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Pozycja konkurencyjna bankow spoldzielczych w polskim sektorze bankowym.Planowanie jako instrument
zarzadzania samorzadem terytorialnym na przykladzie powiatu czestochowskiego.Przetwarzanie danych w
nowoczesnych systemach mis.Ocena oplacalnosci leasingu na podstawie firmy expert-consulting.Marketing
sportowy w polsce i na swiecie – wybrane aspekty na przykladzie pilki noznej mezczyzn.Sledztwo
prowadzone przez prokuratora instytutu pamieci narodowej - komisji scigania zbrodni przeciwko narodowi
polskiemu.Rola i struktura budzetu miasta na przykladzie piotrkowa trybunalskiego.praca licencjacka budzet
gminy .Stosunki unii europejskiej z indiami w xxi wieku.praca licencjacka budzet gminy .Odstepstwa od
szybkosci procesu karnego w stadium sadowym ( zawieszenie- przerwa- odroczenie postepowania
karnego).Reklama jako narzedzie komunikacji z potencjalnym klientem na podstawie aboz sp. Zo.o. W
czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Metody oceny ryzyka bankowego na przykladzie banku pekao
s.a..Marketing audiowizualnych uslug medialnych w internecie na przykladzie telewizji internetowej ipla
firmy redefine.Eurosieroctwo jako problem rodzinny.praca licencjacka budzet gminy .Prace naukowe.Wplyw
formy opodatkowania dochodu malych i srednich przedsiebiorstw na ciezar opodatkowania..Wplyw
otoczenia na funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Prywatyzacja zakladow azotowych w tarnowie-moscicach s.a. - analiza procesu- wnioskiprzewidywania.Rola rekrutacji pracownikow w rozwoju i racjonalizacji kapitalu ludzkiego
przedsiebiorstw.Tytul prawny do korzystania przez przedsiebiorstwa energetyczne z cudzych
nieruchomosci.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Wylaczenie sedziego w polskim postepowaniu
cywilnym.Procedury tworzenia msp i stymulacja ich rozwoju na rynku rodzimym oraz unii
europejskiej.Zarzadzanie zmianami technicznymi w warunkach przykladowego przedsiebiorstwa
przemyslowego..praca licencjacka budzet gminy .Ochrona informacji niejawnych.Efektywnosc zarzadzania
portfelem inwestycyjnym przez otwarte fundusze emerytalne.Analiza rynku pracy w polsce w latach 20032008.Gospodarka samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy sienno.Analiza procedur kredytowych dla
podmiotow gospodarczych na przykladzie banku spoldzielczego w lasku.Inicjatywa prawodawcza w unii
europejskiej.Funkcjonowanie banku centralnego na przykladzie narodowego banku.Rynek fuzji i przejec w
polsce.Koncepcja pracy licencjackiej.Planowanie dochodow i wydatkow budzetowych na przykladzie gminy
belchatow.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie bezpieczenstwa transportu
drogowego.Geneza powstania rfn.Pomocnictwo w polskim prawie karnym.Prace magisterskie z
pielegniarstwa.Analiza srodkow promocji elektronicznej na przykladzie firmy xyz..Okreslanie rynku
wlasciwego w orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej w latach 1997-2010.Pomoc w
pisaniu pracy magisterskiej.Gospodarowanie zasobami ludzkimi oraz wykorzystanie czasu pracy na
przykladzie pkp polskie linie kolejowe s. A. W latach 2005-2009.Wykorzystanie systemu ms access w
rekrutacji uczniow do szkoly sredniej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w dystrybucji
wyrobow tytoniowych.Fundusze strukturalne unii europejskiej a sprawozdawczosc finansowa
jednostki.Fundusze pomocowe unii europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce jako czynnik
poprawy konkurecyjnosci.Polskie rolnictwo wobec problemu wspolnej polityki rolnej unii europejskiej- na
przykladzie powiatu skierniewickiego oraz wojewodztwa lodzkiego.Minimalizacja zagrozen zycia i zdrowia
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..
wystepujacych w budownictwie na przykladzie firmy kompleksowa obsluga budownictwa kobnext spolka z
o.o..Podatki jako determinanty dochodu narodowego.Korzysci i ograniczenia zastosowania systemu logistyki
odwrotnej w przedsiebiorstwie.Kontrola bankowych wzorcow umownych.Strategia marketingowa biopaliw
w polsce po 2005 roku.Wykorzystanie funduszy unijnych w miescie bialystok w ramach programu rozwoj
polski wschodniej w latach 2007- 2013.praca licencjacka budzet gminy .Prawo miedzynarodowe
publiczne.Analiza bezrobocia wsrod osob niepelnosprawnych na terenie powiatu
wielunskiego.Charakterystyka dzialalnosci kulturalnych organizacji pozarzadowych na przykladzie wybranych
fundacji warszawskich..Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.Tematy prac magisterskich pedagogika.praca
licencjacka budzet gminy .Temat pracy magisterskiej pedagogika.System gwarantowania depozytow
bankowych w unii europejskiej i w polsce.Komunikacja niewerbalna.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
ekonomiczno-finansowa banku na przykladzie banku spoldzielczego w koszecinie.Reklama
farmaceutyczna..Psychologiczne aspekty marketingu serwisow spolecznosciowych na podstawie portalu
nasza-klasa..Narzedzia i techniki motywacyjne pracownikow urzedu miasta w porebie.praca licencjacka
budzet gminy .Pozyskiwanie sluzb handlowych jako element zarzadzania personelem.Elementy systemu
motywacyjnego oraz systemu oceniania w przedsiebiorstwie.Stosunki gospodarcze rosja - ue w latach 20042012 .praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy finansowej do oceny plynnosci przedsiebiorstwa
lpp s.a..Perspektywa przystapienia turcji do struktur unii europejskiej - uwarunkowania i
skutki.Konkurowanie przedsiebiorstw na rynku (na przykladzie przedsiebiorstwa polskok spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia).Kontrola prokuratorska w systemie kontoli administracji
publicznej..Znaczenie internetu w zarzadzaniu wspolczesnym przedsiebiorstwem.Selekcja- rekrutacja oraz
zarzadzanie pracownikami na przykladzie dwoch wybranych firm..Fundusze strukturalne jako instrumenty
wspierajace polityke regionalna realizowana w krajach unii europejskiej na przykladzie gminy zychlin.Tematy
prac magisterskich politologia.Zarzadzanie logistyka opakowan i odpadow w przedsiebiorstwie z branzy
drzewnej..Rola i zadania centrum dystrybucyjnego na przykladzie centrum dystrybucyjnego
kaufland..Wspolnotowa polityka regionalna.polska w jej realiach.Bezpieczenstwo pracy w przedsiebiorstwie
produkcyjnym smollpap.praca licencjacka budzet gminy .Zlece napisanie pracy.Strategia rozwoji gminy na
przykladzie gminy cieszkow..Praca licencjacka rachunkowosc.Logistyka produkcji na przykladzie
przedsiebiorstwa x..Ochrona pracy kobiet i uprawnienia zwiazane z rodzicielstwem..Zarzadzanie jakoscia
uslug na podstawie nauczania w szkole podstawowej.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo oszustwa
w polskim prawie karnym.Tworzenie wizerunku w instytucjach publicznych na przykladzie uniwersytetu
rolniczego im. H. Kollataja w krakowie.Promocja jako najwazniejsze narzedzie koncepcji marketingu-mix w
dzialalnosci telekomunikacji polskiej s.a..Zakres informacji ujawnianych przez przedsiebiorstwa na
przykladzie sfinks polska s.a..Obowiazki informacyjne spolek publicznych..Podatki dochodowe w systemie
podatkowym polski i wybranych krajach unii europejskiej.Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Tematy
prac magisterskich administracja.Istota i znaczenie analizy wskaznikowej w przedsiebiorstwie na przykladzie
powszechnej spoldzielni spozywcow spolem w niemodlinie..Make hay while the sun shines. New insight into
polish hotel industry (kuc zelazo poki gorace. Nowe spojrzenie na polskie hotelarstwo).Postepowanie w
sprawie wydania europejskiego nakazu zaplaty.Karate jako sztuka i kultura dalekiego wschodu oraz jej wplyw
na osobowosc- wychowanie i charakter trenujacych go osob..Event marketing jako instrument marketingu
terytorialnego wplywajacy na wizerunek miasta lodzi.Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow
w zarzadzaniu przedsiebiorstwem pryzmat.Uwarunkowania wdrazania systemu zarzadzania jakoscia w
piekarni.Czas pracy kierowcow - szczegolne rozwiazania.Quasi possessio w prawie rzymskim oraz w pismach
stanislawa wroblewskiego i fryderyka zolla mlodszego.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki warunkujace
procesy migracyjne w wybranych krajach europejskich .Logistyka dystrybucji i zaopatrzenia na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa.Pisanie prac magisterskich bialystok.praca licencjacka budzet gminy
.Konsumencka ocena dzialan przedsiebiorstwa w sferze spolecznej odpowiedzialnosci (na przykladzie
korporacji danone).Ochrona srodowiska i recykling opakowan stosowanych w przemysle
spozywczym..Licencja ustawowa z art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych komentarz.Nieruchomosci komercyjne w lodzi na przykladzie biurowcow klasy a.Postepowanie w sprawach o
rozwod.Mienie podmiotow samorzadu terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc
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zorganizowana i prawne formy reakcji na nia.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy
technicznej w inwestowaniu na rynku walutowym.Rekrutacja-selekcja i adaptacja pracownikow - w
poszukiwaniu skutecznych sposobow pozyskiwania i wprowadzania pracownikow.Organizacja i
przeksztalcenia samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej.praca licencjacka budzet gminy
.Fundusze europejskie dla przemyslu drobiarskiego na przykladzie firmy reydrob.Nowoczesne formy
finansowania przedsiebiorstw.System wdrazania i zarzadzania funduszy strukturalnych unii europejskiej w
ramach rozwoju regionalnego na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Ksztaltowanie sie praw natury os
starozytnosci do wspolczesnosci.Kozlowski- wojciech. - formy konkurencji a rynkowe efekty reklamy .Projekt
winiarni w gorzykowie praca inzynierska budownictwo.Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie
przedsiebiorstwa erg klobuck s.a. z klobucka..Formy doskonalenia zawodowego i ocena ich efektywnosci na
przykladzie przedsiebiorstwa konserwacja zabytkow - kominki mikolajczyk..Marketing partnerski w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
semestralnych.Referendarz sadowy jako organ postepowania cywilnego.Lipka- anna. - aktywnosc tworcza a
pracoholizm : jak utrzymac kapital kreatywnosci pracownikow? .Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Negatywne reakcje konsumentow na wybrane formy
promocji..Szczegolne regulacje dotyczace zatrudniania osob niepelnosprawnych w polskim systemie
prawa.Analiza wizerunku dzielnicy miasta na przykladzie nowej huty w krakowie..Kryteria oceny negocjacji w
zbiorowosci klientow biura turystycznego.Marketing miedzynarodowy - uwarunkowania i otoczenie
przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym.Kredyty preferencyjne dla sektora rolniczego.Analiza jakosci
powlok ochronnych na czesciach z roznych tworzyw dla przemyslu samochodowego..Rozwoj i strategie
handlu detalicznego w polsce.Analiza techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych elementow budynku.
