wojskowe problem odpowiedzialnosci za naruszenie praw czlowieka.Podatek od nieruchomosci i wprowadzenie
systemu katastralnego w polsce.Wplyw jakosci na lojalnosc klientow bankowych.Deductibility of interest in
company taxation in poland.Wiek jako kryterium dyskryminacji w zatrudnieniu.Finansowe instrumenty walki
z bezrobociem w wojewodztwie lodzkim.Portale internetowe jako narzedzie rekrutacji
pracownikow..Metody analizy rynku forex i budowa strategii inwestycyjnej.Przeslanki rekojmi wiary
publicznej ksiag wieczystych.Prawne- podatkowe oraz rachunkowe aspekty polaczen spolek
kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wspolnej waluty na sytuacje spoleczno-gospodarcza
wybranych krajow europejskich w latach 1998-2006.Miejsce i znaczenie podatkow bezposrednich w polskim
systemie podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa x w
latach 2002-2004.Zarzadzanie nieruchomoscia mieszkaniowa.studium przypadku wspolnoty mieszkaniowej
ul. Piaskowa 3 w warszawie.Bezrobocie i formy przeciwdzialania bezrobociu w polsce w latach 20032007.Dzialalnosc kredytowa na przykladzie banku spoldzielczego w bialej.Wybory prezydenckie w usa.
Wybrane zagadnienia.Programy lojalnosciowe jako uzyteczne narzedzie marketingu partnerskiego
stosowanego w branzy kosmetycznej.Problemy w zarzadzaniu plynnoscia finansowa na przykladzie
przedsiebiorstwa budownictwa wodno - inzynieryjnego sp. Z o.o. W krakowie..Rola agencji restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa w realizacji sektorowego planu operacyjnego.praca licencjacka budzet gminy
.Lokowanie produktu w swietle implementacji przez polske dyrektywy o audiowizualnych uslugach
medialnych.Ocena systemu wynagrodzen w przedsiebiorstwie geovita sp. Z o.o. W warszawie.Rola banku w
finansowaniu przedsiewziec typu ven-ture capital.Ocena zdolnosci kredytowej osob fizycznych stosowana
przez powszechna kase oszczednosci banku polskiego s.a. w piotrkowie trybunalskim.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Eksperyment medyczny na ludzkim embrionie in vitro oraz
prokreacja pozaustrojowa wobec prawa miedzynarodowego.Stres w pracy urzednika. Czynniki ryzykawypalenie zawodowe- strategie zaradcze..Mozliwosci rozwojowe malej firmy na rynku drukarskim.praca
licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo i higiena pracy przy remoncie i modernizacji maszyn na
przykladzie obrabiarki..Ekonomiczne determinanty rozwoju rynkow oprogramowania w polsce..Lencionipatrick - odkryj sie : przypowiesc biznesowa o tym- jak pokonac trzy leki- ktore niszcza zwiazek
z.Oswiadczenia woli skladane w sposob zautomatyzowany.Status prawno-gospodarczy spolki
akcyjnej..Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Zasady pisania pracy
magisterskiej.Satysfakcja uzytkownikow z uslug miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w
lodzi.Zarzadzanie utrzymaniem maszyn i jakoscia w produkcji wyrobow jeansowych.Znaczenie rekrutacji w
ksztaltowaniu kapitalu ludzkiego organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa multimat.Pisanie prac
licencjackich cena.Wynagrodzenia jako kategoria rachunkowosci i sprawozdawczosci
finansowej.Doskonalenie systemow organizacyjnych i informacyjnych dzialan jednostek policyjnych w
zakresie zarzadzania sytuacji kryzysowych.Polisa ubezpieczenia morskiego w prawie polskim.Ceny prac
licencjackich.Proces szkolenia kadr na przykladzie huty bankowa.Etapy rozwoju przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy laemi.praca licencjacka budzet gminy .Bilans jako kluczowe sprawozdanie finansowe analiza porownawcza zasad prezentacji wedlug polskich i miedzynarodowych regulacji rachunkowosci.Ryzyko
zawodowe na podstawie procesow budowlanych domu jednorodzinnego metoda tradycyjna..Globalne
stosunki miedzynarodowe a zarzadzanie przedsiebiorstwem.Glod- grzegorz. - przywodztwo a
konkurencyjnosc organizacji przedsiebiorczych .Badania marketingowe zachowan konsumentow na
rynku.Terroryzm w kontekscie walki narodowowyzwolenczej.Sytuacja prawna osob bezrobotnych po 50 roku
zycia na rynku pracy.Poprawa atrakcyjnosci turystycznej miasta klobuck.Potwora- witold. Red. - kompetencje
menedzerskie a praktyka zarzadzania .Ryzyko kredytowe..Procesy inwestycyjne firmy --mlekovita w latach
2009-2017.Public relations jako instrument ksztaltowania wizerunku i tozsamosci
przedsiebiorstwa..Perechuda- kazimierz. - knowledge diffusion methods in a networking company :
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knowledge business models .Promocja gospodarstw agroturystycznych na przykladzie bolimowskiego parku
krajobrazowego.praca licencjacka budzet gminy .Geneza i rozwoj europejskiej unii walutowej.Motywacyjna
rola pracy osob niepelnosprawnych w kontekscie efektywnosci zespolowej na przykladzie zakladu pracy
chronionej promet..Europejska konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci w praktyce i
standardach polskiego porzadku prawnego.Zagraniczne migracje zarobkowe w wojewodztwie opolskim w
latach 2000-2008 i ich ekonomiczno-spoleczne konsekwencje..Przestepstwo znecania sie.Zarzadzanie bazami
wojskowymi ich budowa i znaczenie..Guziejewska- beata. - zewnetrzne zrodla finansowania samorzadu
terytorialnego : teoria a praktyka .Znaki towarowe w internecie w swietle prawa wspolnotowego.Rynek kart
kredytowych w polsce w latach 1998-2007.Odpowiedzialnosc wspolnikow spolek osobowych z tytulu
wkladu.Pisanie prac licencjackich krakow.Wplyw kultury organizacyjnej malej firmy na relacje z
klientami.Grupy problemowe na rynku pracy w polsce- w latach 2002-2005.Doskonalenie zawodowe
pracownikow istotnym elementem zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie firmy x.Ochrona trwalosci
stosunku pracy ze wzgledu na pelnione funkcje.Postepowanie procesowe w sprawach rozwodowych.Analiza
systemu dystrybucji koksu na przykladzie koksowni zdzieszowice.Plynnosc a wyplacalnosc na przykladzie
spolem pss jednosc w czestochowie.Istota i charakter prawny umowy o arbitraz.Oferta kredytowa dla firm i
osob fizycznych na podstawie ing banku slaskiego s.a..Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw poprzez
emsje obligacji na przykladzie emisji polskich przedsiebiorstw na polskim i zagranicznych rynkach
kapitalowych w latach 2000-2005 z uwzglednieniem emisji publicznych wprowadzonych na rynek mts-ceto
oraz gpw.Jakosc uslug na rynku dobr konsumpcyjnych na przykladzie prywatnego biura podrozy
sindbad.Polski model obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.Temat pracy licencjackiej.Zarzadzanie
gospodarka odpadami w skali lokalnej (na przykladzie miasta bielsk podlaski) .Oskarzyciel posilkowy w
polskim procesie karnym.Badanie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
hurtimex.Wykorzystanie strategii marketingowych na rynku naczep samochodowych (na podstawie firmy
polkon).Dopuszczenie dowodu z zeznan swiadka koronnego w polskim procesie karnym.Techniczno organizacyjne bariery transformacji w przedsiebiorstwo zorientowane procesowo..Porownanie kosztow
utrzymania gminnej szkolypodstawowej z kosztami utrzymania filii - na podstawie analizy danych gminy
skarbimierz w latach 2008-2010..Rzecznik praw obywatelskich w polsce.Zasada neutralnosci podatku od
towarow i uslug w prawie wspolnotowym i polskim.Rola zarzadzania strategicznego w rozwoju
przedsiebiorstwa.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie banku spoldzielczego w szczekocinach
ii o/zawiercie.Analiza procedury i efektywnosci leasingu na przykladzie europejskiego funduszu
leasingowego s.a. w latach 2007-2011.Analiza i ocena czynnikow ksztaltujacych organizacje bezpiecznych
stanowisk pracy na przykladzie malych przedsiebiorstw produkcyjnych..Misja i wizja firmy jako droga do
rynkowego sukcesu.Rola infrastruktury spolecznej w ksztaltowaniu wizerunku miasta.Zbior prac
magisterskich.Rozwoj turystyki w nowej hucie..Analiza sprawozdan finansowych jako zrodlo informacji o
rentownosci przedsiebiorstw.Krytyczne ujecie wspolczesnych koncepcji praw czlowieka.Wplyw
samodzielnosci finansowej na dochody i wydatki gminy na podstawie gmin wojewodztwa
wielkopolskiego.Wykorzystanie narzedzi internetowych w budowaniu relacji z klientem na rynku uslug
turystycznych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena skutecznosci
funkcjonowania ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi energoserwis s.a. oraz propozycje
zmian.Ewolucja sadownictwa administracyjnego po roku 1980.Przeglad koncepcji pomiaru dokonan i ocena
przydatnosci ich zastosowania w przedsiebiorstwie.Wynagradzanie pracownikow w polskich
przedsiebiorstwach..Zarzadzanie zasobami ludzkimi jako czynnik poprawy konkurencyjnosci
organizacji.(wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne).Zorganizowana grupa przestepcza jako forma
organizacyjna przestepczosci zorganizowanej.Churski- pawel (1967- ). Red. - gospodarka przestrzenna doswiadczenia i wyzwania procesu ksztalcenia = spatial economy - exp.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa
powiatowego w plocku.Systemy wspomagania decyzyjnego w przedsiebiorstwie.Podatek od gier na
przykladzie gier na automatach oraz loterii promocyjnych i fantowych.Ochrona zasobow zywych wod
srodladowych.Ocena realizacji przez powiat wielun zadan z zakresu ochrony srodowiska..Budzet w
stymulowaniu rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy.Efektywnosc form przeciwdzialania bezrobociu w
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powiecie koninskim w latach 2005-2011.Pozyskiwanie oraz wykorzystanie funduszy pomocowych unii
europejskiej przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy burzenin.Motywowanie
pracownikow jako element budowania wizerunku firmy – na podstawie badan wlasnych.Sytuacja prawna
tymczasowo aresztowanego.Powodztwo osoby trzeciej o zwolnienie zajetego przedmiotu od egzekucji
administracyjnej.Odpowiedzialnosc przebijajaca wspolnika spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia
(gesellschaft mit beschränkter haftung - gmbh) w prawie niemieckim a naduzycie tej formy w prawie
polskim.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie podmiotowej struktury kosztow w przedsiebiorstwie
dla potrzeb zarzadzania.Private banking jako usluga bankowa dla osob zamoznych na przykladzie bre banku
sa.Pozyskiwanie pracownikow i doskonalenie ich umiejetnosci zawodowych w okresie wprowadzania do
pracy na przykladzie urzedu skarbowego x.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa z wykorzystaniem
analizy wskaznikowej. Studium przypadku.Granice umownego ksztaltowania prawa do rozporzadzania
przedmiotami stosunkow cywilnoprawnych.Budowanie relacji z klientem w sektorze producentow wyrobow
medycznych.Ocena produkcji i jakosci wyrobow z tworzyw sztucznych otrzymanych metoda wtrysku..Pisanie
prac zaliczeniowych tanio.Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiebiorstwa ferax-iril
sp. Zo.o..Dzialalnosc uchwalodawcza naczelnego sadu administracyjnego.Mikrofinansowanie jako
specyficzna forma kredytowania..Fundusze venture capital w finansowaniu przedsiewziec
innowacyjnych.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie kielczyglow w latach
2000-2005.Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.Wykorzystanie koncepcji crm w
tworzeniu relacji z klientem(na przykladzie firmy tradis sp .zoo).Hotel jako podmiot gospodarczy na tle
systemu podatkowego w polsce 2010/2011.Uprawnienia prezydenta majace zwiazek z parlamentem w
polskim prawie konstytucyjnym.Model ksiegarni internetowej na przykladzie sklepu internetowego vivid.pl
s.a..Znak towarowy w reklamie za pomoca slow kluczowych (keyword advertising).Instytucja polskiego
podatku naliczonego w ramach wspolnotowego systemu vat.Prawo holdingowe w swietle projektow
nowelizacji kodeksu spolek handlowych z lat 2009-2010 – zagadnienia wybrane.Strategia marketingowa
rozwoju uslug turystycznych na przykladzie kopalni soli wieliczka trasa tuystyczna sp. Z o.o..Marketing
sportowy w polsce i na swiecie – wybrane aspekty na przykladzie pilki noznej mezczyzn.Konkurencyjnosc
malych i srednich przedsiebiorstw na rynkach ue.Status pracowniczy sedziego.Sztuka i rysunek satyryczny
jako kontratypy.Wybrane wspolczesne tendencje w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Skuteczne zarzadzanie
bezpieczenstwem i higiena pracy poprzez wlasciwa identyfikacje zagrozen i ocene ryzyka w przedsiebiorstwie
renopol sp. Z o.o..Pisanie prac magisterskich po angielsku.Zasady dziedziczenia testamentowego w ii
rzeczypospolitej.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich ogloszenia.Status prawny
wiezniow z guantanamo zasadnosc jurysdykcji stanow zjednoczonych nad baza guantanamo na kubie oraz
porownanie metod stosowanych przez wladze stanow zjednoczonych z powszechnie obowiazujacymi
prawami czlowieka.Wspolpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju euroregionu pradziad..Postep
technologiczny w transporcie ladowym ladunkow specjalnych.Rola motywacji i ocen pracowniczych w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy windykacyjnej.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie instytucja wychowawcza na przykladzie mlodziezowego osrodka wychowawczego w
herbach.Dobkowski- jaroslaw. Red. - student i absolwent kierunku administracja na rynku pracy : praca
zbiorowa .Sytuacja konsumenta w polsce w umowach zawieranych na odleglosc w handlu
elektronicznym.Zatrudnianie mlodocianych.Bezrobocie w malych aglomeracjach na przykladzie powiatu
przasnyskiego w latach 2000-2006.Zabojstwo dzieci - analiza przypadku.praca licencjacka budzet gminy
.Formy opodatkowania osob fizycznych prowadzacych indywidualna dzialalnosc gospodarcza.Wykorzystanie
instrumentow marketingowych w przedsiebiorstwie (na wybranym przykladzie).Rola franchisingu w
finansowaniu przedsiebiorstwa.Dlugoterminowe czynniki ryzyka a wartosc rezydualna.Przeniesienie
odrebnej wlasnosci lokalu na zadanie w spoldzielni mieszkaniowej.Przestepczosc komputerowa.praca
licencjacka budzet gminy .Tematy prac magisterskich rachunkowosc.Praca magisterska tematy.Analiza
dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa produkcji betonow prefbet sp. Z o. O. W
sniadowie.Praca magisterska rachunkowosc.Wprowadzenie euro jako podstawowego srodka platniczego w
polsce..Prace doktorskie.Szwarc- dariusz. - ordynacja podatkowa a system ubezpieczen spolecznych
.Przedsiebiorczosc jako narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem turystycznym.praca licencjacka budzet
..
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gminy .Przestepstwo wziecia zakladnika.Przyslugiwanie wladzy rodzicielskiej.Prace licencjackie
pielegniarstwo.Mobbing w miejscu pracy jako patologia zarzadzania na przykladzie legnickich
przedsiebiorstw.Systemy motywacyjne w organizacjach publicznych na przykladzie sadu rejonowego w
oswiecimiu.Muzeum erotyzmu- erotyzm muzeum. Kontekst historyczny- przeglad i analiza europejskich
muzeow o tematyce seksualnej..Ocena polityki finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
konopiska w latach 2003-2007..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich kielce.Strategia
rozwoju przedsiebiorstwa dzialajacego na rynku handlu elektronicznego (e-commerce) na podstawie phu
csisilver.praca licencjacka budzet gminy .Uprawnienia nabywcy przedsiebiorstwa w prawie polskim i
niemieckim ze szczegolnych uwzglednieniem rekojmi przy sprzedazy i zakazu konkurencji.Projekt restauracji
na 150 osob z zapleczem hotelowym (ok. 30 miejsc sypialnych) praca inzynierska
budownictwo.Finansowanie srodkow trwalych na przykladzie plus-trans spolki jawnej w nowym
zlakowie.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw reform podatkowych na strukture dochodow budzetowych
w krajach unii europejskiej.Wybrane aspekty kryminalistyczne srodkow dzialajacych podobnie do
alkoholu.Stosowanie srodka zabezpieczajacego okreslonego w art.95a k.k. w swietle standardow
konstytucyjnych i europejskich..Rola informacji dostarczanych przez sprawozdanie finansowe w ocenie
kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy xsp. Z o.
O..praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie lublin.Organizacja wladz powstania
kosciuszkowskiego.Wplyw stylow kierowania menadzerow na zachowania pracownikow i realizacje strategii
zarzadzania firmy intrum justitia polska sp. Z o.o. W warszawie.Projekt adaptacji na dom seniora palacu w
petrykach praca inzynierska budownictwo.Procesy transportowe i ich wplyw na realizacje zadan
logistycznych.Analiza bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 2000-2007.Konstrukcja odpowiedzialnosci
dyrektorow w amerykanskim prawie spolek akcyjnych.Pozyskiwanie i zwalnianie pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa abel.Outsourcing- jako metoda nowego zarzadzania
publicznego na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego im. L. Rydygiera w krakowie.Produkcja
odziezy dzieciecej w warunkach konkurencji krajowej- jak rowniez konkurencji z chin..Ewolucja zasad
zatrudniania skazanych w polsce od roku 1918..Doswiadczenie w utrzymaniu systemu jakosci na wydziale
blach grubych..Integralnosc w teorii prawa ronalda dworkina a orzecznictwo europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci.Przywodztwo w czasach generacji milenium.Analiza i ocena form ewidencji podatkowej
malych przedsiebiorstw.Stasiak- andrzej. Red. - kultura i turystyka - razem- ale jak? : praca zbiorowa .Rola
call center w budowaniu efektywnego modelu logistycznej obslugi klienta na przykladzie raben sp. Z
o.o..Zmiany w systemie wynagrodzen i ich wplyw na relacje interpersonalne na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego..Zasady wspolpracy polski z miedzynarodowym trybunalem karnym w swietle kodeksu
postepowania karnego.Fundusze unijne jako zrodlo finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw
na przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Wykorzystanie instrumentu planowania do pomnazania szans i
zapobiegania trudnosciom w rozwoju szkoly.Strategie marketingowe w utrzymaniu pozycji lidera na rynku
uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a..Marketing spoleczny na przykladzie kampanii antynikotynowej
promujacej produkt zyban.Zamkniete fundusze inwestycyjne na rynku kapitalowym w polsce.Elastycznosc
zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2008.Analiza kredytow gotowkowych na cele
konsumpcyjne na przykladzie banku pko bp w lomzy.Marki i ich ujecie w sprawzdaniu finansowym.Zmiany
struktury organizacyjnej jako konsekwencje wprowadzenia technologii informatyczno-telekomunikacyjnych
na przykladzie deutsche bank.Analiza dzialalnosci depozytowo-kredytowej ing banku slaskiego s.a. w latach
2007-2011.Prace magisterskie zarzadzanie.Wartosc nieruchomosci a yzyko zabezpieczenia
hipotecznego..Metody motywowania. Umiejetnosci przywodcze jako kreowanie wsparcia pracy zespolu w
firmie..Rola i znaczenie wybranych klubow studenckich dla krakowskiego srodowiska akademickiego..Praca
licencjat.Zalozenia spolecznej odpowiedzialnosci biznesu. Teoria a praktyka schneider electric.Swoboda
przeplywu pracownikow - podmiotowy i przedmiotowy zakres pojecia.Ksztaltowanie produktu turystyki
religijnej na przykladzie miasta krakowa.Pisanie prac lublin.Ocena jakosci wyrobu na przykladzie mieszanki
paszowej..Dochody wlasne a samodzielnosc finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy blaszki.praca licencjacka budzet gminy .Galicyjski sejm stanowy oraz sejm wielkiego ksiestwa
poznanskiego i ich rola w funkcjonowaniu prowincji.Inwestycje w nieruchomosci stanowiace wlasnosc
..
