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Odwzorowanie leasingu finansowego i operacyjnego w systemie rachunkowosci stron transakcji.Pomoc
publiczna dla mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Wspolczesne systemy polityczne..Mayhewalan. - ukraine and the european union : financing accelerating integration = ukraina a unia
europejska.Nadzor nad partiami politycznymi w polskim prawie konstytucyjnym..Czynniki majace wplyw na
satysfakcje klientow agencji ochrony osob i mienia.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia bez winy
pracownika .Ksztaltowanie wizerunku jako czynnik wzrostu konkurencyjnosci gminy na przykladzie gminy
stary sacz.Usprawiedliwiona nieobecnosc pracownika w pracy..praca licencjacka budzet gminy .Ocena jakosci
i stabilnosci procesow przy wytwarzaniu sprzetu wentylacyjnego..Budzet jednostki samorzadowej na
przykladzie gminy gabin w latach 2006-2009.Zima- monika. Red. - teczowe rodziny w polsce : prawo a
rodziny lesbijskie i gejowskie .Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci i przez wladze gmin na przykladzie
gminy dobczyce i gminy kleszczow.Legalizacja pobytu cudzodziemcow na terenie rp..Wstep praca
licencjacka.Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych w swietle nowych polskich regulacji.Rola jasnowidza w
postepowaniu przygotowawczym.Zarzadzanie czasem pracy w telewizji nowej generacji „n”.Jedrzejczykwaldemar. - intuicja jako kompetencja menedzerska w teorii i praktyce zarzadzania przedsiebiorstwem
.Marketing wirtualny w dobie spoleczenstwa informacyjnego.Polityka promocyjna polskiej organizacji
turystycznej wobec rynku francuskiego..Turystyka pielgrzymkowa w polsce - ocena jakosci uslug oferowanych
w kalwarii zebrzydowskiej..Ksztaltowanie sie odpowiedzialnosci karnej nieletnich w prawie
polskim.Instrumenty finansowe polityki regionalnej unii europejskiej a rozwoj polskich regionow.Koncesja w
prawie energetycznym.Porozumienia wertykalne w swietle europejskiego prawa konkurencji.Identyfikacja
pozaplacowych czynnikow motywacyjnych w zpow hortex o/przysucha.Motywowanie pracownikow na
przykladzie firmy tp3.Wojtysiak-kotlarski- marcin - teoria przedsiebiorstwa a koncepcje zarzadzania i praktyka
biznesu .Pomoc unijna dla sektora rolnego w powiecie radomszczanskim na przykladzie planu rozwoju
obszarow wiejskich - wspieranie dzialalnosci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania onw.Zarzadzanie gospodarka magazynowa na podstawie firmy amcor flexibles.Neuro
lingwistyczne programowanie w negocjacjach..Postepowanie w sprawach o uniewaznienie
malzenstwa..Analiza strategii inwestycyjnych na rynku kontraktow terminowych w polsce.Rola surowcow
mineralnych w rozwoju gospodarczym kraju z uwzglednieniem europejskich procesow integracyjnych.
Analiza na przykladzie przemyslu miedziowego.Unia gospodarcza i walutowa - geneza- rozwoj i
funkcjonowanie w warunkach kryzysu.Gotowe prace magisterskie.Jak napisac prace licencjacka.praca
licencjacka budzet gminy .Roczna ocena pracownikow nowoczesnym narzedziem zarzadzania zasobami
ludzkimi na podstawie nordea bank polska s.a..Infrastruktura dla rekreacji i wypoczynku na terenie
opola..Dzialalnosc marketingowa w sport hotelu w belchatowie.Egzekucja naleznosci z tytulu podatku
dochodowego od osob fizycznych w lodzi (w latach 2004-2006)..Sytuacja absolwentow wyzszych uczelni w
wojewodztwie opolskim na regionalnym rynku pracy w 2009r..Instytucja bezrobocia w swietle prawa
administracyjnego..Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw z funduszy unijnych.Areszt sledczy przy
ul. Montelupich 7 wczoraj i dzis.Polinski- romuald (1942- ). Red. - polityka inwestycyjna a rozwoj regionalny :
praca zbiorowa .Organizacja i wybrane narzedzia controllingu operacyjnego na podstawie przedsiebiorstwa
..
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produkcyjnego.Prawo z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.praca licencjacka budzet gminy
.Ochrona dobr osobistych w prawie karnym.Ocena pracownikow.Bezrobocie i sposoby jego zwalczania w
powiecie krapkowickim w latach 2001-2006.Dochody podatkowe gminy na przykladzie gmin powiatu
opoczno w latach 2001-2006.praca licencjacka budzet gminy .Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo dochodow
gminy patnow.Zarzadzanie przedsiebiorstwem transportowym x. Analiza efektywnosci procesow
transportowych.Darowizna w polskim prawie podatkowym.Zbilansowana karta wynikow w kontekscie
rozwoju metod pomiaru wynikow jednostek gospodarczych.Wplyw realizacji projektow badawczych na
rozwoj dzialalnosci opiniodawczej instytutu ekspertyz sadowych w krakowie..Patologie w srodowisku
organizacji.Kanaly dostepu i bezpieczenstwo w bankowosci elektronicznej.Segmentacja rynku uslug
hotelarskich w dzielnicy stare miasto w krakowie.Wykorzystywanie metodologii zarzadzania projektami w
uruchamianiu dzialalnosci gospodarczej.Rozumienie dobra dziecka przez dyrektorow- nauczycieli i rodzicowa zarzadzanie przedszkolem..Istota i znaczenie leasingu na przykladzie bre leasing.Wplyw podatku od towaru
i uslug na rynek uslug transportowych.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja pracownikow w sytuacji
zmian wlasnosciowych przedsiebiorstwa.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie lentex
s.a..Dynamika rynku samochodowego w polsce i w rosji.Narzedzia zarzadzania logistycznego w
przedsiebiorstwie spedycyjno-transportowym.Promesa w polskim prawie administracyjnym.Prawo
wlasnosci intelektualnej- mediow i reklamy.praca licencjacka budzet gminy .Teoria prawa i filozofia
prawa.Lancuch dostaw w procesie produkcyjnym firmy x..Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w
latach 2006-2010..Niemozliwosc swiadczenia w polskim kodeksie cywilnym.Niewaznosd testamentu ze
wzgledu na sprzecznosd z zasadami wspolzycia spolecznego.Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu
msp..Zaawansowane edi jako narzedzie optymalizacji lancucha dostaw.Zbieg przepisow kryminalizujacych
naduzycie wladzy funkcjonariusz publicznego i naduzycie zaufania w obrocie gospodarczym oraz oszustwo
gospodarcze na stanowisku kierowniczym..Niedozwolone klauzule umowne w umowach
deweloperskich.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie carboautomatyki.Znaczenie systemu
motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan empirycznych przeprowadzonych w
whirlpool s.a. oddzial we wroclawiu..Wzajemne oddzialywania kultury organizacji i motywacji pracownikow
w roznych organizacjach.Zarzadzanie projektami kultury (na przykladzie projektu lodz europejska stolica
kultury 2016).Pozycja prawna stolicy apostolskiej..Audyt energetyczny dla budynku wielorodzinnego. Praca
inzynierska budownictwo.Analiza korzysci i kosztow pelnego przystapienia polski do unii gospodarczej i
walutowej.Miejskie public relations - promocja miasta przy uzyciu narzedzi public relations na przykladzie
krakowa.Spor kompetencyjny miedzy prezydentem a rada ministrow.Praca magisterska plan pracy.Prace
magisterskie pomoc.Administracyjne aspekty przyznawania i wyplaty swiadczen emerytalno-rentowych z
ubezpieczenia spolecznego rolnikow.Zarzadzanie produkcja mebli z uwzglednieniem zasobow
niematerialnych.Praca licencjacka bankowosc.Projektowanie i produkcja wyrobow z betonu..Rola senatu w
procesie prawotworczym w polsce.zrodla dochodow budzetow samorzadow gminnych na przykladzie gminy
kodrab w latach 2005-2009.Pozyskiwanie srodkow unijnych na przykladzie gminy kobiele wielkie w latach
2007-2009.Przebieg postepowania likwidacyjnego na przykladzie spolki drukarnia czestochowskie zaklady
graficzne s.a..Motywacja personelu medycznego na przykladzie placowki sluzby zdrowia w
krakowie.Newconnect- alternatywny i oplacalny sposob finansowania innowacyjnych biznesow z sektora
malych i srednich przedsiebiorstw.Sytuacja na rynku pracy i sposoby zwalczania bezrobocia absolwentow
szkol w polsce w zwiazku z czlonkostwem w unii europejskiej..Skutecznosc metod selekcji na podstawie ypi
consulting.Wynagradzanie pracownikow w teorii i praktyce gospodarczej.Procedura rozwiazywania sporow
zbiorowych.Rola zrzadzania stanowiskami archeologicznymi w popularyzacji kultur swiata
starozytnego..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki wawel sa w latach 20072011.Przybylska-mazur- agnieszka. - metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pienieznej .Badania
wariograficzne w polskim procesie karnym.Egzekucja przez sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa
rolnego.praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja w organizacji w kontekscie roznic kulturowych na
przykladzie badan wlasnych.Sluzba celna w systemie bezpieczenstwa panstwa.Junior enterprise a
wspolczesny consulting na przykladzie stowarzyszenia ypi consulting.Wszywki i wkladki jako jedna z form
reklamy prasowej.Handel dziecmi.Proces podrozy sluzbowej i mozliwosci jego optymalizacji przy pomocy
..
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sap travel management..Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow w gminie
przedborz.Determinanty skutecznych negocjacji.Instrumenty zarzadzania jakoscia - standard jakosci
dostawcy na przykladzie fabryki mebli.Analiza kosztow rodzajowych na podstawie przedsiebiorstwa x w
latach 2002-2005.Szkolenia jako instrument zarzadzania zasobami ludzkimi.Public relations jako narzedzie
tworzenia wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie rafinerii jaslo s.a..Wplyw producentow i dostawcow
surowcow na dzialalnosc przedsiebiorstw na podstawie oceny wspolpracy przedsiebiorstwa branzy
farmaceutycznej medana pharma terpol group s.a. z dostawcami surowcow na rynku polskim.Efektywnosc
rekrutacji wewnetrznej na przykladzie przedsiebiorstwa x.Rola programu outplacement w rozwoju kariery
zawodowej.Wybrane problemy logistyki kolejowego transportu towarowego(na przykladzie pkp
cargo).Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania ze szczegolnym uwzglednieniem windykacji.Analiza
wynagrodzen kierownikow w polsce w latach 2004-2006 na podstawie internetowego badania
wynagrodzen.Komputerowo wspomagane zarzadzanie mala firma na przykladzie p.w solo-kolos z.p.chr..Rola
event marketing w komunikacji marketingowej w warunkach polskich.Male i srednie przedsiebiorstwa a
formy ich finansowania i opodatkowania.Inwestycje w gminie kamiensk na przykladzie parku elektrowni
wiatrowych.Systemy motywacyjne w unii europejskiej.Stres i wypalenie zawodowe wsrod pielegniarek i
opiekunow domu pomocy spolecznej w blachowni.Wplyw realizacji projektow badawczych na rozwoj
dzialalnosci opiniodawczej instytutu ekspertyz sadowych w krakowie..Outsourcing w dzialalnosci
banku.Leasing - zrodlo finansowania firmy quriers przesylki & cargo.Indywidualizacja wykonania kary
pozbawienia wolnosci.Prace licencjackie ekonomia.Projekt przedszkola osiedlowego – konstrukcja mieszana
praca inzynierska budownictwo.Uruchomienie dzialalnosci gospodarczej w branzy fotograficznej na terenach
turystycznych malopolski.Odnawialne zrodla energii w polsce jako przyklad implementacji zasad
zrownowazonego rozwoju unii europejskiej.Stan i perspektywy promocji kultury polskiej za granica.
Dzialalnosc polskich instytucji kulturalnych w berlinie..Szkolenia pracownikow jako element motywacji
pracowniczej.Zarzadzanie kompetencjami w teorii i praktyce.Analiza efektywnosci finansowego zasilania
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw.Rachunek kosztow dzialan i jego wykorzystanie w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem produkcyjnym.Zabytkowe zamki wojewodztwa podkarpackiego jako obiekty
hotelarskie.Zasady polityki kadrowo-finansowej w publicznych szkolach wyzszych na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego..Przestepstwo oszustwa w swietle badan aktowych na przykladzie spraw
nalezacych do wlasciwosci sadow rejonowych w krakowie.Struktura kosztow jakosci na przykladzie
organizacji havi..Wynagrodzenie nalezne od korzystajacego w przypadku rozwiazania umowy leasingu.Rola i
znaczenie kadry pracowniczej w ksztaltowaniu rozwoju przedsiebiorstwa x.Analiza i ocena dzialalnosci
kredytowej ing banku slaskiego w latach 2004-2008.Wspolczesne piractwo morskie..Poska grupa
farmaceutyczna jako przyklad przedsiebiorstwa dzialajacego na rynku farmaceutycznym po 1999 roku.Rola
promocji sprzedazy w polityce marketingowej hipermarketu (na przykladzie tesco).Fundusze hedgingowe
jako uczestnicy rynku kapitalowego.Pomoc publiczna dla malych i srednich przedsiebiorstw.Wplyw podatkow
na wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie bestmont s.a. w sieradzu.Zasady funkcjonowania sluzby
celnej w posce.Wybrane aspekty dzialalnosci ohp w kontekscie wspolczesnego rynku pracy.Ewolucja
szczegolnego porzadku ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych w prawie polskim.Struktura
dochodow i wydatkow budzetu gminy bielawy.praca licencjacka budzet gminy .Management challenge:
corporate culture.Analiza wznoszenia oraz efektywnosc zabudowy szeregowej praca inzynierska
budownictwo.Efekty finansowe dzialalnosci przedsiebiorstwa miedzynarodowego gp elektro-automatic
s.c..Praca licencjacka pedagogika tematy.Rola informacji dodatkowej w dzialalnosci biznesowej.praca
licencjacka budzet gminy .Podejscie procesowe do zarzadzania jakoscia w swietle wymogow norm i
instrumentow doskonalenia.Transport lotniczy - zarzadzanie- marketing oraz jego wplyw na turystyke..Prace
magisterskie turystyka.Atrakcyjnosc inwestycyjna polski.praca licencjacka budzet gminy .Biznes plan
narzedziem planowania dzialan w przedsiebiorstwie na przykladzie instytutu urody i zgrabnej
sylwetki.Internet jako medium promocji i reklamy firmy..Zwiazki zawodowe i ich rola w procesie
restrukturyzacji gornictwa wegla kamiennego-studium przypadku kwkkazimierz-juliusz w sosnowcu.Zasady
pisania pracy magisterskiej.Niepelnosprawnosc jako przeslanka udzielania pomocy spolecznej.Rozwoj sieci
hoteli sheraton w polsce.Skutecznosc ochrony praw autorskich.Dostosowanie rachunku kosztow dla potrzeb
..
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wielowymiarowej analizy rentownosci na przykladzie fabryki tarcz sciernych p.p..Pokojowe procedury
rozwiazywania sporow zbiorowych pracy.Rola rachunku kosztow w zarzadzaniu jednostka gospodarcza na
przykladzie firmy grand dll sp. Z o.o..Polityka kredytowa wobec sektora msp na przykladzie pko bp s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Politologia praca licencjacka.Znaczenie wybranych zasobow przedsiebiorstwa w
ksztaltowaniu jakosci izolatora przepustowego e4m4.Realizacja prawa do urlopu wypoczynkowego .Wyglad
pracy magisterskiej.Zarzadzanie procesem sciadania naleznosci sadowych.Ochrona konsumenta w prawie
prywatnym miedzynarodowym.Kreowanie wizerunku jako forma budowania pozycji rynkowej klubu
sportowego na przykladzie klubu pilkarskiego widzew lodz.Nieruchomosc jako aport do nowo tworzonych
spolek kapitalowych.Inwestycje na rynku nieruchomosci komercyjnych na przykladzie wybranego
projektu..Marketing bezposrednina przykladzie firmy alima-gerber s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Polski system wieziennictwa w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka i standardow
europejskiego komitetu do zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu- okrutnemu lub ponizajacemu
traktowaniu albo karaniu.Przestepstwa i wykroczenia przeciwko prawom osob wykonujacych prace
zarobkowa.Realizacja inwestycji w swietle warunkow kontraktowych fidic.Sposoby motywowania oraz
mozliwosci ich wykorzystania w firmie na przykladzie banku pko bp s.a..Zarzadzanie podatkiem
dochodowym od osob prawnych na przykladzie zakladu komunikcji miejskiej w zawierciu.Podatek liniowy
jako alternatywa dla podatku progresywnego..Prawo konstytucyjne.Wewnatrzwspolnotowe nabycie
towarow w ustawie o podatku od towarow i uslug.Motywacyjne aspekty wynagrodzenia pracownikow w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu gminy w wartkowicach.Ocena jakosci uslug
publicznych na przykladzie urzedu gminy w limanowej.Analiza informacji w bezpieczenstwie.Szkolenie i
doskonalenie kadr jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie osrodka doskonalenia kadr
sluzby wieziennej w sulejowie.Janc- alfred (1951- ). Red. - bankowosc a kryzys na rynkach finansowych
.Ksztaltowanie sie dochodow budzetowych jednostek samorzadu terytorialnego i ich wplyw na realizacje
zadan wlasnych.Zasady nabywania wlasnosci nieruchomosci rolnych na podstawie ustawy z dnia 26
pazdziernika 1971r. O uregulowaniu wlasnosci gospodarstw rolnych..Prawo miedzynarodowe
prywatne.Sposoby rozwiazywania kwestii spolecznych na podstawie miejsko - gminnego osrodka pomocy
spolecznej w gminie staporkow..praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci inwestycyjnej
otwartych funduszy emerytalnych na tle alternatywnych inwestycji finansowych.Wynagrodzenie jako
instrument motywowania na przykladzie zakladow podzespolow radiowych miflex s.a..Rola kultury
organizacyjnej w pozyskiwaniu pracownikow.Pojecie utworu w prawie autorskim.Logistyczna obsluga klienta
jako determinanta sukcesu przedsiebiorstwa..Miedzynarodowa organizacja pracy kompetencje
kontrolne.praca licencjacka budzet gminy .Plan pracy licencjackiej przyklady.zrodla pozyskiwania kapitalu
przez przedsiebiorstwa.Specyfika sladu pamieciowego w ekspertyzie poligraficznej.E-handel na przykladzie
internetowych biur podrozy.praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc kreatywna a rzetelne i jasne
przedstawienie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej.Wina- obrona konieczna i stan wyzszej
koniecznosci w unormowaniu polskich kodeksow karnych xx wieku na tle dziejow tych instytucji w
europejskim prawie karnym..Okreslenie czynnikow sukcesu w procesie poszukiwania pracy.Sektor uslug- a
rozwoj gospodarczy. Analiza na przykladzie polskich wojewodztw.Proba identyfikacji krzywych engla dla
polski w latach 1995 i 2005..Metody wzmacniania pozycji rynkowej mikroprzedsiebiorstw na przykladzie
biura rachunkowego buchalter.Cloud computing w kontekscie zarzadzania rozwojem uslug
internetowych.Bezpieczenstwo energetyczne polski - wyzwania i perspektywy.Ocena kondycji finansowej
firmy wawel service sp. Zo.o. Na tle krakowskiego rynku mieszkaniowego.Polityka kulturalna wobec artystow
plastykow w polsce w latach 1989 - 2009.Granice ingerencji w wolnosci i prawa czlowieka w trakcie stanow
nadzwyczajnych w polsce.Analiza bezrobocia w powiecie gizyckim w latach 2004-2008.Ochrona inwestora
(akcjonariusza) spolki akcyjnej w prawie ukrainskim na tle prawa polskiego.Wypowiedzenie zmieniajace
warunki pracy i placy na niekorzysc pracownika..Ocena rynku odziezowego przez polska mlodziez w
aspektach marketingowych na przykladzie wybranej grupy respondentow..Zewnetrzne zrodla finansowania
dzialalnosci gminy na przykladzie gminy mszczonow.Rynek kapitalowy forma finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstwa.Skutecznosc strategii merchandisingowej na przykladzie makro.Zasady sporzadzania
skonsolidowanych sprawozdan finansowych w regulacjach polskich i msr. Analiza porownawcza.Bartosiewicz..