Praca inzynierska budownictwo.Rola ustawy deweloperskiej w polskiej polityce mieszkaniowej.Gminy w
polityce kredytowej bankow.Zamowienia publiczne a wydatki jednostek samorzadu terytorianego na
przykladzie gminy kodrabp.Motywowanie pracownikow.Windykacja z nieruchomosci na przykladzie
krakowskiego banku spoldzielczego..Rozwiazanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia na podstawie
wyroku sadu.Przypisy w pracy licencjackiej.Analiza i ocena czynnikow ksztaltujacych organizacje
bezpiecznych stanowisk pracy na przykladzie malych przedsiebiorstw produkcyjnych..Wplyw duzych
inwestycji sportowych na rozwoj lokalny. Studium przypadkow amerykanskich..Sprzedam prace
magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Kara umowna jako swiadczenie odszkodowawcze ex
contractu.Zbrojny atak jako odpowiedz na cyberterroryzm..Wybrane elementy oferty gastronomicznej
krakowa i ich atrakcyjnosc.Badanie korzysci z partnerstwa miast na wybranym przykladzie miasta
weingarden..praca licencjacka budzet gminy .Usprawnienie procesu zakupu na przykladzie zakladu
wodociagow i kanalizacji sp. Z o.o. W lodzi.Praca licencjacka socjologia.Bariery rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce..Bezwzgledne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.praca
licencjacka budzet gminy .Krolikowski- michal. - podstawy prawa karnego miedzynarodowego
.Pokrzywdzony w postepowaniu przygotowawczym.Zarzadzanie rozwojem agentow w zakladzie ubezpieczen
na przykladzie pzu s.a..Wykorzystanie instrumentow marketingu mix w dzialalnosci przedsiebiorstwa feraxiril sp. Z o.o..Aktywne formy walki z bezrobociem - instrumenty- metody- formy i ich efekty.Rozwoj innowacji
technologicznych w logistyce.Stefanski- ryszard andrzej. Red. - ius novum .Wykorzystanie sztucznej
inteligencji w systemach konfigurowalnych agentow internetowych.Egzekucja sadowa przez sprzedaz
przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego.Odpowiedzialnosc materialna pracownikow na zasadach
ogolnych .Cudzoziemiec jako nabywca nieruchomosci polozonych w polsce.Dzieciobojstwo w kodyfikacjach
karnych obowiazujacych na ziemiach polskich w xix i xx wieku.Pisanie prac bydgoszcz.Finansowanie
dzialalnosci gminy na przykladzie gminy cieladz..Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy.Nowe podejscie do
zamowien publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania i mozliwosci prowadzenia
dzialalnosci marketingowej w obrocie materialami budowlanymi.Efektywnosc szkolenia bezrobotnych na
przykladzie doswiadczen powiatowego urzedu pracy w wadowicach.Pisanie prac magisterskich
ogloszenia.Znaczenie transportu kolejowego w przewozie ladunku na przykladzie pkp oargo s.a..Systemy
informatyczne w dzialalnosci bankow detalicznych na przykladzie wbk s.a..Testament w polskim i ukrainskim
prawie prywatnym miedzynarodowym.Ocena budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
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gminy janow 2006-2008.Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w polsce w latach 20062010..Podstawy prawne badania katastrofy smolenskiej.Dzialania powiatowego urzedu pracy w myszkowie
w zakresie zwalczania bezrobocia wsrod osob niepelnosprawnych.Wykorzystanie analizy finansowej do
oceny kondycji ekonomicznej spolki resbud s.a..Sprawozdania finansowe jako zrodlo oceny kondycji
finansowej przedsiebiorstwa zampap s.a..Zarzadzanie finansami w projektach kulturalnych
wspolfinansowanych ze srodkow unii europejskiej..Komunikacja marketingowa w mediach
spolecznosciowych i zwiazana z nia rozpoznawalnosc marki na przykladzie facebook.com.Ochrona organizacji
przed spamem. Analiza porownawcza rozwiazan.Licencjat.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Ocena polskiej transformacji gospodarczej..Zarzadzanie projektami rynku pracy
wspolfinansowanymi z europejskiego funduszu spolecznego. Analiza projektow grodzkiego urzedu pracy w
karkowie..Analiza dystybucji i sprzedazy na przykladzie przedsiebiorstwa api.Funkcje i rola kadry kierowniczej
w firmach rodzinnych.Strategie konkurowania fitness klubow w lodzi.Bak- henryk. Red. - gospodarka polski w
unii europejskiej : wybrane zagadnienia rynku wewnetrznego .Wplyw funduszy europejskich na rozwoj
organizacji ekomuzeow na przykladzie bieszczadzkiego ekomuzeum trzy kultury.Wynagradzanie
pracownikow w polskich przedsiebiorstwach..Dzialalnosc kredytowa banku-analiza na przykladzie banku pko
bp s.a. w latach 2002-2005..Akcesoryjnosc hipoteki.Ocena i analiza systemu zarzadzania jakoscia na
przykladzie przedsiebiorstwa szewos s.a..Systemy motywacji pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
na przykladzie urzedu miejskiego w blachowni.Marketing uslug na przykladzie banku ochrony srodowiska w
klobucku.Determinanty procesu formowania sie zeznan swiadka a wybor taktyki przesluchania w
postepowaniu przygotowawczym.Efektywnosc wykorzystania funduszy dla malych i srednich
przedsiebiorstw. Analiza firmy rpm s.a. w lublincu.Integracja podsystemow gospodarki magazynowej oraz
logistyki dystrybucji w kontekscie usprawnienia systemu rotacji lekow na przykladzie wspolpracy aptek z
hurtowniami farmaceutycznymi.Wykorzystanie srodkow z europejskiego funduszu spolecznego na
przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w radomsku.praca licencjacka budzet gminy
.Problematyka zwiazana z nawiazaniem stosunku pracy z czlonkiem zarzadu spolki kapitalowej.Reklama
zewnetrzna na ul. Piotrkowskiej i jej wplyw na wizerunek miasta lodzi.Sadownictwo konstytucyjne w dobie
absolutyzmu francuskiego.Determinanty jakosci koksu..Odwolanie i skarga do sadu w prawie zamowien
publicznych.Budzet lokalny instrumentem efektywnego stymulowania rozwoju spoleczno-gospodarczego na
przykladzie gminy liskow.Prawnokarna ocena zachowan afektywnych.Strategia marki firmy loreal na polskim
rynku kosmetycznym.Prawo wlasnosci intelektualnej- mediow i reklamy.Wynagrodzenie jako element
motywacyjny w zarzadzaniu pracownikami na podstawie firmy x.Postepowanie karne.Miedzynarodowa
konferencja naukowa nt.: alternatywne sposoby glosowania a aktywizacja elektorat - miedzynarodowa
konferencja naukowa nt.: alternatywne sposoby glosowania a aktywizacja elektora.Analiza budzetowa na
przykladzie gminy irzadze w latach 2003-2005.Postepowanie w sprawach dotyczacych wladzy
rodzicielskiej.Metodologia finansowania inwestycji w rozwoj zrownowazony na przykladzie budowy
komunalnej oczyszczalni sciekow..Wynagrodzenie w polsce na tle europy srodkowo-wschodniej.Swoboda
przeplywu osob i uslug oraz uznawanie kwalifikacji w unii europejskiej na przykladzie pilotow wycieczek i
przewodnikow turystycznych.Kacalak- wojciech (1945- ). Red. - edukacja techniczna dla rynku pracy 2013
.Internet jako platforma do budowy aplikacji typu rich internet application na przykladzie serwisu
www.maxyourlife.pl.Przygotowania polski do przysapienia do obszaru schengen..Logistyka zaopatrzenia na
podstawie cmc zawiercie s.a..Instytucja swiadka incognito w polskim procesie karnym.Korzysci i koszty
akcesji polski do unii gospodarczej i walutowej..Zarzadzanie jakoscia przy wytwarzaniu wyrobow z
drewna..Przedsiebiorstwo na rynku sprzedazy bezposredniej (na przykladzie firmy amway polska).System
motywacji pracownikow w firmie logistycznej (na przykladzie firmy auchan).Wsparcie sektora malych i
srednich przedsiebiorstw z funduszy strukturach w polsce 2007-2013.Powtarzajace sie swiadczenia
niepieniezne wspolnika spolki kapitalowej na rzecz spolki..The commission’s 2009 guidance on article 102
tfeu - the fundamentals of the more economic approach to exclusionary abuses and the impact of the
document.Problem motywacji w pracy ratownika medycznego..Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych
na przykladzie pko bp.Fudusze unijne jako jeden z determinantow rozwoju gminy kozienice.Praca
magisterska licencjacka.Teoria panstwa i prawa w defensor pacis marsyliusza z padwy.praca licencjacka
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budzet gminy .Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postepowaniu cywilnym.Analiza sprzedazy i jej
wplyw na rozwoj przedsiebiorstwa.Pisanie prac licencjackich poznan.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany
struktury bezposrednich inwestycji zagranicznych w polsce.Prace dyplomowe tematy.Specyfika dzialalnosci
podmiotow leczniczych bedacych przedsiebiorstwami w obszarze marketingu.Zastosowanie zarzadzania
logistycznego w firmach sektora msp na przykladzie firmy transportowej koch-man.Ocena dowodu z zeznan
swiadka anonimowego w swietle orzecznictwa sadu najwyzszego i europejskiego trybunalu praw
czlowieka.Conditionalities for accustoming integrated system of quality management in the dairy
industry..Miejsce ocen w systemie motywowania pracownikow.Marketingowe strategie zarzadzania na
przykladzie przedsiebiorstwa zugil s.a.Projekt budowlany modernizacji segmentu budynku mieszkalnego z
prefabrykatow wielkoblokowych w poprzecznym ukladzie konstrukcyjnym. Praca inzynierska
budownictwo.Strategia rozwoju zasobow ludzkich w przedsiebiorstwie.Status prawny prezydenta rp w
swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.Rola funduszy strukturalnych w procesie wspierania rozwoju
regionalnego.Stwierdzenie dziedziczenia.Zasada rownego traktowania kobiet i mezczyzn w dziedzinie
zatrudnienia w prawie wspolnotowym..Rynek nieruchomosci magazynowych w radomsku..Tortury: fakty i
teorie- a prawo.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc spoleczna praca magisterska.praca licencjacka
budzet gminy .Instrumenty promocji w ksztaltowaniu zachowan klientow.Swiadczenie ubezpieczyciela jako
podstawowy obowiazek wynikajacy ze stosunku ubezpieczenia.Dystrybucja towarow na eurorynku - analiza i
ocena na przykladzie p.p.h. retrus.Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarow i uslug w mce
industrietechnik polska sp. Z o.o..Funkcjonowanie przedsiebiorstwa a system informatyczny w zmg fameg
s.a..Formy finansowania zakupu nowych samochodow..Motywacja praca licencjacka.Tworzenie programow i
strategii cenowych na przykladzie firmy poligraficzno-wydawniczej.Specyficzne determinanty stresu
zawodowego wsrod pracownikow sluzby wieziennej..praca licencjacka budzet gminy .Wolnosc sumienia i
religii w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997 roku.Konspekt pracy magisterskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Roszczenie o spelnienie swiadczenia w naturze (zarys konstrukcji).praca licencjacka budzet
gminy .Rozwoj logistyki miejskiej- a reorganizacja transportu zbiorowego na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa komunikacyjnego w lodzi.Zasady opodatkowania dochodow z udzialu w zyskach osob
prawnych.Analiza porownawcza organizacji wybranych gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych i
niezrzeszonych w pftw gospodarstwa goscinne na przykladzie wojewodztwa malopolskiego.Iii filar
ubezpieczen a reforma emerytalno-rentowa.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w banku spoldzielczym w
wieliczce.Filipczyk- barbara. Red. - innowacyjny dizajn lokomotywa slaskiej gospodarki - w kierunku sieci
wspolpracy : raport .Motywacja i promocja jako skuteczne elementy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena
pracy na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa hutniczego..Ocena dzialalnosci kredytowej na podstawie
banku pekao s.a..Dzialania promocyjne urzedu miasta czestochowa dla budowania wizerunku czestochowy w
regionie..Instytucja usilowania- dobrowolnego odstapienia i czynnego zalu w kodeksach karnych ukrainy i
rosyjskiej federacji.Kara smierci.praca licencjacka budzet gminy .Wartosc przedmiotu sporu w postepowaniu
cywilnym.Outsourcing w logistyce przedsiebiorstwa.Analiza plynnosci finansowej (na przykladzie spolek z
sektora tworzyw sztucznych).Rola srodkow unijnych w rozwoju powiatu ostroleckiego.Polityka podatkowa
gminy sniadowo w latach 2005-2008.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie spoldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej.Analiza i ocena kondycji finansowej spolki z udzialem skarbu panstwa na
przykladzie zakladow chemicznych police s.a..Franczyza jako kanal dystrybucji na rynku bielizny w polsce w
latach 2010-2013 na przykladzie spolki esotiq & henderson s.a.Tajemnica dziennikarska jako przyklad
ograniczenia wolnosci slowa.Procesy globalizacyjne a wystepowanie procesow walutowych.Pisanie
prezentacji maturalnych.Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w prawie karnym skarbowym na tle
procedury karnej.Instytucja repatriacji w polskim prawie.Partie polityczne- systemy wladzy w latach 1989 2005.Marka produktu luksusowego jako element ksztaltujacy przewage konkurencyjna
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Przedwstepna umowa o prace.Wymog stosowania
uprzednich rokowan w procesie rozwiazywania sporow miedzynarodowych.praca licencjacka budzet gminy
.Nowoczesne strategie zarzadzania firm na przykladzie przedsiebiorstwa wielobranzowego promag sp. Z o.o.