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samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy blachownia 2008-2010..Korporacje transnarodowe w
przemysle samochodowym.praca licencjacka budzet gminy .Aydinli- ersel (1967- ). Red. - emerging
transnational (in)security governance : a statist-transnationalist approach .Proces uruchamiania- rejestracji i
prowadzenia firmy rynku motoryzacyjnego w polsce.Czynniki charakteryzujace model biznesowy firmy z
branzy uslug rekrutacyjnych na przykladzie firmy x.Prawo arbitrazowe chinskiej republiki ludowej..Transport
miedzynarodowy jako element procesu dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Wspolczesna
krytyka prl.Fuzje i przejecia firm samochodowych.Strategie cen na przykladzie firmy remax.Rola i znaczenie
bankowosci elektronicznej w polskim systemie bankowym..Rola gminy na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych..Filozoficzne rozwazania nad problematyka regulacji prawnej aborcji- a przyjete rozwiazania
prawne w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Gotowe prace inzynierskie.Rola systemu motywacyjnego w
zarzadzaniu organizacjami na przykladzie karrena sp. Z o.o..Ocena ryzyka zawodowego pracownikow pkn
orlen s.a. na przykladzie stacji paliw bliska.Prace magisterskie z administracji.Budowa wizerunku miasta jako
czynnik konkurencyjnosci na przykladzie miasta radomia..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w biurze podrozy
na przykladzie wezyr holidays service sp. Z o. O..Strategia intensyfikacji sprzedazy w przedsiebiorstwie
przemyslowym.Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Jakosc a marketing
relacyjny w hotelarstwie.praca licencjacka budzet gminy .Procedury udzielania kredytow na przykladzie
banku spoldzielczego w gorzycach..Kontrola podatkowa jako element systemu podatkowego..Paradowskamonika. - rozwoj zrownowazonych systemow transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie
integr.Zwolnienia grupowe w europejskim prawie pracy.Rola kierownika w zarzadzaniu personelem na
przykladzie firmy handlowej.Efektywnosc technik sprzedazy i negocjacji biznesowych w telekomunikacji
polskiej.Ewidencja kosztow reklamacji w predsiebiorstwie na przykladzie firmy produkcyjno-handlowej.Wzor
przemyslowy jako przedmiot prawa autorskiego.Kredyt hipoteczny- jako zrodlo finansowania nieruchomosci
przez osoby fizyczne..praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie e-logistyki jako kierunku rozwoju firmy
na przykadzie eurocash dystrybucja .Raje podatkowe - geneza i charakterystyka zjawiska z przykladami wraz
z przedstawieniem inicjatywy organizacji wspolpracy i rozwoju gospodarczego w sprawie rajow
podatkowych.Szkolenia pracownicze narzedziem pobudzania motywacji.Zarzadzanie ryzykiem walutowym i
ryzykiem stopy procentowej..Pisanie prac licencjackich krakow.Ewolucja i kierunki zmian w instytucji swiadka
koronnego na gruncie polskiego procesu karnego.Grupa interesu na terenie wojewodztwa opolskiego..praca
licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie pisanie.Ubezpieczenia malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Polityka karna i wykonanie kar na tle transformacji systemowej w polsce.Zarzadzanie witryna
przedsiebiorstwa z wykorzystaniem metod eksploracji sieci.Prekursor mysli liberalnej - john locke.Wyrok
rozwodowy.Wplyw rozwoju informatyzacji na proces planowania produkcji w stora enso poland s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Wykonywanie kar i srodkow pozbawienia wolnosci wobec cudzodziemcow w
polsce..Prawo czlowieka do zycia.Strategie konkurencyjnosci na rynku firm swiadczacych uslugi transportowe
w oparciu o firme nowa logistic.Metropolie i ich wplyw na gospodarke na przykladzie krakowa.Behawioralne
aspekty inwestowania na rynku kapitalowym.Powolanie jako podstawa nawiazania stosunku pracy w dobie
wspolczesnej.Wplyw europejskiego funduszu spolecznego na rynek pracy na przykladzie piotrkowa
trybunalskiego.Sporzadzanie- obieg- kontrola oraz przechowywanie dowodow finansowo-ksiegowych na
przykladzie uniwersytetu medycznego.Prace magisterskie z turystyki.Diagnoza kultury organizacyjnej
krakowskiego biura festiwalowego.Zmiany w zarzadzaniu organizacja.Rola elektronicznej wymiany danych
we wzroscie konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Sport zawodowy jako dzialalnosc gospodarcza w prawie unii
europejskiej.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie fibrax stomil spolka z o. O. W sanoku..praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzania edukacja kulturalna w szkole.Fuzje spolek telekomunikacyjnych jako
konsekwencja liberalizacji sektora telekomunikacyjnego na przykladzie unii europejskiej i polski.Uchybienie i
przywrocenie terminu w postepowaniu cywilnym.Nowoczesne metody zarzadzania w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Motywowanie pracownikow jako warunek funkcjonowania firmy.Kierunki zmian dzialan
marketingowych na polskim rynku farmaceutycznym – wieloplaszczyznowa analiza na wybranych
przykladach.praca licencjacka budzet gminy .Budowanie wizerunku i jego rola w procesie zarzadzania
miastem na przykladzie miasta tarnowa.Procesy zarzadzania przedsiebiorstwem a wymagania jakosciowe
konsumentow.Zarzadzanie kultura mniejszosci narodowych na przykladzie spolecznosci slowackich na spiszu
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i orawy.Praca licencjacka pedagogika wczesnoszkolna.Instytucja przymusowego wykupu akcjonariuszy
mniejszosciowych w spolce akcyjnej..Analiza roli podatku od nieruchomosci w ksztaltowaniu dochodow
gminy.Wynagradzanie pozafinansowe jako sposob motywowania pracownika do pracy.Analiza porownawcza
wykorzystania funduszy strukturalnych w gminie aleksandrow lodzki i gminie miasto zgierz.Product
placement jako przyklad reklamy ukrytej na tle porownawczym ustawodawstwa polskiego oraz
hiszpanskiego..Ochrona konsumenta w umowach zawieranych przez internet.Podatek od nieruchomosci jako
zrodlo dochodow jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy sycow.praca licencjacka budzet
gminy .Warunki i jakosc zycia gospodarstw domowych w polsce w latach 2000-2007..Dobra osobiste osob
powszechnie znanych.Czynniki ksztaltujace polityke dywidendy spolek gieldowych notowanych na
warszawskiej gieldzie papierow wartosciowych.Zmiany w systemie podatku vat w polskiej
gospodarce.Nowoczesny marketing w branzy it na podstawie sklepu komputerowego xkom.pl.Moczydlowska- joanna. - zarzadzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracownikow
.Rola klastrow w rozwoju regionalnym na przykladzie regionu lodzkiego.Prawo gospodarcze
publiczne.Aktywne formy lagodzenia skutkow bezrobocia w powiecie klobuckim.Projekt wdrozenia systemu
zarzadzania jakoscia w starostwie powiatowym w limanowej w oparciu o norme iso 9001..Logistyczna
obsluga klienta w badanej firmie..Pomiar kapitalu intelektualnego na przykladzie grupy zywiec
s.a..Przestepstwo rozboju w polskim w prawie karnym z 1997..Funkcjonowanie zakladow budzetowych oraz
ich gospodarka finansowa na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w chorzelach w
latach 2006-2008.Wybrane zagadnienia czasu pracy lekarzy po 1 stycznia 2008 r. Na tle przepisow
znowelizowanej ustawy o zakladach opieki zdrowotnej- w aspekcie orzecznictwa europejskiego.Ekologiczny
public relation jako nowa forma spolecznego oddzialywania organizacji.Swiadczenia spoleczne realizowane
przez gmine lubliniec w latach 2001-2005.Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw a ich system
finansowo-ksiegowy.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce - sytuacja po akcesji do unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Audyt wewnetrzny w jednostce
administracji publicznej na przykladzie izby celnej w lodzi.Ewidencja i ujmowanie instrumentow finansowych
w sprawozdaniach w swietle miedzynarodowych i polskich regulacji prawnych.Zarzadzanie relacjami z
klientem przy wykorzystaniu systemow crm na przykladzie firmy xyz..Techniki tworzenia reklamy
wizualnej..Obiekty kopulowe i technologia torkretowania praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie
produktem- jako jednym z elementow marketingu-mix na przykladzie przedsiebiorstwa barda sp. Z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Kolizje praw autorskich oraz praw do wzorow przemyslowych w swietle
prawa polskiego oraz prawa unii europejskiej.Kredyty preferencyjne dla sektora rolniczego.Pojecie i
znaczenie innowacji dla rozwoju przedsiebiorstwa - na przykladzie firmy kris line.Rola miedzynarodowych
instytucji publicznych w europejskim kryzysie zadluzenia - na przykladzie grecji.Rachunkowosc komputerowa
w funkcji zarzadzania firma xxi w.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja komputerowych technologii
sieciowych w globalnym marketingu.Rachunkowosc zarzadcza w sterowaniu procesem realizacji kontraktu
dlugoterminowego na przykladzie geofizyki torun.Przestepstwa popelniane na szkode
taksowkarzy.Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy jako element strategii gospodarowania
kapitalem ludzkim w organizacji.Bezrobocie i zatrudnienie w polsce w latach 2004-2007.Podatki jako glowny
instrument pozyskiwania dochodow przez budzet panstwa.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa za
naruszenie praw czlowieka.System logistyczny w przedsiebiorstwie produkcyjnym torex sp. Z o.o..Rola
kierownika w motywowaniu pracownikow a efekty pracy grupowej..Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy..Bezpieczenstwo energetyczne unii europejskiej..Transgraniczne
przeniesienie siedziby spolki kapitalowej w ue.Zmiany w systemie wynagrodzen i ich wplyw na relacje
interpersonalne na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Bezpieczenstwo i higiena pracy w firmach
wojewodztwa lodzkiego.Ocena pracownikow.Metodologia pracy magisterskiej.Zarzadzanie systemem
ochrony srodowiska w powiecie szydlowieckim.praca licencjacka budzet gminy .Turystyka jako czynnik
rozwoju miasta krakowa..Przedawnienie roszczen pracodawcy o naprawienie szkody wyrzadzonej
nieumyslnie przez pracownika wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow
pracowniczych.Bezrobocie i jego ograniczanie w powiecie kutnowskim w latach 2000-2008.praca licencjacka
budzet gminy .Przeksztalacenie podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow na ksiegi rachunkowe na
..

..
przykladzie rozrachunkow z pracownikami w przedsiebiorstwie ara.praca licencjacka budzet gminy .Prace
licencjackie z pielegniarstwa.Prawne uwarunkowania wymiany towarowej na rynkach
unijnych.Odpowiedzialnosc przelozonego w miedzynarodowym prawie karnym jako rodzaj
odpowiedzialnosci karnej za zaniechanie.Marszal- tadeusz. Red. - przestrzen rezydencjalna w miastach
polskich .Opodatkowanie akcyza energii elektrycznej w polsce na tle regulacji unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Opracowanie strategii marketingowej leku ulatwiajacego zasypianie
herbsen..Postawy wobec osob niepelnosprawnych na rynku pracy na przykladzie z.p.ch. Edal s.j..Ekspansja
marketingowa firmy wielton.Wplyw motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie gminnej spoldzielni
samopomoc chlopska w porebie.praca licencjacka budzet gminy .Roznice i podobienstwa w zakresie
stosowania art.23(1)k.p. I dyrektywy 2001/23/we dotyczacej przejscia zakladu pracy lub jego czesci na
innego pracodawce..Analiza i ocena systemu kontroli w spoldzielniach mieszkaniowych..Realizacja i ocena
strategii marketingowych w firmie handlowej.Praca licencjacka administracja.Rola bezposrednich inwestycji
zagranicznych w rozwoju gospodarki polski.praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie unijnych funduszy
strukturalnych na projekty inwestycyjne na przykladzie gminy czestochowa..Kalkulacja kosztow uslug
budowlanych.Oferta kredytowa dla firm i osob fizycznych na podstawie ing banku slaskiego s.a..Ustawa o
ksztaltowaniu ustroju rolnego jako wyraz harmonizacji polskiego prawa rolnego z ustawodawstwem unii
europejskiej.Analiza finansowa telekomunikacji polskiej s.a. w latach 2001-2005..Zubrzycki- janusz. - pkwiu a
stawki vat 2014 .Potencjal techniczny- ekonomiczny i finansowy wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego..Analiza finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa ruch s.a..Zapasy ropy naftowej i
paliw plynnych w polskim systemie prawnym..Wplyw funduszy strukturalnych unii europejskiej na rozwoj
gmin w powiecie czestochowskim w latach 2004-2007..Finansowanie zabezpieczenia spolecznego na
przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej we wreczycy wielkiej w latach 2001-2004.Zastosowanie
msr i mssf po raz pierwszy jako podstawy sprawozdawczosci finansowej na przykladzie grupy kapitalowej
computerland s.a..Odpowiedzialnosc cywilna w grupach spolek.Kredyty dla ludnosci oraz malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp.Elder- alexander - zapraszam do gabinetu inwestora
gieldowego : przewodnik po inwestowaniu na gieldzie .Zintegrowany program integracyjny rozwoju
regionalnego jako instrument wspierania rozwoju regionalnego.Plec a determinanty sukcesu zawodowego w
grupie przedsiebiorcow.Analiza emisji zanieczyszczen powietrza w polsce w latach 1995-2006 na podstawie
macierzy namea.Modele kompetencyjne w rekrutacji i selekcji.Wykonywanie zabiegow kosmetycznych przez
osoby nieposiadajace uprawnien lekarskich. Problematyka wkraczania w zakres udzielania swiadczen
zdrowotnych.Opodatkowanie dochodow nierezydentow w swietle umow o unikaniu podwojnego
opodatkowania- prawa krajowego oraz unijnego.Uwarunkowania prawno-finansowe funkcjonowania radia
na przykladzie radia lodz sa.Finansowanie dzialalnosci organizacji pozarzadowych.Yunus- muhammad - swiat
bez ubostwa : czas na przedsiebiorstwo spoleczne .Opakowanie i jego rola w dzisiejszym swiecie.Separacja
prawna malzenstwa w prawie kanonicznym kosciola katolickiego i w prawie polskim.praca licencjacka budzet
gminy .Kontrowersje w ocenie samodzielnosci finansowej samorzadu terytorialnego w polsce..Analiza
efektywnosci wykorzystania dotacji jako zrodla finansowania osrodka szkoleniowo - wypoczynkowego
nadwarcianski grod w zaleczu wielkim.praca licencjacka budzet gminy .Matúš- jozef. - moderný marketing
.Analiza bilansu przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu wodociagow i kanalizacji wod-kan sp. Z o.o. W
latach 2004-2007.Zarzadzanie placowka oswiatowa na przykladzie przedszkola w tykocinie w latach 20092013.Laczenie sie spolek kapitalowych bez koniecznosci podwyzszania kapitalu zakladowego.zrodla
finansowania przedsiebiorstw na przykladzie firmy pebo sp.z o.o.Ewidencja kosztow w ksiegach
rachunkowych banku na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Tematy prac licencjackich
rachunkowosc.Wyrok zaoczny w sprawach karnych skarbowych.Prace magisterskie pisanie.Rola i zadania
posrednika na rynku nieruchomosci.Istota opodatkowania dochodow w spolkach kapitalowych.praca
licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie lojalnosci klientow poprzez zastosowanie marketingu relacji.Skarga
konstytucyjna w polskim systemie prawnym..praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich z
administracji.Analiza budzetu gminy szumowo w latach 2002-2005.Dudek- mieczyslaw (ekonomia). Red. polityka unijnej integracji : wybrane relacje zewnetrzne i wewnetrzne .Uczestnicy na prawach strony w
kodeksie postepowania administracyjnego - prokurator- rzecznik praw obywatelskich- organizacja
..
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spoleczna..Analiza i ocena systemu wynagrodzen na przykladzie instytucji bankowej.Burda- michael c. makroekonomia : podrecznik europejski .Prawne i pozaprawne podstawy orzekania przez sad polubowny w
arbitrazu handlowym.Logistyka jako czynnik przewagi konkurencyjnej firmy..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w malych przedsiebiorstwach - analiza na podstawie formularza oceny
pracownika na stanowisku operatora maszyn w firmie mona..Fundusze unijne w procesie doksztalcania
bezrobotnych..Wybrane problemy funkcjonowania organizacji opartych na wolontariacie (na przykladzie
salezjanskiego wolontariatu misyjnego mlodzi swiatu w krakowie).Sprawozdania finansowe jako zrodlo
oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa zampap s.a..Wywlaszczenie nieruchomosci - zagadnienia
administracyjnoprawne.Aspekty konkurencyjnosci unii europejskiej w gospodarce swiatowej.Rozporzadzenie
prezydenta z 1928 r. O postepowaniu administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Anonimizacja
swiadka.praca licencjacka budzet gminy .Zasada podzialu wladzy w iii rzeczypospolitej..Procedura
ustawodawcza w panstwach unii europejskiej.Zeznania swiadka jako dowod w postepowaniu
administracyjnym.Komunikacja w przedsiebiorstwie na podstawie pracownikow urzedu pocztowego.Analiza
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej lpp s.a. w latach 20112013.Fundusze unijne jako instrument rozwoju lokalnego.Funkcjonowanie centrum logistycznego na
podstawie firmy x.Growth strategies of polish businesses producing car seats on the base of a selected
case.Zakres wykorzystania metod analizy sprawozdan finansowych w raporcie bieglego
rewidenta.Rozstrzygniecie nadzorcze jako akt nadzoru wojewody nad dzialalnoscia organow jednostek
samorzadu terytorialnego.Negocjacje jako metoda rozwiazania konfliktu w swietle literatury.Jakubek- marek
- pojecie czynnosci bankowych : regulacja dzialalnosci bankow a prawo handlowe .System controllingu w
sieci franchisingowej.Ochrona maloletniego swiadka i pokrzywdzonego na podstawie art. 185a i 185b
k.p.k..Leasing jako forma finansowania inwestycji.praca licencjacka budzet gminy .Odnawialne zrodla energii
w polsce jako przyklad implementacji zasad zrownowazonego rozwoju unii europejskiej.Wywiad
srodowiskowy w procesie karnym.Analiza rynku nieruchomosci na przykladzie biura nieruchomosci twoja
nieruchomosc w warszawie..Prawo do wynagrodzenia autorow i artystow wykonawcow w swietle
niemieckiej i polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Aspekty logistyczne i marketingowe
w dzialalnosci klubu sportowego na przykladzie pge skra belchatow.praca licencjacka budzet gminy
.Organizacja procesu pracy na przykladzie przedsiebiorstwa x.Podatki i oplaty lokalne na przykladzie gminy
bedlno.Public relations w przedsiebiorstwie.Procedury przyznawania i monitoringu kredytow bankowych na
przykladzie bph i pko bp.Sytuacja osob niepelnosprawnych na rynku pracy.Polscy wolnomularze w walce o
niepodleglosc w okresie od konca xviii do poczatku xx wieku oraz postawa kosciola katolickiego wobec ich
dazen.Relacje o przestepstwach w prasie codziennej.Finansowanie i formy aktywizacji zawodowej
bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Bacal- adam. Red. - orzecznictwo
trybunalu sprawiedliwosci ue a polska ustawa o vat 2013 .Bankowosc elektroniczna jako innowacyjna forma
uslug finansowych.Egzekucja administracyjna z nieruchomosci.Ocena oplacalnosci projektu na przykladzie
inwestycji realizowanej przez cukrownie glinojeck s.a.Polityka ubezpieczen transportowych w dzialalnosci
przedsiebiorstw spedycyjnych.Prace licencjackie pisanie.Podmioty postepowania o
ubezwlasnowolnienie.Bancassurance jako nowe perspektywy rozwoju uslug ubezpieczeniowych ( na
przykladzie tuir warta s.a.).Reakcja na orzeczenia trybunalu sprawiedliwosci wydane w wyniku zadanych
przez polskie sady administracyjne pytan prejudycjalnych.Wspieranie rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw przez gmine popow.praca licencjacka budzet gminy .Sektor budowlany w polskim systemie
zamowien publicznych..Analiza budzetow samorzadow terytorialnych oraz zasady ich finansowania na
przykladzie gminy niegowa.System naboru i rozwoju pracownikow w zus oddzial krakow.praca licencjacka
budzet gminy .Rozwoj infrastruktury w polsce na potrzeby mistrzostw europy w pilce noznej euro
2012.Zmiany organizacyjne contract consulting.Przewlaszczenia na zabiezpieczenie.Udzial bieglego
psychologa w przesluchaniu maloletniego.praca licencjacka budzet gminy .Strategie rozwoju korporacji
transnarodowych na przykladzie sektora motoryzacyjnego.Pisanie prac lublin.Mobbing jako patologia
zarzadzania ludzmi w instytucjach publicznych.Zintegrowane systemy zarzadzania w rachunkowosci na
przykladzie systemu erp w dziale finansowym firmy produkcyjnej.Praca magisterska chomikuj.Lokalizacja
jako czynnik wplywajacy na wartosc nieruchomosci na przykladzie wybranych gmin.Proces dystrybucji w
..