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adam. - efektywnosc prawa wspolnotowego w polsce na przykladzie vat .Zarzadzanie zespolami
pracowniczymi w samodzielnym publicznym zakladzie opieki zdrowotnej w wieluniu.Prawo do nauki jako
prawo socjalne.System motywowania w przedsiebiorstwie hotelarskim na przykladzie hotelu x..Powodztwo
w postepowaniu uproszczonym.praca licencjacka budzet gminy .Gmina jako wlasciciel mienia.Wplyw
struktury organizacyjnej na ocene wskaznikowa jednostki gospodarczej.Analiza stanu bezpieczenstwa pracy
w przedsiebiorstwie produkcyjnym luminex..Przejscie z podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow na ksiegi
handlowe..Rozwoj marketingu wewnetrznego na przykladzie firmy neospiro.praca licencjacka budzet gminy
.Koszty i zrodla finansowania oswiaty na przykladzie szkol gmin powiatu kaliskiego.Odpowiedzialnosc
malzonka majatkiem wspolnym za zobowiazania wspolmalzonka.Funkcjonowanie spoldzielni
mieszkaniowych w warunkach gospodarki rynkowej w polsce.Postawy etyczne pracownikow w
przedsiebiorstwie x.Rozpoznawanie zagrozen upadlosci przedsiebiorstwa na podstawie firmy tollcar sp. Z
o.o..Thomas paine - zycie i tworczosc.Leasing i kredyt bankowy jako zewnetrzne zrodla finansowania
dzialalnosci inwestycyjnej malych i srednich przedsiebiorstw..Uzasadnianie orzeczen.Pisanie prac
licencjackich tanio.Problem wspolczesnej prostytucji kobiecej i badanie opinii publicznej na jej
temat..Ubezpieczenia przewozow materialow niebezpiecznych transportem drogowym w polsce w latach
2000-2004.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w procesach przeciwdzialania
bezrobociu.praca licencjacka budzet gminy .Kalisz-prakopik- anna. - wykladnia prawa : model ogolny a
perspektywa europejskiej konwencji praw czlowieka i prawa un.Aniolowie biznesu i ich rola w finansowaniu
rozwoju przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem firm z sektora msp.Powszechny system emerytalny
w polsce na tle innych krajow w dobie przemian i kryzysu..Funkcjonowanie kredytu hipotecznego na rynku
mieszkaniowym.Realizacja i ocena przedsiewziec infrastruktury lodzi w okresie funkcjonowania samorzadu
terytorialnego i ich wplyw na przeksztalcenia przestrzenne i rozwojowe miasta.Prace podyplomowe.Wybor
formy opodatkowania dochodow przez osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza na przykladzie
firmy produkcyjnej- handlowej i uslugowej.Internet jako narzedzie marketingowe.praca licencjacka budzet
gminy .Dzialalnosc inwestycyjna w gminie pabianice.Produkcja szyny tramwajowej w swietle obowiazujacych
norm.Prawne polozenie mulzumanskiego zwiazku religijnego w polsce..Rozliczenia stron przy odstapieniu od
umowy wzajemnej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Smolik- joanna. samorzad gminny i rolnictwo a rozwoj obszarow wiejskich .Rola panstwowej inspekcji pracy w sprawach o
wykroczenia przeciwko prawom pracownika.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przekladzie kghm polska
miedz s.a..Ocena pracownikow w instytucjach fiskalnych na przykladzie ii urzedu skarbowego.Analiza
budzetu gminy pajeczno w latach 2005 - 2009.praca licencjacka budzet gminy .Analiza cyklu zycia organizacji
pozarzadowej na przykladzie stowarzszenia oyama karate.Zmiany organizacyjne pkn orlen na przestrzeni
ostatnich lat- ich wplyw na kulture organizacyjna stacji paliw..Pomoc publiczna organizacji
miedzynarodowych .Prognoza rozwoju agroturystycznego gminy susiec.Wykorzystanie analizy ekonomicznofinansowej wybranego podmiotu gospodarczego w zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na przykladzie zuk elzab
s.a.).Wykonywanie zadan publicznych przez organizacje spoleczne.Analiza porownawcza funduszy
inwestycyjnych otwartych stabilnego wzrostu w polsce w latach 2004-2006.Realizacja powszechnej ochrony
trwalosci stosunku pracy w oparciu o klauzule generalne z art. 8 i 45 § 1 k.p..praca licencjacka budzet gminy
.Supply chain management.Wynagrodzenie pracownikow samorzadowych na przykladzie urzedu miejskiego
w piszu .Etel- leonard - podatki i oplaty lokalne- podatek rolny- podatek lesny : komentarz .Wykorzystywanie
funduszy strukturalnych unii europejskiej w powiecie tureckim w perspektywie finansowej 2007-2013.Zakaz
dyskryminacji ze wzgledu na plec w zatrudnieniu..Reklama zakazana przez prawo.Ocena funkcjonowania ulg
i zwolnien w polskim systemie podatkowym w latach 2005-2009 na przykladzie urzedu skarbowego
x..Stosowanie zmiennej polityki cenowej przez obiekty hotelarskie na krakowskim rynku uslug
noclegowych.Testament w prawie polskim.Projekt winiarni w gorzykowie praca inzynierska
budownictwo.Testy psychologiczne w procesie pozyskiwania pracownikow.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw komunikacji na prace w zespole zadaniowym w procesie restrukturyzacji huty czestochowa.Polityka
zatrudnienia i wynagrodzen jako aspekt zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie x w
kaliszu.Mobbing w stosunkach zatrudnienia.Rola plynnosci finansowej dla funkcjonowania przedsiebiorstw
na przykladzie bot elektrownia belchatow s.a. w latach 2000-2004.Prace magisterskie net.Fuzje
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transgraniczne w prawie europejskim i polskim.Audyt strategiczny jako metoda usprawnienia systemu
zarzadzania w komercyjnej firmie medycznej..Rola sekretariatu w zarzadzaniu organizacja.Rekonstrukcja
zdarzenia drogowego ze skutkiem smiertelnym.Oceny pracownicze jako element motywacji
niematerialnej.Behnke- michal. - umowy w procesie budowlanym .Gospodarka oparta na wiedzy. Sytuacja
polski w kontekscie realizacji zalozen strategii lizbonskiej.Kreatywne cv jako nowoczesna forma
autoprezentacji.Dzialalnosc kredytowa banku (na przykladzie banku spoldzielczego w
bransku).Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie na terenie gminy raciborz - procedura -- niebieskie karty w
latach 2004-2009.Zasada sukcesji uniwersalnej w polskim prawie spadkowym.Pracoholizm i wypalenie
zawodowe - wymowki czy rzeczywiste problemy czlonkow wspolczesnych organizacji.Zapobieganie
przestepczosci i demoralizacji nieletnich w swietle programow realizowanych przez komisje bezpieczenstwa i
porzadku publicznego na terenie miasta zielona gora i powiatu zielonogorskiego w latach 20072011.Transkrypcja aktu malzenstwa zawartego za granica.Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy kleszczow.Rola ulg i zwolnien podatkowych w opodatkowaniu dochodow osob
fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Wynagradzanie menedzerow.praca licencjacka budzet
gminy .Sektorowy standard obslugi klienta w zarzadzaniu jakoscia firmy motoryzacyjnej bmw.System
informacyjny controllingu a rachunkowosc.Rozwiazywanie konfliktow powstalych w wyniku wprowadzania
zmiany w przedsiebiorstwie na przykladzie doswiadczen firmy cardco sp. Z o.o..Ocena i rozwoj bankowosci
elektronicznej w mongolii.Powolywanie czlonkow rady nadzorczej w prawie niemieckim i polskim.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza sytuacji kapitalowo-majatkowej wybranych przedsiebiorstw
w latach 2007-2011..Bezrobocie w powiecie sieradzkim na tle wojewodztwa lodzkiego w latach 20002010.Perspektywy wprowadzenia euro w polsce.Organizacja elektronicznego walnego zgromadzenia w
spolce akcyjnej.Wlasna firma szansa na lepsze jutro - analiza projektu realizowanego przez agencje rozwoju
regionalnego w czestochowie.Motywowanie pracownikow w firmie safe trading blachowski sp. Z o.o..Wynik
finansowy w ujeciu bilansowym i podatkowym na przykladzie przedsiebiorstwa robot elektromontazowych
xyz w latach 2006-2008.Proba oceny zdolnosci kredytowej nadlesnictwa turawa.zrodlo finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie siegenia-aubi sp. Z o.o..Regionalny produkt turystyczny i jego
promocja na przykladzie miasta zakopane.Postawy spoleczenstwa polskiego wobec osob odbywajacych kare
pozbawienia wolnosci na przykladzie powiatu raciborskiego.Opodatkowanie swiadczenia uslug w przepisach
ustawy o podatku od towarow i uslug- a regulacje dyrektyw unii europejskiej: analiza
porownawcza.Efektywnosc reglamentacji dzialalnosci krajowych instytucji platniczych.Polski trybunal
konstytucyjny na tle wybranych europejskich sadow konstytucyjnych.Sprawozdawczosc finansowa jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy brzeziny.Analiza rynku pracy na przykladzie wojewodztwa
podlaskiego.Dzialalnosc szkoleniowa elementem funkcji personalnej firmy.Naduzywanie pozycji dominujacej
w swietle polskiego orzecznictwa antymonopolowego.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna czlonkow organow
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia za wyrzadzona szkode.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Naruszenie praw podmiotowych jednostki w koncepcji zniesienia instytucji
pozwolenia na budowe.Materialna odpowiedzialnosc pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem mienia
powierzonego.Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Sciganie przestepstw na wniosek.Prostytutki jako ofiary
przestepstw.Wplyw roznych form opodatkowania na dochod jednostki na przykladzie x w latach 2007 2009.Motywacja jako kluczowy czynnik ksztaltowania kapitalu ludzkiego na przykladzie ferax sp. Z
o.o..Inflacja w polskiej gospodarce po 1989 roku. Analiza porownawcza z wybranymi krajami..Systemy
motywacji w instytucjach samorzadowych na przykladzie urzedu gminy w poczesnej i urzedzie gminy w
starczy.praca licencjacka budzet gminy .Polskie sily zbrojne w strukturze panstwa.Miklaszewicz- slawomir. alienacja rynkow finansowych a perspektywy gospodarki swiatowej .Wyodrebnienie w systemie prawa
normy statuujacej odpowiedzialnosc karna na tle porownawczej analizy modeli odpowiedzialnosci
prawnej.Marketing personalny jako narzedzie tworzenia wizerunku przedsiebiorstwa-analiza i ocena na
przykladzie firmy stal-met.Wplyw zmiany na organizacje malej firmy.Ochrona czci i dobrego imienia
realizowana przez norme zawarta w art. 212 kk- a granice wolnosci slowa - problem kolizji praw
podstawowych.Sporzadzanie sprawozdan finansowych grup kapitalowych wedlug wymogow ustawy o
rachunkowosci i msr.praca licencjacka budzet gminy .Zasada rownego traktowania kobiet w sferze
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wynagrodzenia w ramach norm prawnych unii europejskiej.Marketing i komunikacja marketingowa uslug
pogrzebowych w polsce.Nietypowe formy zatrudnienia - pomiedzy elastycznym rynkiem pracy a
bezpieczenstwem socjalnym.Prawne granice wolnosci tworczosci artystycznej w zakresie fotografii.praca
licencjacka budzet gminy .Pisanie prac z psychologii.praca licencjacka budzet gminy .Glowne elementy
dystrybucji i ich wspolzaleznosc w procesach logistycznych..Dwuinstancyjnosc postepowania
sadowoadministracyjnego.Janyga- wojciech. - przestepstwo obrazy uczuc religijnych w polskim prawie
karnym w swietle wspolczesnego pojmo.Stres - zjawisko towarzyszace pracy zawodowej.Budzet jako
instrument analizy i kontroli kosztow na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy drzewnej..Outsourcing funkcji
personalnych.Pisanie prac licencjackich.Zarzadzanie kapitalem wlasnym w przedsiebiorstwie..Szkolenie jako
etap zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy top secret.Polski rynek uslug pocztowych w
aspekcie czlonkostwa polski w unii europejskiej.Makroekonomiczne determinanty gieldy papierow
wartosciowych..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Stres- strategie zaradcze a
plec i typ sytuacji..praca licencjacka budzet gminy .Diagnoza i prognoza sytuacji mieszkaniowej w
polsce.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy xyz.Wprowadzenie nowej marki na
rynek - projekt dzialan na przykladzie konkretnego produktu konsumpcyjnego.Analiza dochodow urzedu
miejskiego w pabianicach w aspekcie realizacji zadan polityki spolecznej.Palys- ludwik. Red. - kraje afryki algieria- egipt : rynki zagraniczne dla polskiego biznesu .Ewolucja ustroju we francji - iii - v republika
francuska.Funkcjonowanie polskich przedsiebiorstw w ramach jednolitego rynku wewnetrznego.Aktywne
formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie rynku pracy w gminie pajeczno.Planowanie jako element
zarzadzania jednostka samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kamien.Wynik finansowy
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki ceramika paradyz.Godlewski- jerzy. Oprac. - konwencja cotif cim a
umowa smgs .Logistyka dystrybucji a obsluga klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa
/na wybranym przykladzie/.Problematyka podatkowo-prawna specjalnych stref ekonomicznych (sse).Cybulapiotr. Red. - turystyka a prawo : aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne .Determinanty ksztaltujace
wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie kghm polska miedz s.a..Wplyw rozwoju logistyki na
doskonalenie zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie przedsiebiorstw w polsce i krajach
zachodnich..Doskonalenie struktury organizacyjnej telekomunikacji polskiej s.a.Czynniki kryzysu
gospodarczego w grecji w latach 2007-2013.Borowska- grazyna - ksiegowosc i kalkulacja : podrecznik do
nauki zawodu technik ekonomista- technik rachunkowo.Partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden ze
sposobow realizacji inwestycji gminnych.Praca magisterska prawo.Koncepcja marketingu partnerskiego w
dzialanosci przedsiebiorstwa produkcyjnego teofilow.Ubezpieczenie transportu produktow piekarniczych
gleboko mrozonych.Pozycja prawna kosciola zielonoswiatkowego w polsce.Korupcja bierna.Analiza
wynagrodzen kierownikow w polsce w latach 2004-2006 na podstawie internetowego badania
wynagrodzen.Management challenge: turnover as a result of commitment and reward system.praca
licencjacka budzet gminy .Sankcje karne za niezgloszenie wniosku o upadlosc..Roszczenie informacyjne w
prawie wlasnosci intelektualnej.Swoboda rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia.Prawne aspekty
realizacji czynnosci bankowych w stosunku do klienta indiwidualnego.Przestepstwo terrorystyczne ( artykul
115 par 20 kodeksu karnego) jako przyklad implementacji decyzji ramowej z 13 czerwca 2002 roku w sprawie
zwalczania terroryzmu.Strategie rozwoju regionu opolskiego na tle innych regionow przygranicznych w
latach 1999-2006..Zakres decyzyjnosci finansowej i jej wplyw na skutecznosc zarzadzania wspolnota
mieszkaniowa..Ochrona znakow towarowych w internecie.Instytucja malego swiadka koronego.Zarzadzanie
konfliktami w polskich przedsiebiorstwach.Porownanie kosztow utrzymania gminnej szkolypodstawowej z
kosztami utrzymania filii - na podstawie analizy danych gminy skarbimierz w latach 2008-2010..Prace
magisterskie z rachunkowosci.Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiebiorstwa
ferax-iril sp. Zo.o..Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa.Harmonizacja podatkow bezposrednich
w unii europejskiej a podstawowe zasady traktatowe.Znaczenie promocji gminy skawina dla wspolpracy z
miastami partnerskimi..Metody analizy sytuacji finansowej banku - studium przypadku.Wplyw rekrutacji i
szkolen na dzialalnosc organizacji.Rola organizacji pozarzadowych w rozwiazywaniu problemow spolecznych (
oswiatowych ) i ich wplyw na rozwoj szkol na przykladzie miejscowosci czerwienne..Wplyw kryzysu
gospodarczego 2008-2009 na dzialanie firmy pres 1 w zakresie ksztaltowania motywacji pracowniczej.praca
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licencjacka budzet gminy .Kastelik-smaza- agnieszka. - pytania prejudycjalne do trybunalu sprawiedliwosci
unii europejskiej a ochrona praw jednostki.Koniec obowiazywania klauzuli konkurencyjnej..Rozwoj kredytow
mieszkaniowych programu rodzina na swoim w banku pko bp.Polityka kredytowa na przykladzie
powszechnej kasy oszczednosci bank polski spolka akcyjna.Instytucja wezwania do zapisywania sie na
sprzedaz lub zamiane akcji spolki publicznej w polskim systemie prawnym.Zarzadzanie przez jakosc w swietle
teorii i praktyki organizacyjnej.Pisanie prac doktorskich.System zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu
miasta w tomaszowie mazowieckim..Pisanie prac dyplomowych cennik.Kultura organizacji jako czynnik
procesu pracy.Gruchelski- marek. - bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego : teoria i praktyka
.Wykorzystanie bilansu w ocenie sytuacji finansowej badanej jednostki..Prawo nieszkodliwego przeplywu w
praktyce wybranych panstw.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie izns
ilawa s.a..Uslugi windykacyjne i ich realizacja na przykladzie kancelarii prawnej i. Korczynska i
wspolnicy.Roczne sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie firmy
ulagro spolki z o.o..Aktywne i pasywne formy zwalczania bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 20052008.Ewolucja reklamy w polsce w okresie transformacji ustrojowej.Instytucje demokracji bezposredniej w
konfederacji szwajcarskiej..Praca dyplomowa bhp.Reklama jako jeden z elementow marketingu mix na rynku
kosmetycznym na przykladzie firmy unilever . Psychologiczne mechanizmy reklamy.Miejsce powstania
obowiazku podatkowego w polskich i europejskich regulacjach dotyczacych vat.praca licencjacka budzet
gminy .Strategy implementation process with the use of balanced scorecard. Faculty of managementuniversity of lodz case.Fundusze unijne jako alternatywne zrodlo finansowania przedsiewziec inwestycyjnych
w gminie.Determinanty rozwoju spolki vita idea sp. Z o.o..Racjonalizacja struktury organizacyjnej na
podstawie banku spoldzielczego --banku rolnikow w opolu.Zarzadzanie pomoca spoleczna na podstawie
gminnego osrodka pomocy spolecznej w ladzicach w latach 2006-2009.Status prawny gminy
uzdrowiskowej..Analiza wynagrodzen nauczycieli na przykladzie zespolow szkol samorzadowych gminy
patnow.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej w lgd partnerstwo borow niemodlinskich..Zmiany w
strukturze geograficznej polskiego handlu zagranicznego w latach 2004-2010.Systemy automatycznej
identyfikacji opartych na kodach kreskowych wykorzystywane w lancuchu logistycznym na przykladzie branzy
farmaceutycznej.Rola unijnych funduszy strukturalnych w modernizacji polskiej gospodarki.Prawa ofiar
przestepstw w polsce.Zmiany zachodzace na rynku nieruchomosci komercyjnych na przykladzie powierzchni
logistycznej.Planowanie kariery zawodowej uczniow z klas o roznym profilu ksztalcenia - zastosowanie teorii
johna hollanda..Analiza dochodow i wydatkow gminy lubliniec w latach 2007 - 2010.praca licencjacka budzet
gminy .Miedzynarodowa konferencja naukowa z okazji trzydziestej rocznicy powstania nszz solidarnosc zbiorowe prawo pracy w xxi wieku : miedzynarodowa konferencja naukowa z okazji trzydziestej roc.Analiza
technologii i wydajnosci w realizacjach obiektow zelbetowych praca inzynierska
budownictwo.Opodatkowanie gruntow podatkiem rolnym – wybrane problemy.Srodki ochrony prawnej
tejemnicy przedsiebiorstwa.Zarzadzanie systemami logistycznymi w przedsiebiorstwie budowlanym na
podstawie firmy wlodar..Marketingowe wykorzystanie serwisow spolecznosciowych na przykladzie
www.facebook.com.Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w kontekscie akcesji polski do strefy
euro.praca licencjacka budzet gminy .Eichstaedt- krzysztof. - rola sadu w postepowaniu przygotowawczym a
instytucja sedziego sledczego .Zasada rownego traktowania pracownikow bedacych obywatelami unii
europejskiej w zakresie warunkow zatrudnienia.Jakosc na rynku uslug ubezpieczen samochodowych w
ocenie klientow.Ksztaltowanie polityki sprzedazowej w hotelarstwie na przykladzie rynku
malopolskiego.Tematy prac licencjackich socjologia.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie
wybranych teorii lokalizacji w analizie rozmieszczenia nowoczesnych parkow magazynowych w polsce.Skarga
na przewleklosc postepowania cywilnego w ustawodawstwie krajowym.Bezrobocie a sytuacja gospodarcza
w mikroregionie na podstawie powiatu krapkowickiego..Bezrobocie w wybranych grupach sily roboczej w
wojewodztwie lodzkim w latach 1999-2003..Ocena szans rozwojowych przedsiebiorstwa na przykladzie zphu
polmar.praca licencjacka budzet gminy .Analiza procedur udzielania kredytow w banku pko s.a.