Zaklad gorniczy podlesna w zelislawicach.Proba budowy efektywnego portfela akcji notowanych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie.Wykorzystanie metod motywacji w zarzadzaniu.Proces oceniania
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pracownikow na przykladzie zakladu lakiernictwa i blacharstwa samochodowego marian i waldemar
bonczek.praca licencjacka budzet gminy .Wdrazanie i rozwoj innowacji technologicznych na przykladzie sita
czestochowa..Testament jako podstawa dziedziczenia na gruncie polskiego kodeksu cywilnego..Analiza
porownawcza dzialalnosci kredytowej bankow pko bp s.a. i millenium s.a. na przelomie lat 2007-2011.praca
licencjacka budzet gminy .Nadzor nad polskim rynkiem ubezpieczen gospodarczych na tle rozwiazan
unijnych.Pomoc w pisaniu prac.Konstrukcja i funkcjonowanie podatku od wartosci dodanej vat.Kredyt
hipoteczny jako jedna z form finansowania zakupu nieruchomosci mieszkaniowych przez osoby fizyczne na
przykladzie krakowskiego banku spoldzielczego.Wspolpraca obywatela z policja w ramach czynnosci
operacyjno-rozpoznawczych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kredytowanie
gospodarstw domowych na przykladzie ing banku slaskiego s.a.Wolnosc slowa a karnoprawna ochrona
godnosci i czci osob publicznych.Penalizacja zachowan typowych dla molestowania- molestowania
seksualnego i mobbingu w miejscu pracy..Weryfikacja przydatnosci zawodowej nauczycieli szkol
gimnazjalnych.Infrastruktura techniczna jako przedmiot projektow inwestycyjnych..praca licencjacka budzet
gminy .Dystrybucja jako element logistycznego zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy emka
meble w rawie mazowieckiej.praca licencjacka budzet gminy .Zakres pojecia wlasnosci na gruncie konstytucji
z 1997 r..Instrumenty dluzne w finansowaniu inwestycji przedsiebiorstw.Zdolnosc kredytowa i wiarygodnosc
finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy xyz..Zewnetrzne zrodla finansowania w
funkcjonowaniu branzy mleczarskiej na przykladzie spoldzielni mleczarskiej x.Autonomia organizacji
pracodawcow.Analiza funkcjonowania instytucji kultury na przykladzie um bialystok.Konstrukcje prawne w
zakresie przeciwdzialania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartosci majatkowych pochodzacych z
nielegalnych lub nieujawnionych zrodel.praca licencjacka budzet gminy .Wrazliwosc cenowa nabywcow
artykulow konsumpcyjnych.Wybrane aspekty bancassurance.Marketing malej firmy a dzialania konkurencji
na przykladzie firmy krystel.Profilaktyka i zwalczanie stresu w miejscu pracy.Wybrane aspekty przestepstwa
oszustwa w polskim prawie karnym.Wplyw sposobu doboru czlonkow zespolu na skutecznosc osiagania
celow.Wplyw ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych na ksztaltowanie sie dochodow budzetu
panstwa w latach 2006-2008..Rozwoj przedsiebiorstwa w oparciu o fundusze ue na przykladzie firmy p.h.u.
metering.Planowanie projektu europejskiego na przykladzie budowy centrum dydaktyczno - naukowego
neofilologi uniwersytetu slaskiego.Zarzadzanie ludzmi w procesie zmian.Wspolczesne rozwiazania
konstrukcyjne w zakresie scian metalowo szklanych w konstrukcji slupowo - ryglowej. Projekt przeszklenia i
fragmentu konstrukcji nosnej sciany. Praca inzynierska budownictwo.Pisanie prac warszawa.Przebieg
postepowania w sprawach o rozwod przed sadem i instancji.Efektywnosc prawnych zabezpieczen pozyczek i
kredytow w ing banku slaskim s.a..Baza hotelowa wojewodztwa opolskiego - przemiany a kierunki
rozwoju..Outsourcing logistyczny- jako zrodlo poprawy efektywnosci funkcjonowania firmy- na przykladzie
firmy app sp. Z o.o..Zintegrowane systemy zarzadzania w rachunkowosci na przykladzie systemu erp w dziale
finansowym firmy produkcyjnej.Zarzadzanie placowka budzetowa na przykladzie szkoly podstawowej nr
18.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna czlonkow zarzadu spolki z o.o. Na etapie jej funkcjonowania na
podstawie przepisow ksh.Prace licencjackie z pielegniarstwa.Analiza przebiegu osiadan w warunkach
odwodnienia na przykladzie danych z wybranego rejonu terenu gorniczego kwb „belchatow” praca
inzynierska budownictwo.Restrukturyzacja w przemysle na przykladzie odlewni zeliwa wulkan
s.a..Komunikacja formalna i nieformalna w organizacji na przykladzie organizacji x.Preferencje i zachowania
nabywcow papierosow w wielkich aglomeracjach na przykladzie krakowa i gdanska.Prawne zabezpieczenia
kredytow bankowych na przykladzie banku pocztowego s.a..Analiza i ocena realizacji strategii miasta
zakopane w latach 2004 - 2009..Skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia charakterystyka instytucji..Praca magisterska fizjoterapia.Marketing i jego udzial w kreowaniu
wspolczesnego rynku muzycznego..Ekonomiczno-prawna analiza transakcji leasingowych.Metody
podejmowania decyzji kierowniczych.Zastosowania baz danych w urzadzeniach mobilnych.Wplywy z
podatkow jako zrodlo dochodow wlasnych gminy.Motywowanie pracownikow przy elastycznych formach
zatrudnienia.Zabojstwa w ujeciu karnoprawnym.Praca licencjacka chomikuj.Dziedzictwo kulturowe w
europie srodkowo - wschodniej..Analiza oferty produktow i uslug bankowych na przykladzie banku pko
s.a..zrodla finansowania zadan gminy.praca licencjacka budzet gminy .Projekt technologiczno-organizacyjny
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wykonania robot wykonczeniowych wewnetrznych w wielokondygnacyjnym obiekcie budownictwa
ogolnego. Praca inzynierska budownictwo.Karnoprawna ochrona interesow wierzycieli w razie udaremnienia
lub uszczuplenia ich zaspokojenia.Jajuga- krzysztof (1956- ). Red. - inwestycje finansowe i ubezpieczenia :
tendencje swiatowe a rynek polski .Praca magisterska licencjacka.Ocena wyplacalnosc przedsiebiorstwa w
dlugim i krotkim okresie.Zarzadzanie innowacjami produktowymi na przykladzie przedsiebiorstwa x..Analiza
i ocena portfela kredytowego na przykladzie banku pko bp s.a..Logistyka magazynowania jako element
strategii zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy lognet sp. Z o.o..Analiza konkurencji firm
glaxosmithkline i pharma nord na rynku farmaceutycznym.Krzos- grzegorz. - business process reengineering
a pozycja konkurencyjna przedsiebiorstwa .Franczyza jako kanal dystrybucji na rynku bielizny w polsce w
latach 2010-2013 na przykladzie spolki esotiq & henderson s.a.Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposob
realizacji zadan publicznych..System podatkowy w malych przedsiebiorstwach.Marketing wyborczy w
kampanii prezydenckiej w polsce w 2010 roku.Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej.Wolnosc tworczosci
artystycznej.Analiza gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie x..Posrednictwo w obrocie
nieruchomosciami jako dzialalnosc zawodowa na przykladzie transakcji sprzedazy nieruchomosci w biurze
raczynska- nieruchomosci.Prace dyplomowe magisterskie.System ocen pracowniczych na przykladzie urzedu
skarbowego.Miejsce reklamy internetowej we wspolczesnych dzialaniach reklamowych (na wybranym
przykladzie).Dystrybucja w firmach kurierskich na przykladzie siodemka sa.Bankowosc internetowa jako
forma swiadczenia uslug bankowych na przykladzie banku bph s.a..Alternatywne formy finansowania malych
i srednich przedsiebiorstw.Ocena zdolnosci do kontynuowania dzialania spolki gieldowej zaklady chemiczne
police sa.Polityka finansowa i rozwojowa wojewodztwa opolskiego w perspektywie zarzadzania i rozliczania
projektow w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewodztwa opolskiego na lata 20072013..Funkcje uchwalodawcze rady gminy na przykladzie rady miejskiej w gostyninie.Podatek dochodowy od
osob fizycznych odprowadzany do urzedu skarbowego w aspekcie wsadowych danych do implementacji
programowej..Mobbing jako przyklad patologii organizacyjnej.Zima- monika. Red. - teczowe rodziny w
polsce : prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie .Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy
logistycznej.Wplyw systemow motywacyjnych na pracownikow. Na przykladzie rejonowego urzedu pracy w
myszkowie.Optymalizacja w zakresie podatku dochodowego od osob prawnych w unii europejskiej.Terapia
przez sztuke jako forma promocji oraz budowanie wizerunku teatru ludowego w krakowie.Strategia
koncentracji jako determinanta przewagi konkurencyjnej na przykladzie koncernu puma a.g..Zarzadzanie
ryzykiem bankowym..Ocena funkcjonowania grup kapitalowych w polsce..Konert- anna. Red. - towards a
european civil code? : the experienced american lawyers’ perspective .Rola i wykorzystanie internetu w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstw.Ocena gospodarowania srodkami trwalymi na przykladzie spolki
volt s.a..praca licencjacka budzet gminy .Suchecka- jadwiga (1948- ). Red. - spatial econometrics and regional
economic analysis- lodz- 09-10 june 2014 : abstracts .Logistyka w zarzadzaniu jednostkami samorzadu
terytorialnego (na przykladzie miasta leczyca).Analiza efektywnosci restrukturyzacji na przykladzie
przedsiebiorstwa sprzetu ochronnego maskpol s.a..Fundusze unijne i ich wplyw na rozwoj powiatu
klobuckiego.Pojecie dyscypliny finansow publicznych i odpowiedzialnos za jeje naruszenie w procesie
wydatkowania srodkow finansowych przez jednostke samorzadu terytorialnego.Zobowiazania osob
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza wobec zus.Logistyka na rynku polskim na przykladzie grupy
schenker.Psychospoleczne uwarunkowania powodzenia zawodowego w przedsiebiorczosci.Produkt jako
element marketingu mix na przykladzie firmy boc gazy.Uslugi swiadczone w ogolnym interesie
gospodarczym.Potocki- arkadiusz. Red. - globalizacja a spoleczne aspekty przeobrazen i zmian
organizacyjnych .Pisanie prac licencjackich forum.Zabezpieczenie roszczen dochodzonych w postepowaniu
przed sadem polubownym.Kredytowanie gospodarstw domowych na przykladzie ing banku slaskiego
s.a.Lencioni- patrick - przezwyciezanie pieciu dysfunkcji pracy zespolowej : praktyczny przewodnik dla
liderow- men.Rola i funkcje zarzadcy nieruchomosci zakladu gospodarki mieszkaniowej towarzystw
budownictwa spolecznego w czestochowie w latach 2007-2009.Analiza porownawcza wizerunku operatorow
sieci ko0morkowych.Status prawny bankowego funduszu gwarancyjnego.Style kierowania w instytucji
kultury na przykladzie osrodka kultury w brzeszczach.Funkcjonowanie oraz gospodarka finansowa jednostek
budzetowych na przykladzie zespolu szkol zawodowych nr 1 w skierniewicach.praca licencjacka budzet
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gminy .Praktyki wykluczajace jako przejaw naduzycia pozycji dominujacej w swietle przepisow i orzecznictwa
unijnego.Sprawozdanie finansowe przedsiebiorstwa jako zrodlo danych w ocenie szans rozwojowych
przedsiebiorstwa.Ograniczenia swobody swiadczenia uslug i swobody przedsiebiorczosci w unii
europejskiej..Plan marketingowy jako podstawa skutecznego zarzadzania.Ocena dzialan wladz gminnych na
rzecz kreowania rozwoju lokalnego na przykladzie gminy moszczenica.Koszty dzialalnosci szpitala na
przykladzie wojewodzkiego zespolu zakladow opieki zdrowotnej centrum zdrowia chorob pluc i rehabilitacji
w lodzi.Analiza instrumentow motywacji pozafinansowej w call center.Prognozowanie potrzeb kadrowych w
firmie x.Malzonkobojstwo.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa --fab-style sp. Z o.o. W latach 20042007..Standaryzacja jako determinanta efektywnosci procesu sprzedazy..Proces zamawiania czesci
zamiennych na przykladzie hkl baumaschinen sp. Z o.o..Relacje pomiedzy prezydentem republiki
portugalskiej a parlamentem republiki portugalskiej na tle konstytucji z 2 kwietnia 1976 roku.Dochody i
wydatki funduszu ubezpieczen spolecznych na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Wybrane
metody zarzadzania przedsiebiorstwem.Przemoc seksualna wobec kobiet w polsce - zapobieganie i
zwalczanie.Opodatkowanie wspolne malzonkow w ustawie o podatku dochodowym od osob