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przedsiebiorstwie odlewniczym na przykladzie firmy kulej..Szczesliwicko – soliborskiej w warszawie praca
inzynierska budownictwo.Podatek od towarow i uslug oraz jego ewidencja w praktyce
gospodarczej.Szkolenie i doskonalenie kadr na przykladzie huty minerwa.Rozwoj malej firmy poprzez
korzystanie z funduszy europejskich..Elektroniczne kanaly dystrybucji uslug bankowych.Zachowanie
kierownika a motywacja pracownikow na przykladzie firmy powszechna spoldzielnia spozywcow zorza w
radomsku..Przygotowanie skazanych do zwolnienienia i powrotu do zycia na wolnosci na przykladzie aresztu
sledczego w kielcach.Zatrudnianie cudzoziemcow w polsce.Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy
porownawczej (wap) do oceny gow (gospodarki opartej na wiedzy) w regionach ue..Procedury rewizji
finansowej na przykladzie spolki x..Marketing szeptany jako instrument promocji na przykladzie naszaklasa.pl.Kierowanie konfliktami w organizacji.Ocena gospodarki finansowej jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy janow w latach 2005-2007.Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Teatr
wobec lokalnej spolecznosci na przykladzie teatru im. S.witkiewicza w zakopanem.Analiza dochodow i
wydatkow na przykladzie powiatowego zarzadu drog - jednostki samorzadu powiatowego.Wlasciwosc
miejscowa sadu w postepowaniu cywilnym.Zarzadzanie kosztami w zakladzie lentex s.a. w latach 20062008..praca licencjacka budzet gminy .Dochody z mienia jako zrodlo dochodow budzetowych samorzadu
terytorialnego ( na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej zloty stok)..Nabycie nieruchomosci przez
cudzoziemcow..Zasady odliczen i zwrotu podatku od towarow i uslug w obrocie krajowym w dzialalnosci
malego przedsiebiorcy.Kosekwencje przystapienia polski do unii gospodarczo-walutowej.Reprezentacja
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Specyfika spolki publicznej.Uwarunkowanie rozwoju spoldzielni
turystyczno - handlowej pilsko w branzy turystycznej.Glowne elementy dystrybucji i ich wspolzaleznosc w
procesach logistycznych..Funkcjonowanie centrum logistycznego na podstawie firmy x.Rozwoj zawodowy i
kariery pracownicze na przykladzie wybranych organizacji.Wybrane elementy gospodarowania zasobami
ludzkimi w malych przedsiebiorstwach (na przykladzie o. Z. P. Ch. Mar-bet w ostrolece).Wybrane aspekty
zarzadzania w powiatowym centrum pomocy rodzinie na przykladzie powiatu wieruszowskiego.Prace
dyplomowe przyklady.Private banking na ukrainie..Satysfakcja klienta na rynku uslug hotelarskich na
przykladzie hotelu nad mroga.System komunikacji miejskiej kedzierzyna-kozla oraz warunki i mozliwosci jego
usprawnienia.Pokrzywdzony w procesie karnym.Rada panstwa w systemach organow prl.Wplyw odleglosci
pomiedzy siedzibami spolek na korelacje stop zwrotu z akcji.Zwolnienia i redukcje jako element polityki
personalnej organizacji.Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy jako formy zabezpieczenia wykonania
zobowiazan podatkowych.Rola menedzera w ksztaltowaniu wyniku finansowego przedsiebiorstwa.Gazprom
jako polityczna bron kremla.Ochrona danych osobowych w dzialalnosci kosciola katolickiego w polsce.Srodki
ochrony wierzyciela holdingowej spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Praca magisterska z
administracji.Zarzadzanie kosztami produkcji na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
radomsku.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Systemy zarzadzania wiedza i
personelem.Bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w powiecie wloclawskim.Marketing
terytorialny i jego zastosowanie w promocji miast.praca licencjacka budzet gminy .Polityka fiskalna w polsce
w latach 2001 - 2006.Internal marketing strategies for the frontline employees.Marketing terytorialny jako
narzedzie wzrostu konkurencyjnosci jednostki samorzadu terytorialnego.Pojecie nieruchomosci rolnej w
ustawodawstwie polskim.Wspolnotowa zasada rownego traktowania kobiet i mezczyzn w zatrudnieniu i jej
wplyw na polskie prawo pracy.Zarzadzanie w zakresie wykorzystania srodkow finansowych unii europejskiej
a rozwoj miasta (przyklad lodzi).Praca magisterska tematy.Rozwoj demograficzny swiata.Ekonomicznofinansowe aspekty funkcjonowania miejskiej gminy leczyca.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wynikow
jednostki budzetowej na przykladzie szkoly podstawowej nr 1 w kutnie.Analiza udzialu kosztow pracy w
kosztach malych i srednich przedsiebiorstw.Rola rachunkowosci w zarzadzaniu jednostka gospodarcza na
przykladzie spoldzielczej agrofirmy w szczekocinach..Prace licencjackie administracja.Czynniki rozwoju
przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie exim tours sp. Z o.o..Analiza oferty kredytow hipotecznych
banku uniwersalnego i hipotecznego.Realizacja polityki spolecznej na przykladzie gminy x.Przedsiebiorstwo
pks s.a. w przasnyszu w dobie prywatyzacji.Problemy spoleczno-prawne dobrej administracji.Projekt
zadaszenia nad zejsciem do przejscia podziemnego w warunkach centrum miejskiego. Praca inzynierska
budownictwo.Strategie konkurencji na rynku uslug bankowych w polsce..Problem zwalczania bezrobocia.
..
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Analiza skutkow podejmowanych dzialan zmierzajacych do ograniczania bezrobocia na podstawie badania
pup-u w makowie mazowieckim.Logistyka procesow sterowania zapasami.Praktyki religijne i poslugi religijne
w zakladach karnych i aresztach sledczych.Pisanie prac angielski.Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie miasta i gminy pleszew w latach 2001-2005.Pisanie prac naukowych.Rady
narodowe w polsce ludowej w latach 1944-1989.Christensen- john. - koordynacja czy harmonizacja :
przyszlosc podatkow w ue .Standard zlota w ujeciu austriackiej szkoly ekonomii.Prawne granice pojecia
plagiat.Bezpieczenstwo aplikacji sieciowych w oparciu o niestandardowe mechanizmy uwierzytelniania i
kryptografii.Zaskarzanie uchwal walnego zgromadzenia w spolce akcyjnej.Employees: a motive force or a
source of resistance in building learning organization.Zjawisko przestepczosci i wiktymizacji wsrod studentow
zamieszkalych na terenie miasteczek studenckich w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Analiza aukcji
allegro.pl metodami eksploracji danych w celu weryfikacji wiarygodnosci kontrahenta.Pisanie prac
zaliczeniowych tanio.Samowola budowlana oraz procedura jej legalizacji.Wynagrodzenie jako instrument
motywowania na przykladzie zakladow podzespolow radiowych miflex s.a..Kyminalistyczny problem kart
kredytowych.Wykorzystanie zasad toyoty w firmie logistycznej.Kapitaly obce i kapitaly wlasne jako zrodlo
finansowania przedsiebiorstw z sektora msp.Rozumienie celow rozwoju zawodowego nauczycieli a
zarzadzanie szkola.Zarzad rzecza wspolna.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Potwierdzenie gwarancji
bankowej ze szczegolnym uwzglednieniem umowy o kumulatywne przystapienie do dlugu.Przedawnienie
zobowiazan podatkowych - charakterystyka i problemy interpretacyjne.Logistyka sytuacji kryzysowych analiza na wybranych przykladach przedsiebiorstw branzy tsl.Zarzadzanie kapitalem obrotowym w
przedsiebiorstwie kghm polska miedz s. A. W latach 2004 - 2008.Outsourcing praca magisterska.praca
licencjacka budzet gminy .Wyksztalcenie a postawy polakow na emigracji zarobkowej w
holandii.Postepowanie przed naczelnym sadem administracyjnym w sprawach przewleklosci postepowania
sadowoadministracyjnego.Naruszenie i istotne naruszenie zobowiazania.zrodla ryzyka w inwestycjach
deweloperskich na rynku mieszkaniowym.Marketing i promocja biur podrozy na przykladzie biura turystyki
antalek.Stan i mozliwosci rozwoju agroturystyki na slasku opolskim..Dzialalnosc franchisingowa na
przykladzie firmy mcdonalds.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie wiedza w organizacji.Podatek
dochodowy od osob fizycznych jako forma opodatkowania malych przedsiebiorstw na przykladzie firmy tank
- spolka jawna.Charakterystyka przestepstw w ksiedze zloczyncow sadu kryminalnego w wisniczu (16291665).Wplyw rozwoju technologii informacyjnej na zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie firmy fanex
zeran sp. Z o.o..Finansowanie oswiaty przez gminy na przykladzie urzedu gminy herby i urzedu gminy
kochanowice w latach 2004-2008.Porozumienia akcjonariuszy.Analiza budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy mstow w latach 2001-2005.Alternatywne zrodla finansowania
przedsiebiorstw gospodarczych na przykladzie leasingu.Problematyka prawna timesharingu.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi na przykladzie starostwa.Partycypacja zalogi w procesie wprowadzania zmian
organizacyjnych. Na podstawie wybranych firm.Dlugookresowe zrodla finansowania
przedsiebiorstw.Ochrona wlasnosci.Prawo swiadka do odmowy skladania zeznan lub odpowiedzi na pytanie
w polskim postepowaniu karnym.Analiza dochodow i wydatkow gminy gidle w latach 2003-2007.Tematy prac
licencjackich socjologia.Oferta firm doradztwa personalnego w swietle analizy stron internetowych.Internet
w promowaniu turystyki wspinaczkowej. Przyklad obszarow wspinaczkowych na jurze krakowskoczestochowskiej.Facility management na gruncie zarzadzania nieruchomosciami.praca licencjacka budzet
gminy .Rachunek bankowy w banku internetowym.Akredytywa.Przedsiebiorczosc i innowacyjnosc polskiego
programu aktywizacji zawodowej osob niepelnosprawnych.Hipoteza efektywnosci informacyjnej rynku w
warunkach warszawskiej.Instytucja delegalizacji partii politycznej w polskim i niemieckim porzadku
konstytucyjnym. Analiza porownawcza.Prawo do obrony koniecznej w polskim i amerykanskim prawie
karnym (analiza porownawcza).Ocena kondycji majatkowo finansowej przedsiebiorstwa w celu ograniczenia
ryzyka wystepujacego w dzialalnosci gospodarczej.Sprawnosc procesow transportowych w logistyce
odpadami..Skarga konstytucyjna w polskim i niemieckim prawie konstytucyjnym - analiza
porownawcza.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko kredytowe i formy jego zabezpieczen w rachunkowosci
bankowej.Czynniki ksztaltujace style kierowania zespolami pracowniczymi..Wznowienie postepowania
administracyjnego.Jednostkowa i skonsolidowana sprawozdawczosc finansowa w swietle miedzynarodowych
..
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standartow rachunkowosci- ogolnie akceptowanych zasad rachunkowosci usa oraz ustawy o
rachunkowosci..System emerytalny w polsce po 1999 roku.Miedzynarodowa organizacja pracy kompetencje
kontrolne.Wycena zuzycia srodkow trwalych w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego na przykladzie
przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011.Leasing- jako forma finansowania inwestycji.Zjawisko bancassurance
jako przyklad uniwersalizacji dzialalnosci banku.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow
produkcyjnych w przedsiebiorstwie.Satysfakcja pracownikow jako element oceny skutecznosci marketingu
personalnego w tworzeniu wizerunku firmy jako pracodawcy..Kultura organizacyjna jako instrument
zarzadzania.Sprzedaz nieruchomosci rolnych wchodzacych w sklad zasobu wlasnosci rolnej skarbu
panstwa.Motywacje i struktura zakupow i sprzedazy detalicznej przez internet..Oferta produktowa banku dla
klientow indywidualnych na przykladzie banku spoldzielczego w radomsku.Kryminologiczne aspekty
naduzywania alkoholu przez kobiety.Pisanie prac wspolpraca.Funkcjonowanie kontroli jakosci w systemie
outsorcingu..Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Zmiany polityczne w
polsce po 1989 r..Instytucja malego swiadka koronnego na gruncie prawa karnego i prawa karnego
skarbowego..Mechanizmy uzyskania wsparcia malej firmy z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w
wybranych dzialaniach innowacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja polityki aktywizacji
zawodowej bezrobotnych w gospodarce polskiej w latach 2005-2010.Czynnosci techniczno-procesowe w
postepowaniu administracyjnym..Poziom i struktura zadluzenia gospodarstw domowych w polsce w latach
2004-2011..Kryminologiczna ocena prostytucji nieletnich dziewczat.praca licencjacka budzet gminy
.Wynagrodzenie jako element motywacyjny w zarzadzaniu pracownikami na podstawie firmy x.Analiza rynku
nieruchomosci mieszkaniowych w krakowie w latach 2003-2007.Swieckowska- teresa. - public relations a
demokracja .Rola dzialan marketingowych w kreowaniu wizerunku banku internetowego.Kopinski- dominik.
Red. - zgubne transakcje = fatal transactions : surowce mineralne a rozwoj panstw afrykanskich .Zarzadzanie
naleznosciami jako istotny czynnik zachowania plynnosci finansowej zakladow chemicznych police spolki
akcyjnej.Wplyw konfliktow na funkcjonowanie zespolu pracowniczego na przykladzie firmy x..praca
licencjacka budzet gminy .Specyfika ujecia kosztow rodzajowych w rachunku zyskow i strat..Rola procesu
budzetowania w systemie controllingu przedsiebiorstwa na przykladzie enion s.a. - oddzial w
czestochowie.Kruczalak-jankowska- joanna. Red. - wplyw europeizacji prawa na instytucje prawa
handlowego .Ocena zarzadzania dzialem pracowniczym w pkp polskie linie kolejowe s.a. zaklad linii
kolejowych w czestochowie.Analiza sytuacji finansowej i rentownosci przedsiebiorstwa handlowego.Projekt
rekonstrukcji dawnej willi grschwitza przy ul. Muzealnej 45 w nowej soli wraz z planem rewitalizacji zespolu
parkowego praca inzynierska budownictwo.Problem obywatelstwa polskiego w ii rzeczypospolitej.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza plynnosci finansowej na podstawie przedsiebiorstwa produkcyjnouslugowo-handlowego filplast w latach 2003-2007..Kultura organizacji i bezpieczenstwa pracy na przykladzie
duzej elektrowni..Narzedzia marketingu spolecznosciowego jako sposob budowania oraz podnoszenia
lojalnosci konsumentow..Sprwozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji o plynnosci finansowej na
przykladzie z.ch. Permedia s.a. w latach 2006-2010.Podatek dochodowy jako przedmiot ujawnien w
sprawozdaniu finansowym - regulacje prawa bilansowego a praktyka spolek gieldowych w polsce.Analiza i
ocena elestycznych form zatrudnienia.Mobbing w miejscu pracy na przykladzie badan w sluzbie
zdrowia.Rozliczanie inwestycji wspolfinansowanej ze srodkow unii europejskiej na przykladzie
czestochowskiego przedsiebiorstwa komunalnego sp. Z o.o. W sobuczynie.Ksztaltowanie dochodow
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lipce reymontowskie.Kierunki rozwoju programow
edukacyjnych szkolnictwa wyzszego na tle polityki i inicjatyw unii europejskiej w latach 20062009.Mezglewski- artur (1960- ). Red. - standardy bezstronnosci swiatopogladowej wladz publicznych
.Przeslanki wypowiedzenia umowy kredytu bankowego.Cannon- james - rozwoj i zmiana organizacji .Ocena
zdolnosci przedsiebiorstwa do kontynuowania dzialalnosci na przykladzie przedsiebiorstwa wielobranzowego
elpro w wygnanowie.Nowa umowa kapitalowa - wdrozenie w polsce.Organizacja zakonu krzyzackiego w
latach 1190-1525 oraz panstwa zakonnego w prusach.Ocena bezpieczenstwa pracy i ryzyka zawodowego na
przykladzie firmy budowlanej awbud s.a..Zwiazek srodkow masowego przekazu z przystepczoscia- poziomem
strachu spolecznego i punitywnoscia spoleczenstwa polskiego.Janowski- benon - on distances as a factor of
cultural development : a socio-natural study .Liberalizacja sektora telekomunikacyjnego we wspolnocie
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europejskiej.Ryzyko banku w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego (na przykladzie pko bank polski
s.a.).Wplyw kontroli i audytu w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Rola
i funkcja posrednika/multiagenta na rynku ubezpieczeniowym - zagrozenia i szanse- rola centrum
ubezpieczeniowo-finasowego w kielcach.Partia kobiet jako przyklad polskiego ruchu kobiet oraz jej
kampania wyborcza w 2007 roku jako ilustracja nieefektywnego marketingu politycznego..Ocena zdolnosci
przedsiebiorstwa do kontynuowania dzialalnosci na przykladzie przedsiebiorstwa wielobranzowego elpro w
wygnanowie.praca licencjacka budzet gminy .Ksztalt ustrojowy samorzadu gminnego ( na przykladzie gminy
ceranow) .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac mgr.praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesu
zarzadzania i finansowych uwarunkowan inwestycji przeprowadzonej przez wspolnote mieszkaniowa
wreczyca.Problemy zarzadzania instytucja kultury na przykladzie norweskiego domu kultury bolgen w
larviku.Falsz materialny i intelektualny dokumentu.Rozwoj drobnej przedsiebiorczosci w realiach unii
europejskiej na przykladzie puh teza poligrafia..Zdolnosc odrozniajaca znaku towarowego. Nowe kategorie
znakow towarowych i ich wplyw na zdolnosc odrozniajaca.Europejska polityka regionalna wobec malych i
srednich firm w latach 2000 - 2006.Izdebski- hubert (1947- ). Red. - finanse komunalne a konstytucja .Rola
rzecznika ubezpieczonych w polsce.Wplyw narzedzi rachunkowosci na zarzadzanie srodowiskowe
przedsiebiorstwem.Praca licencjacka dziennikarstwo.Praca licencjacka z pedagogiki.Kierunki rozwoju
bankowosci elektronicznej w polskim systemie bankowym.Analiza dzialalnosci kredytowej banku na
podstawie banku spoldzielczego w poczesnej w latach 2001-2005.Kontrowersje w ocenie samodzielnosci
finansowej samorzadu terytorialnego w polsce..Analiza kierunkow ksztalcenia lodzkich uczelni wyzszych w
kontekscie potrzeb lodzkich przedsiebiorcow.Kampanie spoleczne w zarzadzaniu organizacjami roznych
sektorow.Analiza sytuacji finansowej i rentownosci przedsiebiorstwa handlowego.Sidor-rzadkowskamalgorzata. - zwolnienia pracownikow a polityka personalna firmy .Finansowanie gospodarstw rolnych w
polsce.Koncepcja i uwarunkowania funkcjonowania strategii przedsiebiorstwa - na przykladzie polifarb-lodz
sp. Z o.o. W lodzi.Rola badan marketingowych o podejmowaniu skutecznych decyzji na przykladzie firmy
great open house.Zmowy przetargowe w prawie unijnym i polskim.Powodztwo o uchylenie uchwaly
wspolnikow spolki z o.o..Wybrane formy finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Geolokalizacja
pracownikow i monitoring przy uzyciu kamer uzytkowych w miejscu pracy jako nowe formy realizacji
uprawnien kontrolnych pracodawcy w swietle prawnej ochrony prawa pracownika do prywatnosci w miejscu
pracy.Instytucje i organizacje wspierajace clustering w polsce.Wplyw plynnosci obrotu na stopy zwrotu z akcji
notowanych na gpw.Analiza dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego w
wolczynie.Odwolanie darowizny wykonanej..Urlop wychowawczy.Rozwod jego przyczyny oraz konsekwencje
w wyrokach sadu.Analiza i ocena szkolenia i doskonalenia pracownikow oraz urzednikow korpusu sluzby
cywilnej w slaskim urzedzie wojewodzkim.Rola malych szkol na wsiach na przykladzie szkol w gminie
dobra.Perspektywy rozwoju turystyki w miescie i gminie wojnicz.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
systemu dystrybucji koksu na przykladzie koksowni zdzieszowice.praca licencjacka budzet gminy
.Motywowanie pracownikow na przykladzie starostwa powiatowego w zawierciu..Pisanie prac
inzynierskich.Prawo ochrony konsumentow w polsce- na przykladzie dzialalnosci urzedu ochrony konkurencji
i konsumentow.Rola sprawozdan finansowych w rzetelnej ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy inter cars..Przepisywanie prac.Wplyw szkolen pracowniczych na przebieg karier
zawodowych na przykladzie leroy merlin..praca licencjacka budzet gminy .Akcja kredytowa banku pekao s.a.