o/lask.Dowod z ekspertyzy osmologicznej.Wykorzystanie funduszy unijnych na przykladzie miasta i gminy
niepolomice.Specyfika dzialan marketingowych na rynku nieruchomosci.Zarzadzanie karierami zawodowymi
pracownikow w przedsiebiorstwie.Globalization - chance of threat (globalizacja - szansa czy
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zagrozenie).Odpowiedzialnosc karna pomimo niepoczytalnosci.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
stosunkow nieformalnych w zarzadzaniu personelem sluzby zdrowia.Dochody budzetu gminy (na przykladzie
gminy gomunie).Tematy prac magisterskich prawo.Finansowanie i ewidencja podatku od towarow i
uslug..Odpowiedzialnosc za szkode wyrzadzona przez pracownika osobie trzeciej.Ceny transferowe w
sterowaniu wynikiem finansowym powiazanych jednostek. Aspekty ksiegowe i podatkowe.Budzetowanie w
przedsiebiorstwie handlowym maxtrade s.a..Obrona konieczna.Rola strategii w rozwoju miasta na
przykladzie tomaszowa mazowieckiego.Prawo wlasciwe dla spraw spadkowych w swietle projektu
rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady z dnia 14 pazdziernika 2009 r..Podniesienie poziomu zycia
ludnosci poprzez realizacje projektow z zakresu infrastruktury spolecznej na przykladzie powiatu
pajeczno.Rola analizy finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj
lokalny na przykladze gminy krzepice.Budowa strategii przedsiebiorstwa w oparciu o analize finansowa na
przykladzie przedsiebiorstwie z branzy spozywczej.Pisanie prac bydgoszcz.Artykul 3 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji osia walki z nierzetelna rywalizacja gospodarcza.Znaczenie polityki cenowej w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy fitnes - klub gracja).Ustawa sarbanesoxley jako odpowiedz na wyzwania dla rachunkowosci xxi wieku.Szkolenia pracownicze i ich wplyw na
motywacje pracownikow do pracy na przykladzie firmy cyfrowy canal +.Przykladowe prace licencjackie z
administracji.Odpowiedzialnosc karna czlonkow personelu medycznego za dzialania podejmowane w
zespole.Ile kosztuje praca licencjacka.Zapewnianie jakosci poprzez procesy outsourcingowe..Opodatkowanie
kosciola katolickiego w polsce .praca licencjacka budzet gminy .Swiadczenia emerytalne i ich znaczenia dla
ksztaltowania dochodow mieszkancow regionu lodzkiego.Wplyw funduszy ue na rozwoj rolnictwa i obszarow
wiejskich w latach 2004-2008 na przykladzie powiatu przasnyskiego.Gotowa praca licencjacka.Efektywnosc
przywodztwa i proces oddzialywania na pracownikow..Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji
ekonomicznej spolki resbud s.a..Zarzadzanie innowacyjnoscia jako istotny czynnik rozwoju przedsiebiorstw
przemyslu oswietleniowego..Instytucje kultury w procesie integracji europejskiej - dzialalnosc wybranych
instytutow polskich na terenie unii europejskiej.Wynagrodzenie pracownikow oswiatowych na przykladzie
szkol podleglych samorzadowej administracji placowek oswiatowych (sapo) w piatku.Elektroniczne uslugi
kredytowe w systemie uslug bankowych na przykladzie mbanku.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
wykorzystania srodkow europejskiego funduszu spolecznego.Szkolenia pracownikow jako forma
uzupelnienia luk wiedzy i jej rozwijania w przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie i
szkolenia personelu w banku polskiej spoldzielczosci s.a..Przeglad koncepcji pomiaru dokonan i ocena
przydatnosci ich zastosowania w przedsiebiorstwie.Materialne i poza materialne formy motywowania
pracownikow na przykladzie centrum rozliczen i informacji ceri sp. Z o.o..Marketing w przedsiebiorstwie
hotelarskim na przykladzie hotelu mercure kasprowy w zakopanem.Stan wyzszej koniecznosci w
administracji publicznej..praca licencjacka budzet gminy .Czynniki szkodliwe- uciazliwe i niebezpieczne na
wybranych stanowiskach pracy w branzy osprzetu elektroinstalacyjnego.Wybrane nowe instytucje procedury
karnej zwiazane z przystapieniem polski do unii europejskiej.Wykorzystanie internetu przez biura podrozy analiza na podstawie wybranych biur podrozy w polsce.Funkcjonowanie i finansowanie dzialalnosci
oswiatowej na przykladzie miasta lubliniec w latach 2006-2008..Doskonalenie obslugi klienta detalicznego w
banku..Wykorzystane metody assesment center w procesie rekrutacji i selekcji pracownikow.Wplyw prawa
upadlosciowego i naprawczego na funkcjonowanie przedsiebiorstw polskich.Ochrona dobr osobistych w
nazwach domen internetowych.Specyfika gospodarowania srodkami publicznymi na przykladzie jednostki
budzetowej w oswiacie.Wplyw szkolen pracowniczych na realizacje sciezki kariery zawodowej na przykladzie
koncernu energetycznego fortum power and heat polska sp.zo.o.Autorskie prawa osobiste po smierci
tworcy.Skutecznosc restrukturyzacji dzialan finansowych hpr centrex sp. Z.o.o..Analiza dzialalnosci
kredytowej ing banku slaskiego s.a. w latach 2004-2008.Zbywalnosc akcji i jej ograniczenia w spolkach
prywatnych.Sposoby motywowania pracownikow oraz ich wplyw na dzialalnosc przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy nutricia zaklady produkcyjne sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie
pracownikow jako forma zarzadzania zasobami ludzkimi.Przebieg kariery zawodowej
nauczyciela.Instrumenty finansowe polityki regionalnej unii europejskiej a rozwoj polskich regionow.System
ocen jako forma motywowania pracownikow..praca licencjacka budzet gminy .Rola kredytu hipotecznego w
..

..
finansowaniu nieruchomosci.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w powiecie
radomszczanskim.Kaczkowska-serafinska- magdalena. - determinanty satysfakcji z pracy a postawy
pracownikow wobec miejsca pracy w msp w polsce i we.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie wiedza
w przedsiebiorstwie..Determinanty jakosci podczas produkcji stolarki meblarskiej.Harmonizacja podatkow
posrednich w panstwach wspolnoty europejskiej a polskie regulacje podatkowe w zakresie vat.Analiza
strumieniowa bezrobocia w powiecie oleskim w latach 2004-2010.Placowe i pozaplacowe formy
motywowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej w jedrzejowie
s.a..Znaczenie internetu w zarzadzaniu wspolczesnym przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy
.Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracownikow na przykladzie komendy powiatowej policji w
pajecznie..Ocena zdolnosci kredytowej jako podstawa ograniczania ryzyka banku komercyjnego na
przykladzie ing banku slaskiego w latach 2005-2009..Charakterystyka roli i zakresu uslug posrednictwa w
obrocie nieruchomosciami na podstawie biura abc trans w czestochowie.Szkoda niemajatkowa a obowiazek
odszkodowawczy dluznika kontraktowego w procesie europeizacji zasad odpowiedzialnosci
cywilnoprawnej.Rola i funkcjonowanie samorzadnosci lokalnej na przykladzie gminy pabianice.Analiza
strategiczna malych i srednich przedsiebiorstw sektora budowlanego na przykladzie firmy xyz.Narzedzia
polityki informacyjnej na wybranych gminach.Wplyw zwiazkow zawodowych na polityke przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki wola sp. Z o.o..Outsourcing w logistyce przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na tle jego sprawozdan
finansowych.Wplyw reklamy na wybor konsumenta.Minimalizacja podatku dochodowego w jednoosobowej
firmie.praca licencjacka budzet gminy .Infrastruktura na euro 2012.Determinanty samodzielnosci finansowej
jednostek samorzadu terytorialnego..Zatrzymanie osoby w polskim postepowaniu karnym.Jednostkowe i
skonsolidowane rachunki przeplywow pienieznych-zasady sporzadzania i mozliwosci wykorzystania.Efekty
motywowania pracownikow na przykladzie restauracji pizza hut & kfc w czestochowie.Wykorzystanie
ankietowych badan marketingowych w procesach decyzyjnych.Zbilansowana karta wynikow jako system
pomiaru i doskonalenia kapitalu intelektualnego w szpitalu.Procedura nadania statusu uchodzcy .Europejski
fundusz rozwoju regionalnego jako zrodlo wsparcia turystyki w polsce na przykladzie powiatu elckiego
.Srodki unii europejskiej jako zrodlo finansowania jednostek samorzadu terytorialnego.System ocen
pracowniczych na przykladzie urzedu wojewodzkiego w bialymstoku.Optymalizacja wstapienia polski do
strefy euro za pomoca synchronizacji cykli koniunkturalnych..praca licencjacka budzet gminy .Regionalne
strategie innowacji jako element strategii rozwoju wojewodztw w okresie programowania 20042006..Kompleksowe zarzadzanie jakoscia w firmie produkcyjnej.Prace magisterskie wzory.Projekt
architektoniczno-konstrukcyjny sklepu osiedlowego o pow. 400 mx2 praca inzynierska
budownictwo.Multirecydywa w polskim prawie karnym.Zarzadzanie finansami lokalnymi na przykladzie
gminy czyzew.praca licencjacka budzet gminy .Logistyczna i marketingowa obsluga klienta na podstawie
firmy ergom.Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych przemyslu
farmaceutycznego w swietle badan ekonometrycznych..Analiza obciazen podatkowych malych i srednich
przedsiebiorstw w warunkach polskiej gospodarki na przykladzie podatku dochodowego od osob prawnych i
podatku od towarow i uslug.Analiza ryzyka kredytowego z wykorzystaniem metody credit scoring na
przykladzie banku pko bp s.a..Orenstein- mitchell alexander. - prywatyzacja emerytur : transnarodowa
kampania na rzecz reformy zabezpieczenia spolecznego .Specyfika polskiego systemu podatkowego
(studium przypadku:wplyw ulgi prorodzinnej na sytuacje ekonomiczna gospodarstw
domowych).Przeciwdzialanie bezrobociu na przykladzie pup konskie.Przestepstwa wojenne w kodeksie
karnym ( art. 122-126)..Miedzynarodowy kryzys finansowy i jego skutki w gospodarce niemieckiej.Ryzyko
kredytowe w dzialalnosci bankowej oraz stosowane zabezpieczenia kredytu..Odpowiedzialnosc wspolnikow i
spolki za zobowiazania zaciagniete przez spolke partnerska.Polityka produktu jako kluczowego elementu
marketingu mix realizowana przez przedsiebiorstwo na przykladzie zpoiw fruktus.Kredyt hipoteczny jako
zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych przez osoby fizyczne.Wplyw szkolen na prace banku
spoldzielczego w pajecznie.Potencjal techniczny- ekonomiczny i finansowy wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego..Akta prawa miejscowego jako zrodlo prawa administracyjnego.Prawo
administracyjne.Zarzadzanie personelem w jednostkach administracji publicznej na przykladzie urzedu
..

..
miasta krakowa.Gospodarka finansowa powiatowej jednostki budzetowej na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w pajecznie.Nadzor inwestorski na budowie – przepisy i praktyka praca inzynierska
budownictwo.Wybrane aspekty przestepstwa paserstwa w polskim ustawodawstwie karnym.Praca
licencjacka z pielegniarstwa.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie uzdrowiskowym
x..Chackiewicz- malgorzata. - cites a miedzynarodowy obrot towarowy .praca licencjacka budzet gminy
.Podatek od nieruchomosci.Kapelanska-pregowska- julia elzbieta. - prawne i bioetyczne aspekty testow
genetycznych .Strategie konkurowania w sektorze dystrybucji lekow w polsce.Gospodarowanie lasami
stanowiacymi wlasnosc skarbu panstwa..Palinologia i jej zastosowanie w kryminalistyce.Organizacja i
zarzadzanie internetowymi biurami podrozy..Analiza jakosci uslug bankowych na przykladzie ing banku
slaskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie fizjoterapia.praca licencjacka budzet gminy
.Przekrycie siatkowe hali tenisowej. Praca inzynierska budownictwo.Identyfikacja i analiza czynnikow
determinujacych podejmowanie inwestycji na rynku nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie rynku
czestochowskiego.Deficyt budzetowy.Strategia rozwoju i analiza diagnostyczna firmy na przykladzie
p.h.s.magnum sp.j..Rola systemow informatycznych w przedsiebiorstwach zarzadzajacych nieruchomosciami
na podstawie biura nieruchomosci megaron.Wlasciwe podstawy restytucyjne wznowienia postepowania w
procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Rola uczelni wyzszych w ksztaltowaniu przestrzeni miasta
lodzi.Zarzadzanie zmiana w sortowni firmy kurierskiej.Marketing apteczny na przykladzie apteki „farmacja
+.Procesy i dzialania marketingowe malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy topex.Ocena
ogolnego poziomu bezpieczenstwa pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach na
przykladzie zakladow plyt pilsniowych k..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Innowacje jako instrument jakosci uslug komunikacji miejskiej.Ustroj polityczny i funkcjonowanie wolnego
miasta krakowa..Zakres przedmiotowy postepowania grupowego.Przejecia bankow w formie spolek
akcyjnych.Przestepczosc zorganizowana.Logistyka dystrybucji produktow w aspekcie redukcji kosztow na
przykladzie firmy x.Ramy koncepcyjne sporzadzania sprawozdan finansowych wczoraj- dzis i jutro kalendarium prac nowelizacyjnych.Wypalenie zawodowe nauczycieli praca magisterska.Kontrola
podatkowa..Wplyw mostkow cieplnych na bilans energetyczny wybranego budynku praca inzynierska
budownictwo.Czynniki przewagi konkurencyjnej na przykladzie alma market s.a..Instytucja urzedu pracy jako
organu obslugi rynku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Niegodnosc dziedziczenia.Odsetki za opoznienie
od swiadczen pienieznych w obrocie gospodarczym.Ochrona deponentow w polsce i unii europejskiej na
przykladzie upadlosci banku staropolskiego.Pisanie pracy magisterskiej cena.Analiza budzetu powiatu na
przykladzie powiatu nowotarskiego w latach 2000-2004.Pisanie prezentacji maturalnej.Teoretyczne i
praktyczne aspekty analizy kosztow pracy rozpatrywane w miedzynarodowym kontekscie..Ocena dzialalnosci
marketingowej hotelu centuria w ogrodziencu..E-logistyka sklepu internetowego w czasach kryzysu
ekonomicznego. Studium przypadku.Opakowanie czekolad jako sposob roznicowania pozornego.Amortyzacja
srodkow trwalych w prawie bilansowym i w prawie podatkowym.Rozwoj infrastruktury logistycznej w polsce
na tle tendencji europejskich.Zrozumiec mobbing. Charakterystyka zjawiska w perspektywie ustawowego
obowiazku przeciwdzialania mobbingowi.Odpowiedzialnosc przewoznika z tytulu miedzynarodowego
przewozu towarow wedlug konwencji cm.praca licencjacka budzet gminy .Rozwody jako racjonalne decyzje
ekonomiczne na tle wahan koninktury.Komunikacja - elementem dzialan promocyjnych (na przykladzie
spolki dom-bud s.j. m.t. polgrabia).Teoria interpretacji stanleya fisha.Analiza sprzedazy produktow
bankowych na przykladzie banku polska kasa opieki s.a..Wybrane narzedzia informatyczne komunikowania
sie w organizacji.Popyt na uslugi handlu detalicznego swiadczonego za posrednictwem
internetu.Problematyka praw pracowniczych w kodeksie karnym z 1997r. (art.218 paragraf 1 k.k.).Wycena
nieruchomosci przy zastosowaniu metody porownywania parami na przykladzie nieruchomosci
zlokalizowanej w kozieglowach przy ul. Porajskiej 211.Prawo kobiet w polsce do urlopu macierzynskiego i
wychowawczego jako gwarancja praw konstytucyjnych.Urlopy przyslugujace funkcjonariuszowi agencji
bezpieczenstwa wewnetrznego .Prawo czlowieka do zycia.Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument
realizacji polityki regionalnej na przykladzie sse shenzhen w chinach.Ewidencje podatkowe jako zrodlo
informacji o malym przedsiebiorstwie na przykladzie podmiotu delikatesy s.c..Zarzadzanie bezpieczenstwem
na stanowiskach o podwyzszonym ryzyku wypadkow.praca licencjacka budzet gminy .Leasing i kredyt w
..
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finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Umowy cywilnoprawne a zatrudnienie w stosunku
pracy.Zarzadzanie jakoscia w elektrowni z uwzglednieniem uwarunkowan certyfikacyjnych..Katolicka nauka
spoleczna w doktrynie papiezy leona xiii i piusa xi.Lansowanie mody na przykladzie branzy
odziezowej.Procedury uzyskiwania uprawnien do wykonywania miedzynarodowego transportu
drogowego.Prawo unii europejskiej.Naprawienie szkody na osobie.Praca magisterska outsourcing.Male i
srednie przedsiebiorstwa jako stymulator polskiej gospodarki.Nastawienie pracodawcow otwartego rynku
pracy wobec zatrudniania osob niepelnosprawnych..Kary pieniezne nakladane na przedsiebiorstwa za
naruszenie art. 81 i 82 twe.Majewska-bator- maria. - rozwoj endogenicznej przewagi w handlu
miedzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicz.Rekrutacja i selekcja pracownicza.Znaczenie
kapitalu intelektualnego w zarzadzaniu wspolczesna organizacja.Zarzadzanie szkola wobec szczegolnych
potrzeb edukacyjnych uczniow: rozumienie roli zawodowej a zaangazowanie nauczycieli w prace z uczniami
dyslektycznymi..How strategic analysis can help to formulate strategy of company.praca licencjacka budzet
gminy .Postepowanie uproszczone w polskim procesie karnym po nowelizacji kodeksu postepowania
karnego z dnia 10.01.2003 roku.Udzial radcy prawnego w postepowaniu karnym.Polityka szkoleniowa na
przykladzie przedsiebiorstwa miedzynarodowego..Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie
dzialalnosci inwestycyjnej gminy rudniki w latach 2003 - 2006.praca licencjacka budzet gminy .Aids w prawie
karnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola funduszy strukturalnych w
niwelowaniu dysproporcji miedzy regionami unii europejskiej.Eksperyment medyczny na organizmie
ludzkim w prawie wspolnotowym..Charakterystyka budzetu panstwa oraz udzial budzetu policji w jego
realizacji..Motywowanie wolontariuszy w organizacjach trzeciego sektora.Negocjacje umow zakupu towarow
na przykladzie firmy hydrosolar sp. Z o.o. Spolka komandytowa.Randers- jorgen. - rok 2052 : globalna
prognoza na nastepne czterdziesci lat : raport dla klubu rzymskiego dla up.praca licencjacka budzet gminy
.Rola szkolenia w motywowaniu pracownikow na przykladzie firmy mielczarek ze zdunskiej woli.Znaczenie i
mozliwosci rozbudowy lotniska im. Wladyslawa reymonta w lodzi.Propozycja zmian strategii rozwoju
spoleczno gospodarczego miasta na przykladzie tomaszowa mazowieckiego..Analiza budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kobiele wielkie w latach 2003-2005.praca licencjacka budzet
gminy .Koncepcja zarzadzania projektem budowy sieci informatycznej w firmie x.Szanse i zagrozenia
polskiego rolnictwa w ramach wspolnej polityki rolnej unii europejskiej.Refleksja liberalna w mysli
spolecznej aleksandra swietochowskiego i boleslawa prusa.Wspolpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju
euroregionu pradziad..Instytucja prezydenta w czechach- slowacji i na wegrzech. Analiza
porownawcza..Wybory parlamentarne panstw demokratycznych ze szczegolnym uwzglednieniem wyborow
w republice czeskiej..Finansowanie tworzenia nowego przedsiebiorstwa.Korzystanie z zasobow ludzkich a
powiazania spoleczne grupy pracowniczej.Rynek pracy w polsce. Korzysci i koszty wynikajace z czlonkostwa
polski w unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Z.Szkolenia
pracownikow. Atuty i slabosci praktyki gospodarczej.Prywatne firmy wojskowe.Rachunkowosc
zryczaltowanej formy rozliczen w malych firmach.Rynek pracy w wojewodztwie kujawsko-pomorskim (lata
2000-2007).Tozsamosc i wizerunek marki na przykladzie firmy wojas.Problematyka przymusowego i
automatycznego umorzenia udzialow w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Ksztaltowanie kariery
zawodowej pracownikow w organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Tworczosc
pracownicza.Wykorzystanie zasad modelu toyoty przy produkcji plytek ceramicznych..Pomoc w pisaniu
prac.Dyskryminacja pozytywna w zatrudnieniu.Wplyw kryzysu swiatowego na sytuacje w polskich
bankach.Skargi zasadnicze i ich kontrola formalna.Wplyw projektow drogowych wspolfinansowanych z
funduszy unii europejskiej na rozwoj lokalny na przykladzie powiatu tarnogorskiego.Rola panstwa w
rownowazeniu rynku pracy - ocena aktywnych programow przeciwdzialajacych bezrobociu w powiecie
opoczanskim w latach 2006 -2010.Porozumienie o transferze technologii we wspolnotowym prawie
konkurencji.Standard sprawozdawczy rachunku wynikow w praktyce polskich spolek gieldowych.Hipologia
sadowa.Dzialalnosc inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miasta
ozorkowa.Znaczenie samorzadu uczniowskiego dla zarzadzania szkola..praca licencjacka budzet gminy
.Promowanie produktow w trakcie sprzedazy osobistej - projekt dzialan sprzedawcy przedsiebiorstwa
asm.Zarzadzanie ryzykiem kredytow konsumpcyjnych w polsce w latach 2000-2005.Rynek kapitalowy w
..