fizycznych.Bariery w rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza prawnych form zabezpieczenia
kredytu na przykladzie euro banku s.a. w latach 2003-2007.Przestrzenne zroznicowanie poziomu rozwoju
spoleczenstwa informacyjnego w polsce..Wplyw integracji z unia europejska na sektor msp na przykladzie
przedsiebiorstwa x polska sp. Z o.o..Lojko- elzbieta. Red. - wartosci a sukces zawodowy prawnikow - granice
kompromisu? .Status prawny spadkobiercy.Rozwoj hotelarstwa w lodzi.Analiza finansowa na przykladzie
spolki cp energia spolka akcyjna.Zasiedzenie sluzebnosci przesylu.Marketingowe wykorzystanie serwisow
spolecznosciowych na przykladzie www.facebook.com.Bankowosc islamska - zakaz lichwy (riba) i hazardu
(gharar) w islamskim prawie szariatu i ich konsekwencje prawne dla dzialalnosci bankow i niektorych rynkow
finansowych.Praca magisterska.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2014 .Weryfikacja doboru
zawodowego na przykladzie malopolskiego urzedu wojewodzkiego w krakowie..Krajowy mechanizm
prewencji w polsce.Standing finansowy przedsiebiorstwa jako istotny czynnik w procesach fuzji i
przejec.Zasada walutowosci w prawie polskim..Znaczenie przedsiebiorczosci i samozatrudnienia w
zwalczaniu bezrobocia w powiecie zdunskowolskim.Pedagogika prace magisterskie.Deweloper przedsiebiorca budowlany.Duff- turney. - ciemna strona wall $treet : opowiesc tradera o spektakularnych
gieldowych ekscesach .Wplyw innowacyji na konkurencyjnosc sredniego przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy lentex w lublincu.Uproszczone formy opodatkowania dochodow od osob fizycznych w dzialalnosci
urzedu skarbowego.Atrakcyjnosc oferty kulturalnej dla dzieci w nowej hucie w opinii rodzicow i ocenie
dzieci..Problematyka zorganizowania grup przestepczych na przykladzie spraw- nalezacych do wlasciwosci
sadu okregowego w krakowie- prowadzonych w latach 2001- 2011.Zasady zatrudniania nauczycieli..Rynek
uslug medycznych w polsce.Rekrutacja i selekcja kandydatow do pracy na przykladzie mbanku.Gourdin- kent
n. - global logistics management : a competitive advantage for the 21st century .Specjalne strefy
ekonomiczne na przykladzie krakowskiego parku technologicznego..Wybor i odpowiedzialnosc prezydenta rp
w swietle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r..praca licencjacka budzet gminy .Promocja
turystyki na poziomie lokalnym - przyklad gminy kalety.Miejsce postepowania w sprawach gospodarczych w
procesie cywilnym.Czynnik ludzki jako element ryzyka operacyjnego w dzialalnosci bankowej.Projekt
montazu hali zelbetowej prefabrykowanej trojnawowej o zroznicowanejmszerokosci i wysokosci naw oraz
dlugosci 60 m. Praca inzynierska budownictwo.E-kultura jako nowe otoczenie dla instytucji kultury w xxi
wieku.zrodlo finasowania dzialalnosci przedsiebiorstwa p.p.h.u jagol.Procesowe aspekty instytucji swiadka
koronnego.Historia administracji.Kryzysy gospodarcze xx i xxi wieku na swiecie i w polsce.Przestepstwo
zgwalcenia w swietle kodeksu karnego z 1997 r. .Promocja turystyczna irlandii i polski na przykladzie krakowa
i dablina.Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci w procesie inwestycyjnym w nieruchomosci komercyjne na
przykladzie spolki ep hotele i nieruchomosci sp.z o.o.Bezrobocie oraz formy aktywizacji zawodowej ludzi
mlodych w powiecie kaliskim.Zakres odpowiedzialnosci podatkowej osoby fizycznej jako podatnika w
ordynacji podatkowej.Obligacje skarbowe jako instrument finansowania deficytu budzetowego i inwestycji
na rynku kapitalowym.Rozwoj procesow spedycyjnych i ich tranformacja na rynku tsl na przykladzie
przedsiebiorstwa x..Perspektywy rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w aspekcie pomocy z
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unii europejskiej.Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki.Dzialalnosc i mysl polityczna jozefa
pilsudskiego.Analiza marketingu - mix przedsiebiorstwa- na przykladzie sieci telefonow komorkowych firmy
era.Outsourcing - jako narzedzie zarzadzania firma.Model postepowania w sprawach ochrony konkurencji i
konsumentow.Ocena oplacalnosci inwestycji na rynku kapitalowym na przykladziefunduszy
inwestycyjnych.Specyfika uslug ubezpieczeniowych na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia
spolecznego w opolu.Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy sluzby wieziennej a realizacja celow kary
pozbawienia wolnosci.Ocena pracownikow w instytucjach fiskalnych na przykladzie ii urzedu
skarbowego.Seminarium v r.kat.teorii i filozofii prawa.Szyjko- cezary tomasz. Red. - europe at a crossroads : a
multiple-author politological monograph .Tajemnicewatykanu i ich recepcja we wspolczesnym swiecie..Styl
kierowania bezposredniego przelozonego i jego wplyw na motywacje na przykladzie duzej i malej firmy.
Studium empiryczne..Bilski- janusz (1949- ). Red. - wplyw kursu walutowego na handel zagraniczny
.Rekrutacja i selekcja kadr jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie gminnego centrum
pracy w koniecpolu..Zaangazowanie zawodowe a pracoholizm - czynniki demograficzne w badaniach
wlasnych.Analiza porownawcza wybranych kredytow inwestycyjnych na podstawie ofert pko bp s.a. i banku
zachodniego wbk s.a.Zarzadzanie finansami w miescie suwalki.Gestykulacja dloni oraz rak jako element
modyfikujacy przebieg wywiadu selekcyjnego..Ocena dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku
spoldzielczego w opocznie w latach 2003-2004.Telepraca jako instrument marketingu
personalnego..Sprawozdanie finansowe jako podstawowe zrodlo analizy finansowej w
przedsiebiorstwie.Wykorzystywanie srodkow unijnych w dziedzinie infrastruktury technicznej w miescie
opolu..zrodla finasowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Finansowanie i ewidencja inwestycji
jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy zawadzkie i kolonowskie).Bezpieczenstwo
systemow teleformatycznych na przykladzie urzedu dzielnicy krakow lagiewniki.Sytuacja spolecznodemograficzna wojewodztwa opolskiego ze szczegolnym uwzglednieniem zagranicznych procesow
migracyjnych w latach 1089-2010.Budowanie wizerunku firmy na przykladzie lukas bank s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Konflikty w organizacjach miedzynarodowych - badania internetowe wsrod
polskich pracownikow.Marianski- michal. - wplyw prawa miedzynarodowego na ewolucje koncepcji
instrumentu finansowego w wybranych panst.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach w hucie szkla gospodarczego..Podatek od gier na przykladzie gier na automatach oraz loterii
promocyjnych i fantowych.Zarzadzanie rozwojem turystyki lokalnej (na przykladzie gminy
czernichow).Zarzadzanie instytucja oswiaty na przykladzie zespolu szkol nr 1 im. Adama mickiewicza w
lublincu.Wylaczenie sedziego w procedurze cywilnej jako gwarancja obiektywizmu i bezstronnosci sadu.Od
demokracji ku autorytaryzmowi - analiza mysli politycznej obozu sanacyjnego.Budzet a wieloletnie
inwestycje na przykladzie gminy skawina w latach 1999-2003..System obwodnic dla transportu
samochodowego aglomeracji lodzkiej.Prac licencjackich.Minimalne standardy ochrony praw
skazanego.Umorzenie udzialow w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Informatyzacja jako element
zarzadzania rozwojem gminy..Instrumenty prawne sluzace realizacji zasad prawa ochrony srodowiska (na
przykladzie prawa gmo).Wplyw kapitalu ludzkiego na innowacyjnosc przedsiebiorstwa.Opodatkowanie
odplatnego zbycia nieruchomosci podatkiem dochodowym od osob fizycznych.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw zmiennosci kursu walutowego na stopy zwrotu wybranych funduszy inwestycyjnych.Podmioty
postepowania o ubezwlasnowolnienie.Jakosc ksztalcenia a zarzadzanie szkolnictwem wyzszym.Praca
magisterska psychologia.Pozwolenie na budowe.Turystyka jako jeden z czynnikow wzrostu gospodarczego
polski.Rachunkowosc jako system pomiaru wielkosci ekonomicznych na przykladzie pko bp s.a..Analiza
dzialalnosci depozytowo-kredytowej ing banku slaskiego s.a. w latach 2007-2011.Zlozone czynnosci
operacyjno-rozpoznawcze. Zakup kontrolowany- wreczenie lub przyjecie korzysci majatkowej.Rola
zarzadzania strategicznego w przedsiebiorstwie (na przykladzie kompanii piwowarskiej s.a.).praca licencjacka
budzet gminy .Polskie organizacje pozarzadowe w sferze teatru - srodowisko dzialania- rola- specyfika..Ocena
poziomu jakosci i jej doskonalenie w odniesieniu do odlewow ze stopow aisi..Bilans jako zrodlo informacji o
sytuacji majatkowo-finansowej przedsiebiorstwa..Proceduralne aspekty rozwiazywania sporow zbiorowych
w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie systemu zarzadzania bhp dla poprawy bezpieczenstwa
pracy na przykladzie walcowni blach grubych isd huty czestochowa sp.zo.o..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
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przedsiebiorstwach przemyslu tluszczowego.Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania spolki elsan z o.
O. W latach 2001-2004.Rzeczowe aktywa trwale w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego.Urzedowe
interpretacje przepisow prawa podatkowego.Kryminalistyka.Transport lotniczy - zarzadzanie- marketing oraz
jego wplyw na turystyke..Pobudzanie rozwoju ekspresji kulturowej w szczawnicy poprzez zarzadzanie
kontekstem.praca licencjacka budzet gminy .Sprzedaz konsumencka w swietle wniosku komisji europejskiej
w przedmiocie dyrektywy parlamentu europejskiego i rady w sprawie praw konsumentow (kom (2008)
614).Prace magisterskie net.Zarzadzanie zapasami na przykladzie przedsiebiorstwa
handlowego.Transgraniczne laczenie sie spolek kapitalowych w prawie unii europejskiej.Johnson- scott f. education law : a problem-based approach .Stosunki miedzy wspolwlascicielami na tle posiadania
rzeczy.Wplyw technologii informacyjnych na usprawnianie procesow magazynowych. Badanie na przykladzie
centrum dystrybucji ikea w jarostach.Wplyw organizacji pozarzadowych na rozwoj lokalny. Na przykladzie
stowarzyszenia panorama wierzbia..Zarzadzanie placowka oswiatowa na przykladzie przedszkola w tykocinie
w latach 2009- 2013.Rola promocji w procesie kreowania pozytywnego wizerunku szkol - badanie promocji w
szkolach.Status prawny protektoratow i terytoriow zaleznych.praca licencjacka budzet gminy
.Wspolwystepowanie alkoholu i przemocy w rodzinie. Zarys problematyki i srodkow
przeciwdzialania..Poszukiwanie kryteriow oceny programow i projektow rewitalizacji malych i srednich miast
europejskich. Analiza porownawcza osmiu programow rewitalizacji..Panstwowa straz pozarna jako formacja
powolana do ochrony przeciwpozarowej i bezpiecznstwa publicznego na terenie powiatu.Generowanie
tezaurusow dla potrzeb wyszukiwania informacji z wykorzystaniem sieci neuronowych.Ograniczenia i zakazy
prawne w reklamie..praca licencjacka budzet gminy .Analiza poziomu i struktury bezrobocia w skali lokalnej
(na przykladzie powiatu bialostockiego).Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode w mieniu
powierzonym przez pracodawce.Internet jako nowy instrument handlu i marketingu.Mediacja i inne
instrumenty procesowe realizujace idee sprawiedliwosci naprawczej w polskim postepowaniu
karnym.Ochrona dobr osobistych pracownikow w kodeksie pracy.Znaczenie nowoczesnych technik
informacyjnych w logistyce przedsiebiorstw na podstawie firmy rolsad spolka jawna.Analiza i ocena dlugu
publicznego polski w latach 1989-2010..Europejski tytul egzakucyjny jako instrument wspolpracy sadowej w
sprawach cywilnych..Karpiuk- miroslaw. Red. - miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczenstwa i
porzadku publicznego .Zmiana lub uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych.Praca komparatystyka
systemow kontroli przestrzegania norm prawa pracy.praca licencjacka budzet gminy .Konstytucyjne
prerogatywy prezydenta w wybranych panstwach europejskich.praca licencjacka budzet gminy .Ocena ryzyka
zawodowego wybranych specjalizacji medycznych na przykladzie szpitala specjalistycznego im. Nmp w