w okresie kryzysu w latach 2008-2011.Produkty bankowe w zarzadzaniu plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa.Kapital intelektualny jako zrodlo przewagi konkurencyjnej na przykladzie wybranej
organizacji xyz.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej na
podstawie grupy energa.Newconnect- alternatywny i oplacalny sposob finansowania innowacyjnych
biznesow z sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Rozwoj strategii sieci franchisingowej a pozyskiwanie
srodkow pomocowych z unii europejskiej.Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej polskiej w swietle
postanowien konstytucji z 1997 r..Rola strategii marketingowej w rozwoju jednostki terytorialnej.Monopole
w gospodarce wolnorynkowej.Marketing uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego w bielskubialej.Rozmiary i struktura bezrobocia w powiecie glubczyckim z uwzglednieniem osob znajdujacych sie w
szczegolnych sytuacjach na rynku pracy w latach 2004-2010.Wplyw marki na decyzje zakupu - analiza i ocena
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na przykladzie wybranej grupy nabywcow.Zarzadzanie procesami rehabilitacji zespolow mieszkaniowych na
przykladzie osiedla mieszkaniowego pradnik czerwony w krakowie..Instrumenty prawno-organizacyjne
sluzace minimalizowaniu ryzyka osobowego pracodawcy na etapie poprzedzajacym nawiazanie stosunku
pracy.Strategia i narzedzia promocji na rynku uslug finansowych na przykladzie pzu s.a..Pomoc publiczna dla
mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Wykorzystanie bankowosci elektronicznej na przykladzie
banku peko s.a..Transpozycja unijnego prawa zamowien publicznych do polskiego porzadku prawnego w
zakresie procedur odwolawczych.Budzetowanie w jednostkach samorzadu terytorialnego - powiatach (na
przykladzie powiatu kolskiego).Przygotowanie systemu okresowych ocen pracowniczych dla powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej.Kultura organizacyjna i jej znaczenie na przykladzie samodzielnego
publicznego zakladu opieki zdrowotnej zoz w glucholazach..Praca magisterska.Nieruchomosci magazynowe
w polsce w aspekcie zarzadzania logistycznego.Prace dyplomowe logistyka.Dzialalnosc kredytowa bankow na
przykladzie banku przemyslowego s.a. w lodzi..praca licencjacka budzet gminy .Roziazanie umowy o prace za
wypowiedzeniem z przyczyn dotyczacych pracownika..Kompetencje rady gminy.Prace magisterskie z
pedagogiki.Inwestycje w instrumenty oparte o nieruchomosci jako alternatywa lokaty kapitalu.Rola centrow
logistycznych w procesach dystrybucji..Emigracja zarobkowa polakow- wybrane aspekty ekonomicznekryminologiczne i spoleczne .Realizacja cech zarzadzania przez jakosc w przedsiebiorstwie ansa.Integracja
polski z unia europejska- a dzialalnosc importowa i eksportowa malych przedsiebiorstw.Reforma systemu
podatkowego w stanach zjednoczonych ameryki polnocnej.Rynek ubezpieczen finansowych w polsce.Analiza
kosztow kredytu hipotecznego na przykladzie oferty ing bank slaski.Strategie marketingowe w pozyskiwaniu
klientow na podstawie hurtowni instalacyjno- sanitarnej.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
polskiego komitetu olimpijskiego w zakresie rozwoju sportu w polsce.Finansowe aspekty pozyskiwania
srodkow transportu przez podmioty sektora msp na przykladzie przedsiebiorstwa kromet.Projekt salonu
samochodowego z warsztatem na 5 stanowisk praca inzynierska budownictwo.Wszczecie postepowania
sadowoadministracyjnego.E-government jako instrument rozwoju regionalnego - badanie stron
internetowych samorzadow wojewodztw..Analiza wybranych modeli w aspekcie obslugi klienta na
przykladzie przedsiebiorstwa lego company.Wybrane aspekty obrony koniecznej w polskim prawie
karnym.Konkurowanie cena i jakoscia na rynku uslug bankowych.Strategie zarzadzania gmina ukierunkowane
na tworzenie sprzyjajacych warunkow do rozwoju przedsiebiorczosci..Niezaleznosc sadownictwa koscielnego
i panstwowego w sprawach malzenskich.Zapobieganie niewykonywaniu orzeczen europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci procedura z art. 260 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej.Rachunek bankowy w
banku internetowym.Efektywnosc zarzadzania portfelem inwestycyjnym przez otwarte fundusze
emerytalne.Historia kryminalistyki na ukrainie.Corporate social responsibility a wynik finansowy banku
spoldzielczego.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac cennik.Zamowienia publiczne w jednostkach
samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w radomsku.Prawnokarna ochrona rodziny
.praca licencjacka budzet gminy .Doktryny liberalne we wspolczesnych stanach zjednoczonych..Doskonalenie
jakosci uslug publicznych z wykorzystaniem systemu zarzadzania jakoscia iso 9001 w urzedzie miasta i gminy
w olkuszu.Rola samooceny w doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta
bielsko-biala w swietle kryteriow polskiej nagrody jakosci.Organizacja i zarzadzanie przedsiebiorstwem
agroturystycznym szansa rozwoju polskiej wsi..System pozaplacowych srodkow motywacji pracownikow na
przykladzie piekarni x w pajecznie.Wybrane metody derekrutacji pracownikow na przykladzie firmy
siegienia-aubi.Bezpieczenstwo w sieciach komputerowych na przykladzie starostwa powiatowego w
klobucku.Zbior prac magisterskich.Rola i znaczenie gospdarki magazynowej na podstawie przedsiebiorstwa
x..Analiza pozioma i pionowa bilansu jako narzedzie badania plynnosci finansowej na podstawie grupy
zywiec.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie faktoringu podatkiem od wartosci dodanej na
gruncie krajowego i unijnego porzadku prawnego oraz ustawodawstw wybranych panstw
europejskich.Rozwoj innowacyjnej przedsiebiorczosci akademickiej na przykladzie uniwersytetu
jagiellonskiego..Ocena funkcjonalnosci modulu gospodarka magazynowa i zaopatrzenie aplikacji oracle
funkcjonujacej w przedsiebiorstwie huta stali czestochowa sp. Z o.o..Fundusze europejskie jako jedno z
glownych zrodel finansowania inwestycji samorzadow na przykladzie gminy sniadowo.Wybrane aspekty
jakosci uslugi medycznej w stacjonarnej opiece zdrowotnej na przykladzie tytulu szpital przyjazny dziecku
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wdrozonego w spzoz nr 2 im. Dr. K. Zahorskiego w sosnowcu.Szkolenia i rozwoj pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie badan empirycznych w banku spoldzielczym w prudniku..Zarzadzanie
ryzykiem kredytowym..Namyslak- beata. - dzialalnosci tworcze a rozwoj miast : przyklad wroclawia
.Efektywnosc informacyjna polskiego rynku akcji w swietle wybranych anomalii efektywnosci
polsilnej.Proces informatyzacji administracji panstwowej na przykladzie zakladu ubezpieczen
spolecznych..Zarzadzanie oswiata- a rola wychowania i nauczania we wspolczesnej szkole.Przestepstwo jako
przyczyna rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy paracownika..Systemy motywacyjne w
administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta i gminy w koniecpolu..praca licencjacka budzet gminy
.Prace licencjackie bankowosc.Wplyw oceny pracowniczej na motywacje pracownikow w okregowej
spoldzielni mleczarskiej.Udzial obroncy z urzedu w postepowaniu karnym.Wspieranie dzialalnosci malych i
srednich przedsiebiorstw na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu srodkow unijnych.Stosunki tybetanskochinskie i status prawny tybetu.Wykorzystanie wybranych elementow marketingu mix w dzialalnosci
uslugowej (na przykladzie banku spoldzielczego w krzepicach).praca licencjacka budzet gminy .Kierowanie
personelem a system ocen pracowniczych na przykladzie pkn orlen s.a..Odwolalnosc srodkow zaskarzenia w
postepowaniu cywilnym.Morin- roger a. - new regulatory finance .Ocena zdolnosci kredytowej
gospodarstwa rolnego x (na przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w piotrkowie
trybunalskim.Analiza porownawcza kredytow hipotecznych w wybranych bankach.Posrednictwo w obrocie
nieruchomosci jako dzialalnosc zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomosciami.praca licencjacka
budzet gminy .Koszty pracy w rachunkowosci jednostki budzetowej na przykladzie samorzadowego zespolu
edukacji w olkuszu.Jezyk totalitaryzmu w odniesieniu do faszyzmu niemieckiego.Wykonawca zamowienia
publicznego na roboty budowlane..Przeszlosc- terazniejszosc i przyszlosc krakowskiego kazimierza w opinii
mieszancow oraz turystow..Kastelik-smaza- agnieszka. - pytania prejudycjalne do trybunalu sprawiedliwosci
unii europejskiej a ochrona praw jednostki.Zarzadzanie utrzymaniem maszyn i jakoscia przy produkcji
wyrobow z tworzyw sztucznych..Eksploatacja maszyn i urzadzen przy produkcji rur kolnierzowych ogolnego
zastosowania..Odpowiedzialnosc za szkody lowieckie..Turystyka konna w polsce - badanie jakosci
uslug..Marketing uslug na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej.Zasady ladu korporacyjnego
w spolce akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Wizerunek towarzystwa ubezpieczeniowego na
przykladzie grupy pzu sa.Zamowienia publiczne z wolnej reki a ustawowe regulacje formalno-prawne.praca
licencjacka budzet gminy .Budzet zadaniowy jako instrument realizacji wydatkow lokalnych na przykladzie
gminy rzgow.Wplyw materialnych i niematerialnych narzedzi motywacji na zachowania pracownikow firmy
mcdonalds w kargal lesie.Ryzyko kredytowe w procesie zarzadzania bankiem komercyjnym na przykladzie
banku ing slaskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy .Stan oraz zrodla finansowania sektora malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Egzekucja sadowa przez sprzedaz
przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego.Instrumenty marketingu terytorialnego w zarzadzaniu rozwojem
gminy zabierzow.Zarzadzanie jednostka gospodarcza w aspekcie ewidencji operacji gospodarczych w
podatkowej ksiedze przychodow i rozchodow na przykladzie przedsiebiorstwa a&m art studio w latach 20092011.praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci funkcjonowania stu ergo-hestia sa.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie uslugami posprzdaznymi firmy cnh polska sp z o.o. W
plocku.Bankowosc korporacyjna w obsludze przedsiebiorstw.Odpowiedzialnosc konstytucyjna w drugiej
rzeczypospolitej na tle porownawczym.Wprowadzenie nowego produktu na rynek w ocenie klientow w
swietle badan wlasnych.Rola- zadania i funkcjonowanie kontroli podatkowej i kontroli skarbowej w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie nieruchomosciami gminnymi na przykladzie gminy
wreczyca wielka.Analiza finansowa spolki kapitalowej na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno handlowego mandam sp. Z o.o..Zarzadzanie marketingowe w przedsiebiorstwie produkcyjnohandlowym.Czynniki okreslajace samodzielnosc budzetow na przykladzie budzetu gminy lodz.Ocena
wykorzystania funduszy europejskich przez kraj bratyslawski w latach 2004-2009.Wykorzystanie technologii
komputerowych do automatyzacji procesow produkcyjnych na przykladzie firmy xx.Publicznoprawna
ochrona srodkow pienieznych zgromadzonych na rachunkach bankowych.Ekonomiczne aspekty
wykorzystywania oprogramowania open source w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Elementy
zrownowazonego rozwoju w strategii powiatu klobuckiego.Prawo niejednolite terytorialnie a prawo
..

..
prywatne miedzynarodowe.Pozycja prawno - ustrojowa prezesa najwyzszej izby kontroli.Tradycyjne i
nowoczesne metody szkolenia pracownikow.Rozgraniczenie nieruchomosci w polskim systemie prawa
administracyjnego i cywilnego.Rola szkolen w podwyzszaniu kompetencji pracownikow (na przykladzie
banku pekao s.a.)..Prawo konsumenta do informacji z uwzglednieniem prawnych aspektow reklamy.Ocena
procesow restrukturyzacji grupy pkp s.a..Dylematy wyboru formy opodatkowania przez male
przedsiebiorstwo..Implementacja spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstwa na przykladzie pge
elektrownia opole s.a..Inteligencja emocjonalna jako cecha kompetencji kierowniczych.Informatyczne
podstawy bezpieczenstwa informacji w sieciach bankowych na przykladzie ing banku.Podatek od towarow i
uslug w prawie unii europejskiej i polskim.Analiza dzialalnosci inwestycyjnej gminy praca inzynierska
budownictwo.Cywilny port lotniczy w leznicy wielkiej jako brakujacy element infrastruktury transportowej
regionu lodzkiego.System kart platniczych w polsce (na przykladzie oferty bgz s.a.).Zasada rownego
traktowania kobiet w sferze wynagrodzenia w ramach norm prawnych unii europejskiej.Pozycja referendarza
sadowego.Znaczenie dzialan promocyjnych w kreowaniu turystycznego wizerunku obszaru na przykladzie
gminy lapsze nizne.Korzysci i zagrozenia zwiazane z obecnoscia polskich spolek na zagranicznych rynkach
kapitalowych na przykladzie agora s.a..Prawo miedzynarodowe wobec zagadnien klonowania i zaplodnienia
in vitro.Pociecha- jozef (1947- ). Red. - a comparative analysis of the socio-economic consequences of
transition processes in central and.Zjawisko szklanego sufitu w srodowisku uczelni wyzszych.Bankowosc
prywatna w marketingowej segmentacji klientow.Zarzadzanie ryzykiem inwestycyjnym akcji wchodzacych w
sklad indeksu wig20.Stan natury i panstwo w lewiatanie tomasza hobbesa..Temat pracy licencjackiej.Proces
komunikacji w szkole tradycyjnej i alternatywnej..Prowadzenie pojazdow innych niz mechaniczne pod
wplywem alkoholu. Kryminologia i reakcja prawa karnego..Zagadnienia gospodarki komunalnej na
przykladzie miasta limanowa.Zawarcie i ustanie zwiazku malzenskiego w swietle przepisow przwz
polskiego..Mandat czlonka zarzadu spolki kapitalowej a umowa laczaca go ze spolka.zrodla dochodow gminy
na przykladzie gminy kochanowice w latach 2007 - 2009..Konsekwencje wykorzystywania strategii
opcyjnych.Rola pracownika w ksztaltowaniu jakosci uslug ubezpieczeniowych.Efektywnosc zarzadzania
zapasami. Badanie na przykladzie przedsiebiorstwa „x”.Pojecie udzialu kapitalowego.Efektywnosc sluzby
przygotowawczej na podstawie slaskiego urzedu wojewodzkiego.praca licencjacka budzet gminy
.Finansowanie jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lutomiersk.System patryjny w
polsce.Formalny i nieformalny venture capital.Wplyw struktury finansowania na wartosc przedsiebiorstw w
polsce..praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja na stanowisko handlowca do firmy maritex sp. Z
o.o..Marketing - mix w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa swiadczacego uslugi wypoczynkowe..Europejski
nakaz zaplaty i europejski tytul egzekucyjny jako instrumenty ksztaltujace porzadek cywilnoprawny panstw
czlonkowskich unii europejskiej.Rekrutacja- oceny oraz motywowanie pracownikow w prywatnych
przedsiebiorstwach.Pisanie prac dyplomowych.Bielska- agnieszka. Red. - trzy lata czlonkostwa polski w unii
europejskiej : bilans korzysci i kosztow spoleczno-gospo.Leasing nieruchomosci komercyjnych w
polsce.Manipulacja w obrocie instrumentami finansowymi na gieldzie papierow wartosciowych.Wspieranie
procesu tworzenia nowych przedsiebiorstw przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych.Bankowosc
elektroniczna w obsludze gospodarstw domowych..Venture capital i jego znaczenie dla gospodarki.Prace
magisterskie finanse.Efektywnosc systemow zarzadzania transportem.Projekt konstrukcji kladki dla pieszych
nad ulica o szerokosci jezdni 7-00 m. Z obustronnymi sciezkami rowerowymi i chodnikami. Praca inzynierska
budownictwo.Rekrutacja pracownikow praca magisterska.Ocena dowodow w procesie cywilnym.Analiza
systemu transportowego w firmie trabud..Interwencja uboczna w procesie cywilnym..Wynagrodzenia
nauczycieli na tle wynagrodzen w gospodarce narodowej.Technologia i urzedzenia stosowane przy recyklingu
opakowan z tworzyw sztucznych..Wykorzystanie funduszy unijnych w miescie skierniewice.Krajowy system
pomocy ofiarom przestepstw a swiadomosc spoleczenstwa - na przykladzie stowarzyszenia -- godnosc i praca
- centrum integracji spolecznej w opolu.Ekologistyka jako instrument zarzadzania w gospodarce odpadami
(na przykladzie gminy miasta tomaszow mazowiecki).praca licencjacka budzet gminy .Skarga paulianska jako
forma ochrony wierzyciela.Lemkowska- malwina. - fuzje i przejecia a wartosc zakladu ubezpieczen .Analiza
porownawcza reklam w magazynach motoryzacyjnych.Pisanie pracy mgr.Wybrane aspekty dzialalnosci ohp
w kontekscie wspolczesnego rynku pracy.Wplyw kosztow na wynik finansowy na przykladzie bot elektrowni
..
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belchatow s.a..Gospodarka zapasami w zarzadzaniu firma handlowa na przykladzie spolki akcyjnej cefarmczestochowa.Integracja pracownikow w zakladzie pracy chronionej.Analiza dzialalnosci depozytowej na
przykladzie nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w latach 2005 -2009.Uwarunkowanie
kredytowe w pozyskiwaniu doplat z arimr do oprocentowania kredytow z linii nmr na przykladzie banku
spoldzielczego w glubczycach..Stres wsrod pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa pks s.a. w
czestochowie.Podstawowe obowiazki pracownicze..Analiza wizerunku dzielnicy miasta na przykladzie nowej
huty w krakowie..praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie i funkcjonalnosc inteligentnych systemow
wspomagania decyzji.Funkcjonowanie przedsiebiorstwa miedzynarodowego w warunkach
globalizacji.Analiza kondycji finansowej spolki akcyjnej polkomtel - operatora sieci telefonii komorkowej plus
gsm.Wykorzystanie srodkow z funduszy unii europejskiej na dzialalnosc inwestycyjna w gminie strzelce
wielkie w latach 2006-2010.Ksztaltowanie norm kodeksowych prawa karnego materialnego przez
orzecznictwo trybunalu konstytucyjnego.Marzec- katarzyna. - a jak auto-handel : opodatkowanie handlu
samochodami : skup i sprzedaz .Dzialalnosc ing bank slaski w zakresie udzielania kredytow dla osob
fizycznych w latach 2002-2004.Organizacyjne i finansowe aspekty infrastruktury przedszkolnej w
opolu..Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na lokalnym rynku pracy (na przykladzie dzialalnosci
powiatowego urzedu pracy w radomsku).Czynnik sadowy w postepowaniu przygotowawczym.Organizacyjne
i techniczne aspekty ochrony systemow informatycznych przed programami
zlosliwymi.E.biznes.wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiebiorstwie na przykladzie vattenfall
sp. Z o.o..Realizacja strategii skarbu panstwa w sektorze naftowym na przykladzie spolki nafta
polska.Pozaplacowe motywowanie pracownikow.Optymalizacja obciazen podatkowych w procesie
decyzyjnym przedsiebiorstw.Zrownowazony rozwoj euroregionow pogranicza polski.Ewolucja rozwoju
angielskiego systemu prawnego (od sredniowiecza do wspolczesnosci - wybrane zagadnienia)..praca
licencjacka budzet gminy .Zabojstwo eutanatyczne.Ochrona sui generis baz danych.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.Rozwoj
miast na przykladzie piotrkowa trybunalskiego i belchatowa.Wplyw zarzadzania jakoscia na produkt finalny w
firmie aluprof.Wschodzace rynki afryki - czy maja szanse dolaczyc do bric?.Wykorzystanie srodkow
finansowych w ramach iw equal jako narzedzie oddzialywania na rynek pracy.Konstytucyjne prawo do
wlasnosci i gwarancje jego ochrony.Doskonalenie poziomu jakosci wyrobu i procesu w warunkach
dzialalnosci wybranego przedsiebiorstwa branzy spozywczej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
jakoscia w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w
wieruszowie.Kompetencje komunikacyjne prawnikow w procesie argumentacji prawniczej.Szlak zabytkow
techniki wojewodztwa slaskiego jako produkt turystyczny.Rola i znaczenie magazynu w systemie
logistycznym na przykladzie wybranej firmy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie
mikroprzedsiebiorstwa p.u.h. alkusz.Wplyw roznych form opodatkowania na dochod jednostki na przykladzie
x w latach 2007 - 2009.Zasadnosc wypowiedzenia umowy o prace zawartej na czas nieokreslony- jako
element ochrony trwalosci zatrudnienia.Informatyzacja administracji publicznej narzedziem budowania
spoleczenstwa informacyjnego na przykladzie powiatow malopolskich..Baza prac magisterskich.Wplyw
motywacji na wydajnosc pracy na przykladzie odlewni zeliwa s.a. w zawierciu.Uslugi telekomunikacyjne jako
przyklad nowoczesnych rozwiazan w logistyce przedsiebiorstw.Zasiedzenie nieruchomosci przez skarb
panstwa..Kultura jako cecha charakterystyki organizacji.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej w gminie na
przykladzie miasta skierniewice.Wizerunek kobiet w reklamie.Pisanie prac lublin.Wzory prac
magisterskich.Srodki prawne w postepowaniu egzekucyjnym w administracji.Analiza finansowa na
przykladzie spolki cp energia spolka akcyjna.Analiza ekonomiczno - finansowa lucas bank s.a..Ocena
funkcjonowania systemu motywowania pracownikow w wybranej firmy xxx.Rygory procesowe stosowane w
razie niespelnienia wymagan co do formy czynnosci wszczynajacej proces cywilny.Prace licencjackie z
administracji.Tytuly egzekucyjne pochodzace od sadow powszechnych.Polityka produktu realizowana przez
przedsiebiorstwo na przykladzie firmy wielton s.a..Systemy informatyczne w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi.praca licencjacka budzet gminy .Podatki i oplaty lokalne w strukturze dochodow budzetowych
miasta opola..Zasada spolecznej gospodarki rynkowej w kontekscie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z
..