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polsce w warunkach czlonkostwa w unii europejskiej.Promocja krakowa na przykladzie obchodow 750-lecia
lokacji miasta.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej w zarzadzaniu jakoscia na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego.Analiza procesow kooperacji w przedsiebiorstwie uslugowym- na
przykladzie firmy marko-kolor.Borowska- grazyna - ksiegowosc i kalkulacja : podrecznik do nauki zawodu
technik ekonomista- technik rachunkowo.Rola wywiadowni gospodarczych w ograniczaniu niepewnosci
rynkowej w polsce..Franchising - szansa tworzenia i rozwoju przedsiebiorstwa..Wplyw innowacji na
orientacje przedsiebiorstwa.Wykorzystanie metod motywacji w zarzadzaniu.Konfliktowosc i nastawienie do
innych osob pracownikow administracji w poczcie polskiej.Marketing w polskiej polityce zagranicznej w
aspekcie integracji europejskiej.Wypalenie zawodowe nauczycieli praca magisterska.Dozwolony uzytek
prywatny utworow w internecie .Ustanowienie spadkobiercy.Wykorzystanie funduszow europejskich dla
finansowania projektow realizowanych w ramach euroregionow..Przepadek przedmiotow w polskim prawie
karnym materialnym.Dzialania marketingowe na rynku nieruchomosci na przykladzie firmy best mirella
moszumanska.Zarzadzanie plynnoscia finansowa na przykladzie banku bre bank sa w latach 2002-2006.Prasa
lokalna jako pomost miedzy spolecznoscia lemkow a polakami.Opodatkowanie osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc promocyjna
przedsiebiorstw w polsce na przykladzie firmy pollena - ewa.Rola muzeum uniwersyteckiego w
upowszechnianiu kultury i przekazywaniu wiedxy historycznej na przykladzie muzeum collegium
maius.Przykladowe prace dyplomowe.Systemy logistyczne jako element prawidlowego funkcjonowania
magazynow.Rusnak- zofia. Red. - jakosc zycia a zrownowazony rozwoj .Zamowienia publiczne a kondycja
finansowa przedsiebiorstw na przykladzie abm solid s.a..Transgraniczny przeplyw danych
osobowych.Testament w polskim i ukrainskim prawie prywatnym miedzynarodowym.Rola partnerstwa
inicjatyw nowohuckich w aktywizacji mlodziezy nowej huty..Kolodziejczyk- danuta. - rozwoj infrastruktury a
cechy wiejskich spolecznosci lokalnych w latach 2005-2011 .Dzialalnosc urzedu pracy w powiecie koneckim
w zakresie przeciwdzialania bezrobociu.Wdrazanie zintegrowanego systemu zarzadzania na przykladzie
przedsiebiorstwa wo-kar.Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie zorientowana na rozwoj..praca
licencjacka budzet gminy .Finansowe aspekty funkcjonowania szlachty sejmikowej w xviii wieku na
podstawie pamietnikow marcina matuszewicza.Analiza komunikacji interpersonalnej w ppuh lux.praca
licencjacka budzet gminy .Struktura holdingowa - transfer srodkow pomiedzy podmiotami
powiazanymi.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia pracownicze jako element procesu adapatacji w
miejscu pracy w firmie farmaceutycznej.Reklama internetowa. Znaczenie i trendy rozwoju..Telepraca jako
alternatywa dla rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Optymalizacja procesu kompletacji w gospodarce
magazynowej.Anarchizm michala bakunina i piotra kropotkina.Uwarunkowania konkurencyjnosci malych
przedsiebiorstw na podstawie lokali gastronomicznych..Prace licencjackie z pielegniarstwa.Pozwolenie na
budowe na przykladzie starostwa powiatowego w klobucku w latach 2006 -2009.Uprawnienie umowne
jednej ze stron umowy sprzedazy do oznaczenia ceny.praca licencjacka budzet gminy .Zwalczanie piractwa
morskiego i terroryzmu morskiego w swietle prawa miedzynarodowego.Pomiar i ocena plynnosci finansowej
korporacji miedzynarodowych (na przykladzie coca-cola company)..Zarzadzanie wiedza a partycypacja
pracownicza..Lex commissoria.Wplyw instrumentow przeciwdzialania bezrobociu na rynek pracy w
radomsku w latach 2002-2006.praca licencjacka budzet gminy .Mularska-kucharek- monika. - kapital
spoleczny a postawy i dzialania przedsiebiorcze mieszkancow w lodzi .Zwlaczanie nielegalnych porozumien
ograniczajacych konkurencje na przykladzie zawiazkow kartelowych jako mechanizm ochrony konkurencji i
konsumenta w gopsodarce wolnorynkowej.Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiebiorstwa ukreinskiego
dzialajacego w polsce.Charakterystyka prawa z patentu.Legalnosc uzycia sil zbrojnych w rozwiazywaniu
sporow miedzynarodowych w oparciu o karte narodow zjednoczonych oraz statut miedzynarodowego
trybunalu sprawiedliwosci.Bank secrecy in swiss and polish legal system.praca licencjacka budzet gminy
.Umowy konsumenckie w prawie prywatnym miedzynarodowym.Analiza potencjalu turystycznego azji
srodkowej na przykladzie turkmenistanu.Postepowanie nakazowe i postepowanie
upominawcze.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza w sprawach o odmowe oraz uniemozliwienie legalnego
przerwania ciazy w polsce.Opodatkowanie dochodow malzonkow i osob samotnie wychowujacych dzieci.
Wybrane problemy.Pozabankowe instrumenty finansowe wspomagajace male i srednie
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przedsiebiorstwa.Analiza finansowa na przykladzie rawskiego towarzystwa budownictwa spolecznego spolka
z o.o..Praca licencjacka przyklad.Ustroj gminy chelmek.Strategia wprowadzenia nowego produktu na rynek
na przykladzie zakladu tluszczowego bialoboki.Uprawnienie umowne jednej ze stron umowy sprzedazy do
oznaczenia ceny.Problem zroznicowania swiadczen emerytalno rentowych liczonych w starym systemie w
polsce..Venture capital - nowy instrument finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Turystyka przyjazdowa i wyjazdowa w latach 1998-2003. Analiza statystyczna na wybranych
przykladach.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzie robotniczej spoldzielni mieszkaniowej
hutnik.Rola panstwa w rownowazeniu rynku pracy - ocena aktywnych programow przeciwdzialajacych
bezrobociu w powiecie opoczanskim w latach 2006 -2010.Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda
realizacji zadan publicznych..Wplyw ksztaltowania srodowiska pracy na ryzyko zawodowe w przemysle
meblarskim..Ocena ofert wycieczek do grecji i wloch na przykladzie najwiekszych biur podrozy dzialajacych
na terenie polski..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa pollena ewa s.a. na podstawie analizy
wskaznikowej.Reklama wprowadzajaca w blad oraz porownawcza jako abuzywna praktyka handlowa
przedsiebiorcy wzgledem konsumenta na wspolnym rynku.Ocena realizacji projektow wspolfinansowanych z
funduszy strukturalnych w okresie 2004-2006 przez powiatowy urzad pracy w radomsku.Zarzadzanie
podatkami i parapodatkami na przykladzie budzetu gminy klobuck w latach 2005 - 2007.Analiza finansowa
na przykladzie fabryki tasm transportowych stomil wolbrom s.a.Organizacja i zarzadzanie rzadowosamorzadowym programem moje boisko - orlik 2012 .Bulawa piotr. - ekonomiczna analiza prawa .Systemy
motywacji w instytucjach samorzadowych na przykladzie urzedu gminy w poczesnej i urzedzie gminy w
starczy.Organizacja- funkcjonowanie i rozwoj sluzby cywilnej w polsce..Dostosowanie pomocy strukturalnej
do potrzeb msp na przykladzie firmy md.Analiza ekonomiczno-finansowa spoldzielni na przykladzie jogo
lodzkiej spoldzielni mleczarskiej w latach 2002-2005.Strategic management process in polish nongovernmental organizations established and managed by youth.Pelnomocnictwo procesowe ogolne.praca
licencjacka budzet gminy .Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania srodkow pienieznych na przykladzie
pko bp.Zmiany na rynku zboz w polsce po przystapieniu do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Prewencja i rehabilitacja w rolnictwie.Wdrazanie systemow zarzadzania jakoscia a ich oddzialywanie na
funkcjonowanie urzedow na przykladzie urzedu miasta krakowa..Zarzadzanie rozwojem turystyki lokalnej (na
przykladzie gminy czernichow).Wielofunkcyjny rozwoj obszarow wiejskich na terenie gminy rzewnie (analiza
na przykladzie gminy rzewnie).Przeciwdzialanie finansowaniu terroryzmu zagadnienia wybrane.Technologia i
organizacja robot wykonczeniowych w budownictwie mieszkaniowym praca inzynierska
budownictwo.Analiza skutecznosci funkcjonowania systemu eurogap w firmie perka przemyslaw. Produkcja
pieczarek.Pozycja prezydenta w okresie dwudziestolecia miedzywojennego..Analiza efektywnosci i
fukcjonowania produktow bankowych oferowanych przez pko bp sa w latach 2005-2009.Prace magisterskie
uw.praca licencjacka budzet gminy .Stosowanie srodkow zapobiegawczych w postepowaniu karnym.Czynniki
motywacji do pracy - analiza miedzynarodowa..Drzazga- dominik. - interaktywny model proekologicznego
zarzadzania zintegrowana gospodarka energetyczna i przes.Tryb uzyskiwania pomocy dyplomatycznej i
konsularnej przez obywateli rzeczypospolitej polskiej.Motywowanie pracownikow jako element systemu
zarzadzania w bre banku s.a..Organizacja komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej we
wloszczowie.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia i obsluga klienta na przykladzie banku
pekao s.a. o. Wadowice.Znaczenie kultury organizacyjnej dla dzialalnosci sluzby zdrowia na przykladzie
zespolu opieki zdrowotnej we wloszczowie.Ocena funkcjonowania ulg i zwolnien w polskim systemie
podatkowym w latach 2005-2009 na przykladzie urzedu skarbowego x..Prace magisterskie warszawa.Prace
licencjackie filologia angielska.Specyfika funkcjonowania i zarzadzania w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Zarzadzanie technologicznym wspomaganiem procesu dydaktycznego.Polityka szkolen w
organizacji.Kredyty mieszkaniowe na przykladzie banku pekao s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .System elektronicznej wymiany danych jako wsparcie procesow logistycznych w
przedsiebiorstwie.Small family businesses of clothing and textile sector in lodz on the international
markets.Obsluga klienta indywidualnego w salonie sprzedazy na przykladzie firmy telekomunikacyjnej w
czestochowie.Prace magisterskie z pielegniarstwa.Oddzialywanie produktem przez lodzkie zaklady metalowe
lozamet.Status prawny funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych.Pomoc spoleczna
..

..
praca magisterska.Uwarunkowania aktywnosci innowacyjnej malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie firm z branzy kotlarskiej.Wplyw innowacji na tworzenie przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstwa na przykladzie osm glubczyce..Aktywa i rezerwy z tytulu odroczonego podatku
dochodowego: wycena oraz ujmowanie informacji w sprawozdaniu finansowym.praca licencjacka budzet
gminy .Podstawy przekazania sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia brakow postepowania
przygotowawczego na zasadzie art. 345 k.p.k..Promesa w polskim prawie administracyjnym.Praca
magisterska z rachunkowosci.Podgorski- andrzej. - raport z badania zapotrzebowanie pracodawcow na tzw.
Kompetencje miekkie absolwentow kierunk.Ochrona zabytkow i opieka nad nimi.Proces rekrutacji i selekcji
w sluzbach mundurowych na przykladzie policji i panstwowej strazy pozarnej.Analiza kosztow i ich wplyw na
wynik finansowy przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie grupy kapitalowej cersanit.Ochrona przed
zwolnieniem z pracy dzialacza zwiazkowego.Aluminiowe konstrukcje oslonowe przeszklone i analiza
efektywnosci przy zastosowaniu w budynku ... Praca inzynierska budownictwo.Obsluga klienta w dzialalnosci
uslugowej w mcdonald`s polska.Rola gminy na rynku nieruchomosci mieszkaniowych..Koszty operacyjne jako
kluczowa kategoria pomiaru wyniku finansowego w swietle polskich i miedzynarodowych regulacji
rachunkowosci.Logistyka w sluzbie zdrowia na przykladzie centrum medycznego almed oraz biamed w
tomaszowie mazowieckim.Koszty rzeczowe uzyskania przychodow w podatkach dochodowych..Analiza
poziomu jakosci rur instalacyjnych stopu cudhp w odcinkach..Umowne przyjecie odpowiedzialnosci (art. 473)
w kontekscie swobody umow na gruncie ustawodawstwa polskiego.Motywowanie pracownikow w
miedzynarodowych organizacjach. Analiza systemu motywacyjnego firmy consulting group.Analiza procesow
zarzadzania relacjami z klientem na przykladzie przedsiebiorstwa telkom - telos s.a..Zastosowanie systemow
magazynowych w pgf s.a..Nadzor nad samorzadem terytorialnym w iii rzeczypospolitej..Kredyt hipoteczny
jako zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w polsce.Wolnosc slowa w kontekscie prawa do
obrony - wybrane aspekty.Przestepstwo lapownictwa biernego i czynnego (art. 228 i 229
k.k.).Odpowiedzialnosc miedzynarodowa osob fizycznych na przykladzie procesow zbrodniarzy w bylej
jugoslawii.Zasady i organizacja spoldzielni na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w
herbach.Bychowski]- grzegorz. [tl. - bot w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego : buduj- eksploatujprzekaz .Ewolucja struktury administracji na przykladzie wojnicza..Prace magisterskie
rachunkowosc.Znaczenie transportu kolejowego w handlu miedzynarodowym na przykladzie polski i ukrainy
w latach 1995-2007.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarowanie zapasami materialow na przykladzie
przedsiebiorstwa gkn driveline w olesnicy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w warunkach wdrazania systemu
zarzadzania jakoscia w publicznej jednostce medycznej.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno rekreacyjnej na obszarze ltg brzeska wies historyczna..Zarzadzanie kosztami w przedsiebiorstwie
produkcyjnym na przykladzie firmy klar w latach 2009-2012.System motywacyjny personelu na przykladzie
galerii lodzkiej.Ofensywne i defensywne formy dzialan w nowoczesnych doktrynach militarnych.Fundusze
venture capital w finansowaniu przedsiewziec innowacyjnych.Podstawowe problemy zwiazane z poborem i
wymiarem podatku rolnego.Praca magisterska cena.Uwarunkowania rozwoju gospodarstw
agroturystycznych w polsce (na przykladie powiatu belchatowskiego).Laczenie sie spolek kapitalowych bez
koniecznosci podwyzszania kapitalu zakladowego.Turystyczna rola belgii w opinii polakow..Placa jako
instrument motywacji materialnej pracownikow.Instytucja skargi konstytucyjnej.Szkolenia jako element
polityki personalnej na przykladzie agencji rozwoju regionalnego w czestochowie s.a..Pozycja prawna
kosciola polskokatolickiego w rzeczypospolitej polskiej.Rola kierownika w procesie motywowania
pracownikow na przykladzie dzialu eksportu w przedsiebiorstwie x.Zadania powiatu.Prawnokarne aspekty
eksperymentu medycznego.Ocena finansowa zakladu gospodarki komunalnej zaw - kom spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia w zawadzkiem w latach 2001 - 2003.Cyrek- magdalena. - rozwoj sektora
uslug a gospodarka oparta na wiedzy .Koncepcja systemu wspomagajacego zarzadzanie w firmie
ambro.Czudecki- pawel. Red. - dylematy teorii rachunkowosci a wyzwania praktyki .Budowanie wizerunku
firmy na przykladzie przedsiebiorstwa kazachstanskiego.Determinanty zakupu herbaty.Projekt hydro-izolacji
basenu kapielowego o powierzchni wody 50x20 m. Praca inzynierska budownictwo.Rozrachunki z tytulu
wynagrodzen w malych i srednich przesiebiorstwach na przykladzie przedsiebiorstwa kajzerka.Fuzje spolek
telekomunikacyjnych jako konsekwencja liberalizacji sektora telekomunikacyjnego na przykladzie unii
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europejskiej i polski.Brzozowski- michal . Aut. - polska w unii europejskiej : dynamika konwergencji
ekonomicznej .Gotowa praca licencjacka.Strategie promocji stosowane w telefonii komorkowej.Gasiorniemiec- anna. Red. - the individuality of a scholar and advancement of social science : the scholarship of
antoni kuk.Analiza finansowa przedsiebiorstwa w wietnamie i polsce oraz roznice miedzy nimi.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie konfliktem w organizacji.Zarzadzanie wykorzystaniem funduszy
unijnych dla poprawy jakosci zycia w miescie na przykladzie miasta krakowa..Dzierzawa gruntow
rolnych..Determinanty bezpieczenstwa handlu elektronicznego.Zemigala- marcin. - spoleczna
odpowiedzialnosc przedsiebiorstwa : budowanie zdrowej- efektywnej organizacji .Simon- hermann. zwyciezanie na trudnym rynku : sprawdzone strategie firm w fazie dojrzalosci .Huliganstwo stadionowe.