czestochowie.Podstawy etyczne wsrod pracownikow firmy produkcyjnej.Zarzadzanie jakoscia procesu
wytwarzania energii elektrycznej..Przeobrazenia spoleczne i gospodarcze miasta i gminy
zdzieszowice..Zwyczajne srodki prawne w kodeksie postepowania administracyjnego.Monopol panstwowy w
polsce.Systemy motywacji w jednostkach administracji publicznej na przykladzie urzedu gminy zgierz.Dudakatarzyna. - amortyzacja i srodki trwale w firmie : przyklady- operacje- ksiegowania : srodki trwale -.Ulgi i
odliczenia a podatek dochodowy od osob fizycznych opodatkowanych na zasadach ogolnych wedlug skali
podatkowej w latach 2001 - 2004.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza
porownawcza efektywnosci przedsiebiorstw wedlug sektorow w gospodarce polskiej w latach 1995- 2000 i
2005..Wyposazenie techniczne jako zmienna strategiczna rozwoju uslug hotelarskich..Podatek vat
konstrukcja i stawki podatku w krajach czlonkowskich ue.Konflikt w pracy spowodowany kontrola
jakosci.Rola zarzadcy nieruchomosci na przykladzie zespolu zarzadzania nieruchomosci wam w
czestochowie.Zmiana struktur gospodarczych i wlasnosciowych w polsce po 1989 roku..System
motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie na przykladzie grupy pgf s.a..Kraczla- magdalena. osobowosciowe uwarunkowania przywodztwa : menedzerowie a specjalisci .Zarzadzanie infrastruktura
obiektow kulturalnych w wybranych miastach wojewodztwa slaskiego.Innowacje technologiczne w malych i
srednich przedsiebiorstwach na podstawie wybranej firmy z branzy przetworstwa przemyslowego..Analiza
porownawcza wartosci przedsiebiorstwa z wartoscia rynkowa i jej zanczenie w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem..System zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001 w przedsiebiorstwach
archiwistycznych.Jasinska-cichon- adrianna. - ustawa o panstwowej inspekcji pracy : komentarz .Trybunal
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konstytucyjny w polsce i jego odpowiedniki w austrii i rosji.Jednostka samorzadu terytorialnego jako
inwestor budowlany na przykladzie gminy kleszczow.Zarzadzanie wiedza w organizacjach niedochodowych
na przykladzie hospicjum im. Sw. Lazarza w krakowie.Rachunkowosc uslug i dostawa towarow w regulacjach
podatku od towarow i uslug oraz dyrektywie unijnej 2006/112 we.Trockizm-konsekwentny marksizm czy
fanatyczny dogmatyzm? Idea permanentnej rewolucji kontra stalinowska biurokracja..Proces przeksztalcen
przedsiebiorstwa panstwowego polskie koleje panstwowe w latach 1990 - 2013.Aspekt organizacyjny
zarzadzania procesem osadniczym na terenie gminy- na przykladzie mogilan..Wlasna dzialalnosc
gospodarcza gminy..System emerytalny w polsce - poszukiwanie alternatywnych form zabezpieczenia
emerytalnego.Alians jako forma organizacji i funkcjonowania wspolczesnego przedsiebiorstwa.Analiza
wplywu cyklu koniunkturalnego na dzialalnosc przedsiebiorstwa w branzy paliwowej..Pisanie prac
licencjackich forum.Regulacja wolnosci i praw politycznych w konstytucji rp i zasadach rozwijajacego je
ustawodawstwa..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw swiatowego kryzysu na polski rynek pracy w latach
2007-2011.Analiza poziomu i struktury dochodow wlasnych gminy gidle w latach 2008-2010.Prace
inzynierskie.Rachunek kosztow jakosci narzedziem zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie pilkington
automotive poland.Praca licencjacka resocjalizacja.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej
na przykladzie irlandii i grecji..Wycena nieruchomosci dla potrzebwywlaszczenia w celu realizacji inwestycji
infrastrukturalnych.Badanie satysfakcji i zadowolenia klientow w uslugach.Zarzadzanie kryzysowe praca
licencjacka.Analiza i ocena produktywnosci przedsiebiorstwa x jako wyznacznika jego konkurencyjnosci na
rynku..Rekrutacja i selekcja do sluzby w policji w aspekcie tworzenia zespolow pracowniczych na przykladzie
wybranej komendy policji.Logistyka kryzysowa w aspekcie organizacji i funkcjonowania centrum zarzadzania
kryzysowego na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Rola i wspoldzialanie izb parlamentarnych w procesie
ustawodawczym w polsce na tle wybranych panstw.Promocja jako najwazniejsze narzedzie koncepcji
marketingu-mix w dzialalnosci telekomunikacji polskiej s.a..Agresja w srodowisku pracy jako element ryzyka
zawodowego wystepujacego w urzedzie skarbowym.Standardy oznaczen produktu i jego bezpieczenstwo w
lancuchu dostaw firmy.Zarzadzanie profilaktyka w szkole.Restrukturyzacja hurtowni dzialajacej przy
przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie jurajska sp w myszkowie.Prace dyplomowe.Konspekt pracy
magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania jakoscia iso/ts 16949:2002 w firmie
grammer automotive polska sp. Z.o.o. Oraz jej wplyw na poziom jakosci przedsiebiorstwa.Projekt kladki dla
pieszych nad droga szybkiego ruchu praca inzynierska budownictwo.Analiza i ocena bezpieczenstwa pracy w
przedsiebiorstwie budowlanym ze szczegolnym uwzglednieniem prac wysokosciowych..Narzedzia
motywowania pracownikow na przykladzie firmy orange polska.Prace licencjackie stosunki
miedzynarodowe.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie tworczoscia..Wolnosc gospodarcza w prawie
polskim.Komunikacja - elementem dzialan promocyjnych (na przykladzie spolki dom-bud s.j. m.t.
polgrabia).Rola metody caf 2006 w usprawnianiu zarzadzania administracja publiczna.Park kulturowy jako
forma ochrony zabytkow.Ryzyko kredytowe banku zwiazane z finansowaniem klientow indywidualnych na
przykladzie pko.Zalety i wady oraz postawy wobec badan marketingowych przez internet.Organizacje
zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w swietle prawa
antymonopolowego.Instytucja skarg i wnioskow w postepowaniu administracyjnym..Referendum lokalne
jako realizacja konstytucyjnej zasady demokracji bezposredniej (na przykladzie wojewodztwa
swietokrzyskiego)..Polityka budzetowa samorzadu lokalnego na przykladzie gminy grabica.Fundusze unijne i
ich wplyw na rozwoj lokalny na przykladzie gminy susiec w latach 2007-2011..Marketing
personalny.Gospodarka elektroniczna - nowe wyzwanie dla firm.Partnerstwo publiczno - prywatne jako
sposob realizacji dzialan w sferze uzytecznosci publicznej w polsce i w europie.Stwierdzenie niewaznosci
malzenstwa w zakresie zgody malzenskiej w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r.- wybrane
zagadnienia..Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
wybranej komorki tp s.a..Rola ofiary w genezie przestepstwa rozboju.praca licencjacka budzet gminy
.Przestepstwo falszu materialnego dokumentu na gruncie polskiego kodeksu karnego.Polityka urzedu miasta
i gminy opoczno w zakresie ksztaltowania obciazen podatku od nieruchomosci..Umowa spolki jako czynnosc
podlegajaca opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych.Formy walki z bezrobociem w
skierniewicach.Wplyw jakosci produktow na relacje z klientami i konkurencyjnosc zakladu uslugowo..
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produkcyjnego emiter..Faktoring jako zrodlo finansowania dzialalnosci sektora msp.Czynnosci prawne
pomiedzy jednoosobowa spolka z o.o. Reprezentowana przez jedynego wspolnika a tym
wspolnikiem.Korzysci- ryzyko prawne i sposoby zabezpieczen rzeczowych kredytow konsorcjalnychudzielanych przez bankowe konsorcjum kredytowe.Wizje przyszlej kariery zawodowej studentow ekonomii
(studiujacych w systemie zaocznym).Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
artman.Czynniki determinujace relacje miedzyludzkie w przedsiebiorstwie x.Gielda papierow wartosciowych
w warszawie s.a. jako elementu polskiego rynku kapitalowego.Lokalizacja centrow logistycznych i ich wplyw
na rozwoj regionow.Gast- ewa alicja. Red. - system ochrony wlasnosci przemyslowej w polsce a mozliwosci
rozwoju gospodarczego : konfere.Amortyzacja podatkowa i bilansowa srodkow trwalych na przykladzie
wybranej jednostki.Funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa
odziezowego y..Zarzadzanie wiedza i kapitalem intelektualnym na przykladzie zakladu nr 2 wosana
s.a..Kodyfikacje etyki w administracji publicznej. Wzorce postepowania i odpowiedzialnosci pracownikow
administracji publicznej.Europejskie prawo karne i europeizacja prawa karnego - zagadnienia
podstawowe.Wplyw motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie spolki korona.Wykorzystanie srodkow
finansowych w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw.Przemyt. Ewolucja zjawiska.Logistyczna obsluga
klienta jako element logistyki dystrybucji na przykladzie firmy komandor.Specyfika obciazen podatkiem
dochodowymod osob fizycznych indywidualnej dzialalnosci gospodarczej.Zarzadzanie projektami unijnymi
na przykladzie gmin gidle- zytno oraz klomnice w latach 2004-2008.Status osob przetrzymywanych w
guantanamo bay w swietle miedzynarodowego prawa humanitarnego i prawa czlowieka..Przebieg i skutki
procesu restrukturyzacji bankow spoldzielczych na przykladzie powiatowego banku spoldzielczego w
kedzierzynie - kozlu..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena aktywnosci jednostek samorzadu
tetytorialnego w powiecie lublinieckim w sieganiu po wsparcie z funduszy unijnych w latach 20072011..Dzialalnosc marketingowa przedsiebiorstwa w internecie.Ile kosztuje praca
magisterska.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej w lgd partnerstwo borow
niemodlinskich..Sobiecki- roman (1954- ). Red. - przedsiebiorstwo a kryzys globalny .Charakterystyka
budzetu panstwa oraz udzial budzetu policji w jego realizacji..Pisanie prac dyplomowych.Strategia
marketingowa biopaliw w polsce po 2005 roku.Czynniki motywacji finansowej i pozafinansowej wplywajace
na pracownikow sadow czestochowskich.Wplyw lidera na osiaganie celow przez zespol.Prace magisterskie z
turystyki.Mikrokredyt jako narzedzie walki z ubostwem na przykladzie etiopskiego rynku
mikrofinansow.Zapasy a plynnosc finansowa.Analiza sektora malych przedsiebiorstw w kazachstanie.zrodla
innowacji produktowych w przedsiebiorstwach na przykladzie alior bank.Wykorzystywanie instrumentow
marketingu-mix na rynku samochodowym marki fiat na podstawie firmy skawoj.Koncepcja i praktyka
logistyki i transportu w przedsiebiorstwie produkcyjnym x.praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako
alternatywna forma finansowania (na przykladzie tomaszowskich kopalni surowcow mineralnych biala gora
sp.z o.o. W tomaszowie mazowieckim.Prace magisterskie uw.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw woli
indywidualnej na ksztalt umownego stosunku pracy.Polecenie.Analiza procesu wytworczego i jakosc pretow
okraglych..Reeingineering systemu produkcji w wybranym przedsiebiorstwie.Gospodarka finansowa gminy
na przykladzie gminy ogrodzieniec.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika opodatkowania dochodow i
przychodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Czynnosci sadowe w postepowaniu
przygotowawczym w polskim postepowaniu karnym.zrodla dochodow gminy na przykladzie gminy
kochanowice w latach 2007 - 2009..Zarzadzanie szkola dla pozytywnych relacji spolecznych uczniow i
nauczycieli.Podzial quoad usum na tle pozostalych uprawnien wspolwlascicieli.Korzysci i zagrozenia
zastosowania systemow sterowania inteligentnym domem.Zarzadzanie zapasami na przykladzie firmy
mm.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kodrab w latach 2004 - 2006.Marketing - mix w przedswiatecznej walce o klienta.Oplata targowa.praca
licencjacka budzet gminy .Technologia produkcji galanterii betonowej praca inzynierska budownictwo.Sady
boze w sredniowiecznym postepowaniu karnym na przykladzie prawa anglosaskiej brytanii i krolestwa anglii
do poczatkow xiii wieku.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownika jako warunek
funkcjonowania nowoczesnej firmy.Ochrona czci i dobrego imienia realizowana przez norme zawarta w art.