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1997 roku.Identyfikacja czynnikow jakosciowo tworczych w procesie przetworstwa tworzyw
sztucznych..Finansowanie oswiaty w polsce na przykladzie piotrkowa trybunalskiego w latach 20012007.Pamiec fleszowa a efekty nastepcze dotyczace osoby jana pawla ii.Promocja gminy ciasna.Analiza
kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki echo-investment s.a..Wdrazanie i utrzymywanie
systemu haccp na przykladzie tomaszowskiej spoldzielni mleczarskiej..Polityka ochrony srodowiska w
polsce.Zlota akcja skarbu panstwa na tle prawa polskiego i orzecznictwa ets.Przepis zrebowy a polski kodeks
karny.teoretyczne ujecie problemu na tle metod wykladniczych w kontekscie zagadnienia przepisu i normy
prawnej w prawie karnym materialnym..Analiza wykorzystania przedakcesyjnych funduszy unijnych w polsce
na przykladzie gminy niepolomice.praca licencjacka budzet gminy .Rola banku w wykorzystaniu srodkow
unijnych na przykladzie banku spoldzielczego w plonsku.Polski system podatkowy.Zabojstwa selektywne w
prawie miedzynarodowym.Mikrofinansowanie jako specyficzna forma kredytowania..Wplyw wybranych
aspektow komunikacji niewerbalnej na decyzje zakupowe nabywcow generacji y.Wycena kapitalu
intelektualnego dla wybranych spolek notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie przy
uzyciu metody vaic tm.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie z turystyki.Promocja walorow
turystycznych wybranych gmin jurajskich.Tematy licencjackie.Kreowanie marki gminy czestochowa z
perspektywy turystyki pielgrzymkowej.Strategie inwestycyjne wykorzystywane w zarzadzaniu funduszami
inwestycyjnymi.Marketing terytorialny gminy (na przykladzie gminy koscielec).Sytuacja na rynku pracy w
aspekcie funkcji miasta na przykladzie glucholaz w latach 1995 - 2005..praca licencjacka budzet gminy
.Ochrona uczuc religijnych w rzeczypospolitej polskiej.Funkcjonowanie wioski artystycznej treasure hill- a
polityka kulturalna- tozsamosc i historia republiki chinskiej (tajwanu)..Miasik- dawid. - stosowanie prawa unii
europejskiej przez sedziow sadow powszechnych i prokuratorow .Prawne mechanizmy koordynacji polityk
fiskalnych panstw czlonkowskich.Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow i wewnatrzwspolnotowa dostawa
towarow w rozumieniu polskiej ustawy o vat oraz dyrektywy ue.Ocena efektywnosci ksztaltowania kadr w
polskiej sluzbie cywilnej na tle rozwiazan europejskich..Rola podatkow bezposrednich jako zrodla dochodow
budzetu panstwa.Finansowa ocena funkcjonowania polskiego koncernu naftowego orlen s.a. w latach 20012004.Poziom integracji systemow informatycznych w najwiekszych przedsiebiorstwach przetworstwa
przemyslowego w polsce..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie
teatru ludowego i teatru laznia nowa w latach 2008-2009..Logistyka w sektorze e-commerce.Technologia
wznoszenia budynkow wysokich praca inzynierska budownictwo.Miejsce rady gminy w strukturze samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy pajeczno.Przeksztalcenia strukturalne w rolnictwie polskim w procesie
integracji europejskiej.Reklama praca magisterska.Proces rekrutacji i zwolnien pracownikow w
samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej.Zabytkowe dwory jako obiekty konferencyjne.praca
licencjacka budzet gminy .Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji materialow budowlanych na przykladzie
hurtowni budowlanej..Dziedziczenie autorskich praw majatkowych.Problemy srodowiska rzeczoznawcow
majatkowych w opinii czlonkow lodzkich stowarzyszen zawodowych.praca licencjacka budzet gminy
.Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych w swietle nowych polskich regulacji.Bezrobocie jako problem
ekonomiczno-spoleczny na przykladzie powiatu wloclawskiego (lata 2000-2007).Narkotyki i narkomania w
ujeciu karnowykonawczym postepowanie z osobami uzaleznionymi.Wykorzystanie technologii
informatycznej w systemach logistycznych - na podstawie komputerowycg systemow zakupow w sieciach
hipermarketow real sp.zo.o.i spolka spolka komandytowa oraz carrefour polska sp. Z o.o..Pomoc w pisaniu
pracy inzynierskiej.Postulat szybkosci postepowania cywilnego.praca licencjacka budzet gminy
.Administracyjno-prawne zagadnienia zamowien publicznych..Programy pomocowe ue a rozwoj obszarow
wiejskich na przykladzie powiatu czestochowskiego.Zarzadzanie zapasami na przykladzie tme sp. Z
o.o..Problematyka adaptacji zabytkowej kamienicy dla celow hotelarskich na przykladzie hotelu copernicus
w krakowie..Znaczenie srodkow finansowych pozyskiwanych z funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji
w miescie i gminie dzialoszyn w latach 2007-2013..praca licencjacka budzet gminy .Rola kierownictwa w
motywowaniu pracownikow na przykladzie firmy uslugowej.Proces oraz system ocen pracowniczych na
przykladzie banku x.Anderson- james c. - sprzedawcy wartosci .Status parlamentu szwajcarii w ustrojowym
systemie sprawowania wladzy.praca licencjacka budzet gminy .Funkcje i instrumenty polityki fiskalnej..praca
licencjacka budzet gminy .Dyskryminacja osob niepelnosprawnych na rynku pracy.Badanie i ocena kondycji
..
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ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa forte s.a. na podstawie sprawozdan finansowych w latach 20002004.Doskonalenie systemu eksploatacji maszyn do obrobki wiorowej w aspekcie bezpieczenstwa
pracy..Przemoc wobec dzieci w rodzinie.Metody i systemy wspomagajace skladowanie i kompletacje
zapasow w magazynie.Najem- zakup a budowa powierzchni magazynowej.Wplyw szkolen zawodowych na
rozwoj potencjalu ludzkiego w przedsiebiorstwie miedzynarodowym..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Prace dyplomowe.praca licencjacka budzet gminy .Historia administracji.System
ocen pracowniczych jako czynnik motywujacy do pracy na przykladzie wojewodzkiego szpitala
specjalistycznego w czestochowie.Rozmiar i struktura bezrobocia w regionie opola w latach 19992008.Wplyw konfliktow na prace nauczycieli czestochowskich szkol ponadgimnazjalnych.Bezrobocie i metody
przeciwdzialania bezrobociu na lokalnym rynku pracy na przykladzie dzialan podejmowanych przez
powiatowy urzad pracy w strzelcach opolskich.Pisanie prac zaliczeniowych.praca licencjacka budzet gminy
.Marka jako narzedzie przewagi konkurencyjnej / na przykladzie firmy coca-cola/.Cywilnoprawne aspekty
umowy timesharingu.Zastosowanie metod kreatywnego myslenia w biznesie na przykladzie firmy x.Analiza
porownawcza warunkow uruchamiania dzialalnosci gospodarczej w polsce i innych krajach unii
europejskiej.Kontratypy wobec zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu..Projekt budynku mieszkalnego
wielorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Dzialalnosc niesieciowych agencji reklamowych w polsce analiza i ocena na przykladzie firmy business consulting sp. Z o.o..Wplyw outsourcingu na ksztaltowanie
jakosci uslug hotelarskich.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
chrzastowice.Rola audytu wewnetrznego w systemach zarzadzania jakoscia.Turystyka rowerowa w powiecie
gorlickim jako element podnoszacy atrakcyjnosc turystyczna regionu.Analiza sprawozdan finansowych jako
instrument zarzadzania przedsiebiorstwem dzialajacym w warunkach ryzyka.Bezpieczenstwo lokalne i
sposoby jego wspierania na przykladzie komisji bezpieczenstwa w miescie opolu.Opakowanie na rynku
cukierniczym w polsce.Wykladnia oswiadczen woli skladanych przy indywidualnie zawieranych umowach w
polskim prawie cywilnym.Wplyw motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie gminnej spoldzielni
samopomoc chlopska w porebie.Wykorzystanie zarzadzania logistycznego w transporcie osob na przykladzie
przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej w skierniewicach sp. Z o.o..Przeplyw informacji w lancuchu
dostaw determinanta przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw.Obsluga logistyczna i marketingowa klienta
na podstawie szpitala w leczycy.Rekrutacja i wprowadzanie do pracy nowych pracownikow jako czynnik
tworzenia sukcesu firmy.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za dzialania wladzy publicznej jako
konstytucyjna gwarancja ochrony praw i wolnosci obywatelskich..Ziomek- andrzej. - wybrane problemy
rynku pracy w polsce w okresie transformacji .Ocena efektywnosci funkcjonowania kredytu
konsumpcyjnego w banku powszechna kasa oszczednosci bank panstwowy s.a..Ustawowe ograniczenia
prawa wlasnosci.Analiza zrodel kreowania projektow innowacyjnych w warunkach wybranego
przedsiebiorstwa przemyslowego.Dopuszczalnosc wypowiadania terminowych umow o prace.Fundusze
strukturalne jako instrument rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w wojewodztwie
podlaskim.Podatek od srodkow transportowych jako element dochodow gminy na przykladzie gminy bedzin
w latach 2007-2010.Bezpieczenstwo procesow przeplywu materialow niebezpiecznych.Trwalosc
prawidlowych decyzji administracyjnych.Zarzadzanie dzialalnoscia bankow spoldzielczych na przykladzie
banku spoldzielczego w radomsku w latach 2002- 2006.praca licencjacka budzet gminy .Jak napisac prace
licencjacka.Kredyt konsumencki jako glowny produkt banku komercyjnego na przykladzie pko banku
polskiego i grupy bre banku w latach 2007- 2011.Nietolerancja a przestepczosc.Elastyczne systemy
produkcyjne na podstawie przedsiebiorstwa lentex s.a..Organizacja i funkcjonowanie przedsiebiorstwa
hotelarskiego.Wplyw zarzadzania ryzykiem na poziom jakosci wypracowanej w projekcie.Metody- analizy i
strategie wspomagajace poprawe pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa bonkowscy caravaning na rynku
samochodow campingowych w polsce..Podatek liniowy jako alternatywa wobec opodatkowania
progresywnego..Motywacja pracownikow i czynniki motywacyjne na przykladzie urzedu miasta i gminy
koniecpol.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy : spojnosc
spoleczno-ekonomiczna a modernizacj.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika oceny kondycji finansowej
kopalni na przykladzie kwb belchatow s.a..Ocena efektywnosci wybranych instrumentow zarzadzania
inwestycjami lokalnymi na przykladzie gminy babice..Znaczenie promocji w rozwoju gminy drohiczyn w
..

..
latach 2011- 2013.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie wytwarzajacym zaciski
hamulcowe..praca licencjacka budzet gminy .Przychod z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw
majatkowych w konstrukcji podatku dochodowego od osob fizycznych.Rola rzeczoznawcy majatkowego na
czestochowskim rynku nieruchomosci.Wplyw gminy na wydajnosc podatkow i oplat lokalnych jako zrodlo
dochodow budzetowych (na przykladzie miasta opola)..Statut publicznej uczelni wyzszej jako zrodlo
nawiazania stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego.Turystyczna rola belgii w opinii
polakow..Wzor pracy magisterskiej.Przyczyny- istota i skutki ochrony swiatowego dziedzictwa na przykladzie
listy swiatowego dziedzictwa unesco w swietle prawa miedzynarodowego.Rynek automatow vendingowych
i hazardowych w polsce.charakterystyka rynku w latach 2004-2007.Ryzyko zwiazane z inwestowaniem w
wybrane instrumenty rynku finansowego.Lodzki tunel srednicowy w projekcie budowy kolei duzych
predkosci w polsce.Analiza skutecznosci systemu haccp na podstawie frimy eksportujacej mieso
antonio.Dzialalnosc uslugowa bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w
gogolinie.Obsluga rynku nieruchomosci w polsce i wybranych krajach europy.Szkolenia pracownikow jako
podstawowy element zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji publicznej..Analiza poziomu oraz
struktury dochodow i wydatkow gminy klomnice w latach 2005 - 2009.Ustanowienie swiadka koronnego i
procesowe konsekwencje nadania mu takiego statusu.Bankowosc islamska jako alternatywny model w
odniesieniu do bankowosci tradycyjnej..Zarzadzanie biurem podrozy - aspekty ekonomiczne- marketingowe i
prawne. Analiza zagadnienia na przykladzie biura podrozy rainbow tours.Ocena programu restrukturyzacji
podmiotu gospodarczego branzy hutniczej.Wycena nieruchomosci a zrodla bledow i roznic w procesie
szacowania wartosci.Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w podwyzszaniu innowacyjnosci
gospodarki polskiej.Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk - teoria i praktyka.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja interpersonalna w organizacji na przykladzie przychodni
specjalistycznej optica.Ocena efektywnosci automatycznego systemu transakcyjnego opartego o analize
techniczna.Zarzadzanie kapitalem ludzkim oraz bezpieczenstwo i higiena pracy w przedsiebiorstwie
produkujacyn armature sanitarna.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych- jako element rozwoju firmy na
przykladzie przedsiebiorstwa amrest.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Model
menadzera w sektorze publicznym na przykladzie dyrektora szkoly.Seminarium ii r.niest. V r- kat.polityki
gospodarczej.Agroturystyka jako szansa aktywacji regionow wiejskich na przykladzie gminy
koszecin.Ksztaltowanie kariery zawodowej na przykladzie polskiego nauczyciela.Diagnoza systemu
motywacyjnego na przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych w giebultowie.praca licencjacka budzet
gminy .Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy w prawie amerykanskim i polskim.Sandler- david h. - nie
nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji : siedem krokow innowacyjnej sprzedazy.Zintegrowany
system zarzadzania jakoscia- srodowiskiem- bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie zph frezwid
spolka jawna.Miejsce zamieszkania w polskim prawie prywatnym miedzynarodowym i w common
law.Zagrozenia wynikajace z obecnej struktury finansowania swiadczen emerytalnych w polsce..Znaczenie
marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku miejsca - analiza i ocena na przykladzie dzialan
prowadzonych w gminie czestochowa i gminie olsztyn.Ewolucja systemu gospodarczego na
ukrainie..Klauzule antykorupcyjne w samorzadzie terytorialnym .praca licencjacka budzet gminy .Promocja
turystyki industrialnej. Szansa dla slaska.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju firmy na
przykladzie przedsiebiorstwa pawig sp. Z o.o..Bezrobocie wsrodl mlodziezy na przykladzie powiatu
nyskiego..Reguly wylaczania wielosci ocen a konstrukcja z art. 8 k.k.s.praca licencjacka budzet gminy
.Kreowanie tozsamosci i zarzadzanie wizerunkiem przedsiebiorstwa na podstawie grupy nowy
styl..Zarzadzanie edukacja romow w polsce.Zdolnosc aportowa praw wlasnosci
intelektualnej.Funkcjonowanie zryczaltowanego podatku dochodowego od osob fizycznych za lata 1999 2003 na przykladzie urzedu skarbowego x.Zasady sadowego wymiaru sprawiedliwosci w aspekcie
porownawczym.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby komunikacji organizacji z otoczeniem i wplywy
wzajemne.Franchising.Elektroniczny obieg informacji jako narzedzie usprawnienia funkcjonowania jednostek
administracji publicznej.Patologie w miejscu pracy w opiniach pracujacych studentow wydzialu zarzadzania
uniwersytetu lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Odroznianie samobojstwa od zabojstwa w praktyce
sledczej.Rajdy samochodowe jako element promocji turystycznej regionu.Ulgi i zwolnienia w podatku od
..
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spadkow i darowizn.Audyt wewnetrzny jako narzedzie kontroli pozwalajace doskonalic zarzadzanie w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa zgierskiego.Projekt salonu samochodowego
z hala wystawowa z elementami w ksztalcie marki i czescia serwisowa praca inzynierska
budownictwo.Niestandardowe formy komunikacji marketingowej na przykladzie ambient media.Sposoby
kreowania wizerunku oraz swiadomosci marek w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie marek:
tymbark- oknoplast i reserved..Oplacalnosc inwestowania na rynku finansowym w oparciu o wybrane
metody analizy technicznej na przykladzie spolki optimus s.a..Marka jako element strategii marketingowej
warunkujacy przewage konkurencyjna przedsiebiorstwa..Organizacja targow miedzynarodowych.Specyfika
spolki publicznej.Pracoholizm i wypalenie zawodowe - wymowki czy rzeczywiste problemy czlonkow
wspolczesnych organizacji.Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w procesie
karnym.Nowoczesne zarzadzanie miastem. Kurytyba - studium przypadku.Informatyzacja logistyki w sferze
dystrybucji na przykladzie hurtowni spozywczej veto w opolu..Wplyw programow unijnych na zarzadzanie na
przykladzie wyzszej szkoly zarzadzania w czestochowie.Marketing w hurtowej sprzedazy
stomatologicznej.Czynniki sukcesu na polskim rynku bankowosci detalicznej na przykladzie ge money bankulukas banku oraz getin banku.Emigracja zarobkowa polskiej mlodziezy do krajow unii europejskiej po 1 maja
2004 r. Sposoby przeciwdzialania negatywnym skutkom tego procesu..praca licencjacka budzet gminy
.Proces innowacji jako czynnik rozwoju regionalnego na przykladzie jagiellonskiego(jci)..Motywowanie do
pracy na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Wlasna dzialalnosc gospodarcza gminy..Polityka
wizerunkowa bp polska i percepcja wizerunku firmy przez klientow.Puslecki- zdzislaw walenty - polska w
warunkach czlonkostwa w unii europejskiej i globalizacji .Prawne podstawy funkcjonowania inspekcji
transportu drogowego w polsce.Alternatywny rynek inwestycji.Prace magisterskie wroclaw.Analiza
dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku spoldzielczego ziemi piotrowskiej w latach 2006 - 2010.praca
licencjacka budzet gminy .Venture capital w stanach zjednoczonych i w krajach nadbaltyckich..Dzialalnosc
inwestycyjna wybranych gmin wiejskich w powiecie czestochowskim.Mozliwosci doskonalenia zarzadzania w
polskich klubach pilkarskich poprzez wzorzec zarzadzania w klubie pilkarskim fc barcelona.Klonowskaurszula. Red. - kraje ameryki lacinskiej : argentyna- brazylia- kolumbia : rynki zagraniczne dla polskiego
biz.Zapobieganie przestepczosci na terenie gminy walbrzych.Rozrachunki w jednostce budzetowej na
przykladzie szkoly..Pozasadowe mechanizmy ochrony praw wynikajace z instytucji obywatelstwa unii
europejskiej.Podatek vat po akcesji polski do unii europejskiej- wewnatrzwspolnotowe nabycia i dostawy
towarow.Koncentracja przedsiebiorstw w prawie konkurencji unii europejskiej.Strategie marketingowe na
przykladzie dzialalnosci zph vega.Moralnosc publiczna- bezpieczenstwo publiczne i porzadek publiczny jako
przeslanki ograniczen swobody przeplywu towarow w prawie unii europejskiej.New connect - platforma
pozyskiwania kapitalu przez male innowacyjne firmy.Amortyzacja bilansowa i podatkowa srodkow trwalych i
wartosci niematerialnych i prawnych.Motywacja pracownikow i czynniki motywacyjne na przykladzie urzedu
miasta i gminy koniecpol.Struktura pracy licencjackiej.Podatek dochodowy w polskim systemie podatkowym
- progresja czy podatek dochodowy ?.Ocena zasobow w przemysle cementowym..Rozwiazanie i likwidacja
spolki jawnej.Medialnosc imprez sportowych w swietle badan bezposrednich.Gwarancje i instrumenty
ochrony praw konsumenta jako strony umowy deweloperskiej.Przedmiot i tresc sluzebnosci drogi
koniecznej.Skutecznosc zatrudnieniowa stazy i jej uwarunkowania..Program phare - przedakcesyjna forma
wspierania rozwoju regionalnego na przykladzie gminy miejskiej w hrubieszowie.Wplyw bezrobocia i walki z
bezrobociem na sytuacje na rynku pracy na przykladzie powiatu zgierskiego.Sprawozdanie finansowe jako
podstawa do oceny rentownosci i plynnosci banku komercyjnego.Wyzwania reklamy w nowych
mediach.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie zabezpieczajace.Pojecie i znaczenie interesu w
prawie administracyjnym.Reklama a prawo do wizerunku.Nasladowcy rynkowi oraz ich strategie
marketingowe.Dostarczenie do miedzynarodowego trybunalu karnego w prawie miedzynarodowym i prawie
polskim.zrodla finansowania inwestycji gminnych na przykladzie gminy mniszkow.Tracy- brian - a teraz...