Analiza prawno - kryminologiczna.Urzad ochrony konkurencji i konsumentow w polsce. Dzialalnosc i proba
oceny.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie
grupy energa.Prawa i obowiazki spadkobiercow w polskim prawie podatkowym.Wplyw turystyki na rozwoj
gminy baligrod.Specyfika opodatkowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..Proces
restrukturyzacji ochrony zdrowia w czestochowie i jego spoleczno - ekonomiczne skutki.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kredyty w rachunkowosci banku na przykladzie banku
spoldzielczego w radomsku.Czynnik ludzki w zapobieganiu wypadkom przy pracy w
hutnictwie.Budzetowanie jako narzedzie rachunkowosci zarzadczej w jednostkach samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy miejskiej pabianice.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kryzysu na koniunkture
gospodarcza wegier..Guziejewska- beata. - zewnetrzne zrodla finansowania samorzadu terytorialnego :
teoria a praktyka .Budzet gminy jako instrument realizacji zadan gminy na przykladzie gminy
boronow.Chmaj- marek - system wyborczy w rzeczypospolitej polskiej .praca licencjacka budzet gminy
.Ocena skutecznosci systemu motywacyjnego stosowanego w firmie x w opinii jej pracownikow.Internet jako
nowe medium we wspolczesnym public relations na przykladzie agencji mediow interaktywnych
redhand..Wybrane aspekty gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
niegowa.Analiza porownawcza platnych i darmowych platform sklepow internetowych..Rekrutacja i selekcja
w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie visteon poland s.a. w praszce.Srodki ochrony
prawnej we wspolnotowym prawie zamowien publicznych.Polityka inwestycyjna otwartych funduszy
emerytalnych- czyli system emerytalny w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem ii filaru.Zarzadzanie
procesami na przykladzie dzialu przygotowania produkcji w firmie artman s.a..Prawne podstawy
funkcjonowania inspekcji transportu drogowego w polsce.Pisanie prac magisterskich krakow.Biznesplan
uruchomienia nowej dzialalnosc gospodarczej.Wspieranie procesu tworzenia nowych przedsiebiorstw przy
wykorzystaniu funduszy strukturalnych.Srodki trwale w swietle miedzynarodowych standardow
rachunkowosci.Analiza kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym jako element oceny efektywnosci
gospodarowania.Indywidualne style reagowania na konflikt pracownikow na przykladzie wydzialu
organizacyhno- prawnego urzedu miata tarnowa.Resocjalizacja nieletnich. Udzial kuratora sadowego.Cechy
idealnego kierownika zespolu w organizacji publicznej wedlug opinii podwladnych.Zastosowanie analizy
wskaznikowej do oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Ustawowe ograniczenia prawa
wlasnosci.Prawo do wizerunku w internetowych serwisach spolecznosciowych.zrodla finansowania
gospodarki komunalnej..Wystepek o charakterze chuliganskim w polskim prawie karnym.Prace dyplomowe z
logopedii.Akcje aktywizacji sprzedazy jako instrument promocji na przykladzie gazety wyborczej.Brown- nik. foresight jako narzedzie zarzadzania wiedza i innowacja .Rzeczoznawca majatkowy w ustawie o gospodarce
nieruchomosciami.Pokojowe rozstrzygniecie sporow miedzynarodowych..Egzekucja wykonania czynnosciktorej za dluznika nie moze wykonac inna osoba.Zarzadzanie jakoscia w branzy spa & wellness na przykladzie
hotelu medical spa malinowy zdroj..Analiza elektronicznych uslug bankowych banku tradycyjnego
wykorzystujacego uslugi internetowe i banku wirtualnego na przykladzie mbanku i pko bp.Realizacja zalozen
zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Projekt stolarni o konstrukcji szkieletowej praca
inzynierska budownictwo.Baza prac magisterskich.Ochrona dziedzictwa kulturowego na podstawie regionu
gabinsko-sannickiego..Tworzenie wieloletniej prognozy finansowej w gminie kietrz..Podatki lokalne jako
zrodlo finansowania samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy slupia.Analiza budzetu gminy ostroleka
w latach 2007- 2009.Kreowanie inwestycji dla rozwoju lokalnego (na przykladzie gminy glowno).praca
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licencjacka budzet gminy .Efektywnosc inwestowania w fundusze inwestycyjne na przykladzie tfi
pzu.Zapewnienie jakosci obslugi w procesach swiadczenia uslug logistycznych..Praca licencjacka
chomikuj.Pisanie prac licencjackich opole.Zobowiazania alimentacyjne w prawie prywatnym
miedzynarodowym.Instytucja pozwolenia na budowe de lege lata i de lege ferenda.Zarzadzanie
wolontariuszami w organizacjach pozarzadowych..Wplyw metod kalkulacji kosztow na procesy decyzyjne w
przedsiebiorstwie na przykladzie pphu garpol.Dwunawowa hala magazynowa z zapleczem socjalnym.
Wysokosc skladowania 4 m praca inzynierska budownictwo.Pisanie prac warszawa.Funkcjonowanie
elementow systemu produkcyjnego w odniesieniu do wytwarzania produktu dla budownictwa..Proces
uruchamiania- rejestracji i prowadzenia firmy rynku motoryzacyjnego w polsce.Reklama w kulturze. Kultura
w reklamie..Podatki i oplaty lokalne na przykladzie gminy bedlno.Oferta kredytowa banku na przykladzie pko
bp s.a..Ocena wizerunku- oferty i kanalow promocji muzeum historycznego miasta krakowa.Wynagrodzenia
jako instrument motywacji pracownikow na przykladzie miejskiego zakladu wodociagow i kanalizacji sp. Z
o.o..Postepowanie antydumpingowe w prawie unii europejskiej.Mechanoskopia - zagadnienia
wybrane.Zarzadzanie naleznosciami jako problem ksztaltowania plynnosci finansowej na przykladzie
przedsiebiorstwa rol-gaz w.k.swierczynscy sp. J.Wplyw reklamy na postepowania nabywcze
studentow.Analiza i ocena aktywnosci jednostek samorzadu tetytorialnego w powiecie lublinieckim w
sieganiu po wsparcie z funduszy unijnych w latach 2007-2011..Zasady sporzadzania skonsolidowanych
sprawozdan finansowych w regulacjach polskich i msr. Analiza porownawcza.Motywacyjne aspekty
zarzadzania - aspekty teoretyczne.Zarzadzanie logistyczne systemem dystrybucji i jego realizacja w
praktyce.praca licencjacka budzet gminy .Ustawa sarbanes-oxley jako odpowiedz na wyzwania dla
rachunkowosci xxi wieku.praca licencjacka budzet gminy .Gorecki- dariusz (1946- ). Red. - polskie prawo
konstytucyjne .Logistyczna obsluga klientow na przykladzie banku bph s. A..Uwarunkowania samodzielnosci
finansowej powiatu na przykladzie powiatu brzeskiego..Pisanie prac tanio.Strzelecki- zbigniew. Red. gospodarka spoleczenstwo przestrzen w tradycji i badaniach katedry samorzadu terytorialnego.Ocena
systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji na przykladzie komisji papierow wartosciowych i
gield.Projektowanie systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie turystycznym na przykladzie hotelu
novum..Planowanie czasu wykonania inwestycji budowlanej praca inzynierska budownictwo.Karty platnicze
jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na podstawie oferty banku pko bp.Podatki praca
magisterska.Obsluga klienta w przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym.Budowa strategii marketingowej w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy fargotex.Gospodarowanie budzetem gminy kroczyce..Zarzadzanie
innowacjami w polskim gornictwie.Rola komunikacji w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na podstawie
petrochemii blachownia s.a..Rola merchandisingu w tworzeniu wybrazen o jakosci oferty
rynkowej.Motywacja pracownikow w multikulturowym przedsiebiorstwie turystycznym (na przykladzie
szwajcarskiego biura podrozy holidaycheck).Odpowiedzialnosc karna nieletnich w polsce.Prace magisterskie
z pedagogiki.Feminizm na zachodzie.Usage of agent technology in supply chain management.Teoria prawa i
systemow politycznych.Kredytowanie potrzeb konsumpcyjnych ludnosci na przykladzie banku spoldzielczego
w mszczonowie.Skarga paulianska - ochrona wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika na podstawie
kodeksu cywilnego.Planowanie rozwoju marketingu partnerskiego w dzialalnosci firmy uslugowej na
przykladzie hurtowni tkanin ultex-pol sp. Z o.o..Zarzuty apelacji a podstawy rewizji.Rozwoj hokeja na lodzie
w polsce.Finansowanie instytucji kultury w gminie na przykladzie teatru w czestochowie.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci elektronicznej na podstawie mbanku w
latach 2008-2010.Tytuly prac magisterskich.Mlodzi ludzie wobec wymagan rynku pracy.Wspolczesna rola
menedzerow w kierowaniu personelem w organizacji.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym z
uwzglednieniem leasingu samochodu osobowego.Ocena kondycji fianansowej przedsiebiorstwa metoda
analizy dyskryminacyjnej.Postepowanie naprawcze.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
marketingu partnerskiego w przedsiebiorstwach na przykladzie dgs spolka akcyjna z wloclawka.Gospodarka
magazynowa jako element logistyki.Proces zarzadzania wiedza chroniona (jawna i utajniona) w
przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a. w konieczkach.Rola pracownika w ksztaltowaniu jakosci
uslug ubezpieczeniowych.Przebieg postepowania zazaleniowego w procesie cywilnym.Perspektywy rozwoju
polskiej przedsiebiorczosci po wejsciu do unii europejskiej..Perechuda- kazimierz. - knowledge diffusion
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methods in a networking company : knowledge business models .Pisanie prac cennik.Krotkookresowe
kredytowanie przedsiebiorstwa na przykladzie pphu x.Senauth- frank. - a morning of terror : the london
bombings on july 7th 2005 .Restrukturyzacja i perspektywy rozwoju kopaln wegla brunatnego w polsce na
przykladzie kopalni wegla brunatnego belchatow s.a..Sekurytyzacja w prawie polskim. Zmiany niezbedneaby stala sie ona potencjalnie atrakcyjnym sposobem finansowania.Przydatnosc rachunku kosztow w malej
firmie prywatnej.Opis oferty produktowej na przykladzie firmy proline.Projekt remontu i modernizacji
wybranego budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci sieroszowice praca inzynierska
budownictwo.Rewitalizacja miast w polsce na tle doswiadczen krajow unii europejskiej.Bankowosc
spoldzielcza jako stymulator rozwoju regionalnego.Szczodrowski- grzegorz. - polski system podatkowy
.Adamski- jacek. - nowe technologie w sluzbie terrorystow .Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie
wielunskim w latach 2005-2008.Duraj- agnieszka natasza. Red. - paradygmaty i instrumenty kreowania
wartosci przedsiebiorstwa .Marketing uslug na przykladzie banku ochrony srodowiska w klobucku.Instytucja
zapisu windykacyjnego w polskim prawie cywilnym.Charakter umowy i stosunku prawnego timesharingu w
kontekscie ochrony konsumentow.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w gimnazjum imienia janusza korczaka w
blachowni.Instytucja milczacej interpretacji prawa podatkowego.Informacja dodatkowa do rachunku
przeplywow pienieznych i jej znaczenie w sporzadzaniu- analizie i badaniu sprawozdania..Ocena dzialalnosci
kredytowej banku spoldzielczego w mykanowie w latach 2002-2005.Odpowiedzialnosc posiadacza za uzycie
karty platniczej.Znaczenie -e-handlu w dzialalnosci dystrybucyjnej.Ekonomiczne aspekty prania brudnych
pieniedzy..Pomoc publiczna dla malych- srednich i mikro przedsiebiorstw.Zasada
subsydiarnosci.Przestrzenne zroznicowanie aktywnosci ekonomicznej w polsce w latach 2005 2008..Planowanie i realizacja rzeczowych celow produkcyjnych na przykladzie cementowni warta s.a. w
latach 2008-2011.Analiza ryzyka kredytowego z wykorzystaniem credit scoring w rejonowym banku
spoldzielczym w lututowie.Pomoc dla polski w ramach funduszy strukturalnych.Ochrona wynagrodzenia za
prace .Atrakcyjnosc inwestycyjna polski.Determinanty popytu na produkty funduszy inwestycyjnych w polsce
w swietle badan ankietowych..Chuliganstwo stadionowe. Bezpieczenstwo na stadionach w
polsce.Informatyczne systemy wspierajace zarzadzanie niepubliczna szkola wyzsza.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Strategia promocji jako zrodlo kryteriow wyboru operatora na
przykladzie postrzegania sieci komorkowej play.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja funkcjonariuszy
sluzby wieziennej..Efektywnosc dzialania lgd w ramach prow na lata 2007 - 2013 na przykladzie lgd kraina
dinozaurow..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie kredytow dla gospodarstw domowych na
przykladzie wybranych bankow.Stres organizacyjny w grupie pracownikow administracyjnych i grupie kadry
kierowniczej w oddziale kwk. Halemba.Rachunkowosc w organizacjach pozytku publicznego na przykladzie
radomszczanskiego hufca.Wplyw globalnego kryzysu finansowego na kondycje spoleczno-ekonomiczna
krajow rozwijajacych sie w afryce.Prawo rodzicow do posiadania potomstwa w swietle polskich regulacji
prawnych i projektow ustaw bioetycznych.Ocena szans rozwojowych przedsiebiorstwa na przykladzie zphu
polmar.Skutecznosc stosowania narzedzi marketingu mix- na przykladzie krakowskiego przedsiebiorstwa
hotelarsko-turystycznego sp. Z o.o. W krakowie.Dochody podatkowe gminy na przykladzie gminy powiatu
przysuskiego.Opodatkowanie dzialalnosci deweloperskiej na gruncie podatku dochodowego od osob
prawnych oraz podatku od towarow i uslug.Zarzadzanie wiedza w organizacjach niedochodowych na
przykladzie hospicjum im. Sw. Lazarza w krakowie.Lencioni- patrick - cztery obsesje wyjatkowego szefa :
opowiesc o przywodztwie .Niedziolka- dariusz a. - relacje inwestorskie .Zasada ciaglosci rozprawy w
postepowaniu karnym.Pisanie prac mgr.Postepowanie w sprawie wydania dowodu osobistego.zrodla
finansowania przedsiebiorstw handlowych na przykladzie proclean s.c..Ochrona wierzyciela w razie
niewyplacalnosci dluznika.Spolka europejska jako szczegolna postac spolki akcyjnej.Tortury w swiecie
wspolczesnym..Leasing praca licencjacka.Policja i jej miejsce w systemie zarzadzania kryzysowego.Jak pisac
prace licencjacka.Wolska- grazyna. Red. - wspolczesne problemy ekonomiczne : polityka panstwa a proces
globalizacji .Systemy zarzadzania logistycznego na przykladzie firmy kurierskiej.Problematyka przemocy
domowej w rodzinie .Ocena jakosci uslug na przykladzie zakladow energetycznych wchodzacych w sklad
spolki enion s.a..Motywacja pracownikow jako kluczowy czynnik efektywnego funkcjonowania
wspolczesnego przedsiebiorstwa.Rachunkowosc zarzadcza jako system informacyjny wspomagajacy
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zarzadzaniem przedsiebiorstwem na przykladzie przedsiebiorstwa x.Koszty wspolpracy bankowo ubezpieczeniowej przy udzielaniu kredytow hipotecznych - analiza porownawcza.Budzet jako roczny plan
gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy lapy w latach 20092012).Karty platnicze jako forma rozliczen na przykladzie pko bp s.a..Franczyzna w dzialalnosci gospodarczej.
Studium porownawcze na przykladzie polski i niemiec..praca licencjacka budzet gminy .Wypadki drogowe na
opolszczyznie w latach 2007-2008.Analiza gospodarki finansowej gminy zawiercie w latach 20072009.Chroniczny niedobor snu i jego konsekwencje w grupie pracownikow sektora finansowego.Puncewiczpatrycja. Red. - torun : plan miasta : 1:20 000 .Projekt kampanii reklamowej dla biura podrozy
feniks.Mechanizm zawierania umow na rynku regulowanym papierow wartosciowych..Wykonywanie kary
pozbawienia wolnosci wobec osob mlodocianych.Rola portali internetowych w rekrutacji
pracownikow.Gospodarka majatkiem trwalym w przedsiebiorstwie dystrybucji energii elektrycznej -x.Zwiazek bezrobocia ze wzrostem gospodarczym na przykladzie gminy nasielsk w latach 2002-2007.Karty
platnicze jako element bankowosci elektronicznej.Swiadczenia z pomocy spolecznej na przykladzie filii
miejskiego osrodka pomocy spolecznej w lodzi- ul. Piotrkowska 147.Znaczenie motywacji w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi.Analiza potencjalu strategicznego i i ocena pozycji strategicznej przedsiebiorstwa stolbud
s.a. wloszczowa.Efektywnosc logistycznej obslugi klienta na podstawie firmy uslugowej.Analiza podatkow i
oplat lokalnych na przykladzie gminy rabka-zdroj.Czynniki wplywajace na integracje i dezitegracje
pracownikow w polbita sp. Z o.o..Analiza finansowa przedsiebiorstwa ze szczegolnym uwzglednieniem
naleznosci (na przykladzie pamapol s.a.).Sponsoring sportu jako narzedzie ksztaltowania wizerunku marki na
przykladzie firmy warka..Interpretacja informacji o przeplywach pienieznych na przykladzie wybranych
spolek gieldowych.Proces kreowania innowacji spolecznych na przykladzie gminy wadowice.Graczyk- andrzej
(ekonomia). Red. - kryzys a rozwoj zrownowazony rolnictwa i energetyki .Prawo reklamy w internecie.
Wybrane problemy.Satysfakcja klientow korzystajacych z uslug bankowych na przykladzie rynku polskiego i
angielskiego.Sikora- jan (zarzadzanie). Red. - gospodarka a spoleczenstwo .Bezrobocie mlodziezy i sposoby
przeciwdzialania na przykladzie powiatu zgierskiego.Miedzynarodowy aspekt wykorzystywania dzieci do
pracy..Rekrutacja i selekcja w organizacjach pozarzadowych.Zarzad nieruchomoscia wspolna w swietle
ustawy o wlasnosci lokali.Rola transportu miejskiego w koncepcji zrownowazonego rozwoju regionu.
Badanie na przykladzie lodzi.Teorie i bledy motywowania pracownikow..Podatki praca magisterska.Analiza
oferty wybranych bankow dla malych i srednich przedsiebiorstw.Funkcja ochronna przy ustaniu stosunku
pracy mianowanych pracownikow samorzadowych.Ocena dzialalnosci malego przedsiebiorstwa na
podstawie informacji generowanej przez system rachunkowosci i ewidencje podatkowe.Odszkodowanie za
wywlaszczenie nieruchomosci w ustawie o gospodarce nieruchomosciami i tzw. Specustawie
drogowej.Reklama jako narzedzie wplywu spolecznego. Przyklady spolecznych kampanii reklamowych w
polsce i irlandii.Realizacja polityki aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gospodarce polskiej w latach
2005-2010.Wybrane aspekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej.praca licencjacka budzet gminy .More economic approach - bardziej
ekonomiczne podejscie do europejskiego prawa antymonopolowego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
swietle wymagan systemow zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2000.Rola i zadania policji w
procesie karnym .Wprowadzajace w blad oznaczenie przedsiebiorstwa jako czyn nieuczciwej
konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Zbycie udzialu w spolce z o.o..Kultura jako czynnik ksztaltujacy
funkcjonowanie organizacji na przykladzie world trans group ltd..Wplyw wizerunku marki na efekty
ekonomiczne firm polskich i zagranicznych.Analiza kultury organizacyjnej na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa komunikacji spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w nowym saczu.Nielad korporacyjny
w spolkach z udzialem skarbu panstwa.Rola i funkcja posrednika/multiagenta na rynku ubezpieczeniowym zagrozenia i szanse- rola centrum ubezpieczeniowo-finasowego w kielcach.Materialy i technologie
wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej praca inzynierska budownictwo.Wykorzystanie
public relations przez jednostki samorzadu terytorialnego do promocji lokalnej..Wdrazanie systemu haccp w
malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie piekarni gs sch w bukowinie tatrzanskiej.Pozycja rady
ministrow w okresie miedzywojennym..Pisanie prac licencjackich po angielsku.Rola rachunku w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Analiza dostepnosci atrakcji turystycznych tatr wobec obowiazujacych przepisow
..