212 kk- a granice wolnosci slowa - problem kolizji praw podstawowych.Patentowoprawna ochrona
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programow komputerowych w europie.Prace magisterska.Pozyskiwanie innych zrodel dochodow
wplywajacych na rozwoj gospodarczy gminy na przykladzie gminy i miasta ozimek..Zasady przyznawania
prawa pomocy osobom fizycznym w postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Budzet gminy kutno na
tle pozyskiwania srodkow z funduszy unii europejskiej.Prace magisterskie net.Komunikacja wewnetrzna jako
element kultury organizacyjnej na przykladzie firmy philips.Doskonalenie jakosci informacji w procesach
logistycznych.praca licencjacka budzet gminy .Przesluchanie bieglych- specjalistow oraz tlumacza i
kuratora.Konkordat jako umowa miedzynarodowa ze szczegolnym uwzglednieniem konkordatu polskiego z
1993 roku.Skarga odszkodowawcza z artykulu 288 akapit 2 traktatu ustanawiajacego wspolnote europejska
jako uzupelnienie wspolnotowego systemu ochrony prawnej.Lodzka specjalna strefa ekonomiczna i jej
znaczenie dla regionu lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie wizerunku marki krakow valley
golf & country club..Publicznoprawna ochrona srodkow pienieznych zgromadzonych na rachunkach
bankowych.Najwyzszy trybunal administracyjny i inwalidzki sad administracyjny.praca licencjacka budzet
gminy .Swiadek koronny w aspekcie materialnym i procesowym na tle porownawczym.Marketing uslug
rynku pracy na przykladzie powiatowego urzedu pracy w leczycy.Charakterystyka porownawcza platform
internetowych z sektora b2b oraz b2c.Postepowanie dowodowe w sprawach o rozwod i o separacje.praca
licencjacka budzet gminy .Pojecie prawne wypadku przy pracy.Poziom i struktura uzdolnien zawodowych w
planowaniu kariery studentow.Uwarunkowania przedsiebiorczosci w polsce.Polska kultura organizacyjna w
swietle preferencji pracowniczych.Umowa ubezpieczenia (wybrane zagadnienia ochrony ubezpieczajacychubezpieczonych i uprawnionych z umow ubezpieczenia)..Jezak- jan. Red. - struktury wlasnosci polskich
spolek publicznych a ich strategie rozwoju : praca zbiorowa .Analiza finansowa banku polskiej spoldzielczosci
s.a. w roku 2007..Ocena systemu motywowania pracownikow w firmie pzu zycie s.a. w plocku.Zarzadzanie
logistyczne w firmie transportowej.Prace licencjackie gotowe.Ryzyko czyste w centrum logistycznym.Rola
tanich linii lotnicznych w rozwoju ruchu turystycznego na przykladzie krakowa.Wplyw sponsoringu na
wizerunek klubu sportowego.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej w polskim rolnictwie.Przemiany
handlu detalicznego w okresie transformacji.Wspolpraca transgraniczna w unii europejskiej na przykladzie
euroregionu tatry.Ksztaltowanie sie bezrobocia strukturalnego w polsce w latach 2004-2010..Europejskie
prawo administracyjne.Realizacja funkcji personalnej przez menedzera opieki zdrowotnej.Zagadnienie
eliminacji podwojnego opodatkowania osob prawnych z tytulu udzialu w zyskach spolek
kapitalowych.Zarzadzanie systemem edukacyjnym w gminie klobuck.Przestepstwo dzieciobojstwa w polskim
prawie karnym.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie stanowiska sprzedawcy.Analiza
efektywnosci finansowania przedsiebiorstwa energopol poludnie s.a..Kradzieze kieszonkowe i ich
wykrywalnosc.Kary pieniezne w postepowaniu przed prezesem urzedu ochrony konkurencji i
konsumentow.Ustroj i kompetencje organow administracji morskiej.Strategie zarzadzania kapitalem
obrotowym przedsiebiorstwa na przykladzie z.ch.police s.a..Promocja jako instrument ksztaltowania
wizerunku na przykladzie miasta wloszczowy.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka finansowa
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy szczercow w latach 2004-2006.praca licencjacka
budzet gminy .Rola promocji w koncepcji marketingu - mix uslug turystycznych na przykladzie b.u.r. medyktur s.c. W czestochowie.Nadzor nad dzialalnoscia bankow w polsce.Strategie firm motoryzacyjnych w dobie
kryzysu gospodarczego na podstawie koncernu toyota motor corporation.Kreowanie wizerunku firmy jako
element jej kultury organizacyjnej.Efektywnosc analizy fundamentalnej i portfelowej w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych na rynku akcji.Skutecznosc aktywnych instrumentow przeciwdzialania bezrobociu n
aprzykladzie powiatu klobuckiego w latach 2000-2011..Zrodla dochodow gminy na przykladzie gminy
miejsko-wiejskiej gorzow slaski.Prowadzenie malego przedsiebiorstwa w sektorze e-commerce..praca
licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci instytucji wspierajacych rozwoj innowacyjnosci w polsce przyklad fundacja rozwoju regionu proregio..Fuzje przedsiebiorstw jako przejaw globalizacji
gospodarki.Prawno-ustrojowa pozycja notariusza.Pokojowe metody rozwiazywania sporow zbiorowych
.Ustawa z dnia 1 lipca 2009r. O lagodzeniu skutkow kryzysu ekonomicznego dla pracownikow i
przedsiebiorcow jako implikacja kryzysu gospodarczego w prawie pracy.Znaczenie public relations w
kreowaniu wizerunku organizacji na przykladzie zwiazku ochotniczych strazy pozarnych rzeczypospolitej
polskiej.Obejscie prawa podatkowego.Budzet jako instrument efektywnego zarzadzania finansami jednostki
..
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samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy redziny w latach 2005-2007.Konflikty w organizacji.Rola
marki w procesie podejmowania decyzji zakupu kosmetykow kolorowych.Zarzadzanie przez podatki na
przykladzie gminy mycielin w latach 2004-2007.Opodatkowanie kosciola katolickiego w polsce .Motywacyjna
funkcja oceny pracowniczej na podstawie pke elektrowni lagisza s.a..Oferta w obrocie z udzialem
konsumenta i oferta w obrocie profesjonalnym..Kontrola bankowych wzorcow umownych.Ocena wizerunkuoferty i kanalow promocji muzeum historycznego miasta krakowa.Zwiastuny programow jako specyficzna
forma reklamy telewizyjnej.Skutki prawne ogloszenia upadlosci z mozliwoscia zawarcia ukladu.praca
licencjacka budzet gminy .System motywowania pracownikow na przykladzie valeo service polska.Ocena
elementow zarzadzania marketingowego w biurze podrozy rainbow tours.Motywowanie pracownikow na
przykladzie starostwa powiatowego w zawierciu..Napisanie pracy magisterskiej.Zarzadzanie relacjami z
dostawcami jako metoda optymalizacji lancucha dostaw.Mediacja w procesie cywilnym: teoria i
praktyka.Platnik jako podmiot czynow z zakresu podatkow w kodeksie karnym skarbowym.zrodla
finansowania dzialalnosci gospodarczej.Rozwoj ochrony konsumenta przy umowie kredytu konsumenckiego
na tle praktycznych problemow stosowania ustawy o kredycie konsumenckim i jej zmian..Nowoczesne
rozwiazania w logistyce miejskiej na wybranych przykladach miast polskich.praca licencjacka budzet gminy
.Rewitalizacja miast w polsce na tle doswiadczen krajow unii europejskiej.Skutecznosc orzeczen sadowych w
postepowaniu cywilnym.Zarzadzanie teatrem muzycznym na przykladzie teatru rampa w warszawie i
gliwickiego teatru muzycznego.Marketingowa strategia produktu na przykladzie przedsiebiorstwa lotos due
sp. Zo.o..Konstytucyjne obowiazki organow wladzy publicznej wobec osob niepelnosprawnych.Bankowosc
kredytowa na przykladzie pko bank polski.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w wybranym urzedzie
skarbowym..Zasada swobodnej oceny dowodow w procesie karnym.Budowa wizerunku miasta jako czynnik
konkurencyjnosci na przykladzie miasta radomia..Techniczne i organizacyjne uwarunkowania telepracy na
rynku uslug..praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska tematy.Kontrola podatkowa..Fundusze
strukturalne w samorzadach gminnych.Koncesja na wydobywanie kopalin ze zloz.Problemy wdrazania
systemow powielarnych na przykladzie firmy x.System ocen pracowniczych i ich wplyw na kulture
organizacyjna hipermarketu.Hipoteka jako zabezpieczenie umowy kredytowej.Systemy spomagajace jakosc
produkcji.Wplyw reklamy na podstawy i decyzje konsumentow.Aktywnosc przedsiebiorstwa w obszarze
dzialan public relations- jako element polityki promocyjnej- realizowanej przez gtc sp. Z o.o..System
dystrybucji produktow alkoholowych w polsce na podstawie diageo polska.Postmodernizm w filozofii
prawa.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie finansami szpitala w systemie ubezpieczeniowym (na
przykladzie szpitala rejonowego w kutnie).Prace magisterskie z turystyki.Produkty bankowosci elektronicznej
dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Zasady organizacji uczacej sie- jako determinant rozwoju
zawodowego nauczycieli.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie kinem na przykladzie klubu sztuki
filmowej mikro.praca licencjacka budzet gminy .Ekspansja korporacji transnarodowych na przykladzie grupy
rwe.praca licencjacka budzet gminy .Reprezentacja spolki komandytowej - zagadnienia formalno-prawne na
tle obowiazujacych regulacji ustrojowych.zrodla finansowania przedsieborstw. Analiza prownawcza leasingu i
kredytu bankowego.Pisanie prac po angielsku.Skarga na przewleklosc postepowania cywilnego w
ustawodawstwie krajowym.Rola i funkcjonowanie stadionow sportowych w krakowie.Wplyw wprowadzenia
zintegrowanego systemu zarzadzania na funkcjonowanie firmy kan sp. Z o.o..Pisanie prac magisterskich
informatyka.Kreowanie wizerunku instytucji finansowej za pomoca instrumentow marketingu - mix na
przykladzie skok im. F. Stefczyka.Wplyw naturalnych klesk zywiolowych oraz terroryzmu na miedzynarodowy
ruch turystyczny..Aspekty srodowiskowe produkcji biodiesla na przykladzie instalacji x.Rola kadry
kierowniczej w funkcjonowaniu i rozwoju spoldzielni mieszkaniowej srodmiescie w lodzi.Czynniki
determinujace funkcjonowanie przedsiebiorstwa..Skutecznosc systemu identyfikacji radiowej w procesach
logistycznych.Praca magisterska z pedagogiki.Przeludnienie zakladow karnych i aresztow sledczych.Instytucja
referendum w polskim prawie konstytucyjnym..zrodla finansowania srednich przedsiebiorstw w polsce na
przykladzie p.p.h.u. bomilla sp. Z o. O. We wloclawku.Ksztaltowanie wizerunku pracodawcy z wyboru.
Odbior i oczekiwania spolecznosci studenckiej..praca licencjacka budzet gminy .Dodatkowe wynagrodzenie
roczne pracownikow samorzadowych .Mentoring jako forma adaptacji nowych pracownikow w
przedsiebiorstwie.Biznes plan jako narzedzie rozwoju przedsiebiorstwa.Wypadki przy pracy i przyslugujace z
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tego tytulu swiadczenia..Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie bre banku s.a. w latach 20072011.Innowacje produktowe na przykladzie przedsiebiorstwa sanit-plast w szczytnie.Instytucja porozumienia
administracyjnego w prawie administracyjnym..Golejewska- anna. - bezposrednie inwestycje zagraniczne a
proces restrukturyzacji gospodarki : aspekt teoretyczny .Zryczaltowane formy wymiaru podatku
dochodowego od osob fizycznych jako sposob opodatkowania przychodow z dzialalnosci
gospodarczej..Bankowosc internetowa jako nowy obszar konkurowania na detalicznym rynku uslug
bankowych.praca licencjacka budzet gminy .Konstruktywna motywacja w pracy zawodowej jako czynnik
budujacy poczucie wartosci pracownikow..Zarzadzanie kosztami w przedsiewzieciu budowlanym praca
inzynierska budownictwo.Wybrane problemy z zarzadzania produkcja z wykorzystaniem narzedzi
informatycznych na wybranym przykladzie..Rola programow lojalnosciowych w ksztaltowaniu relacji
organizacji z klientem.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja na rynku pracy w gminie zychlin w latach
2005-2010.Analiza wybranych dzialan marketingowych w banku komercyjnym na przykladzie.Rola i
znaczenie systemu motywacyjnego i szkolen w gospodarowaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
jurajskiego banku spoldzielczego w niegowie.Zmiany struktury towarowej i geograficznej polskiego handlu
zagranicznego w latach 2000-2007.Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania na przykladzie
stosowania tego srodka w postepowaniu przygotowawczym przez sad rejonowy krakow-srodmiescie w
latach 1999 i 2003..Specyfika sladu pamieciowego w ekspertyzie poligraficznej.Sygnalizacja w sadownictwie
administracyjnym.Wycena kapitalu intelektualnego dla wybranych spolek notowanych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie przy uzyciu metody vaic tm.Zastosowanie bilansowych i podatkowych zasad
amortyzacji srodkow trwalych na przykladzie spolki miflex s.a..Pozycja prawna uczestnika funduszu
inwestycyjnego zamknietego..praca licencjacka budzet gminy .Uprawnienia radcy prawnego w
postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy .Turystyczno - rekreacyjne aspekty :ogolnej strategii
zrownowazonego rozwoju dabrowy gorniczej do roku 2006.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie systemem oswiaty na przykladzie gminy nowa brzeznica.Marketing bezposredni i
sprzedaz osobista podstawa dzialalnosci firmy handlowej avon.Christensen- john. - koordynacja czy
harmonizacja : przyszlosc podatkow w ue .Polityka regionalna unii europejskiej - znaczenie i skutki dla
polski.Zasady postepowania administracyjnego a dobra administracja..Analiza budzetu panstwa w
gospodarce polskiej w latach 2004-2008.Ustroj- zadania- podatki- ewidencja dzialalnosci gospodarczej i
rolnictwo w gminie biecz..Uwarunkowania kryzysu gospodarczego w strefie euro w latach 2008-2012.Gazonjules. - ani bezrobocie- ani opieka spoleczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji .Badania
marketingowe w procesie wprowadzania produktu na rynek..Prawo do nauki jako prawo socjalne.Podstawy
przypisania oswiadczenia woli a granice bledu prawnie donioslego.Analiza fundamentalna jako narzedzie
wspomagajace podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym na przykladzie spolki pgnig
s.a.Urzad patentowy rzeczypospolitej i europejski urzad patentowy a ochrona praw uprawnonych z
patentu.praca licencjacka budzet gminy .Badanie zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa miejskie wodociagi
i kanalizacja w kedzierzynie - kozlu spolka z o.o..Motywowanie nauczycieli szkol ponadgimnazjalnych w
zarzadzaniu oswiata.Orzeczenia sadu polubownego.Udzielanie kredytow klientom instytucjonalnym w czasie
kryzysu finansowego na przykladzie kredyt banku s.a..Naruszenie dyscypliny finansow publicznych.Koryckazirk- milena. - teorie zasad prawa a zasada proporcjonalnosci .Orzeczenia sadu drugiej instancji wydawane
po rozpoznaniu apelacji.Terroryzm w kontekscie walki narodowowyzwolenczej.Efektywnosc wykorzystania
funduszy strukturalnych w wojewodztwie opolskim w okresie programowania 2004-2006..Odpowiedzialnosc
ministrow w ii rzeczypospolitej..Wspolczesne proby wyjasnienia fenomenu zachowan kierowanych
regula.Rola sprawnosci komunikacyjnych w reklamie miedzynarodowej.Funkcja emisyjna nbp.Przywodztwo
jako forma sprawnego zarzadzania organizacja na przykladzie przedsiebiorstwa precyzmet.Weryfikacja
struktury czynnikowej kwestionarius do badan stresu organizacyjnego c.l. Loopera i s.sloana - dla grupy
zawodowej policjantow..Angielskie prawo karne materialne w xviii wieku na podstawie commentaries on
the laws of england williama blackstona.Instrumenty prawne sluzace realizacji zasad prawa ochrony
srodowiska (na przykladzie prawa gmo).Zasady wydawania wyroku lacznego.Naliza kosztow rodzajowych na
przykladzie przedsiebiorstwa raix spolka z o.o.Specyfika odwolan wniesionych od decyzji wydawanych w
powiatowym urzedzie pracy w tarnowie w latach 2006-2007..Motywacja pracownikow na przykladzie
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zawodu nauczyciela..Dyskryminacja pozytywna w swietle przepisow unii europejskiej i polskiego porzadku
prawnego.Wlasciwosc przemienna sadu.Projekt skladu betonu cementowego do nawierzchni drogowych.
Praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie zasobami ludzkimi niebieskiej armii na przykladzie personelu
pokladowego w linii lotniczej kd.Zegar- jozef stanislaw (1940- ). Red. - sytuacja ekonomiczna polskiego
rolnictwa po akcesji do unii europejskiej : praca zespolowa .Identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego
wynikajaca z maszyn i urzadzen technicznych w jednostce wojskowej.Konstrukcja kary umownej.Ocena
logistycznej obslugi klienta w firmie tesco.System zarzadzania jakoscia na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa..Analiza kredytowego zasilania malych i srednich przedsiebiorstw przez banki na
przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Aktywne formy zwalczania bezrobocia na terenie
powiatu lodz-wschod w latach 2008-2009.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc samorzadowych
instytucji kultury w unii europejskiej na przykladzie gminy nadarzyn w polsce i gminy walldürn w
niemczech.praca licencjacka budzet gminy .Szczyrbak- magdalena. - the realisation of concession in the
discourse of judges : a genre perspective .Znaczenie analizy finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie jes-pol sp. Z o.o..Zarzadzanie marketingowe szkola jezykowa a zmiany na rynku uslug
edukacyjnych.Herbst- krzysztof. - ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii spolecznej : rekomendacje
dla polityk publicznych.Metody wplywu europejskiego trybunalu sprawiedliwosci na integracje
europejska..Oskarzony jako zrodlo dowodowe.Struktura kapitalu a pojemnosc zadluzeniowa spolek.Rola
powiatowego urzedu pracy w czestochowie w procesie aktywizacji rynku pracy w czestochowie i
okolicach.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy nzoz stacja pogotowia ratunkowego w
czestochowie.Prawo ochrony srodowiska w unii europejskiej.System ocen pracowniczych jako element
wspomagania rozwoju zasobow ludzkich w firmie abc.Marka wlasna jako jeden z elementow marketingu
budujacy trwale wiezi z klientem na przykladzie firmy x.Granice wolnosci slowa a prawo
karne.Cywilnoprawne skutki decyzji administracyjnych.Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie miedzynarodowym(na przykladzie firmy asco joucomatic).Czlonkostwo polski we
wspolnotach europejskich a zagadnienie ocen pracowniczych w strategii zarzadzania firma..Analiza
finansowa na przykladzie spolki akcyjnej pollena ewa.Buczna- malgorzata. Red. - kodeks karny. Kodeks
postepowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczen. Kodeks p.Postawy konsumentow
wobec reklam zewnetrznych na przykladzie kontrowersyjnej kampanii reklamowej.praca licencjacka budzet
gminy .Postawy konsumentow wobec wspolczesnej reklamy..Tqm jako determinanta konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy coroplast sp. Z o.o.Specyfika budzetu ogolnego unii europejskiej jako
aktu prawnego.Rola kapitalu intelektualnego w ksztaltowaniu wartosci firmy.Zastosowanie elementow
promotion mix w przedsiebiorstwie - analiza i ocena na przykladzie autoryzowanego dealera marki mercedes
- firmy stanmot.praca licencjacka budzet gminy .Uchylenie sie od skutkow wyroku arbitrazowego w prawie
rzymskim.Wynagrodzenie jako element systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie na przykladzie
przedsiebiorstwa pkp energetyka s.a..Organizacja logistyki produkcji na przykladzie stora enso.Psychoterror
w miejscu pracy - wplyw mobbingu i molestowania moralnego na osobowosc pracownika.Wybrane
problemy firm rodzinnych na przykladzie firmy dro-kol.Marketing spoleczny jako plaszczyzna wspoldzialania
administracji publicznej- biznesu i organizacji pozarzadowych.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Czynniki motywujace a ich skutecznosc w odniesieniu do roznych grup
pracowniczych w firmie x.Wplyw outsourcingu na ksztaltowanie jakosci uslug hotelarskich.Komunikowanie
sie w organizacji.Zwolnienie od kosztow sadowych w postepowaniu cywilnym.Regulacje miedzynarodowe a
praktyka panstw osciennych wobec uchodzstwa z krajow totalitarnych - na przykladzie uchodzcow z korei
polnocnej.Zarzadzanie innowacjami jako element strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie bel
polska sp. Z o. O..Funkcjonowanie systemu pomocy spolecznej w polsce na przykladzie miejskiego osrodka
pomocy spolecznej w zdunskiej woli.Zatrudnienie w sluzbach porzadku publicznego.Wplyw zastosowania
chwytow erystycznych na wizerunek negocjatora..praca licencjacka budzet gminy .Private enforcement of eu
competition law: recent developments- problems and prospects.Najem lokalu socjalnego..Wybrane aspekty
logistyczne gospodarki magazynowej na przykladzie firmy bilplast.zrodlo finasowania dzialalnosci
przedsiebiorstwa p.p.h.u jagol.Elektroniczne uslugi kredytowe w systemie uslug bankowych na przykladzie
mbanku.Doskonalenie procesu produkcyjnego w zakladzie branzy elektrycznej.Zarzadzanie logistyczne
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systemem dystrybucji i jego realizacja w praktyce.Pojecie stosunku administacyjnoprawnego jako pojecie
przedmiot.Oceny okresowe a rozwoj zasobow ludzkich w organizacji..O pojeciu funkcji w naukach
spolecznych i w prawie.Powodztwo przeciwegzekucyjne z art. 840 i 841 kpc.Ksztaltowanie obciazen
dochodow pracowniczych w latach 2002 - 2007.Ksztaltowanie przekazu reklamowego poprzez product
placement.Rola kierownika w rozwiazywaniu konfliktow w grupie.Zarzadzanie procesem oceniania
nauczycieli. Podejscie nauczycieli do procesu oceniania w kontekscie rozumienia przez nich wlasnej roli
zawodowej..Projekt kampanii promocyjnej miasta na przykladzie piotrkowa trybunalskiego.Kredyt bankowy
jako istotne zrodlo kapitalu obcego dla malych i srednich przedsiebiorstw.Status prawny spolki zaleznej w
zgrupowaniu spolek.Korzystanie z zasobow ludzkich a powiazania spoleczne grupy pracowniczej.Leasing jako
alternatywna forma finansowania (na przykladzie tomaszowskich kopalni surowcow mineralnych biala gora
sp.z o.o. W tomaszowie mazowieckim.Analiza techniczno-ekonomiczna materialow i technologii zwiazanych
z wykonaniem poszczegolnych elementow budynku (sciany- stropy- dachy)technologia i organizacja
wybranych robot wykonczeniowych (np. Tynkarskich) praca inzynierska budownictwo.Teoretyczne podstawy
wydajnosci systemow zarzadzania baza danych.Satysfakcja i lojalnosc klientow pubow na przykladzie rynku
lodzkiego.Wycena barierowych opcji walutowych w warunkach polskiego rynku kapitalowego.Hipoteczny
kredyt mieszkaniowy w polsce na przykladzie pko banku polskiego..Cechy i kompetencje menedzera na
przykladzie teatrow kto i scena stu..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kultury organizacyjnej na
adaptacje do pracy nowo zatrudnionych pracownikow na przykladzie firmy cc montage.Modelowanie
kosztow wypadkow przy pracy..Dyskryminacja pracownika w zatrudnieniu.Komitet starozakonnych w
rzeczypospolitej krakowskiej.Ocena wplywow podatkowych jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy klobuck w latach 2003-2007.Wspomaganie dzialalnosci transportowej poprzez
internetowe gieldy transportowe dla firm..Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa ccc s.a.
w latach 2001 - 2004.Motywacyjna rola szkolen i rozwoju pracownikow.Froeb- luke m. - ekonomia
menedzerska .Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie malych
i srednich przedsiebiorstw kapitalem obcym .Koncesja w dzialalnosci nadawczej.praca licencjacka budzet
gminy .Integracja systemow zarzazania jakoscia- srodowiskiem i bhp na przykladzie srubex lancut.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Specyfika opodatkowania dochodow i przychodow
osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Kompetencje pracownikow w zakresie negocjacji
handlowych (na przykladzie wielicar sp. Z o.o.).Miejsce malezji w gospodarce swiatowej oraz stosunki polski
z tym krajem.Spoleczne zaangazowanie organizacji - dzialalnosc charytatywna czy korzysci dla firmy..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dyzur medyczny
w kontekscie czasu pracy..Rola contact center w logistycznej obsludze klienta na przykladzie firmy
x.Logistyczna obsluga klienta jako jeden z obszarow logistyki dystrybucji.Ksztalcenie a wymogi rynku pracy na
przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych w zelechowie.Proba oceny dzialalnosci inwestycyjnej w
obszarze infrastruktury technicznej i spolecznej przeprowadzonej przez organy samorzadu terytorialnego
gminy ozimek w latach 2008-2010.Ograniczenia swobody swiadczenia uslug w prawie unii
europejskiej.Szewczyk- ewa - generalny akt administracyjny : miedzy indywidualnym aktem
administracyjnym a aktem normatywnym.Strategie marketingowe malych i srednich przesiebiorstw /na
przykladzie agrotexs.a. w leczycy/.Restrukturyzacja w turystyce na przykladzie orbis s. A..praca licencjacka
budzet gminy .Specyfika spoldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych jako instytucji
kredytowych.Zrownowazony rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i
kanalizacji okregu czestochowskiego.Ochrona przed nasladownictwem produktow na podstawie art.13
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Rozwoj dzialalnosci gospodarczej na przykladzie malych i
srednich przedsiebiorstw w gminie praszka..Male i srednie przedsiebiorstwa po wejsciu polski do unii
europejskiej na przykladzie firm przemyslu spozywczego.Przestepstwa popelniane w okresie izolacji
penitencjarnej.Wspolczesne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Analiza zobowiazan pracodawcy z tytulu skladek ubezpieczenia spolecznego i obciazen
podatkowych od osob fizycznych na przykladzie urzedu skarbowego x w latach 2001-2005.Ocena i
doskonalenie funkcjonowania uslug..Ocena dzialalnosci marketingowej hurtowni na podstawie pgf lodz.Ekologiczny public relation jako nowa forma spolecznego oddzialywania organizacji.Rozwoj drobnej
..