Stworz wielka firme : 7 sposobow maksymalizacji zyskow na kazdym rynku .Teoria i praktyka przywodztwa w
organizacji.Zintegrowany system zarzadzania na przykladzie firmy chemicznej dwory s.a..Spis tresci praca
magisterska.Mobbing.Oceny pracownicze w sluzbie cywilnej na przykladzie urzedu skarbowego.Fluktuacja
pracownikow jako problem zarzadzania zasobami ludzkimi..Strategie produktowe przedsiebiorstw
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miedzynarodowych na przykladzie koncernu volkswagen ag.Ocena atrakcyjnosci rynku nieruchomosci miasta
czestochowa dla potencjalnego inwestora.Ocena gospodarki budzetowej powiatu radomskiego w latach
2004-2008.Wizerunki politykow na podstawie wybranych przykladow.Zarzadzanie kultura mniejszosci
narodowych na przykladzie spolecznosci slowackich na spiszu i orawy.Wplywy z podatkow jako zrodlo
dochodow wlasnych gminy.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na przykladzie wybranych
stanowisk pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Marketing szeptany jako instrument poprawy wizerunku
jednostki uczelnianej.Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy burzenin.Reakcja ludzi na
zmiany w procesie restrukturyzacji na przykladzie tp s.a..Ekonomiczne aspekty informatyzacji w administracji
publicznej w gminie debica.Kreowanie wizerunku marki w internecie na podstawie porownania dzialan z
zakresu e- brandingu microsoft i apple.Analiza finansowa amcor rentsch polska sp.zo.o. Za lata 20032007.Ocena wplywu wydatkow budzetowych na funkcjonowanie gminy - analiza porownawcza gminy
grabica i gminy gomunice.Mediacje po wyroku skazujacym..Reklama produktow leczniczych.Elementy
promocji mix w sklepach internetowych na przykladzie polskiego rynku e-commerce.Bezpieczenstwo na
drodze w wojewodztwie opolskim w latach 2007-2011..Analiza wplywow i wydatkow powiatu
czestochowskiego w latach 2001-2005.praca licencjacka budzet gminy .Operacje zagraniczne w dzialalnosci
pko bp s.a..Koniec obowiazywania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz zawartego w
niej zakazu konkurencji.Mobbing i molestowanie seksualne naruszeniem godnosci i innych dobr osobistych
osob zatrudnionych.Prace magisterskie z ekonomii.Controlling personalny w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
na przykladzie kwb belchatow s.a..Obowiazki pracodawcy i uprawnienia pracownika zwiazane z
macierzynstwem na polskim rynku pracy.Analiza starego teatru jako przedsiebiorstwa.Wylaczenie sedziego w
postepowaniu sadowoadministracyjnym.Niekonwencjonale metody uzyskiwania informacji o
przestepstwie.Kontrowersje towarzyszace efektywnosci fuzji i przejec..Prace magisterskie tematy.Zakres i
formy zabezpieczenia spolecznego w polsce..Marketingowe aspekty rynku fonograficznego w dobie
upowszechniania sie internetu.Zasady traktowania nieletnich w polsce i w niemczech.praca licencjacka
budzet gminy .Kontrola przedsiebiorcow przez organy administracji.Zarzadzanie utrzymaniem maszyn w
przedsiebiorstwie przetworstwa tworzyw sztucznych..Eurojust jako instytucja wspolpracy miedzynarodowej
w sprawach karnych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza sciagalnosci egzekucji podatkow dochodowego
oraz od towarow i uslug na przykladzie urzedu skarbowego.Realizacja powszechnej ochrony trwalosci
stosunku pracy w oparciu o klauzule generalne z art. 8 i 45 § 1 k.p..Podstawowe normy prawne i etyczne
reklamy w polsce..Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajow podatkowych.Wybrane pojecia i
kategorie badan nad demokratycznym panstwem prawnym w perspektywie historii idei rzadow
prawa.Motywacja placowa – analiza teoretycznych i praktycznych czynnikow motywacji placowej.Analiza
porownawcza wykorzystania kredytu i leasingu w finansowaniu dzialalnosci inwestycyjnej.praca licencjacka
budzet gminy .System obslugi kart platniczych w citibanku handlowym.Marketing wewnetrzny w sadzie
rejonowym w czestochowie.Systemy informatyczne bankowosci elektronicznej..Postepowanie upominawcze
i elektroniczne postepowanie upominawcze.Warta na rynku ubezpieczen komunikacyjnych w polsce.Ocena
funkcjonowania ulg i zwolnien w polskim systemie podatkowym w latach 2005-2009 na przykladzie urzedu
skarbowego x..Wolnosc zrzeszania sie zwiazkow zawodowych..Polityka oceny kadry kierowniczej w firmie
handlowej.Czubakowska- ksenia. - znowelizowana ustawa o rachunkowosci a rozwiazania miedzynarodowe
.Reforma systemu podatkowego w stanach zjednoczonych ameryki polnocnej.System premiowy jako glowny
motywator przedstawicieli handlowych w spolce zywiec sprzedaz i dystrybucja.Regionalne uwarunkowania
rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw - na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Prace
dyplomowe przyklady.Podniesienie konkurencyjnosci polskich uzdrowisk poprzez wprowadzenie uslug spa &
wellness. Przyklad naleczow.Identyfikacja czynnikow wplywajacych na doreczalnosc przesylek w firmie
kurierskiej x..Postanowienia sadu administracyjnego.Rynek pracy w powiecie zawiercianskim w latach 20002005.Ocena skutecznosci sposobow minimalizujacych ryzyko niesplacalnosci pozyczek bankowych na
przykladzie banku x w latach 2004-2008.Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa jako instrument budowy
konkurencyjnosci firmy.Sluzby- inspekcje- straze.Wspolczesne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w
malych i srednich przedsiebiorstwach.Europejski kryzys zadluzenia - przyczyny- przebiegrekomendacje.Inwestycje finansowe na rynku kapitalowym.Bilans oraz rachunek zyskow i strat jako zrodlo
..
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informacji kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie bruk sp. Zo.o. W lisowie.Nowoczesne metody pomiaru
ryzyka portfela kredytowego.Systemy zarzadzania logistycznego na przykladzie firmy kurierskiej.Prace
licencjackie filologia angielska.Szanse i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na obszarach
wiejskich na podstawie badan przeprowadzonych w gminie zbroslawice..Motywacje materialne i
niematerialne w firmie x.Rozwoj zasobow ludzkich w urzedzie miasta i gminy krzepice..Uprawnienie
umowne jednej ze stron umowy sprzedazy do oznaczenia ceny.Amortyzacja srodkow trwalych w ujeciu
bilansowym i podatkowym na przykladzie spolki pphu lada..Mozliwosci zastosowania marketingu
bezposredniego w dzialalnosci uslugowej.Charakterystyka samorzadu gminnego w polsce w latach 19902010.Obowiazki pracodawcy w zwiazku z ustaniem stosunku pracy.praca licencjacka budzet gminy
.Instytucjonalne i organizacyjne zaplecze festiwali filmow niezaleznych na przykladzie i miedzynarodowego
festiwalu filmow niezaleznych off camera w krakowie..Analiza ryzyka kredytow konsumpcyjnych w banku pko
bp s.a.Wybrane metody zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Prace magisterskie z
ekonomii.Zarzadzanie produkcja i utrzymanie maszyn w przedsiebiorstwie produkujacym wozki
dzieciece..Ocena kondycji finansowej sektora bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w
skierniewicach.Referendum ogolnokrajowe jako zasadnicza forma realizacji demokracji bezposredniej w
polsce..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia oprogramowania w projektach informatycznych
na przykladzie firmy windykacyjnej x.Uslugi transportowe w systemach logistycznych.Mandat karny
skarbowy.Rynek pracy jako zrodlo pozyskiwania kapitalu ludzkiego na przykladzie lokalnego rynku
pracy.Temat pracy licencjackiej rachunkowosc.Forum pisanie prac.Finansowanie przedsiebiorstw z funduszy
unii europejskiej.Kulturowe uwarunkowania zachowania ludzi w organizacji.Ksztaltowanie polityki produktu
ubezpieczeniowego na przykladzie towarzystwa ubezpieczen i reasekuracji warta s. A..Tajemnica panstwowa
w prawie karnym materialnym i procesie karnym.Kobieta jako sprawca przestepstwa z art. 148 kodeksu
karnego.Przestepstwa popelniane przy uzyciu broni palnej.Samorzadnosc terytorialna w swiadomosci
mlodziezy gimnazjalnej w gminie redziny.Liberalna krytyka socjalizmu w mysli politycznej ludwiga von
misesa.Motywacja pracownikow w pec - spolka z o.o. Jako element zarzadzania.Zarzadzanie samorzadowa
szkola ponadgimnazjalna na przykladzie zespolu szkol ogolnoksztalcaco - technicznych nr 2 w lunlincu.Wplyw
kryzysu gospodarczego na sposoby wzmacniania motywacji pracownikow sektora bankowego w polsce na
przykladzie wybranego banku.Przyczyny rotacji pracownikow w zakladzie sprzetu agd.Pisanie prac
magisterskich poznan.Reprezentacja spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Nowoczesne systemy
zarzadzania jakoscia na przykladzie spolki wodociagowej water z jeleniej gory.Zarzadzanie edukacja
miedzykulturowa w szkole: postawy nauczycieli wobec wymiany miedzynarodowej uczniow..Rozumienie
dobra dziecka przez dyrektorow- nauczycieli i rodzicow- a zarzadzanie przedszkolem..Analiza porownawcza
inwestycji w obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne.Organizacja logistyki produkcji na przykladzie stora
enso.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zbior prac magisterskich.Analiza i
ocena ryzyka kredytowego w dzialalnosci banku pko bp s.a..Skuteczne zarzadzanie zasobami ludzkimi w
projektach informatycznych.Dozor jako srodek zapobiegawczy w postepowaniu karnym.Koncepcje ideologii
pilsudczykow w latach 1916-1925.Dzialania promocyjne przedsiebiorstwa na przykladzie firmy c.hartwig
gdynia s.a..Praca magisterska z rachunkowosci.Procedury i efekty nowelizacji ustawy o spoldzielniach
mieszkaniowych.Management challenge: organizational design in virtual organization.Reklama wyrobow
tytoniowych i napojow alkoholowych w prawie unijnym i polskim.Gomolka- krystyna (1954- ). Red. wspolpraca transgraniczna a rozwoj regionalny .Pozycja ustrojowa polskiego trybunalu konstytucyjnego w
swietle wybranych zasad ustrojowych.Analiza kluczowych czynnikow sukcesu na przykladzie huty szkla
jedlice w jedlicach..praca licencjacka budzet gminy .Student zarzadzania jako klient na rynku uslug
szkolnictwa wyzszego/studium porownawcze na przykladzie wybranych uczelni w polsce i we francji/.Mature
and emerging luxury markets: a comparison of brand perception in poland and england.Status
prawnoautorski muzycznych strategii intertekstualnych.Ocena dzialalnosci finansowej spolki polkomtel s.a.
poprzez analize finansowa w okresie 2005-2007..Gospodarowanie nieruchomosciami w gminie
krzepice.Egzekucja z wynagrodzenia za prace.Zalozenie i funkcjonowanie spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia w obrocie prawnym oraz obciazenie podatkiem dochodowym od osob prawnych.praca
licencjacka budzet gminy .Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przesiebiorstwa
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drogowego lambdar spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w lodzi.praca licencjacka budzet gminy
.Alternatywne zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa miroslaw
wrobel sp. Z o.o..Jakosc pracy a jakosc zycia.praca licencjacka budzet gminy .Rozstrzygniecia sadu
kasacyjnego.Program rozwoju transportu publicznego w powiecie zawiercianskim.Populizm - korzenie oraz
proba zrozumienia.The path towards the extension of an arbitration agreement to non-signatories – polish
law perspective.Prace magisterskie fizjoterapia.Przeslanki i zakres solidarnej odpowiedzialnosci
gwarancyjnej wobec podwykonawcow w umowie o roboty budowlane.Przyczyny wznowienia postepowania
sadowoadministracyjnego.Dobor pracownikow a strategia funkcjonowania na przykladzie
firmy..Opracowanie diagnozy ergonomicznej dla sredniej wielkosci przedsiebiorstwa
wlokienniczego..Znaczenie systemu ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie
badan empirycznych przeprowadzonych w markecie kaufland..Srodki z funduszy unii europejskiej jako zrodlo
finansowania zadan gminy olesno w latach 2007-2010.Tematy prac magisterskich prawo.Podatek od
towarow i uslug- zasady i sposob rozliczania.Burzynski- tadeusz. Red. - jakosc uslug turystycznych a ochrona
praw konsumenta : materialy pokonferencyjne vii konfere.Tematy prac magisterskich z administracji.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo zgwalcenia w polsce i w
czechach.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie f.k. pollena ewa s.a..Wypalenie
zawodowe a postawy do pracy wsrod pracownikow ochrony zdrowia.Kary i srodki karne w kodeksie
karnym.Immunitet sadowy i egzekucyjny w postepowaniu cywilnym.Akt notarialny jako podstawa wpisu
prawa do ksiegi wieczystej.Logistyka produkcji i dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslu
spozywczego..praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania srodowiskowego w elektrowni
opole.Zadania powiatu w obszarze pomocy spolecznej i zrodla ich finansowania na przykladzie powiatowego
centrum pomocy rodzinie w starachowicach.Cofniecie pozwu.Leasing i kredyt jako alternatywne formy
finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie transportowym.System zarzadzania jakoscia wedlug normy iso
9001 w przedsiebiorstwach archiwistycznych.Wybrane zagadnienia prawnokarnej ochrony danych
osobowych.Zarzadzanie kosztami wynagrodzen na przykladzie przedsiebiorstwa plastix.Rola strazy granicznej
w zapewnieniu bezpieczenstwa i porzadku publicznego .Rozwoj oraz wprowadzanie nowego produktu na
rynek na podstawie firmy ccc.Egzekucja z rachunkow bankowych.Instytucja dobrowolnego poddania sie
odpowiedzialnosci w polskim procesie karnym skarbowym.Marketing handlowy na rynku produktow dla
niemowlat i dzieci na przykladzie firmy alima-gerber s.a..Integracja systemow zarzadzania jakoscia w
aspekcie zapewnienia jakosci zdrowotnej zywnosci na przykladzie wybranej firmy.Wplyw manipulacji w
reklamie telewizyjnej na dzieci.praca licencjacka budzet gminy .Policja i jej miejsce w systemie zarzadzania
kryzysowego.Systemy informatyczne wspomagajace logistyczna obsluge klienta.Plan pracy licencjackiej
przyklady.Ocena dzialalnosci miasta i gminy pajeczno w zakresie pozyskiwania srodkow w ramach
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego..Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej.Kryminologiczne aspekty
pozornego bankructwa.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie jednostki wojskowej w
lasku.Strategia produktu w dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie lpp s.a..Istota procesu realizacji
inwestycji finansowych i rzeczowych na przykladzie spolki hydrobudowa slask s.a..Dzialalnosc samorzadowa
instytucji kultury na przykladzie muzeum dom grecki w myslenicach.Funkcjonowanie systemu kontroli jakosci
w wyrobach o podwyzszonych wymaganiach jakosciowych..Polskie czlonkowstwo we wspolnotach
europejskich w aspekcie szans i zagrozen..Rozwoj funkcji logistycznych w regionie (na przykladzie regionu
lodzkiego).Korporacje transnarodowe a ochrona praw czlowieka w prawie miedzynarodowym.Bariery w
tworzeniu malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza kondycji finansowo -ekonomicznej spolki ruch chorzow
s.a. w latach 2008-2010.Zarzadzania inicjatywami klastrowymi w regionie lodzkim.praca licencjacka budzet
gminy .Problematyka opodatkowania dochodow z najmu- jako odrebne zrodlo przychodow.Zastosowanie
analizy finansowej do oceny finansowej do oceny przedsiebiorstwa (na przykladzie okregowej spoldzielni
mleczarska proszkowni mleka w krosniewicach).praca licencjacka budzet gminy .Ocena dowodu z zeznan
swiadka anonimowego w swietle orzecznictwa sadu najwyzszego i europejskiego trybunalu praw
czlowieka.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracownika w tybie art.55 §1
k.p..Organizacyjne aspekty funkcjonowania i rozwoju dzialalnosci eksportowej na przykladzie firmy nowa
szkola.Jurysdykcja krajowa w sprawach malzenskich oraz dotyczacych odpowiedzialnosci rodzicielskiej.praca
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licencjacka budzet gminy .Wladza sadownicza - analiza porownawcza na tle konstytucji i ustrojow wybranych
panstw europejskich..Wybrane moduly komputerowego wspomagania zarzadzania
przedsiebiorstwem.Bezpieczenstwo i jakosc produktow zywnosciowych we wspolnotowym prawie
zywnosciowym.Wywieranie wplywu na ludzi z zastosowaniem w biznesie.Rola sponsoringu w strategii
promocyjnej firmy uslugowej ze szczegolnym uwzglednieniem sponsoringu sportowego na przykladzie
strategii marketingowej firmy telekomunikacyjnej era.Fakty i mity o karcie praw podstawowych. Quo vadis
europo?.Analiza problemu bezrobocia i ocena dzialalnosci urzedu pracy w piotrkowie trybunalskim w
zakresie przeciwdzialania bezrobociu.Zarzadzanie projektami w ramach programu rozwoju instytucjonalnego
w malopolsce..Funkcjonowanie handlu elektronicznego na przykladzie branzy ksiegarskiej..Konstrukcja
prawna nadzoru bankowego w polsce i w europie. Zagadnienia prawno-porownawcze na tle wybranych
regulacji unijnych..Analiza wypalenia zawodowego jako determinanta systemu motywacyjnego na
przykladzie wojewodzkiej przychodni stomatologicznej w krakowie.Private banking jako usluga bankowa dla
osob zamoznych na przykladzie bre banku sa.Marketing aptek a decyzje zakupowe klientow (na przykladzie
aptek w ostrolece i lomzy).System motywowania pracownikow w organizacji publicznej na przykladzie
agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w brzesku.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj centrow
logistycznych a infrastruktura transportowa w regionie (na przykladzie regionu lodzkiego).Pijpers- guus. information overload : a system for better managing everyday data .Badanie potrzeb szkoleniowych jako
narzedzie rozwoju personelu w organizacjach.Akcje uprzywilejowane..Rehabilitacja zawodowa i wspieranie
zatrudnienia osob niepelnosprawnych w powiecie przasnyskim.Analiza porownawcza systemow amadeus i
galileo.Kredyt hipoteczny jako element polityki produktu bankow na przykladzie planow finansowych
multibanku.Rola i wykorzystanie internetu w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstw.Procedura
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Ksztaltowanie kultury organizacyjnej w
przedsiebiorstwie turystycznym.praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing na rynku nieruchomosci.Rola
zapasow w polityce rachunkowosci przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego lubawa
s. A. .Mozliwosci zwiekszania potencjalu internacjonalizacji firm poprzez strategie wymiany
miedzynarodowej- na przykladzie regionu west midlans w wielkiej brytanii. Lekcje dla polski..Jakosc w
turystyce uzdrowiskowej na przykladzie osrodka fundacji ochrony zdrowia inwalidow.Finansowanie
marketingu a publicznosc w teatrze muzycznym w lodzi w latach 2007-2010.Fuzje transgraniczne w prawie
europejskim i polskim.Monitorowanie satysfakcji pacjentow jako instrument diagnozy systemu zarzadzania
jakoscia (na przykladzie nzoz pasternik).Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci teoretycznej kwestionariusza do
badan stresu organizacyjnego c.l. Coopera i s. Sloana - dla grupy zawodowej sprzedawcow w sklepach
tchibo..Obciazenie emocjonalne pracownikow urzedu miejskiego w kontakcie z klientem.Przydatnosc
sprawozdan finansowych w analizie retrospektywnej i prospektywnej na przykladzie zakladow sprzetu
precyzyjnego niewiadow s.a..Projektowanie technologii i organizacji budynkow mieszkaniowych w aspekcie
czasu i kosztu z zastosowaniem metod sieciowych praca inzynierska budownictwo.Fundusze strukturalne w
procesach aktywizacji zawodowej osob niepelnosprawnych.Strategia produktowa w ksztaltowaniu
konkurencyjnosci firmy paul hartmann polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Programy
zorientowane na male i srednie przedsiebiorstwa w strategii pko bp s.a..Analiza kosztow i wydatkow
jednostki budzetowej na przykladzie osrodka szkolenia sluzby wieziennej w kulach w latach 20072009.Kreowanie wyniku finansowego w kontekscie sprawowania nadzoru korporacyjnego spolek.Stachlukasz. - spoleczenstwa panstw nowych czlonkow unii europejskiej z 2004 roku wobec integracji z jej
s.Analiza i prognoza wykorzystania srodkow finansowych programu operacyjnego kapital ludzki w latach
2007-2013.Relacje miedzyludzkie w malych i srednich przedsiebiorstwach regionu lancuckiego i
przemyskiego.Udzial radcy prawnego w postepowaniu karnym.Inwestycje a wzrost gospodarczy. Analiza na
przykladzie wybranych krajow oecd w latach 1960-2000..Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki z o.o. Alfa.Pisanie prac maturalnych.Proces- analiza i ocena wdrozenia systemu erp na
przykladzie przedsiebiorstwa topaz.Marketing terytorialny miasta lodz.Analiza ekonomiczno-finansowa