..
prawnych.Rola podatkow i oplat jako zrodla finansowania budzetu gminy /na przykl.budzetu gminy
konskie/.Marketing wybranych produktow bankowych.Przebieg wspolczesnego cyklu koniunkturalnego na
przykladzie gospodarki stanow zjednoczonych.Prawnokarne i konstytucyjne aspekty tzw. Prowokacji
policyjnej.Przewaga konkurencyjna osiagana dzieki jakosci uslug na podstawie przedsiebiorstwa pks olawa
s.a.praca licencjacka budzet gminy .Optymalizacja kosztow firmy produkcyjnej na przykladzie tomaszewskiej
fabryki filcow technicznych.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym (na przykladzie krakowskiej spoldzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej).Identyfikacja obszarow powstawania niezgodnosci w przedsiebiorstwie
posiadajacym system zarzadzania jakoscia wedlug iso 9001:2000 na przykladzie branzy
motoryzacyjnej..Zarzadzanie kosztami wynagrodzen na przykladzie zakladu pracy chronionej.Multimedia w
zarzadzaniu - wybrane procedury i zastosowania..System zarzadzania jakoscia w zespole szkol technicznych
im. Tadeusza kosciuszki w lezajsku.praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie za prace na tle zasady
godziwosci i ekwiwalentnosci.Metody zarzadzanie ryzykiem w dzialalnosci kredytowej banku.Analiza
najpopularniejszych zagrozen zycia i zdrowia w wytworni konstrukcji stalowych..Dzialalnosc gospodarcza
przedsiebiorstw - cele- zalozenia i sposoby podejmowania..Srodki trwale w swietle prawa bilansowego a
podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie dzialalnosci
inwestycyjnej gminy rudniki w latach 2003 - 2006.Wplyw wdrozenia normy pn-en iso 9001:2001 na poziom
uslug swiadczonych w tarnowskiej agencji rozwoju regionalnego s.a..Rola gornictwa weglowego w
energetyce kraju. Analiza na przykladzie polski z uwzglednieniem europejskich procesow
integracyjnych.Kyminalistyczny problem kart kredytowych.Fundusze strukturalne unii europejskiej a
sprawozdawczosc finansowa jednostki.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc spoleczna praca
licencjacka.Ewidencja wykorzystywanych funduszy unijnych w rachunkowosci jednostek samorzadu
terytorialnego..Style kierowania na przykladzie zakladow przemyslu cukierniczego mieszko s.a..Skutecznosc
stosowania narzedzi marketingu mix- na przykladzie krakowskiego przedsiebiorstwa hotelarskoturystycznego sp. Z o.o. W krakowie.Testament sporzadzony w stanie wylaczajacym swiadome i swobodne
podjecie decyzji i wyrazenie woli.Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych kredytem hipotecznym w
polsce w latach 2000-2010 (na przykladzie oferty banku millennium sa dla klienta indywidualnego).Teoria
panstwa i prawa.Wolontariat pracowniczy jako przejaw spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstw
funkcjonujacych w polsce.Merchandising jako koncepcja wzrostu efektywnosci sprzedazy.Przywodztwo i
procesy oddzialywania na pracownikow.Funkcjonowanie bankowosci elektronicznej.Rozwoj sekurytyzacji w
polskiej bankowosci..Pisanie prac licencjackich tanio.Rozwoj rynku funduszy inwestycyjnych w
polsce.Realizacja budzetu gminy janow w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing jako
metoda budowy przewagi konkurencyjnej na przykladzie firmy tax care.praca licencjacka budzet gminy
.Obrona konieczna praca magisterska.Kreowanie kariery zawodowej a ksztaltowanie stosunkow
miedzyludzkich w srodowisku pracy.Gorski- marek. Red. - administracja publiczna - czlowiek a ochrona
srodowiska : zagadnienia spoleczno-prawne .Przeslanki szczegolne tymczasowego
aresztowania.Finansowanie placowek sluzby zdrowia z narodowego funduszu zdrowia na przykladzie
opolskiego centrum onkologii..Ocena i wybor dostawcow w procesie zakupow w branzy budowlanej na
podstawie bpbp s.a..Tematy prac magisterskich prawo.Postepowanie odrebne-sprawy ze stosunkow miedzy
rodzicami a dziecmi.Neokonserwatyzm: wizja polityki zagranicznej.Wyznaczenie odchylen od pionu budowli
wiezowych na przykladzie komina stalowego o wysokosci 85 m z odciagami linowymi. Praca inzynierska
budownictwo.Problemy (bariery) zwiazane z funkcjonowaniem klastrow (na przykladzie regionu
lodzkiego).Znieslawienie w polskim prawie karnym.Wprowadzenie nowej marki na rynek - projekt dzialan na
przykladzie konkretnego produktu konsumpcyjnego.Instrumenty zarzadzania lancuchem dostaw w ikea retail
sp. Z o.o..Analiza kredytu hipotecznego w ing banku slaskim s.a. jako formy finansowania
nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Skutki prawne ubezwlasnowolnienia.Strukturalne
uwarunkowania i funkcjonowanie przedsiebiorstwa ruch sa.Odpowiedzialnosc spolek dominujacych i
zaleznych za naruszenia unijnego prawa konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Skrzypek- slawomir
(1963-2010). - banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego .praca licencjacka budzet gminy .Ocena
funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych na polskim rynku kapitalowym na przykladzie ofe
bankowego.Ocena efektywnosci inwestycji w formie fuzji i przejec.Fuzje i przejecia bankow w latach od 2001
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do 2004.Swoboda dysponowania wynagrodzeniem za prace a zakaz zrzekania sie prawa do
wynagrodzenia.Problematyka zbrodni ludobojstwa w konfliktach zbrojnych na przykladzie konfliktu w
rwandzie.Naduzycie osobowosci prawnej spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia na tle prawnoporownawczym..Transgraniczna wspolpraca policji polskiej z policja litewska .Ochrona programow
komputerowych w prawie autorskim i patentowym.Wplyw mieszkaniowego kredytu hipotecznego na
ksztaltowanie sie popytu na nieruchomosci mieszkaniowe.Ocena wdrazania systemu informatycznorachunkowego w placowce oswiatowej.Czynnik publiczny (wladze samorzadowe) a rozwoj
klastrow.Postrzeganie systemow zarzadzania przez pracownikow na przykladzie zakladu grupy icopal w
zdunskiej woli.praca licencjacka budzet gminy .Dobor optymalnego sposobu rozliczania sie operatora
logistycznego z przewoznikami swiadczacymi uslugi dystrybucji towarow na podstawie wybranej firmy.praca
licencjacka budzet gminy .Finansowanie dzialalnosci rolnej poprzez fundusze unijne.Projekt konstrukcji
salonu samochodowego praca inzynierska budownictwo.Projekt techniczny zabezpieczen akustycznych
osiedla mieszkaniowego przylegajacego do wielotorowej trasy kolejowej. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Niektore ograniczenia w swobodzie przeplywu towarow o
skutku rownowaznym do ograniczen ilosciowych w swobodzie przeplywu towarow.Analiza efektywnosci
umow leasingu w kodan sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Baza prac magisterskich.Tematy prace
licencjackie.Konstytucyjna regulacja prawa wlasnosci a typowe unormowania prawa prywatnego..Prawo
cytatu jako instytucja dozwolonego uzytku publicznego - kazuistyka regulacji i koniecznosc reformy.Leasing
praca licencjacka.Wojcik- jerzy wojciech. - przeciwdzialanie przestepczosci zorganizowanej : zagadnienia
prawne- kryminologiczne i krymin.Jakosc uslug bankowych w opinii uslugobiorcow (na przykladzie banku
pko bp i banku spoldzielczego).Okreslanie rynku wlasciwego w orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii
europejskiej w latach 1997-2010.Kupie prace magisterska.Leasing- jako forma finansowania inwestycji.praca
licencjacka budzet gminy .Tematy na prace licencjacka.Znaczenie deficytu budzetowego w funkcjonowaniu
jednostki samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy lodz w latach 2000-2004).Szablon pracy
licencjackiej.Ocena kondycji finansowej phu merkury - centrum sp. Zo.o. W latach 2001-2004.praca
licencjacka budzet gminy .Procedury przechodzenia z podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow na ksiegi
rachunkowe w kontekscie specyfiki sektora msp.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na
podstawie mikolowskich zakladow papierniczych.Pomoc postpenitencjarna swiadczona przez zaklad karny
jako element drogi do readaptacji spolecznej sprawcow przestepstw.Marketing szkol prywatnych na
przykladzie dzialalnosci niepublicznej szkoly podstawowej nr 97 w warszawie..Zarzadzanie dziedzictwem
kulturowym na przykladzie fortyfikacji nowozytnych program zagospodarowania krakowskiego fortu borek
52.Marketing wewnetrzny w klubach plus ligi.praca licencjacka budzet gminy .Wlasciwosc organow
panstwowej inspekcji farmaceutycznej.Dzialalnosc marketingowa banku pko bp s.a. wplywajaca na jego
rozwoj w okresie kryzysu gospodarczego w latach 2008-2010..Niedowartosciowanie pierwotnych ofert
publicznych na gpw w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Konkurencja miedzy bankami na
rynku uslug finansowych.Swiadek koronny - instytucja bedaca wyjatkiem od zasad legalizmu na rzecz
oportunizmu prawnego.Prace magisterskie rachunkowosc.Realizacja prawa do urlopu wypoczynkowego
.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw technologii informatycznej na zmiany zachowan
przedsiebiorstw.Prokuratoria generalna rzeczpospolitej polskiej w latach 1919-1939.Finansowanie
dzialalnosci gminy na przykladzie gminy cieladz..Zarzadzanie miedzykulturowe casus firmy kler s.a..Unijny
model rynku energii elektrycznej w swietle trzeciego pakietu liberalizacyjnego. Znaczenie transgranicznej
wymiany energii..praca licencjacka budzet gminy .Teoria i praktyka polityki stabilizacji.Rola podatkowych
zrodel w dochodach gminy wola krzysztoporska w latach 2002-2007.Funkcjonowanie podmiotow
gospodarczych w gospodarce rynkowej na podstawie banku spoldzielczego w swietle literatury.Struktura
wynagrodzenia instrumentem motywowania kadr.Konflikt czamski w swietle prawa
miedzynarodowego.Zarzadzanie jakoscia produkcji przy wytwarzaniu odziezy damskiej..Pozycja prawnoustrojowa nik .Obrot akcjami i ryzyko inwestowania na przykladzie zakladow odziezowych bytom s.a..Ocena
pracownikow jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedach gmin..Aukcja elektroniczna.praca
licencjacka budzet gminy .Przedawnienie wykonania i korekty zobowiazan podatkowych (art. 70 ord.
Pod.)..Ochrona uprawnionego z tytulu umownego prawa pierwokupu.Zmiany poziomu ochrony polskiego
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rynku po 1 maja 2004 roku- ze szczegolnym uwzglednieniem rynku tekstyliow.praca licencjacka budzet gminy
.Postepowanie administracyjne przed organami narodowego funduszu zdrowia w aspekcie indywidualnych
spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego i zawierania umow o udzielanie swiadczen
zdrowotnych.Pozyskiwanie srodkow transportu poprzez kredyt i leasing.Finansowanie rozwoju gmin w
polsce ze srodkow unii europejskiej.Zimmermann- marian - pojecie administracji publicznej a swobodne
uznanie .praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska pedagogika.praca licencjacka budzet gminy
.Instytucja prezydenta w v republice francuskiej.Motywowanie pedagogow w placowkach wsparcia
dziennego w krakowie..praca licencjacka budzet gminy .Amortyzacja srodkow trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych w hbp sp. Z o.o..Udzielanie kredytow jako jedna z czynnosci bankowych sensu
stricto - wybrane zagadnienia.Edukacja ekologiczna a zarzadzanie parkiem narodowym na przykladzie
pieninskiego parku narodowego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej ing banku
slaskiego s.a. w latach 2004-2008.Aids w prawie karnym.Struktura kapitalu w spolkach akcyjnych..Rachunek
kosztow rodzajowych na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Pisanie prac maturalnych.Uchylenie lub
zmiana ostatecznej- niewadliwej decyzji administracyjnej.Konflikt interpersonalny w relacjach przelozonypodwladny w organizacji..Organizacja transportu miejskiego w zgierzu.Kreowanie wizerunku marki w
internecie na podstawie porownania dzialan z zakresu e- brandingu microsoft i apple.Rola reklamy w
dzialaniach sprzedazowych firmy avon.Analiza dochodow miasta zgierza w latach 2009-2011.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc wekslowa.Motywacyjny system
placowy w sklepach top hi-fi.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Biznes plan
jako instrument efektywnego uruchomienia dzialalnosci gospodarczej o charakterze produkcyjnym- na
przykladzie fabryki opakowan folio-pack w branzy przetworstwa tworzyw sztucznych.Zniewolony umysl.
Psychologiczne koncepcje totalitaryzmu..Wykorzystanie konfliktow w rozwoju zespolu.Sadownictwo
konstytucyjne w europie zachodniej..Analiza wskaznikowa a ocena spolki na gieldzie.Rola biznesplanow w
pozyskiwaniu finansowania zewnetrznego.Wojcik- jerzy wojciech. - przeciwdzialanie przestepczosci
zorganizowanej : zagadnienia prawne- kryminologiczne i krymin.Rola urzedu gminy w utrwalaniu i
promowaniu tozsamosci lokalnej mieszkancow - na przykladzie gminy czarny dunajec.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie analizy finansowej w realizacji budzetu gminy
dabrowa..Wroclawskie seminarium karnoprocesowe - pojecie- miejsce i znaczenie prawdy w polskim
procesie karnym : materialy wroclawskiego semin.Komunikacja wewnetrzna jako determinanta
efektywnosci w budowaniu wizerunku przedsiebiorstwa..Odpowiedzialnosc sprawcy usilowania w polskim
prawie karnym..Zarzazanie kapitalem ludzkim w przedsiebiorstwie macrologic.Powodztwo
przeciwegzekucyjne z art. 840 i 841 kpc.Kontrola materialow i surowcow przy mechanicznej przerobce
wegla..Analiza wybranych aspektow finansowania nieruchomosci mieszkaniowych przez banki komercyjne w
polsce na przykladzie wybranych ofert.Wykorzystanie mediacji w praktyce policyjnej.Ubezpieczenia
spoleczne rolnikow w polsce.Ekonomiczno-spoleczne aspekty procesu migracji na przykladzie miejscowosci
twardawa..Outsourcing jako innowacyjna forma zarzadzania przedsiebiorstwami w polsce..Analiza
dochodow i wydatkow gminy kamienica polska w latach 2003 i 2004.Postepowanie w sprawie o
uniewaznienie malzenstwa.Podatki lokalne jako zrodlo dochodow budzetowych gminy nysa..Szczegolne
publicznoprawne formy ingerencji we wlasnosc prywatna nieruchomosci.Przyczyny i skutki migracji
zarobkowych polakow z wojewodztwa opolskigo.Odpowiedzialnosc cywilna wobec uczestnika badan w
procesie badan klinicznych..Rola posrednika w sprzedazy nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie
biura nieruchomosci viktoria w czestochowie..Radwanski- krzysztof. Oprac. - krakow- niepolomice- skawinawieliczka : plan miasta : 1:22 000 .Znaczenie agroturystyki dla ekonomicznego rozwoju powiatu
nyskiego..zrodla finansowania inwestycji komunalnych w polsce.Unia europejska wobec kryzysu strefy euro.
Przyszlosc wspolnej waluty.Wspoldzialanie policji z gmina w zakresie bezpieczenstwa i porzadku
publicznego..Wdrozenie systemu zarzadzania jakoscia pn-en iso 9001:2009 w przedsiebiorstwie uslugowym
branzy automotive.Istota i zadania kapitalu zakladowego w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Rezerwy i aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego - regulacje krajowe a
miedzynarodowe.Rola transportu zbiorowego w funkcjonowaniu i rozwoju miasta.Obrot nieruchomosciami
przez cudzoziemcow w polsce w swietle prawa unii europejskiej i polski.Promocja w organizacjach
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spolecznych na przykladzie organizacji ode zrodla.Problem bezrobocia oraz ocena metod jego zwalczania na
przykladzie powiatu sieradzkiego.Telepraca jako nowe zjawisko na rynku zatrudnienia.Ustroj republiki
weimarskiej - geneza- rozwoj i upadek.Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow w
polsce.Problematyka powstania obowiazku podatkowego w podatku od towarow i uslug na przykladzie firmy
budowlanej xyz w latach 2007-2009.Dostosowanie spolki pkp cargo s.a. do wymogow unii europejskiej
.strategia i jej rozwoj..Praca magisterska z pedagogiki.Rzeczywisty wymiar jurysdykcji miedzynarodowego
trybunalu karnego.Wplyw sytuacji demograficznej na system publicznych ubezpieczen emerytalnych w
polsce.Polski trybunal konstytucyjny na tle wybranych europejskich sadow konstytucyjnych.Funkcje
inwentaryzacyjne w przedsiebiorstwie anet-pol w czestochowie.Analiza projektu i przyklad wyboru
wykonawcy osiedla ... Praca inzynierska budownictwo.Prawo wekslowe polskie w xviii wieku.Zbiorowy
zarzad prawami do utworu audiowizualnego..Wizerunek silvio berlusconiego jako osoby
publicznej..Projakosciowa restrukturyzacja zarzadzania w administracji publicznej na przykladzie starostwa
powiatowego w tarnowie.Polityka pieniezna narodowego banku polskiego w latach 2004-2008.Marketing na
rynku nieruchomosci na przykladzie biur nieruchomosci polonia oraz home broker.Model internetowego
skladania zamowien jako element kompleksowego systemu zarzadzania produkcja na podstawie
przedsiebiorstwa x.Swiadek w systemie dowodow w postepowaniu karnym.Nix- andreas. - zivilreligion und
aufklärung : der zivilreligiöse strang der aufklärung und die frage nach ei.Motywacyjne funkcje szkolen i
zarzadzania kariera.Rola glownego inspektora farmaceutycznego w nadzorze nad rynkiem reklamy
produktow leczniczych.Nowa huta jako produkt turystyczny.Kradzieze samochodow na terenie powiatu
zdunskowolskiego.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie leczyckich zakladow gorniczych leczyca
s.a. w latach 2007-2009.Odpowiedzialnosc za niezgloszenie wniosku o ogloszenie upadlosci w
terminie.Corporate governance jako odpowiedz na skandale korporacyjne - ocena funkcjonowania w polsce
w swietle rozwiazan amerykanskich i europejskich.Swiadczenie ubezpieczyciela jako podstawowy obowiazek
wynikajacy ze stosunku ubezpieczenia.Pomiar kapitalu intelektualnego wybranych spolek z branzy
farmaceutycznej notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.praca licencjacka budzet
gminy .Czynnik sadowy w postepowaniu przygotowawczym.Projekt nazwy oraz znaku marki na podstawie
firmy redan s.a. - butterfly collection.Wykorzystanie internetu w promocji i reklamie..Zabojstwo w polskim
prawie karnym ze szczegolnym uwzglednieniem kwalifikowanych typow zabojstw..Gospodarka finansowa
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy krzyzanowice.Zarzadzanie innowacja w szkole.