rehau sp. Zo.o. W latach 2001-2005 jako podstawa prawidlowego zarzadzania podmiotem
gospodarczym..praca licencjacka budzet gminy .Ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ocena
ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach na podstawie przedsiebiorstwa przemyslu
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spozywczego..Przedsiewziecia dla wdrozenia systemu haccp w przedsiebiorstwie garmazeryjnym..Umowa
ubezpieczenia (wybrane zagadnienia ochrony ubezpieczajacych- ubezpieczonych i uprawnionych z umow
ubezpieczenia)..Formy ewidencji podatkowej w malych podmiotach gospodarczych.Motywacja pracownikow
we wspolczesnych przedsiebiorstwach na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Zarzadzanie procesami
transportowymi w przedsiebiorstwie dzialajacym na rynku miedzynarodowym na przykladzie firmy rasecretail.Obowiazek alimentacyjny i sposoby jego egzekwowania.Satysfakcja i lojalnosc klientow na przykladzie
fortis bank polska s.a..Najwyzsza izba kontroli jako konstytucyjny organ kontroli panstwowej..Wplyw zmian w
przepisach podatkowych na budzet panstwa w kontekscie przystapienia polski do ue.Referendum lokalne
jako forma bezposredniego udzialu czlonkow wspolnoty samorzadowej w polityce lokalnej..Rola agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w finansowaniu rolnictwa w polsce.Analiza koncepcji just in time
pod wzgledem poprawy efektywnosci przedsiebiorstwa.Innowacyjne podejscie do bankowosci na
przykladzie alior banku.Sources of legal validity.Model polskiej skargi konstytucyjnej.Rozwoj gospodarczy
wojewodztwa lubelskiego w latach 2005-2010.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczna
przedsiebiorstwa inter cars s.a..Przestepczosc zorganizowana..Finansowanie malych i srednich
przedsiebiorstw na tle innych form wsparcia panstwa.Promocja miasta czestochowa i jej rezultaty..Zasada
vim vi repellere licet w polskim systemie karnym.Budowanie relacji z klientami za pomoca narzedzi
marketingu internetowego.Klauzula porzadku publicznego w miedzynarodowym arbitrazu
handlowym.Podatnik vat w polskim systemie podatkowym.Ewolucja swobody swiadczenia uslug na rynku
wewnetrznym unii europejskiej.Termin w umowie przedwstepnej.Zarzadzanie sektorem ochrony zdrowia w
polsce i w unii europejskiej.Projekt renowacji ulic i placu fragmentu czesci zabytkowej miasta (miasto do
ustalenia- rocznie 3 tematy). Praca inzynierska budownictwo.Produkt i dystrybucja jako elementy
marketingu mix na przykladzie firmy gaz centrum sp. Z o.o..Squeeze out jako instrument ochrony wiekszosci
przed naduzywaniem praw przez mniejszosc w spolce akcyjnej.Wykorzystanie metod analizy finansowej przy
badaniu zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa.Rolnictwo polskie w aspekcie procesow integracyjnych unii
europejskiej..Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi na podstawie przedsiebiorstwa mpk w
czestochowie.Wywiad gospodarczy jako nowa koncepcja zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy
wpbk bis..Aktywizacja osob bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w opolu.Gromadzenie
iwykorzytywanie dowodow prywatnych w procesie karnym.Bancassurance. Zwiazki bankowoubezpieczeniowe na przykladzie multibanku.Identyfikacja logistycznego procesu obslugi klienta jako
podstawa ksztaltowania przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw..Systemy logistyczne zaopatrzenia i
dystrybucji przedsiebiorstwa produkcyjnego.Fikcja prawna zatarcia skazania.Niepubliczna dzialalnosc
lecznicza jako dzialalnosc gospodarcza.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy klomnice w latach 2007 -2011.Wspolpraca jednostek samorzadu terytorialnego z organizacjami
pozarzadowymi. Na przykladzie urzedu miasta oswiecim.Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa jako
instrument budowy konkurencyjnosci firmy.Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa pracy i polityki
spolecznej.Doskonalenie procesu produkcyjnego w zakladzie branzy elektrycznej.Regulacje prawneprzeksztalcenia wlasnosciowe oraz planowane zmiany w rolnictwie na przykladzie sektora cukrowniczego w
polsce w latach 1989-2005.Pomoc w pisaniu pracy.Badanie zadowolenia studentow z uslug edukacyjnych
wydzialu zarzadzania politechniki czestochowskiej - analiza i ocena na wybranej grupie
studentow..Perspektywy przystapienia polski do europejskiej unii gospodarczej i walutowej.Umowy
licencyjne open content.Karty platnicze jako wspolczesna forma rozliczen bezgotowkowych na przykladzie
pko bp w warszawie..Doskonalenie produkcji i jakosci przy wytwarzaniu ekranow ochronnych..Ocena
dzialalnosci promocyjnej gminy turek w internecie.Leasing operacyjny jako forma finansowania
przedsiebiorstwa na podstawie firmy --invado sp. Z o.o..Handel zagraniczny w aspekcie wejscia polski do unii
europejskiej.Stan kleski zywiolowej w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997r.Proba modelowania
czynnikow determinujacych jakosc zycia osob niepelnosprawnych.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej uczelni na przykladzie uniwersytetu
jagiellonskiego..Motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwie na przykladzie gorazdze cement s.a..Rola
promocji w rozwoju regionu turystycznego na przykladzie powiatu zawiercianskiego.Wplyw wykorzystania
nowoczesnych rozwiazan z zakresu zarzadzania rozwojem firmy sektora msp na przykladzie firmy top
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mart.Balicki- janusz - imigranci i uchodzcy w unii europejskiej : humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej
.Organizacja i zarzadzanie marketingiem w spoldzielni mleczarskiej na przykladzie osm piatnica.Controlling
personalny w przedsiebiorstwie na przykladzie hotelu park villa..Zarzadzanie ryzykiem bankowym w bankach
spoldzielczych w swietle nowej umowy kapitalowej na przykladzie banku spoldzielczego w
szczekocinach.Atrakcyjnosc turystyczna miasta i gminy ogrodzieniec.Dzialania marketingowe miasta i gminy
na przykladzie miasta chojnice.Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora..Wplyw systemow
motywacyjnych na tworzenie przewagi konkurencyjnej.Wybrane metody i narzedzia stosowane do
doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w firmie fideltronik.Rozanski- jerzy (1949- ). Red. - ocena profili i
kierunkow ksztalcenia na poziomie srednim i wyzszym w kontekscie zapotrzebo.Pisanie prac praca.Srodki
trwale malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiortwa zimny sp. Zo.o..Znaczenie rekrutacji
w ksztaltowaniu kapitalu ludzkiego organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa multimat.Niepoczytalnosc
jako okolicznosc wylaczajaca odpowiedzialnosc karna (art 31 kkz 1997 roku).Teoretyczne uwarunkowania i
praktyczna realizacja dzialan motywacyjnych- na przykladzie przedsiebiorstwa komunikacyjnego.Sposoby
motywowania ludzi do pracy na przykladzie firmy x.Wplyw agroturystyki na rozwoj gminy na przykladzie
gminy daleszyce.Wykorzystanie wybranych elementow systemu logistycznego do optymalizacji dzialan firmy
x.Nowe funkcje zabytkowych palacow lodzi..Zabytkowe zamki wojewodztwa podkarpackiego jako obiekty
hotelarskie.Rola kadry kierowniczej w zarzadzaniu organizacja - funkcje i zadania..Negocjacje jako jedno z
narzedzi rozwiazywania konfliktow w organizacji.Charakterystyka systemu. Motywowanie pracownikow na
przykladzie przedsiebiorstwa pge kwb belchatow.Globalizacja i internacjonalizacja uslug bankowych na
przykladzie citigroup.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Motywacja w
zarzadzaniu - system motywacyjny a preferencje pracownikow..Efektywnosc zarzadzania zapasami. Badanie
na przykladzie przedsiebiorstwa „x”.Immisje posrednie i bezposrednie jako podstawa roszczenia
negatoryjnego.Slawinski- andrzej (1951- ). - nauki spoleczne wobec kryzysu na rynkach finansowych .Cooterrobert. - ekonomiczna analiza prawa .Tematy prac licencjackich z rachunkowosci.Przestepstwa przeciwko
ochronie informacji niejwnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Motywacja
pracownikow jako kluczowy element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie poczty polskiej
s.a..Model podatkowego postepowania owolawczego..Zakaz konkurecji w kodeksie pracy..Ustroj sadow
administracyjnych w polsce.Prawa samotnych rodzicow w polsce.Rola i znaczenie programow odnowy wsi w
wielofunkcyjnym rozwoju obszarow wiejskich wojewodztwa opolskiego..Analiza porownawcza dochodow
budzetowych gmin na przykladzie gminy ostrow wielkopolski i gminy sieroszewice.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena jakosci oferowanej przez pkn orlen s.a..Pisanie prac magisterskich krakow.Podzial quoad
usum.Praca licencjacka przyklady.Cudzoziemiec jako nabywca nieruchomosci polozonych w polsce.Zastaw na
akcjach w obrocie tradycyjnym i na rynku kapitalowym.Zastosowanie nowoczesnych koncepcji i technik w
zarzadzaniu sportem na przykladzie klubu pilkarskiego wisla krakow ssa.Rola kadry kierowniczej w
efektywnym funkcjonowaniu firmy transportowej.Zarzadzanie rozwojem systemow innowacyjnych w
polsce..Prace licencjacka.Reklama w internecie. Wybrane zagadnienia prawne.Wybory komunalne na
przykladzie gminy gora sw. Malgorzaty.Wewnetrzny audyt jakosci jako narzedzie zarzadzania w
gminie..Marketingowy fenomen sportowca indywidualisty na przykladzie roberta korzeniowskiego.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sekurytyzacja jako nowy instrument finansowania
dzialalnosci gospodarczej.Funkcjonowanie otwartych funduszy inwestycyjnych zrownowazonych na
przykladzie bz wbk fio arka.Finansowanie inwestycji w przedsiebiorstwie komunalnym.Tradycyjne i
nowoczesne formy rekrutacji w ocenie specjalistow z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi..Analiza
bezrobocia w myszkowie i powiecie myszkowskim w latach 2008-2010.Procesy produkcyjno-logistyczne w
badanej firmie..Rachunek kosztow we wspolnocie mieszkaniowej.Podatek naliczony w podatku od towarow i
uslug.Materialno-prawne aspekty odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych.Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej w swietle ustawy o
dzialalnosci leczniczej.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy
polaniec w latach 2002-2006.Polski model sluzby cywilnej na tle ustawy..Dowod z zeznan swiadka w procesie
karnym.Zapobieganie i zwalczanie demoralizacji i przestepczosci nieletnich w prawie polskim.Osoba prawna
jako podmiot prawa cywilnego.praca licencjacka budzet gminy .Elastycznosc na rynku pracy.praca licencjacka
..

..
budzet gminy .Ocena dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa victus w latach 2005 - 2007.Groszyk- henryk
(1926- ). Red. - pro scientia et disciplina : ksiega jubileuszowa z okazji 50-lecia studenckiego kola
naukowego.Analiza i ocena strategii marketingowej w uslugach bankowych na przykladzie mbanku.Rozwoj
logistyki polskich przedsiebiorstw w uwarunkowaniach europejskich i globalnych.Leasing jako alternatywne
zrodlo finansowania w jednostce gospodarczej.Wycena kapitalu intelektualnego przedsiebiorstwa na
przykladzie firm z sektora bankowego.Analiza i ocena systemu motywacyjnego na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego dombud.Jak pisac prace licencjacka.Handel dziecmi.Kierowanie
zespolami pracowniczymi w trudnych czasach niepewnosci i strachu zwiazanego z recesja gospodarcza na
przykladzie firmy aviva..Polityka rozwoju gospodarczego w powiecie na przykladzie lowicza.Teoretyczne i
praktyczne aspekty wdrazania controllingu (na przykladzie kaliskich zakladow garbarskich s.a).Koncepcja
zarzadzania wartoscia dla akcjonariuszy w dzialalnosci wspolczesnych przedsiebiorstw.System ubezpieczen
gmin w polsce jako instrument zarzadzania ryzykiem.Bilans oraz rachunek zyskow i strat jako zrodlo
informacji kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie bruk sp. Zo.o. W lisowie.Stasiak- andrzej. Red. - kultura i
turystyka - razem- ale jak? : praca zbiorowa .Zastosowanie strategicznej karty wynikow w procesie
zarzadzania wartoscia przedsiebiorstwa.Transport i spedycja- jako element procesu logistycznego na
podstawie firmy db schenker.Instytucja swiadka a konstytucyjne i kodeksowe zasady procedury karnej
.Obsluga handlu zagranicznego w banku spoldzielczym w skierniewicach.Struktura organizacyjna samorzadu
terytorialnego polski i szwecji.Praca licencjacka pedagogika.Wolnosc slowa w polskiej rzeczypospolitej
ludowej oraz rzeczypospolitej polskiej.Obligacje jako instrument finansowy w gospodarce polskiej.Badanie
satysfakcji pracownikow w organizacji (na przykladzie zakladu produkcyjnego irga).Prawo miedzynarodowe
publiczne.praca licencjacka budzet gminy .Zjawisko przestepczosci zorganizowanej w polsce oraz w
wybranych krajach swiata.Charakterystyka wynagrodzen pracowniczych i menedzerskich.Wplyw zarzadzania
kapitalem obrotowym na wyniki ekonomiczne przedsiebiorstwa.System magazynowania w przemysle
spozywczym na przykladzie przedsiebiorstwa x..Zemsta jako motyw popelniania przestepstw.Programy
pomocowe dla nowopowstajacych przedsiebiorstw na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
belchatowie.Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy..Projekt posadzki przemyslowej w hali
parterowej o powierzchni 200 m2. Praca inzynierska budownictwo.Praca magisterska logistyka.Niezgodnosci
w produkcji walcow hutniczych.Analiza wskaznikowa jako metoda oceny sytuacji ekonomicznej na
przykladzie przedsiebiorstwa lsi s.a. w latach 2005-2007.Koszty rodzajowe jako przedmiot badan
analitycznych na przykladzie zakladu komunalnego.Narkobiznes.Weryfikacja struktury czynnikowej
kwestionariusza osi autorstwa c. Coopera i s. Sloana - grupa zawodowa bankowcy..Marketingowa specyfika
dzialalnosci organizacji pozarzadowych.Porownawcza analiza efektywnosci funkcjonowania grup
kapitalowych na przykladzie lufthansy i finnaira..Uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej
w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Model
zarzadzania uslugami hotelarskimi na przykladzie hosteli.Rola bankow centralnych w historii stanow
zjednoczonych w kontekscie austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego..Przestepstwo handlu
ludzmi.Planowanie dzialan z zakresu marketingu bankowego w oparciu o nowo wprowadzany produkt w
mbanku.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w procesie zarzadzania projektami (na przykladzie telekomunikacji
polskiej s.a.).praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Proces zarzadzania wiedza
chroniona (jawna i utajniona) w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a. w konieczkach.praca
licencjacka budzet gminy .Diagnoza poziomu rozwoju instytucjonalnego urzedu gminy w obszarze
zarzadzania kadrami..praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie jakosci uslug bankowych.System
informatyczny wspomagajacy zarzadzanie malym przedsiebiorstwem - serwis elektroniczny.Wplyw podatkow
i oplat na funkcjonowanie gminy na przykladzie gminy olsztyn w latach 2004-2007.Ocena zdolnosci
kredytowej i procedury udzielania kredytow konsumpcyjnych.Programy lojalnosciowe w swietle wynikow
badan empirycznych.Marketing uslug na przykladzie szpitala w czestochowie.Ryzyko kredytowe w procesie
zarzadzania bankiem komercyjnym na przykladzie banku ing slaskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Prawo swiadka do odmowy zeznan w postepowaniu karnym..Logistyka imprez masowych.Rynek uslug
hotelarskich w czestochowie na przykladzie dzialalnosci hotelu grand.Wykorzystanie elementow promocji w
organizacji kulturalnej..Instytucja prezydenta rp w okresie przemian ustrojowych w polsce w latach 1989 ..
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1997..Znaczenie wolumenu w analizie technicznej na przykladzie kontraktow terminowych na
wig20..Promocja turystyki na poziomie lokalnym - przyklad gminy kalety.Wplyw stylu kierowania na
zaangazowanie pracownikow na przykladzie wybranych placowek oswiatowych gminy strzelce
opolskie..Niesprawcze postacie przestepnego wspoldzialania.zrodla finansowania dzialalnosci inwestycyjnej
gminy mszczonow w latach 2002 - 2005.Ewolucja nadzoru finansowego w polsce..Reklamacje jako
wyznacznik standardu obslugi klienta na przykladzie firmy promet trans sp. Z o.o..Analiza finansowa kuznizawadzkie sp. Z o.o. na podstawie sprawozdan finansowych..Postepowanie upominawcze w polskim
procesie cywilnym.Gospodarka budzetowa a inwestycje jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy poczesna.Wybrane metody zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Szkolenia personelu jako
istotny czynnik tworzenia sukcesu firmy mcdonalds.Analiza efektywnosci systemow logistycznych w
przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Ochrona praw konsumenta w handlu internetowym..praca licencjacka
budzet gminy .Ocena funkcjonowania systemu motywowania pracownikow w wybranej firmy xxx.Kapital
zakladowy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia w swietle ustawodawstwa polskiego- na tle
francuskiej spolki kapitalowej.Podmioty prawa obrotu nieruchomosciami rolnymi.Garczarczyk- jozef. Red. rynek uslug finansowych a koniunktura gospodarcza .Efektywnosc promocji w internecie.Podatki
dochodowe w polsce oraz niemczech. Analiza porownawcza..System ekozarzadzania i audytu emas jako
instrument zintegrowanej ochrony srodowiska.praca licencjacka budzet gminy .Dostosowanie spolki pkp
cargo s.a. do wymogow unii europejskiej .strategia i jej rozwoj..praca licencjacka budzet gminy .Relacja z
klientem jako podstawa marketingu w hotelarstwie.segmentacja rynku uslug hotelarskich w powiecie
zawiercianskim.Organizacja i funkcjonowanie firmy mp-trans na europejskim rynku uslug
transportowych.Tasner- michael - blitzmarketing : praktyczny przewodnik po narzedziach web 3.0 .praca
licencjacka budzet gminy .Finansowe instrumenty wspierania malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie wojewodztwa opolskiego..Ocena pozycji rynkowej przedsiebiorstwa forte s.a. na tle branzy
meblarskiej w polsce.Zarzadzanie organizacja typu non profit na przykladzie domu pomocy
spolecznej.Jozwiak- jadwiga. - sprzedaz towarow : zajecia w pracowni : kwalifikacja a.18.2 : podrecznik do
nauki zawodu tec.Komunikacja marketingowa urzedu miasta na przykladzie urzedu miasta lodzi.Ewolucja
prawnokarnej reakcji na przestepstwa o charakterze pedofilskim w kodyfikacjach karnych od 1932
r..Optymalizacja obciazen podatkowych osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza..Marketing
uslug na przykladzie hotelu mercure patria czestochowa.System ubezpieczenia spolecznego osob
prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie
przed wojewodzkim sadem administracyjnym z punktu widzenia sedziego sprawozdawcy. Wybrane
zagadnienia..Mikrofirmy i ich rozwoj na terenie gminy biala..Koncepcja dzialalnosci marketingowej w
internecie przedsiebiorstwa woz-mar.Skarga w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Rola centrum
dystrybucji w logistycznym lancuchu przeplywu towarow w polsce.Kierunki harmonizacji rachunkowosci
polskiej z rozwiazaniami swiatowymi w zakresie polaczen jednostek gospodarczych.Wycena aktywow a
wynik finansowy przedsiebiorstwa produkcyjnego x.Instytucja skargi konstytucyjnej.Srodki przymusu w
egzekucji sadowej.Powolanie- struktura i dzialalnosc rady ministrow w polsce.Wplyw zarzadzania zasobami
ludzkimi na relacje z klientami.Podstawy budowy strategii rozwoju miasta nowy targ.Rentownosc
podstawowej dzialalnosci przedsiebiorstwa - ujecie ksiegowe i sprawozdawcze.Rola i znaczenie systemu
motywacyjnego i szkolen w gospodarowaniu zasobami ludzkimi na przykladzie jurajskiego banku
spoldzielczego w niegowie.Ustroj miasta krakowa na przelomie xix i xx wieku.Instrumenty bankowosci
elektronicznej na przykladzie banku spoldzielczego towarzystwa oszczednosciowo-pozyczkowego pa-co bank
w pabianicach.Praca licencjacka tematy.Analiza struktury bezrobocia i sposoby jego ograniczania w
wojewodztwie lodzkim w latach 2002-2006.Optymalne zrodla finansowania inwestycji na przykladzie
firmy..Status prawny partii politycznych w polsce po 1989 roku.Prawo do firmy i jego ochrona w kodeksie
cywilnym.Determinanty jakosci przy wytwarzaniu pasz..Innowacyjne uslugi bankowe jako czynnik
ksztaltujacy przewage konkurencyjna w bankowosci detalicznej.Analiza sytuacji finansowej banku
zachodniego wbk s.a..Opodatkowanie akcyza energii elektrycznej w polsce na tle regulacji unii
europejskiej.Efekty wdrazania projektow europejskich w powiatowym urzedzie pracy w klobucku.praca
licencjacka budzet gminy .Spoleczne uwarunkowania przestepczosci nieletnich.Wykorzystanie funduszy unii
..