Integracja miedzyprzedmiotowa..Proces zarzadzania inwestycjami w gminie na przykladzie gminy
miedzno.Warranty subskrypcyjne.Rozwoj przedsiebiorczosci w swietle realizacji zadan strategii
lizbonskiej.Indywidualne konta emerytalne.Uklady zbiorowe pracy w polsce miedzywojennej..Strategia
rozwoju przedsiebiorstwa na rynku uslug edukacyjnych na przykladzie szkoly jezykowej .praca licencjacka
budzet gminy .Uwarunkowania rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznej w poludniowej czesci lgd kraina
dinozaurow..Normatywne znaczenie pojecia zabiegu leczniczego - w swietle odpowiedzialnosci karnej
podmiotow podejmujacych czynnosci medyczne bez wymaganych kwalifikacji.Wplyw instrumentow
przeciwdzialania bezrobociu na rynek pracy w radomsku w latach 2002-2006.Zarzadzanie zasobami
mieszkaniowymi na przykladzie robotniczej spoldzielni mieszkaniowej hutnik.Prawo pracy.Podatek od
nieruchomosci jako podstawowe zrodlo dochodow gminy .praca licencjacka budzet gminy .Reforma
ubezpieczen spolecznych z uwzglednieniem reformy emerytalnej.Zarzadzanie relacjami z klientem w
sektorze b2b na przykladzie firmy pphu wiktor zajkiewicz.Kto pisze prace licencjackie.Uslugi spedycyjne
swiadczone w transporcie drogowym na terenie europy.Benchmarking w strategii rozwojowej
firmy..Swiadczenia pieniezne z tytulu choroby i macierzynstwa w polsce w latach 2004-2008.Analiza i ocena
struktury kapitalowo-majatkowej wybranych spolek gieldowych branzy paliwowej w latach 20062009.Bezpieczenstwo pracy budowlanych zurawi wiezowych w warunkach kolizyjnej lokalizacji praca
inzynierska budownictwo.Status prawny doradcy podatkowego.Franchising jako niekonwencjonalna forma
finansowania przedsiewziec inwestycyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Nieuczciwa reklama jako czyn
nieuczciwej konkurencji .System hacc w zakladzie mleczarskim na przykladzie milkpolu.Gospodarowanie
nieruchomosciami mieszkaniowymi gminy pajeczno w latach 2007- 2009.Motywowanie funkcjonariuszy w
komendzie miejskiej policji w czestochowie..Aspekt transportu samochodowego w sferze dzialan
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logistycznych w polsce..Zmowa kartelowa w przemysle farmaceutycznym w swietle ustawodawstwa i
orzecznictwa unii europejskiej.Wplyw zarzadzania systemu bezpieczenstwa i higieny pracy na jakosc pracy na
przykladzie firmy cemex polska sp. Z o.o..Kryminalistyczne i kryminologiczne aspekty samobojstw wsrod
maloletnich.Zastosowanie nowoczesnych narzedzi komunikacyjnych w szkolnictwie - na przykladzie
koncepcji szkolnego portalu internetowego.Programy pomocowe ue dla obszarow wiejskich na przykladzie
gminy klobuck.Styl kierowania bezposredniego przelozonego i jego wplyw na motywacje na przykladzie
duzej i malej firmy. Studium empiryczne..Czynniki konkurencyjnosci przedsiebiorstwa na rynku tsl na
przykladzie przedsiebiorstwa xyz.System emerytalny w polsce na tle wybranych rozwiazan
europejskich.Zachowanie jednostki w organizacji ( na podstawie makro cash and carry polska).Satysfakcja
klientow na rynku odziezowym na przykladzie firmy brice.Ochrona praw podstawowych w unii
europejskiej.Analiza zarzadzania zasobami ludzkimi w hipermarkecie geant ze szczegolnym uwzglednieniem
systemu szkolen.Transkrypcja aktu malzenstwa zawartego za granica.Tematy prac licencjackich
socjologia.Analiza i ocena systemu wynagradzania na przykladzie firmy telekomunikacyjnej.Struktura i
kompetencje organow spolki europejskiej na przykladzie wielkiej brytanii- francji i polski.Gospodarka
finansowa jednostki budzetowej na przykladzie sadu okregowego w sieradzu.Wykorzystanie internetu w
dzialalnosci gospodarczej na przykladzie firmy proline.Rola podatku od nieruchomosci w ksztaltowaniu
dochodow gminy na przykladzie gminy ogrodzieniec w latach 2006-2008.Narodowy fundusz zdrowia jako
zrodlo finansowania systemu opieki zdrowotnej w polsce.Innowacje w dzialalnosci logistycznej.Ocena
wyniku finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa centrum meblowe --bartek..Szczurek- tadeusz. Red. militarne i niemilitarne aspekty bezpieczenstwa polski w unii europejskiej .Marketing teatralny. Teoria a
praktyka..Charakter prawny roszczen pracownika z tytulu wadliwego zwolnienia na tle teorii pelnej
rekompensat szkody.Ocena funkcjonowania systemu motywowania pracownikow w wybranej firmy
xxx.Pochodne instrumenty finansowe a wspolczynnik wyplacalnosci banku.Instytucja porozumienia
administracyjnego w prawie administracyjnym..Zarzadzanie projektami zajmujacymi sie problemami
bezrobocia na przykladzie wojewodzkiego urzedu pracy w krakowie.Uwarunkowania powstania centrow
logistycznych w okolicach zdunskiej woli.Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych na przykladzie idea
premium specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty..Policja panstwowa w drugiel
rzeczypospolitej.Posiedzenia sadowe.Sposoby pokonywania barier firm sektora msp na przykladzie firmy
mad.Proba oceny uslug kulturalno - sportowo - rekreacyjnych w miescie opole..Zjawisko agresji-przemocy i
przestepstw z uzyciem przemocy-wyjasnianie przyczyn.Model kasacji jako nadzwyczajnego srodka
zaskarzenia w polskim postepowaniu karnym.Znaczenie i formy doskonalenia zawodowego kadry
kierowniczej i administracyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Strategie marketingowe w dzialalnosci banku
na przykladzie pekao s.a..Wybrane aspekty obrony koniecznej w polskim prawie karnym.Dzialalnosc
powiatowego urzedu pracy w zawierciu w latach 2005-2009.Polityka handlowa malej firmy na przykladzie
p.h. agrosklad sp.j..Strategia rozwoju zasobow ludzkich w przedsiebiorstwie.Pastisz i stereotypowe role
zwiazane z plcia w internetowych kampaniach reklamowych.Podatek vat w budownictwie mieszkaniowym
na przykladzie firmy pphu szaki nowak tomasz..Amortyzacja srodkow trwalych - aspekt podatkowy i
bilansowy.Zasady dziedziczenia testamentowego w ii rzeczypospolitej.Szkolenie jako metoda transferu
wiedzy na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Dynamika procesow fuzji i przejec na polskim i globalnym rynku bankowym..praca licencjacka
budzet gminy .Ewolucja rozwoju angielskiego systemu prawnego (od sredniowiecza do wspolczesnosci wybrane zagadnienia)..praca licencjacka budzet gminy .Zasady pisania pracy magisterskiej.Rezerwy w
ustawie o rachunkowosci- miedzynarodowych standardach rachunkowosci i prawie podatkowym.Sadowa
kontrola administracji w sprawach wywlaszczeniowych.Rola banku spoldzielczego w udzielaniu kredytow
preferencyjnych.Specyfika postepowania dowodowego na gruncie ustawy o odpowiedzialnosci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary ze szczegolnym uwzglednieniem zasad
procesowych.Strategia lizbonska- a rynek pracy w polsce i innych krajach unii europejskiej.Standardy jakosci
w sektorze hotelarskim w polsce.Analiza technologii budowy mostu drogowego praca inzynierska
budownictwo.Administracyjne postepowanie odwolawcze..Przyszlosc pieniadza materialnego.Dowod z
opinii bieglego.Wynagradzanie pracownikow w teorii i praktyce gospodarczej.Umowa
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franchisingowa..Szablewski- andrzej t. Red. - rynki kapitalowe a koniunktura gospodarcza .praca licencjacka
budzet gminy .Dopuszczalnosc wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku czynnosci opercyjnorozpoznawczych w procesie karnym.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie p.h.u.
centrum budowlane sp.z o.o. Z siedziba w opolu..Znaczenie systemow motywacyjnych w zarzadzaniu
instytucjami publicznymi na przykladzie urzedu miasta i gminy skala.praca licencjacka budzet gminy .Wizja
lokalna i eksperyment procesowy w rekonstrukcji wypadku drogowego.Mechanizmy pozyskiwania srodkow
ue na potrzeby ochrony srodowiska duzych miast przemyslowych na przykladzie krakowa.Wybrane problemy
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa bis multiserwis w krapkowicach..Czy
powinnismy bac sie migracji zarobkowej? Procesy towarzyszace migracji zarobkowej po wstapieniu polski do
unii europejskiej.Ustanowienie swiadka koronnego i procesowe konsekwencje nadania mu takiego
statusu.Prace magisterskie fizjoterapia.praca licencjacka budzet gminy .Rynek pracy w polsce i wybranych
krajach unii europejskiej.Miejsce metody scenariuszy w controllingu strategicznym.Wspolpraca szkoly z
otoczeniem w procesie wyrownywania szans mlodziezy wiejskiej.Efektywnosc zarzadzania portfelem
inwestycyjnym przez otwarte fundusze emerytalne.Lech- aleksandra. Red. - przystapienie polski do unii
ekonomiczno-monetarnej : perspektywy i uwarunkowania .Analiza wskaznikowa w badaniu kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow koksowniczych zdzieszowice sp.z o.o..Odszkodowanie
za niesluszne skazanie w polskim procesie karnym.Przykladowe tematy prac magisterskich.Znaczenie
funduszy strukturalnych w modernizacji polskiego rolnictwa.Samorzad terytorialny w swietle koncepcji
nowego zarzadzania publicznego.Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na przykladzie
oferty banku slaskiego ing..Opodatkowanie dochodow uzyskiwanych przez profesjonalnych
muzykow.Moralnosc czy interes spoleczny? Prawo w procesie przemian spolecznych a hard cases.Rola
wolontariatu w dzialalnosci organizacji pozarzadowych na przykladzie fundacji dla uniwersytetu
jagiellonskiego..Przestepstwo kazirodztwa w ujeciu kodeksu karnego z 1997 r..Ocena efektywnosci inwestycji
finansowanych z budzetu gminy wozniki..Zarzadzanie instytucjami pomocy spolecznej w polsce na
przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w stawiskach.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja
prawna pracownika-rodzica..Status prawny prezydenta rzeczypospolitej polskiej.Roznice i podobienstwa w
kosztach i zrodlach finansowania oswiaty na przykladzie szkoly publicznej i niepublicznej.Wprowadzenie
systemu zarzadzania jakoscia do organizacji a rozwoj pracownikow.Skala sektora informacyjnego w
gospodarce polski w latach 1997-2010.Ocena oplacalnosci inwestowania w fundusze
inwestycyjne.Funkcjonowanie walnego zgromadzenia spolki publicznej.Zastosowanie systemu ecr w
przedsiebiorstwach branzy tsl..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
zespolami.Biznes plan jako narzedzie pozyskiwania srodkow finansowych na rozpoczecie dzialalnosci
gospodorczej lub jej rozwoj.Ocena sytuacji majatkowej i finansowej firmy.Analiza systemow bezpieczenstwa
szkol w powiecie klobuckim.Ablewicz- joanna. - terminy ustawowe cywilne i karne .Dokument w procesie
cywilnym.Zarzadzanie przedsiebiorstwem w ramach lancucha logistycznego (na przykladzie firmy haftina
michalscy spolka jawna).Zarzadzanie przez jakosc w przedsiebiorstwie - wdrazanie i ocena
funkcjonowania.Procesy zarzadzania zasobami ludzkimi w malych i srednich przedsiebiorstwach analizowane
na przykladzie j.w. nowik spolka jawna.Logistyka w funkcjonowaniu jednostki samorzadu
terytorialnego.Finansowa ocena kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej pamapol s.a w
latach 2004-2009.Deficyt budzetowy w polsce w latach 2005-2011.Aktywizacja zawodowa osob
niepelnosprawnych.Wynik finansowy w ujeciu podatkowym i bilansowym- w swietle regulacji
prawnych.Koszty i zrodla finansowania placowek opiekunczo-wychowawczych na przykladzie domu dziecka
dla malych dzieci z siedziba przy ulicy druzynowej w lodzi.Prawa czlowieka w aktach prawach polskiego i
miedzynarodowego.Formy demokracji bezposredniej w wybranych panstwach europejskich - analiza
porownawcza.Funkcjonowanie osrodka pomocy spolecznej w gminie pysznica i jego wplyw na poprawe
poziomu zycia lokalnej ludnosci..Analiza porownawcza. Wykorzystanie srodkow unijnych w gminach nowa
sarzyna i krzeszow..Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow i wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow w
rozumieniu polskiej ustawy o vat oraz dyrektywy ue.Zarzadzanie personelem w przedsiebiorstwie na
przykladzie lukas bank s.a..Wycena spolki kapitalowej metoda dochodowa.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Wynik finansowy w rachunkowosci zakladu budzetowego na przykladzie
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zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.Adamiec- jolanta. Red. - wprowadzenie euro w polsce - za i
przeciw .Skotnicka-illasiewicz- elzbieta (1940- ). Red. - doswiadczenia spoleczne dwoch lat czlonkostwa
polski w unii europejskiej : praca zbiorowa .Wplyw przystapienia polski do strefy euro na sytuacje
gospodarcza kraju.Obowiazki powiernicze bankow- czy mozliwa jest odpowiedzialnosc banku za udzielenie
badz odmowe udzielenia kredytu ?.Nastepstwo prawne mortis causa.Badanie jakosci uslug bankowych na
przykladzie banku spoldzielczego oddzial w mykanowie.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka
filologia angielska.Niedopuszczalne metody przesluchania swiadka w postepowaniu karnym.praca
licencjacka budzet gminy .Rola coachingu w zarzadzaniu personelem.Analiza wynagrodzen nauczycieli na
przykladzie zespolow szkol samorzadowych gminy patnow.Znaczenie systemu transportowego w procesach
logistycznych przedsiebiorstwa.Naruszenia prawa na rynku reklamowym.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej
samorzadu terytorialnego na podstawie gminy mykanow w latach 2005-2008.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw menedzera personalnego na sukces firmy.Zarzadzanie produktem turystycznym na przykladzie
miasta sanoka.System motywacji na przykladzie nauczycieli szkol podstawowych.Pawlowski- bartosz. Red. prawo europejskie w pracach parlamentarnych : przewodnik poselski .praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna czlonka korpusu sluzby cywilnej..Innowacyjnosc polskich przedsiebiorstw
na tle krajow unii europejskiej.Cele i metody badania sprawozdan finansowych.Strategia promocji polskiej
telefonii cyfrowej operatora sieci era na rynku telekomunikacyjnym.Modern performance measurement
indicators in the mainstream of seeking shareholders value.Tryb wydawania indywidualnych interpretacji i
przepisow prawa podatkowego - wybrane problemy.Niemierzalne cechy charakterow
kierownikow.Przezwyciezanie barier komunikacji w organizacji x.Oszustwa matrymonialne.Bilans jako
podstawowe zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie zakladow miesnych pekpol ostroleka s.
A..Marketingowe zarzadzanie uslugami bankowymi na przykladzie ing banku slaskiego.Realizacja polityki
spolecznej na przykladzie gminy x.Reklama jako narzedzie kreowania wizerunku firmy.Zabezpieczenia
kredytow na przykladzie malych i srednich przedsiebiorstw..Zarzadzanie wspolnotami mieszkaniowymi.praca
licencjacka budzet gminy .Skutki smierci osoby fizycznej prowadzacej samodzielnie dzialalnosc gospodarcza
w swietle zobowiazan publicznoprawnych.Poziom satysfakcji pracownikow z pracy a poziom stresu u
pracownikow firmy handlowo-produkcyjnej.Ocena wykorzystania srodkow funduszu sapard (na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego).Znaczenie analizy finansowej dla kreowania rozwoju przedsiebiorstwa.Wzor pracy
licencjackiej z pedagogiki.Analiza dochodow jednostki samorzadu terytorialnego w latach 2007-2011 na
przykladzie gminy kluki.Finanse publiczne unii europejskiej.Wykorzystanie instrumentu planowania do
pomnazania szans i zapobiegania trudnosciom w rozwoju szkoly.Wyposazenie techniczne jako zmienna
strategiczna rozwoju uslug hotelarskich..Nowe mozliwosci przetwarzania i przekazu informacji przy
wykorzystaniu technik multimedialnych..Roczne sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o sytuacji
ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki emalia olkusz s.a. w latach 2004-2008.Wypalenie
zawodowe-przyczyny- objawy i konsekwencje na przykladzie nauczycieli gimnazjow.Analiza relacji
zachodzacych miedzy bankiem indywidualnym na przykladzie banku pko bp s.a..Pierwszenstwo nabycia.
Charakter prawny i konsekwencje naruszenia..Konflikty organizacyjne w administracji publicznej na
przykladzie urzedu miejskiego w ostrowie wielkopolskim.Promocja gminy o walorach turystycznych na
przykladzie gminy inowlodz.Mozliwosci rozwoju przez fundusze strukturalne na przykladzie modernizacji
oddzialu szpitalnego w blachowni.Promocja jako instrument ksztaltowania wizerunku na przykladzie miasta
wloszczowy.Ewolucja ochrony praw czlowieka w prawie unii europejskiej.Centralne biuro sledcze jako
jednostka do zwalczania przestepczosci zorganizowanej.Umowa spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia i
statut spolki akcyjnej..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw rozrachunkow z odbiorcami i dostawcami na
plynnosc finansowa na przykladzie firmy handlowo-uslugowej z branzy informatycznej.Ochrona prywatnosci
w internecie.Fundusze strukturalne unii europejskiej i ich wykorzystanie przez powiatowy urzad pracy w
piotrkowie trybunalskim.Style kierowania a ocena pracownikow w firmie transport towarowy i handel
muskalscy.Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji trendow wartosci indeksow spolek
gieldowych.Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Czynniki wplywajace
na wynik finansowy firmy na przykladzie zbs konsbud.Bezrobocie i aktywne formy jego zwalczania przy
pomocy europejskiego funduszu spolecznego na przykladzie pup kedzierzyn-kozle.Lacka- irena. - wspolpraca
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technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiebiorstwami jak.Marketing uslug
bankowych na przykladzie banku spoldzielczego w sieradzu.Przemoc domowa w rodzinie.Tymczasowe
aresztowanie a prawa czlowieka..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia i produkcja
ksztaltownikow z metali niezelaznych..Rola banku swiatowego w aspekcie kryzysu gospodarczego i
finansowego.praca licencjacka budzet gminy .Rola komunikacji w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
podstawie petrochemii blachownia s.a..Wykorzystanie reklamy w ksztaltowaniu potrzeb i stylu zycia
konsumentow.Rola jednostki konsultingowej we wdrazaniu systemu zarzadzania jakoscia iso 9001:2000 na
przykladzie firmy dekra polska.Zuzycie funkcjonalne jako czynnik determinujacy modernizacje starych
budynkow wielorodzinnych praca inzynierska budownictwo.Rozwoj rynku nieruchomosci magazynowych w
polsce.Spis tresci pracy licencjackiej.Ocena dzialalnosci banku pko bp s.a. w zakresie kredytow
hipotecznych.Fuzje i przejecia jako metoda wzrostu wartosci przedsiebiorstw.zrodla stresu organizacyjnego
wystepujace w sluzbie wieziennej..Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykladzie bre banku
s.a..Drogi prywatyzacji polskich przedsiebiorstw panstwowych na przykladzie przedsiebiorstwa komunikacji
samochodowej x..Efektywnosc wykorzystania instrumentow motywujacych pracownikow na przykladzie
firmy inditex.Stosunek do edukacji integracyjnej nauczycieli i uczniow szkol podstawowych w polsce i
danii.Czubinski- antoni - historia powszechna xx wieku .praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki i skutki
stwierdzenia niewaznosci uchwaly zgromadzenia wspolnikow.Procesy dostosowawcze rolnictwa polskiego do
standardow unii europejskiej.Zatrzymanie osoby w procesie karnym.Wybrane aspekty gospodarowania
nieruchomosciami jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rzasnia w latach 20072010.Kraczla- magdalena. - osobowosciowe uwarunkowania przywodztwa : menedzerowie a specjalisci
.Analiza i ocena procesu rekrutacji i selekcji na przykladzie badanej organizacji.Global brands conquering a
local market.Administeacja szkolnictwa w drugiej rzeczypospolitej..Analiza i ocena wybranych elementow
marketingu - mix na przykladzie banku spoldzielczego w sieradzu.Wykorzystanie sprawozdan finansowych do
oceny sytuacji finansowej spolek w grupie kapitalowej.Plan pracy dyplomowej.Budzetowanie w systemie
rachunku kosztow standardowych na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Doskonalenie i rozwoj
kompetencji zawodowych funkcjonariuszy policji w oparciu o szkolenia zawodowe..Gotowe prace
dyplomowe.Problem jawnosci w arbitazu inwestycyjnym.Przeplywy pieniezne w jednostce sluzby zdrowia
jako podstawa zarzadzania plynnoscia finansowa samodzielnego publicznego zakladu opieki.Korporacje
transnarodowe w erze globalizacji.Teoria i praktyka systemu six sigma w polskich warunkach.Franczyzna w
dzialalnosci gospodarczej. Studium porownawcze na przykladzie polski i niemiec..Szwajcaria a prawo unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Prawnokarne aspekty przestepstwa pedofilii.Strefa
przemyslowa zielonych dobczyc jako przyklad dobrych praktyk w zarzadzaniu publicznym..Praca
magisterska.Banki spoldzielcze w kredytowaniu malych i srednich przesiebiorstw.Sytuacja zamawiajacego i
wykonawcy w systemie zamowien publicznych..Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
biur informacji gospodarczej w polsce..Nabor i dobor pracownikow w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy
cefarm - czestochowa s.a..Dzialalnosc kredytowa bankow na przykladzie banku przemyslowego s.a. w
lodzi..Rola menedzera w efektywnym kierowaniu na przykladzie htc-sklep.pl..Analiza wskaznikowa w
badaniu kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow koksowniczych zdzieszowice sp.z
o.o..Przemoc wobec kobiet w polsce.Formy i zabezpieczenia transakcji internetowych.praca licencjacka
budzet gminy .Dzialalnosc marketingowa w branzy hotelarskiej na przykladzie hotelu panorama w
mszczonowie.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie internetu w dzialalnosci gospodarczej na
przykladzie firmy proline.Opieka dyplomatyczna na tle miedzynarodowego systemu ochrony praw
czlowieka.Analiza podatku vat na podstawie firmy x w latach 2005-2009.Podatek dochodowy od osob
fizycznych w polsce na tle krajow nalezacych do unii europejskiej.Polski system wieziennictwa w swietle
orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka i standardow europejskiego komitetu do zapobiegania
torturom oraz nieludzkiemu- okrutnemu lub ponizajacemu traktowaniu albo karaniu.Zarzadzanie jakoscia w
cf gomma polska na podstawie produkcji przewodow hamulcowych.Instytucja swiadka koronnego..Tajemnica
panstwowa w prawie karnym materialnym i procesie karnym.Warunkowe przedterminowe zwolnienie w
ujeciu karnomaterialnym i wykonawczym.Wplyw systeu wynagrodzen na efektywnosc pracy na przykladzie
przedsiebiorstwa budowlanego remak.Balogun- julia. - analiza zmian strategicznych .Prace na
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zamowienie.Uwarunkowanie rozwoju spoldzielni turystyczno - handlowej pilsko w branzy turystycznej.praca
licencjacka budzet gminy .Leasing praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i sterowanie
procesami produkcyjnymi na przykladzie przedsiebiorstwa filter service sp. Z o.o..Marketingowe strategie
wprowadzania produktow na rynki rosji - analiza i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa sofa
furniture.Dystrybucja produktow przedsiebiorstwa barlinek s.a..Analiza budzetu gminy myszyniec w latach
2005-2010.Analiza doskonalenia kosztow transportu przy uzyciu metody six sigma na przykladzie firmy
x.Problematyka zarzadzania finasami pochodzacymi z funduszy unii europejskiej w gminie
konopiska.Obiektywna i subiektywna postrzegalnosc stanu nietrzezwosci w przypadku przypisywania
odpowiedzialnosci za popelnienie czynu zabronionego z art. 178a § 1kk wybrane aspekty.Kurs akcji- a
sytuacja finansowa i perspektywy rozwojowe firmy.Falszerstwo testamentu recznego.Umiejetnosc
negocjacji- jako kompetencja wspolczesnego menadzera.Technologia produkcji i kontrola jakosci produktow
wytwarzanych w firmie jolex s.c..Zarzadzanie personelem w instytucji penitencjarnej na przykladzie aresztu
sledczego w krakowie.Zagadnienie dopuszczalnosci podzialu gospodarstwa rolnego.Coaching jako metoda
szkolenia.Outsourcing praca magisterska.Finansowanie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie agencji moto-pol..Szkolenia pracownicze forma inwestowania w rozwoj pracownikow koncernu
farmaceutycznego xxx s. A..Ius contrahendi unii europejskiej.Ustanie umowy o prace na czas
okreslony.Ocena programu restrukturyzacji podmiotu gospodarczego branzy hutniczej.Systemy rfid w
gospodarce magazynowej.Systemy motywacyjne w instytucji publicznej na przykladzie policji.Sylwetka i rola
przedstawiciela handlowego w przedsiebiorstwie handlowym na przykladzie carmen polska sp.zo.o.Aspekty
logistyczne i marketingowe w dzialalnosci klubu sportowego na przykladzie pge skra belchatow.Rekrutacja i
selekcja praca magisterska.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy panki 2008-2010.Rekrutacja i
selekcja kandydatow jako metody pozyskiwania pracownikow na podstawie rejonowego banku
spoldzielczego w lututowie.Systemy motywacyjne stosowane w biurach podrozy.Zarzadzanie strategiczne
organizacja non - profit na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej ro - med w rozprzy.Analiza
ryzyka kredytowego banku na podstawie banku spoldzielczego w krzepicach oddzial w lipiu w latach 20082010.praca licencjacka budzet gminy .Marketing farmaceutyczny jako podstawa budowania i umacniania
pozycji firmy na rynku.Sklep internetowy.praca licencjacka budzet gminy .Struktura wypalenia zawodowego
a poziom satysfakcji i przywiazania do organizacji pracownikow ochrony zdrowia.Obligacje komunalne w
ujeciu teoretycznym i praktycznym.praca licencjacka budzet gminy .Sledzinska-simon- anna. Red. - prawa
osob transseksualnych : rozwiazania modelowe a sytuacja w polsce .Skarga na uchwale organu jednostek
samorzadu terytorialnego..Etyczne-moralne i prawne konsekwencje wykorzystania komorek
macierzystych.System motywacyjny w teorii i praktyce na przykladzie zespolu szkol zawodowych nr 3 w
ostrolece.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie malych i srednich przedsiebiorstw podatkiem
dochodowym..Sprostowanie- uzupelnienie i wykladnia orzeczen o charakterze
merytorycznym..Ksztaltowanie sie dochodow budzetowych jednostek samorzadu terytorialnego i ich wplyw
na realizacje zadan wlasnych.praca licencjacka budzet gminy .Programy pomocowe ue dla obszarow
wiejskich sapard - przedakcesyjne wsparcie gminy herby.Bariery i progi w funkcjonowaniu malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie logistyki w transporcie i spedycji.System
logistyczny przedsiebiorstwa meblarskiego na przykladzie firmy x.Promocja wybranych aspektow kultury
afrykanskiej na terenie krakowa i powiatu olkuskiego w latach 2006-2007.Skutki fluktuacji
kadr.Funkcjonowanie samorzadnosci terytorialnej w aspekcie europejskich procesow integracyjnych na
przykladzie gminy lowicz.Zaleglosci podatkowe z tytulu podatku od towarow i uslug w polsce w latach 19962004.Przeciwdzialanie bezrobociu na przykladzie powiatu zgierskiego.Charakterystyka dochodow
podatkowych gmin na przykladzie gminy biala..Teoretyczne i praktyczne aspekty jezyka reklamy..Zarzadzanie
logistyka na przykladzie pkn orlen s.a.Rozwoj systemu edukacji na poziomie szkolnictwa wyzszego w polityce
unii europejskiej.Polacy z litwy studiujacy w polsce: przemiany tozsamosci pod wplywem procesow
edukacyjnych.Wybrane aspekty nieludzkiego postepowania w prawie miedzynarodowym i w prawie
polskim.Charakter umowy i stosunku prawnego timesharingu w kontekscie ochrony
konsumentow.Aktywizacja zawodowa bezrobotnej mlodziezy poprzez dzialania powiatowego urzedu pracy
w zawierciu.Metody doboru pracownikow na przykladzie malej firmy.Krytyka racjonalizmu michaela
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oakeshotta jako modus operandi w procesie tworzenia prawa.praca licencjacka budzet gminy .Faktoring jego istota i praktyczne zastosowanie.Prezydent stanow zjednoczonych.Marketingowe aspekty strategii
zarzadzania firma (analiza przypadku).Analiza dochodow i wydatkow gminy miedzno w latach 20022005.Strategie mlodziezy gminy krzeszowice w poszukiwaniu pracy..Proces rekrutacji i selekcji pracownikow
w przedsiebiorstwie cemex polska oddzial cementownia rudniki.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania
nieruchomosci w ofercie banku zachodniego wbk s.a. w dabrowie gorniczej.Praca dyplomowa bhp.Wybrane
aspekty systemu platniczego w polsce.Quo vadis- eutanazjo? „dobra smierc” – zakaz kontra
legalizacja..Nieuwenhuijzen- marcel c. A. Van den. Red. - financial law in the netherlands .Bezrobocie i
metody jego zwalczania w gospodarce polskiej.Rozliczenie podatku dochodowego od osob fizycznych w
polsce w latach 2000-2005.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjna rola szkolen pracowniczych.Analiza
pracy zespolow roboczych przy wykonywaniu glebokich wykopow i kilkukondygnacyjnych piwnic budynkow
praca inzynierska budownictwo.Przykladowe tematy prac magisterskich.Weresa- marzenna anna. Ed. By poland : competitiveness report 2006 : the role of innovation .Obowiazek przeciwdzialania mobbingowi oraz
prawne skutki jego naruszenia.Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim procesie karnym w
swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw.Wplyw coachingu na prace w organizacji na przykladzie
programu propozycja orange.Virtanen- sofia a. Red. - revitalizing transportation decision making and
investment .Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa inter cars s.a..Rola opakowania w
marketingu.Miarkowanie kary umownej.praca licencjacka budzet gminy .Metody doboru i selekcji kadry
kierowniczej w przedsiebiorstwie handlowym media markt oraz w firmie x.Zagraniczne operacje
rozliczeniowe na przykladzie banku zachodniego wbk s.a..Funkcjonowanie szkolnictwa na przykladzie gminy
wiejskiej i gminy miejsko-wiejskiej.Proces oceniania pracownikow na przykladzie zakladu lakiernictwa i
blacharstwa samochodowego marian i waldemar bonczek.Charakterystyka form opodatkowania podatkiem
dochodowym od osob fizycznych.Niewlasciwosc sadu i jej skutki.Logistyka dystrybucji na przykladzie spolki
legra s.a..Kontrola skarbowa.Koncepcja pracy licencjackiej.Rola organizacji art&busieness w sponsorowaniu
kultury i sztuki.Satysfakcja klientow przedsiebiorstwa art-dom.Podwojne i wielorakie obywatelstwo - analiza
porownawcza norm prawa miedzynarodowego- europejskiego i krajowego w wybranych systemach
prawnych..Proba oceny uslug kulturalno - sportowo - rekreacyjnych w miescie opole..Pojecie udzialu
kapitalowego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie relacjami z klientem - nowe wyzwania w
strategiach merketingowych przedsiebiorstw.Logistyka procesow transportu i dystrybucji w
przedsiebiorstwie produkcyjnym (na przykladzie opoczno s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Ocena
poziomu bezpieczenstwa informacji w zakladzie energetycznym lodz-teren s.a..Koszty logistyki w
przedsiebiorstwie pgnig s.a..Strategia rozwoju firmy ze szczegolnym uwzglednieniem reklamy na przykladzie
zimny sp.j..Wplyw konfliktu na efektywnosc pracy pracownikow na przykladzie firmy abc.praca licencjacka
budzet gminy .Franchising jako metoda finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Czynniki
wplywajace na decyzje zakupu wybranych kosmetykow w sieci sklepow rossmann.Strategiczna karta
wynikow jako system pomiaru dzialalnosci.Wady i zalety podatku liniowego. Koncepcja opodatkowania
proporcjonalnego..Ocena procesu dystrybucji towarow w wybranym przedsiebiorstwie..Uslugi bankowe na
przykladzie ing banku slaskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy .Dopuszczalnosc ograniczania
konstytucyjnych praw i wolnosci czlowieka i obywatela.Polityka rachunkowosci w zakresie tworzenia rezerw
w wybranych spolkach gieldowych.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa z rozdzialu 58 kodeksu
postepowania karnego.Ogledziny miejsca znalezienia zwlok w przypadku smierci gwaltownej.Zastosowanie
strategii marketingowych przez male firmy handlowe na przykladzie firmy handlowej madox.Wplyw
osobowosci pracownika na styl rozwiazania konfliktu w organizacji.Uwarunkowania ekspansji eksportowej
przedsiebiorstwa .Korzystanie z zasobow ludzkich a powiazania spoleczne grupy pracowniczej.System ocen
pracowniczych w firmie pamapol s.a..Ekonomiczne aspekty agroturystyki w wojewodztwie slaskim..Ocena
pozycji konkurencyjnej firmy w sektorze produkcji samochodow osobowych na przykladzie firmy
toyota.Negatywne i pozytywne zjawiska w pracy nauczyciela - zaangazowanie- wypalenie zawodowe i
pracoholizm..Zarzadzanie produkcja i jakoscia powlok galwanicznych na przykladzie wybranego wyrobu
przedsiebiorstwa branzy metalowej..Zasady finansowania i ocena gospodarki majatkowo-finansowej klubow
sportowych na przykladzie pilki noznej.praca licencjacka budzet gminy .Rola funduszy europejskich we
..

..
wspieraniu rozwoju polskich malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie salonu kosmetycznego oaza
urody.Naliza kosztow rodzajowych na przykladzie przedsiebiorstwa raix spolka z o.o.Skutecznosc ochrony
praw autorskich.Rozwoj spoleczno-gospodarczy miast wojewodztwa malopolskiego..praca licencjacka budzet
gminy .Supporting of workers on the example of the chosen public sector company.Rola operatorow
logistycznych w lancuchu dostaw..Metropolie i ich wplyw na gospodarke na przykladzie krakowa.praca
licencjacka budzet gminy .Odroczony podatek dochodowy w swietle krajowych oraz miedzynarodowych
regulacji na przykladzie asseco poland s.a..Pisanie prac mgr.Korzysci z finansowania zadan gmin ze srodkow
pozyskiwanych z unii europejskiej - analiza przypadkow z regionu opolskiego..Postawa nauczycieli szkol
podstawowych wobec dzialan profilaktycznych.Ocena zaleznosci miedzy produktywnym utrzymaniem
maszyn a poziomem jakosci wyrobow metalowych na przykladzie firmy metalplast- czestochowa.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska chomikuj.Koncentracja
branzowa jako czynnik lokalizacji klastrow (na przykladzie wojewodztwa lodzkiego).Obsluga klienta jako
obszar wspolny marketingu i logistyki na przykladzie firmy x.Nowoczesne koncepcje komputerowego
wsparcia produkcji w firmie dell.Tendencje rozwojowe handlu w internecie.Rola urzednika w budowaniu
prestizu urzedu administracji publicznej w spoleczenstwie..Straz pozarna w systemie zarzadzania
kryzysowego miasta lodzi.System hccp w przemysle spozywczym na przykladzie firmy goldegs.Wolnosci
polityczne obywatela w konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Motywowanie pracownikow. Teoria i
praktyka.Odpowiedzialnosc za wykroczenia przeciwko prawom pracownika na gruncie kodeksu
pracy.Europejskie zgrupowanie interesow gospodarczych - ponadnarodowa formula wspolpracy
gospodarczej- szansa na rozwoj dla przedsiebiorcow z krajow unii europejskiej..Zieba- aleksandra. - rola
niemiec w rozszerzaniu unii europejskiej .praca licencjacka budzet gminy .Polityka kredytowa i dzialalnosc
finansowa banku komercyjnego na podstawie banku x.Modele przymusowego wykupu akcji na przykladzie
prawa holenderskiego- polskiego i europejskiego.Wypalenie zawodowe nauczycieli praca magisterska.Koszty
pracy w zakladzie pracy chronionej.Organizacja i funkcjonowanie przedsiebiorstwa hotelarskiego.Leasing
nieruchomosci- jako forma finansowania nieruchomosci komercyjnych..Sprzedam prace licencjacka.praca
licencjacka budzet gminy .Komunikacja w organizacji i jej wplyw na ksztaltowanie wspolpracy w zespole
pracowniczym.praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania jakoscia przy produkcji pierscieni
uszczelniajacych w firmie test systemy uszczelniajace..Dzialalnosc depozytowa banku..Cele i zalozenia
polityki kredytowej przedsiebiorstwa wobec odbiorcow..Bezpieczenstwo w handlu elektronicznym na
przykladzie aukcji allegro.Postepowanie przed sadem izby gwiazdzistej za czasow krwawej marii- w jakim
stopniu bylo postepowaniem inkwizycyjnym?.Etnocentryzm konsumencki- czyli zakupy po polsku.Wplyw
kryzysu na funkcjonowanie malych przedsiebiorstw w branzy motorozacyjnej.Segmentacja rynku
jubilerskiego w polsce na przykladzie firm: w. Kruk- apart i yes bizuteria..Analiza wplywu form szkolen na
potecjalny awans zawodowy pracownikow w przedsiebiorswie przemyslu weglowego.Wielofunkcyjny rozwoj
obszarow wiejskich na terenie gminy rzewnie (analiza na przykladzie gminy rzewnie).Turystyka sportowa w
aspekcie promocji wojewodztwa slaskiego.Biznes plan jako narzedzie rozwoju przedsiebiorstwa.Logistyka
jako narzedzie budowania przewagi konkurencyjnej w sektorze bankowosci.Porownanie relacyjnych
systemow zarzadzania baza danych – mysql i oracle.praca licencjacka budzet gminy .Umowa o
podroz.Finansowanie organizacji pozarzadowych na przykladzie zwiazku harcerstwa polskiego.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi prace magisterskie.Rola pracownikow w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa
turystycznego.Outsourcing uslug transportowych.Niedziolka- dariusz a. - relacje inwestorskie .Rozpoznanie
potrzeb klienta na przykladzie dzialalnosci zakladu optycznego.Konstytucje apostolskie jana pawla
ii.Ekonomiczny wymiar rozwoju agroturystyki w wojewodztwie dolnoslaskim..Organizacja pracy oraz system
motywacyjny w zespolach druzyn konduktorskich na przykladzie pkp.praca licencjacka budzet gminy
.Pozyskiwanie pracownikow jako obszar gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy grupa biznes polska.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja kadr jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie gminnego centrum pracy w koniecpolu..Proces restrukturyzacji
ochrony zdrowia w czestochowie i jego spoleczno - ekonomiczne skutki.Informatyczne systemy zarzadzania
usprawniajace przeplyw informacji.Korupcja i dzialania antykorupcyjne w polsce..Zarzadzanie jednostkami
samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy przedborz.Wspolpraca szkoly z otoczeniem w
..

..
procesie wyrownywania szans mlodziezy wiejskiej.Analiza porownawcza uwarunkowan bezposrednich
inwestycji zagranicznych w polsce i w czechach.Podstawy odmowy rejestracji wspolnotowego znku
towarowego.Wplyw dzialan marketingowych organizacji sportowych na rozwoj turystyki
sportowej.Promowanie produktow w trakcie sprzedazy osobistej - projekt dzialan sprzedawcy
przedsiebiorstwa asm.praca licencjacka budzet gminy .Zaleznosci miedzy logistyka a marketingiem (na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa).Tajemnica lekarska w postepowaniu karnym.Wykorzystanie
rachunku kosztow w zarzadzaniu spoldzielnia mieszkaniowa.Socjologiczne aspekty zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie urzedu gminy.Truskolaski- tadeusz. - transport a dynamika wzrostu gospodarczego w
poludniowo-wschodnich krajach baltyckich .Rola prokuratora w polskim procesie karnym ze szczegolnym
uwzglednieniem uprawnien w postepowaniu w sprawach nieletnich..Sepiolo- iwona. Red. - nullum crimen
sine lege .Promocja jako zrodlo komunikacji i informowania o gminie na przykladzie malopolskich gmin
zabno i czorsztyn.Prawno-ekonomiczne instrumenty ochrony srodowiska.Rola i kompetencje policji oraz
sluzb stadionowych w zabezpieczeniu masowej imprezy sportowej.Rola transportu intermodalnego w
redukcji kosztow logistycznych przedsiebiorstwa.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci
mieszkaniowych na przykladzie oferty wybranych bankow..Wplyw zmian organizacyjnych na ksztaltowanie
procesu kadrowego w przedsiebiorstwie energetyki cieplnej w bytomiu.Warunki kredytu zabezpieczonego
hipotecznie - miedzybankowa analiza porownawcza.Determinanty cen mieszkan w polsce w latach 1998 2008..Srodki zabezpieczajace w kodeksie karnym z 1997 r. .Analiza wplywu prywatyzacji na rozwoj branzy
piwowarskiej w polsce.Prawo unii europejskiej.Motywacja pracownicza a poziom leku na przykladzie
nauczycieli.Wykorzystywanie seksualne maloletnich ponizej lat 15 w polskim ustawodawstwie
karnym.Logistyka zaopatrzenia na przykladzie firmy stelina.Podatek liniowy - szansa- czy zagrozenie dla
szybkiego wzrostu gospodarczego w polsce na poczatku xxi wieku.Analiza gospodarki budzetowej gminy
mstow w latach 2006-2010.praca licencjacka budzet gminy .Zalozenie dzialalnosci gospodarczej w polsce i
zewnetrzne zrodla jej finansowania.Administracyjno-prawne aspekty produktow leczniczych..Pisanie prac
inzynierskich.Wspolczesne proby wyjasnienia fenomenu zachowan kierowanych regula.Znaczenie
konkursow- nagrod i znakow w zarzadzaniu jakoscia.Wplyw programow unijnych na zarzadzanie na
przykladzie wyzszej szkoly zarzadzania w czestochowie.Wykorzystanie instrumentow marketingu mix w
dzialalnosci jednostki samorzadowej ( na przykladzie gminy brzesko).Prawne aspekty reklamy produktow
leczniczych w prawie polskim.Zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw..Analiza
funkcjonowania pracowniczych programow emerytalnych w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Marketing internetowy jako uzyteczna alternatywa dzialan w odniesieniu do tradycyjnej dzialalnosci
marketingowej..System oceny pracownikow.Odpowiedzialnosc osob trzecich za zobowiazania podatkowe w
ordynacji podatkowej..Prawo ochrony srodowiska w unii europejskiej.Podatki jako zrodlo dochodu gminy i
finansowanie rozwoju spoleczno-gospodarczego na przykladzie gminy ozarow.Analiza strategiczna firmy
budowlanej na przykladzie firmy skanska.Ekonomiczne i polityczne aspekty stosunkow polski i rosji.Wartosc
poznawcza sprawozdan finansowych.Czas i koszt wybranego obiektu budowlanego w aspekcie jego
rozwiazan technologiczno-materialowych. Praca inzynierska budownictwo.Odrebnosci postepowania
uproszczonego.Rozwoj firmy i jej pracownicy w dobie globalizacji - globalne nadzieje i lokalne obawy.Praca
licencjacka administracja.praca licencjacka budzet gminy .Analiza opodatkowania dochodow w polsce i
wybranych krajach unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Przeglad form opodatkowania
podatkiem dochodowym malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy ...
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