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europejskiej w powiecie skierniewickim w latach 2007-2013.Zakres przejscia autorskich praw majatkowych z
umowy.Strategia personalna w malym przedsiebiorstwie na przykladzie firm mk-bud i dammar.Analiza
efektywnosci gospodarowania srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie jamar w latach 2007 - 2009.Zakaz
konkurencji w kodeksie pracy.Analiza porownawcza wplywu realizacji projektow wspolfinansowanych z ue na
rozwoj gmin pajeczno i popow.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..Instytucja malego swiadka koronego.praca licencjacka budzet gminy .Wydatki majatkowe
samorzadu wojewodztwa slaskiego na ochrone zdrowia w latach 2001 - 2005.Prawo ochrony srodowiska w
unii europejskiej.Przestepstwo uporczywego nekania - zasadnosc kryminalizacji- analiza i ocena zmian
wprowadzajacych art. 190a k.k..Zarzadzanie logistyczne w procesach obslugi klienta (na przykladzie
wybranych firm).Zarzadzanie projektem festiwalowym na przykladzie lata artystycznego koncertow na
najpiekniejszych dziedzincach krakowa i festiwalu muzyki tradycyjnej rozstaje.Rozporzadzenie prawem
ochronnym na znak towarowy.Rola i udzial rzecznika praw obywatelskich w ogolnym postepowaniu
administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa rekor..Uwarunkowania i
prognozy bezpieczenstwa energetycznego polski.Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie..Koszty i korzysci
zwiazane z przystapieniem polski do strefy euro.Komputerowe wspomaganie procesow ksiegowofinansowych w malym przedsiebiorstwie na przykladzie programu fakt.Gospodarstwo rolne jako skladnik
majatku malzonkow.Rozwoj infrastruktury terytorialnej na przykladzie gminy gomunice.Strategia dzialan
marketingowych na przykladzie firmy kurierskiej dhl express (poland) sp. Z o. O..E - administracja jako
instrument zarzadzania w urzedach powiatowych wojewodztwa malopolskiego..Ocena dzialalnosci
kredytowej banku na przykladzie invest - banku s.a..Diagnoza rozwoju rynku nieruchomosci mieszkaniowych
na przykladzie miasta czestochowy.Dopuszczalnosc wypowiadania terminowych umow o prace.Ocena
dzialalnosci inwestycyjnej gminy zgierz.Proces przejscia z podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow na
ksiegi rachunkowe na podstawie przedsiebiorstwa p.p.h.u.prosper s.c..praca licencjacka budzet gminy
.Ewolucja miedzynarodowego funduszu walutowego w latach 1944-2010.Analiza rentownosci aktywow
jednostki gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji s.a. okregu
czestochowskiego w latach 2003 - 2005.Pierwszy biznes-otwieranie dzialalnosci gospodarczej.Planowanie
finansowe w procesach planistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa rachell.Dylematy demokracji w
kontekscie funkcjonowania iii rzeczypospolitej.Rola europejskiego banku centralnego w zakresie wspierania
dzialania systemow platniczych.Dzialalnosc kredytowa i depozytowa bankow..Gospodarka magazynowa jako
integralna czesc systemu logistycznego przedsiebiorstwa.Ocena pracy pracownika i sposoby motywowania w
firmie transportowo-spedycyjnej.Analiza porownawcza oferty wybranych produktow bankowych
skierowanych do klienta indywidualnego..Wybrane funkcje konsularne zwiazane z udzielaniem pomocy i
ochrony obywatelom panstwa wysylajacego- ktorzy znajduja sie w panstwie przyjmujacym.praca licencjacka
budzet gminy .Rzecznik praw obywatelskich jako konstytucyjny i niezalezny organ kontroli panstwa i ochrony
prawa.Inwestycja celu publicznego w swietle regulacji prawnych procesu inwestycyjnobudowlanego.Problemy rozwoju sektora malych przedsiebiorstw w polsce.Prace licencjackie po
angielsku.Instrumenty karnoprawnej reakcji na przykladzie leczniczych srodkow
zabezpieczajacych.Kryminologia.System motywacji i ocen pracowniczych stosowanych w agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w krakowie.Zarzadzanie pracownikami 45+ badanie opinii
studentow.Instytucja mediacji w polskiej kodyfikacji karnej. Teoria i praktyka..Podatki dochodowe- jako
zrodlo finansowania budzetu panstwa.praca licencjacka budzet gminy .Proces komercjalizacji i prywatyzacji
na przykladzie prim --chemorozruch sp. Z o.o..Kontrakt wojewodzki.Ocena jakosci uslug przez klientow
zakladu ubezpieczen majatkowych.Kontakt skazanego ze swiatem zewnetrznym poprzez
zatrudnienie.Marketing bankowy jako determinanta konkurencyjnosci banku..Rozwoj i analiza funkcjonalna
poligraficznych urzadzen wielofunkcyjnych w przedsiebiorstwach..Tematy prac licencjackich
administracja.Konwergencja czy dywergencja regionalna w polsce? - rola programow pomocowych unii
europejskiej.Polskie rolnictwo po przystapieniu do unii europejskiej.Skutecznosc programow
przeciwdzialania bezrobociu w wojewodztwie malopolskim w latach 2000-2005.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Inwestycje w przedsiebiorstwie.Six
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sigma- ideologia poprawy jakosci w sgl carbon polska s.a..System wynagrodzen jako element zarzadzania
przedsiebiorstwem.Wymiana handlowa polski z krajami unii europejskiej przed i po akcesji.Muzeum nie tylko
dla muzealnikow. O roli muzeow i marketingu w muzeach na przykladzie nocy muzeow- dnia otwartych drzwi
muzeow krakowskich i muzeobrania..Systemy motywowania pracownikow w urzedzie miasta plock.Pisanie
prac dyplomowych cennik.praca licencjacka budzet gminy .Rola samorzadow lokalnych w rozwoju turystyki
na przykladzie powiatu wadowickiego.Mozliwosci wspierania innowacji w aglomeracji lodzkiej na
przykladzie centrum transferu technologii na uniwersytecie lodzkim.Kultura organizacyjna i jej wplyw na
ksztaltowanie klimatu pracy.Praca licencjacka przyklady.Budowanie przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstwa poprzez analize lancucha wartosci na podstawie firmy eko-region sp. Z o.o..Turystyka jako
kierunek rozwoju lokolnego w straetgii gminy miedzno.Zasady wspolpracy polski z miedzynarodowym
trybunalem karnym w swietle kodeksu postepowania karnego.Wplyw dostepnosci transportowej ze
szczegolnym uwzglednieniem transporu lotniczego na rozwoj regionu lodzkiego.praca licencjacka budzet
gminy .Szablon pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Ubezpieczenie spoleczne rolnikow
prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza. Zmiany w systemie rolniczych ubezpieczen
spolecznych..Rola programow lojalnosciowych w umacnianiu pozycji przedsiebiorstw na rynku..Kredyty
obrotowe na dzialalnosc gospodarcza dla malych i srednich przedsiebiiorstw na przykladzie pko banku
polskiego s.a. oddziala w ostrolece.Ekonomiczno-spoleczne aspekty poakcesyjnych migracji zewnetrznych w
skali lokalnej na przykladzie miejscowosci wroblin - gmina glogowek..Mysl ustrojowa i spoleczna wojciecha
gutkowskiego.Srodki trwale i amortyzacja..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie instumentow
marketingowych w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olsztyn.praca licencjacka
budzet gminy .Polityka finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pieszyce w
latach 2002-2006.Opodatkowanie przedsiebiorstw w polsce na przykladzie przedsiebiorstwa ice-full sp. Z
o.o..Tematy pracy magisterskiej.Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’12
.Spelnienie kryteriow konwergencji - warunek przyjecia polski do unii ekonomicznej i monetarnej.Stelmachjerzy (1954- ). Red. - analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych .praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc marketingowa firmy na rynku zywnosci na przykladzie nestle s.a..Instrumenty i bariery w
polityce wspierania inicjatyw klastrowych na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Rola koordynatora w
rozwoju nowoczesnej struktury klastrowej.Motywacja pracownicza a efektywne zarzadzanie zasobami
ludzkimi - w swietle badan porownawczych w wybranych przedsiebiorstwach.Czynniki naplywu
bezposrednich inwestycji zagranicznych do wojewodztwa podlaskiego w latach 2007-2012 .Gwarancja i
reklamacja jako instrument ochrony konsumenta w polityce unii europejskiej.Badanie rozwoju wiedzy z
dziedziny rachunkowosci zarzadczej w latach 1996-2010.Strategie marketingowe w uslugach
ubezpieczeniowych na przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego winterthur zycie s.a..Znaczenie drzwi
otwartych dla firmy avon.Pozycja ustrojowa senatu na tle konstytucji polskich w xx w..Znieslawienie.Zakres
pelnomocnictwa procesowego w postepowaniu cywilnym.Przykladowe tematy prac licencjackich.praca
licencjacka budzet gminy .Kompetencje pokolenia x- y- z..Porownanie stylow kierowania organizacja na
przykladzie pko bp i citybanku.Roboty budowlane jako przedmiot zamowien publicznych na przykladzie
termmodernizacji szkoly podstawowej nr 1 w brzezinach.Analiza marketingu mix w malym przedsiebiorstwie
na przykladzie firmy eurodoor.Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy
ogrodzieniec.Skuteczne zarzadzanie w organizacjach pozarzadowych na przykladzie fundacji dzielo nowego
tysiaclecia..Pedagogika prace licencjackie.Optymalizacja procesow w organizacji na przykladzie biura
nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Pelnomocnictwo w prawie prywatnym
miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Karty platnicze jako forma rozliczen pienieznych w
ofercie banku ing bank slaski.Status deputowanego w polsce na tle wybranych panstw
europejskich.Instytucja swiadka koronnego w polskim procesie karnym.Znaczenie reklamy w dzialaniach
promocyjnych krakowskich festiwali.Strategia rozwoju gminy pietrowice wielkie.Analiza strategiczna
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy zagiel s.a..Ocena doboru zawodowego na przykladzie specjalistu ds
plac.Zarzadzanie sprzedaza uslug finansowych w organizacji (na przykladzie ovb allfinanz)..Teoria prawa i
systemow politycznych.Instrumenty rozwoju przedsiebiorczosci w gminie pajeczno.Pisanie prac licencjackich
bialystok.Strategia rozwoju firmy vds z ograniczona odpowiedzialnoscia.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym
..

..
banku komercyjnego na przykladzie ing banku slaskiego s.a. oddzialu w belchatowie..Efektywnosc szkolen w
firmach x- y- z. Analiza porownawcza..Przygotowanie programu sponsorskiego i jego skutecznosc na
przykladzie ludowego klubu sportowego gol-start w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
rentownosci produktow w systemie controllingu na przykladzie przedsiebiorstwa bma ag.Analiza ryzyka
kredytowego sektora msp w esbanku banku spoldzielczym w radomsku w latach 2005 - 2009.praca
licencjacka budzet gminy .Srodki prawne nadzoru bankowego.Instytucjonalne i finansowe wspomaganie
malych i srednich przedsiebiorstw.Rozwoj przedsiebiorstwa tsl w polsce na przykladzie firmy x.Logistyka w
przedsiebiorstwie..Wypadek komunikacyjny w ruchu ladowym.Zarzadzanie jakoscia i produkcja w zakladzie
wedliniarskim.Rozwoj spoleczno-ekonomiczny gmin wiejskich (analiza na przykladzie gminy
rzewnie).Reklama jako jedno z narzedzi marketingowych jej wplyw na sprzedaz produktu. Analiza na
wybranym przykladzie..Socjologia prace magisterskie.Innowacje technologiczne w lancuchu dostaw na
przykladzie rfid.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka o policji.Aplikacja infokred 3 - przyklad
sysytemu informatycznego wspomagajacego podejmowanie decyzji kredytowych.Kredyt mieszkaniowy i
hipoteczny w dzialalnosci banku.Ocena finansowa efektywnosci uslug bankowosci elektronicznej ing banku
slaskiego 2002-2006.praca licencjacka budzet gminy .Gmina czorsztyn jako regionalny produkt
turystyczny.Podatek od towarow i uslug w swietle polskich uregulowan prawnych.Logistyka obslugi klienta w
wybranym przedsiebiorstwie.Proces uzyskania pozwolenia na budowe w polskim systemie prawnym.Zbieg
postepowania sadowoadministracyjnego i nadzwyczajnych postepowan
wewnatrzadministracyjnych.Odpowiedzialna moda - w kierunku ewaluacji sposobow zarzadzania w
globalnym przemysle odziezowym..Sklad sadu arbitrazowego na gruncie prawa modelowego uncitral oraz
jego implementacji w prawie polskim i francuskim..Obszary aktywnosci gospodarczej w wojewodztwie
opolskim..Proces restrukturyzacji przedsiebiorstw paszowych na przykladzie wytworni pasz koudijs w
leczycy.Analiza fundamentalna w ocenie ryzyka inwestycji w akcje.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w
spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia sedal..Kultura organizacyjna jako czynnik determinujacy
zarzadzanie jakoscia w szkole.Specyfika gospodarowania gminnym zasobem nieruchomosci w miescie
sredniej wielkosci na przykladzie pabianic.praca licencjacka budzet gminy .Zdolnosc kredytowa malych i
srednich firm na przykladzie przedsiebiorstwa makroll.Wspieranie malych i srednich przedsiebiorstw z
funduszy unijnych.Wykorzystanie reklamy i public relations w radiu eska.Zabezpieczenie majatkowe w
postepowaniu karnym.Promocyjne mix uslug bankowych na przykladzie esbanku banku
spoldzielczego.Pracoholizm a wypalenie zawodowe na przkladzie wspolczesnych organizcji
korporacyjnych.Chorob- roman. - mozliwosci rozwoju powiazan integracyjnych rolnictwa z przemyslem
spozywczym : (na przykl.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka rozbrojenia w prawie
miedzynarodowym publicznym.Wplyw kryzysu w gospodarce na motywacje i relacje interpersonalne
pracownikow pkp plk w czestochowie..Rozpowszechnianie wizerunku osob powszechnie znanych.Analiza i
ocena zastosowania marketingu internetowego w branzy komputerowej na przykladzie sklepu
internetowego primakomp.Wybrane kryminalistyczne aspekty przestepstwa zgwalcenia.Determinanty
wyboru uczelni wyzszej przez maturzystow a promocja wydzialu zarzadzania ul.Instytucja wznowienia
postepowania w postepowaniu cywilnym.Dobor pracownikow na przykladzie ppup poczta polska.Transport
intermodalny w europie i w polsce.Wplyw form pasywnych na zwalczanie bezrobocia i aktywnosc zawodowa
ludnosci w polsce w latach 2002-2006.praca licencjacka budzet gminy .Metody i instrumenty zarzadzania
finansowego w banku komercyjnym na przykladzie ing bank slaski s. A. W latach 2007-2008.Organizacje
pozytku publicznego.praca licencjacka budzet gminy .Marketingowe strategie cen firmy fischer polska sp. Z
o.o..Marketing uslug turystycznych ze szczegolnym uwzglednieniem uslug rekreacyjno - sportowych na
przykladzie regionu belchatowskiego.Andrzejczak- donata. - organizowanie sprzedazy : kwalifikacja a.18.1 :
podrecznik do nauki zawodu technik handlowiec-.Ocena srodowiska pracy oraz stosowanych technicznych
srodkow bhp w przedsiebiorstwie przemyslu metalowego..Instytucjonalne i finansowe wspomaganie malych
i srednich przedsiebiorstw.Satysfakcja z pracy - fikcja czy rzeczywistosc?.Pisanie prac na
zamowienie.Wizerunek uczelni lodzkich w swietle opinii studentow.Analiza budzetu gminy mykanow w
latach 2006-2010.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie w. Kruk s.a..Wartosciowanie
stanowisk pracy.Ablewicz- joanna. - terminy ustawowe cywilne i karne .Rola zakladu ubezpieczen
..

..
spolecznych w nowym systemie emerytalnym.Zastaw zwykly i zastaw rejestrowy na majatkowych prawach
autorskich.Zastosowanie narzedzi rachunkowosci zarzadczej w dziale sprzedazy na przykladzie firmy
xyz.Sandler- david h. - nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji : siedem krokow innowacyjnej
sprzedazy.Mediacja gospodarcza.Umorzenie absorbcyjne postepowania jako przejaw zasady oportunizmu w
polskim postepowaniu karnym.Ocena materialnych warunkow pracy na wybranych stanowiskach roboczych
na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego..Gospodarka finansowa organizacji pozarzadowych
na przykladzie polskiego czerwonego krzyza oddzial w krakowie.Ocena ergonomiczna procesu produkcji
poscieli dzieciecej.Piotrowska-trybull- marzena. Red. - relacje jednostki wojskowej z otoczeniem lokalnym
.Porownawcza analiza nosnosci podloza budowlanego w opcjonalnych ujeciach normowych praca
inzynierska budownictwo.Odpowiedzialnosc materialna za szkody w mieniu powierzonym.praca licencjacka
budzet gminy .Koncepcja logistycznej obslugi klienta.Rola marketingu w dzialalnosci teatru na przykladzie
teatru ludowego w krakowie.Projekt techniczny zabezpieczen akustycznych osiedla mieszkaniowego
przylegajacego do wielotorowej trasy kolejowej. Praca inzynierska budownictwo.Status prawny i
kompetencje organow nadzorczych i ich czlonkow w spolkach kapitalowych.Dane informatyczne jako cel
przeprowadzenia przeszukania.Naruszenia monopolu bankowego przez instytucje parabankowe w
polsce.Wspoldzialanie jednostek samorzadu terytorialnego.Plan finansowy jako podstawa gospodarki
finansowej jednostki budzetowej na przykladzie zakladu karnego nr 1 w strzelcach opolskich..Analiza i ocena
jakosci procesu produkcyjnego w firmie produkujacej rury karniszowe..Gwarancja bankowa w teorii i
praktyce dzialalnosci spedycyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty marketingu
personalnego na przykladzie firmy z branzy meblarskiej.Wplyw systemu operacyjnego na wybrane aspekty
bezpieczenstwa danychy w firmie.Badanie opinii pracownikow w obszarze kultury organizacyjnej na
przykladzie würth polska sp. Z o.o..Biuro podrozy.Analiza centrow zakupu w kontekscie marketingu
przemyslowego - porownanie rynku polsko - ukrainskiego i hiszpanskiego w branzy gorniczej - studium
przypadku grupy kapitalowej fasing sa..Analiza wynagrodzen.zrodla finansowania dzialalnosci
deweloperskiej w zakresie rynku nieruchomosci mieszkaniowych.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..Odpowiedzialnosc dyscyplinarna pracownikow
administracji publicznej.Plynnosc finansowa przedsiebiorstwa x..Syntetyczne metody oceny kondycji
finansowej przedsiebiorstw..Wykorzystanie funduszy unijnych z sektorowego programu operacyjnego na
ochrone srodowiska i transport na przykladzie gminy klodawa.System motywacyjny w firmie.Wdrazanie
strategii corporate social responbility w organizacjach pozarzadowych na przykladzie organizacji aisec
polska.Strategie rozwojowe podejmowane przez firmy sektora farmaceutycznego.Specyfika zarzadzania
zasobami ludzkimi w malym przedsiebiorstwie.Praca magisterska pedagogika przedszkolna.Wyjasnienia
oskarzonego jako srodek dowodowy.Wybrane zagadnienia polityki gospodarczej brazylii w ujeciu
historycznym i obecnie.Marketing uslug finansowych i jego wplyw na wizerunek banku nordea.Analiza
efektywnosci gospodarowania srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie jamar w latach 2007 - 2009.Praca
magisterska plan pracy.Praca dyplomowa bhp.Skazanie bez rozprawy jako konsensualna metoda zakonczenia
procesu.praca licencjacka budzet gminy .Cena pracy licencjackiej.Znaczenie programow lojalnosciowych w
budowaniu dlugotrwalych relacji z klientami.Praca magisterska.Syntetyczne metody badania i oceny
zdolnosci kredytowej na przykladzie przedsiebiorstwa x.Motywacja jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie banku x.Zarzadzanie zasobami elementu modelu jakosci w odniesieniu do
przedsiebiorstwa produkujacego szyby..Atrakcyjnosc rynku ubezpieczen turystycznych w polsce na
przykladzie produktow tuir warta s. A..Analiza gospodarki w jednostce samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy kruszyna.Fuzje i przejecia: analiza kosztow i korzysci dla przedsiebiorstw.Struktura handlu
zagranicznego polski przed i po przystapieniu do struktur unii europejskiej.Rekrutacja- selekcja i
wprowadzenie do pracy jako istotne elementy zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie zakladow
miesnych jandar sp. Z o.o..Faktoring jako zrodlo krotkoterminowego finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstw. Studium przypadku..Zabezpieczenia kredytow na przykladzie banku spoldzielczego w
glownie.Polityka wynagrodzen w motywowaniu pracownikow na przykladzie deutsche banku..Zarzadzanie
finansami firmy na przykladzie przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego sandrew.Zimmermann- marian ..
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pojecie administracji publicznej a swobodne uznanie .Trybunal stanu i jego miejsce w systemie organow
wladzy sadowniczej.Powstanie i funkcjonowanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w prawie
rosyjskim.Koncepcja rozwoju i promocji miasta myszkowa..Rozumienie przywodztwa edukacyjnego w
srodowisku profesjonalnym. Studium przypadku.Emisja akcji jako jedno ze zrodel finansowania
przedsiebiorstwa..Weryfikacja nowej metody oceniania pracownikow na przykladzie hotelu novotel krakow
centrum..Zarzadzanie zapasami na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego x..Optymalizacja systemu
produkcyjnego wytwarzania stolarki pvc w swietle zasad toyoty..Instytucjonalne wsparcie przedsiebiorczosci
wsrod studentow - przyklad akademickich inkubatorow przedsiebiorczosci.praca licencjacka budzet gminy
.Seminarium iv r.kat.prawa ustrojowego i porownawczego.Wystepowanie agresji i przemocy a szkolach w
opinii uczniow i nauczycieli. Zanaczenie percepcji problemu dla zarzadzania szkola..Pisanie prac
doktorskich.Poliandria w tybecie a prawna ochrona wartosci..Analiza zjawiska pracy nierejestrowanej w
polsce z uwzglednieniem regulacji prawnych umozliwiajacych ograniczenie skali jego wystepowania.Rola onz
i nato w systemie bezpieczenstwa wspolczesnego swiata.Zarzadzanie mieniem komunalnym gminy na
podstawie zakladu komunalnego kleszczow sp. Z o.o..Badanie zapotrzebowania personelu medycznego na
szkolenia z ekonomii i zarzadzania wybranego szpitala..Praca licencjacka filologia angielska.Mobbing jako
forma patologii w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa prywatnego i instytucji publicznej.Stepienkonrad. - rentownosc a wyplacalnosc przedsiebiorstw .Pisanie prac angielski.Gospodarka samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy sienno.Granice dostepu akcjonariusza do informacji o
spolce.Harmonizacja polityki podatkowej unii europejskiej - stan obecny i perspektywy..Pomoc spoleczna
praca magisterska.Przyczyny wypalenia zawodowego w pracy kuratorow sadowych..Analiza podsystemu
transportu w logistyce przedsiebiorstwa.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania dzialalnosci malych i
mikro przedsiebiorstw.Zamowienia publiczne w gminie radkow w latach 2005-2009..praca licencjacka budzet
gminy .Pisanie prac praca.praca licencjacka budzet gminy .Rejestracja znaku towarowego w polsce i unii
europejskiej.Charakterystyka i ocena dzialalnosci reklamowej radia lodz.Rola sztukiw resocjalizacji doroslych
i nieletnich.Przeksztalcenia wlasnosciowe w spoldzielczosci mieszkaniowej i ich wplyw na realizacje zadan
statutowych na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej w aleksandrowie lodzkim.Pisanie prac
informatyka.Odpowiedzialnosc dostawcy uslug (service providera) za naruszenia praw osob trzecich przez
umieszczenie na serwerze materialow przez uzytkownikow.Zakrzewska- monika. - ochrona srodowiska w
procesie inwestycyjno-budowlanym ...
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