..
przedsiebiorczosci w realiach unii europejskiej na przykladzie puh teza poligrafia..Rola funduszy
strukturalnych w rozwoju przedsiebiorczosci na przykladzie wojewodztwa podlaskiego w latach 200072013.Metodologia finansowania inwestycji w rozwoj zrownowazony na przykladzie budowy komunalnej
oczyszczalni sciekow..Analiza zrodel finansowania inwestycji komunalnych w gminach powiatu
piotrkowskiego.Wspolpraca jednostek samorzadu terytorialnego z organizacjami pozarzadowymi na terenie
miasta i gminy tarnobrzeg..Dobra osobiste osoby prawnej i ich ochrona..Finansowanie dzialalnosci klientow
korporacyjnych oraz form rozliczen pienieznych na przykladzie banku pekao s.a. w pabianicach.Analiza
zakresu i kierunkow uslug rozliczeniowych ing banku slaskiego s.a..Zwiekszenie efektywnosci procesow
zarzadzania poprzez integrowanie narzedzi promocji z dzialalnoscia operacyjna na przykladzie
przedsiebiorstwa tp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie praca licencjacka.Analiza mobbingu w
przedsiebiorstwach ujmowanych w kategoriach wielkosci - male i srednie jednostki..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Czynniki wplywajace na integracje i dezitegracje pracownikow w
polbita sp. Z o.o..Narzedzia marketingu mix w firmie ubezpieczeniowej na przykladzie powszechnego
zakladu ubezpieczen s.a..Prawne- polityczne i kulturowe wymiary legitymizacji unii europejskiej.Pozycja
ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej polskiej.Partycki- slawomir (1951- ). Red. - kultura a rynek..Najwyzsza
izba kontoli naczelnym konstytucyjnym organem kontroli panstwowej.Wplyw ulg w pit na dochody budzetu
panstwa na przykladzie urzedu skarbowego w pulawach.Wplyw reklamy na zachowanie konsumenta w
swietle badan wlasnych.Porownawcza analiza finansowa spolek weglowych na przykladzie jastrzebskiej
spolki weglowej s.a. i lubelskiego wegla „bogdanka s.a..Ocena wdrozenia systemu jakosci w dzialalnosci
kontrolnej panstwowej inspekcji sanitarnej wojewodztwa lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy
.Notariusz jako platnik podatku od czynnosci cywilnoprawnych.Uslugi bankowe skierowane dla klientow
indywidualnych na przykladzie pko bp i getin banku.Odpowiedzialnosc spadkobiercy za dlugi
spadkowe.Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarzadzaniu strategicznym firma – na przykladzie
systemow customer relationship management.Rozwoj obszarow wiejskich oraz rynkow rolnych w polsce w
ramach wspolnej polityki rolnej unii europejskiej.Miklaszewicz- slawomir. - alienacja rynkow finansowych a
perspektywy gospodarki swiatowej .Tworzenie i promocja imprezy sportowej na przykladzie pilkarskiej
gwiazdki 2008.Warunkowe umorzenie postepowania a zasada domniemania niewinnosci.Specyfika
rachunkowosci budzetowej i sprawozdawczosci na przykladzie szkoly publicznej..Strategie produktowe
polskich firm mleczarskich (na przykladzie lodzkiej spoldzielni mleczarskiej jogo).praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena skutecznosci instrumentow aktywnej polityki rynku pracy
oferowanych bezrobotnym przez powiatowy urzad pracy w belchatowie..Analiza i ocena procesu komunikacji
interpersonalnej na przykladzie hurtowni saol sp. Z o.o. W zawierciu i sosnowcu.Dzialania sektora
publicznego wykorzystujace technologie informacyjne w komunikowaniu publicznym..Skutki wykonania
umownego prawa odstapienia.Organizacja dystrybucji sprzedazy na przykladzie firmy x..praca licencjacka
budzet gminy .Realizacja programu operacyjnego kapital ludzki przez powiatowe centrum pomocy rodzinie
w czestochowie w latach 2008-2010.Prawnomiedzynarodowa pozycja konsula honorowego.Organizacja
przedsiebiorstwa w formie jednoosobowej spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Prawo pracy.Polityka
rynku pracy w powiecie sochaczewskim.Rola analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej
przedsiebiorstw na przykladzie branzy odziezowej..Projekt marketingu wewnetrznego dla przedsiebiorstwa
x.Bezpieczenstwo depozytow bankowych..Zarzadzanie strategiczne w organizacjach pozarzadowych na
podstawie stowarzyszenia willa decjusza.praca licencjacka budzet gminy .Profilowanie psychologiczne
sprawcow przestepstw w polsce na tle innych panstw.Wprowadzenie struktury sieciowej jako narzedzie
wspierajace dzialania policji..praca licencjacka budzet gminy .Czynniki wplywajace na atrakcyjnosc kredytow
konsumcyjnych - na przykladzie banku pko bp s.a..Dzialalnosc inna niz podstawowa spoldzielni
mieszkaniowej na przykladzie spoldzielni zlote lany w bielsku-bialej..Motywacyjna funkcja planowania karier
na przykladzie zolnierzy zawodowych.Tworzenie strategii rozwoju gminy na przykladzie gminy
pawonkow..Zarzadzanie biurem podrozy - aspekty ekonomiczne- marketingowe i prawne. Analiza
zagadnienia na przykladzie biura podrozy rainbow tours.zrodla prawa ochrony srodowiska.Ubostwo a
sytuacja rodzin w polsce..Pozyskiwanie funduszy unijnych w celu rewitalizacji infrastruktury miejskiej na
przykladzie gminy swiebodzice..Projektowanie baz danych: optymalizacja oraz narzedzia do analizy i
..
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strojenia na przykladzie database engine tuning advisor.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania
promocyjne przedsiebiorstwa na przykladzie firmy profim sp. Z o.o. W turku.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Podstawowe problemy zwiazane z poborem i wymiarem podatku
rolnego.Rozwoj pogranicza wschodniej polski na przykladzie euroregionu bug.Wspolnosc majatku
spadkowego w prawie polskim i francuskim.Dozor elektroniczny w polsce na tle porownawczym.Porownanie
praw i obowiazkow oskarzonego oraz nieletniego sprawcy czynu karalnego.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa lpp sana tle wybranych polskich spolek publicznych przemyslu lekkiego w l.19992003.Strategia obslugi klienta jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
kosmetycznym.Informacja dodatkowa do rachunku przeplywow pienieznych i jej znaczenie w sporzadzaniuanalizie i badaniu sprawozdania..Koncepcja promocyjnego - mix w dzialalnosci parkhotelu prinz carl.praca
licencjacka budzet gminy .Lapownictwo bierne.Legitymacja procesowa.praca licencjacka budzet gminy
.Proces szkolenia kadr na przykladzie huty bankowa.praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc srodkow
trwalych w leasingu.Prawne aspekty wynagrodzenia za prace..Prawnokarne naruszenie zasad obrotu
gospodarczego na tle wybranych regulacji ustawowych.Ocena sytuacji ekonomicznej gieldowych spolek
branzy miesnej na przykladzie pkm duda s.a. i indykpol s.a..Technologie informatyczne wspierajace
efektywnosc funkcjonowania firm transportu drogowego.Formy sprawcze deliktu iniuria w prawie
rzymskim.E-commerce w internecie na przykladzie allegro.pl.Tresc ukladu zbiorowego pracy .Metody
kontroli i oceny kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie spolki zugil s.a..Zabezpieczanie obiektow
mieszkalnych przed kradziezami.Organizacja transportu publicznego w polsce na szczeblu centralnym i
lokalnym.Proces przeksztalcen wlasnosciowych w spoldzielniach mieszkaniowych na wybranych
przykladach.Zarzadzanie naleznosciami i zobowiazaniami jako element zarzadzania finansami w
przedsiebiorstwie handlu hurtowego branzy spozywczej.Instytucja skargi konstytucyjnej.Dzieciobojstwo przestepstwo uprzywilejowane czy zabojstwo.Funkcja kontrolna komisji sejmowych..Chmaj- marek - system
wyborczy w rzeczypospolitej polskiej .Psychologiczne aspekty e-commerce. Wplyw marki na decyzje
zakupowa na aukcjach i w sklepach internetowych..Rozwoj handlu elektronicznego i jego wplyw na sprzedaz
tradycyjna.Niegodnosc oraz wydziedziczenie jako szczegolne przypadki utraty prawa do spadku.Czynnik
publiczny (wladze samorzadowe) a rozwoj klastrow.Zintegrowany system zarzadzania jakoscia i
srodowiskiem wedlug normy pn iso 9001:2008 i pn iso 14001:2004 - ocena wdrozenia systemu na
przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa oczyszczania - lodz sp. Z o.o..Zarzadzanie bezpieczenstwem
publicznym w miescie.Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy cuprod sp. Z
o.o.Konstrukcja kary umownej.Zwiazek lub zorganizowana grupa majaca na celu popelnienie przestepstwa.
Analiza dogmatyczna na tle art. 258 k.k..Polskie towarzystwo turystyczno-krajoznawcze jako kreator rozwoju
turystyki na terenie podbeskidzia - zarzadzanie i dzialalnosc marketingowa w organizacji.Zarzadzanie
rozwojem miasta rzeszow.Analiza poziomu i truktury bezrobacia powiatu czestochowskiego w ltach 20062010.zrodla finansowania malej i sredniej przedsiebiorczosci w polsce z uwzglednieniem uwarunkowan
europejskich.Zarzadzanie jakoscia i produkcja rur miedzianych w hucie bedzin s.a..Motywowanie
szeregowych pracownikow. Studium kopalni wegla kamiennego brzeszcze.Struktura i zadania wyznaniowej
adminisytacji rzadowej w polsce.Doswiadczenie polskich przedsiebiorstw w zakresie wprowadzania
tqm.Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci w swietle kodeksu karnego wykonawczego.Prace
dyplomowe bhp.Moeller- robert r. - nowoczesny audyt wewnetrzny .Pisanie pracy dyplomowej.Certyfikaty
pochodzenia jako instrumenty wsparcia energii wytwarzanej ze zrodel odnawialnych.Pisanie
prezentacji.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Polska wobec budzetu ue- jako
wyznacznika strategii wspolnotowej..Przydatnosc jedno i wielowymiarowych modeli analizy
dyskryminacyjnej do przewidywania zagrozenia kontynuacji dzialania przedsiebiorstwa pabia s.a..Pisanie
prac magisterskich warszawa.Znak towarowy i jego ochrona w internecie.Analiza finansowa grupy
kapitalowej pkn orlen s.a. w latach 2006-2008.Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Istota i znaczenie
motywowania pracownikow na przykladzie firmy x.Instalacje odsiarczania spalin a cena energii w elektrowni
belchatow s.a..praca licencjacka budzet gminy .Motywacja pracownikow w procesie zarzadzania zasobami
ludzkimi.Rola kierownika liniowego w procesie pozyskiwania pracownikow we wspolczesnej firmie.praca
licencjacka budzet gminy .Role w zespolach zadaniowych - specyfika funkcjonowania pracownikow branzy
..
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nowych technologii.Szablewski- andrzej t. - capital flows in the global economy .Uwarunkowania podazy sily
roboczej na rynku pracy na podstawie powiatu krapkowickiego..Zawieranie umow droga elektroniczna w
obrocie profesjonalnym.Ochrona pracy pracownikow mlodocianych..Przeobrazenia spoleczno-demograficzne
miasta rybnik w latach 1990 - 2000.Sytuacja konsumenta w polsce w umowach zawieranych na odleglosc w
handlu elektronicznym.Kryminologiczna i wiktymologiczna problematyka przestepstwa zgwalcenia- ze
szczegolnym uwzglednieniem relacji pomiedzy ofiara- a sprawca i miejscem popelnienia
czynu.Wykorzystanie srodkow budzetowych przez gmine wreczyca wielka w ltach 2005-2009..Oswiadczenie
woli jedynego wspolnika spolki kapitalowej skladane spolce.Sadowski- adam. - wlasnosc a uzykowanie
gruntow rolnych : zarys tendencji rozwojowych .Skutecznosc form pomocy bezrobotnym na terenie regionu
tarnowskiego w ocenie osob bezrobotnych i pracownikow powiatowego urzedu pracy..Projekt kladki dla
pieszych o konstrukcji z drewna klejonego o rozpietosci 35 m. Praca inzynierska budownictwo.Motywacje
pracownikow we wspolczesnych przedsiebiorstwach na przykladzie firmy x.Przykladowe tematy prac
magisterskich.Wykluczenie spoleczne jako produkt uboczny spoleczno-gospodarczego rozwoju spoleczenstw
na przykladzie piotrkowa trybunalskiego.Polski rynek uslug ubezpieczeniowych na zycie na przykladzie pzu
zycie s.a..Projekt stalowego masztu praca inzynierska budownictwo.Male i srednie przedsiebiorstwa po
wejsciu polski do uni europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc zarzadzania portfelem
inwestycyjnym przez otwarte fundusze emerytalne.Wykorzystanie nowoczesnych technologii
teleinformatycznych w bankowosci elektronicznej..Prawo karne.Wspolpraca wspolnotowych i krajowych
organow ochrony konkurencji w ramach europejskiej sieci konkurencji..Umowa zarzadu powierniczegodopuszczalnosc- przydatnosc- praktyka.Wykorzystanie internetu jako nosnika reklam koncernu cocacola.Finanse publiczne unii europejskiej.Porownanie i ocena serwerow baz danych microsoft sql 2005 oraz
oracle 10g.Klient i jego obsluga w koncepcji marketingu na przykladzie firmy imtronic.Analiza dochodow i
wydatkow gminy miedzno w latach 2002-2005.Zarzadzanie personelem w sytuacji pozytywnego
nastroju.Zarzadzanie edukacja miedzykulturowa: nastawienia nauczycieli wobec edukacji miedzykulturowej
a ich zaangazowanie na jej rzecz..Racjonalizacja kosztow w dobie kryzysu finansowego na przykladzie
miedzynarodowych centrow finansowych..Eastward expansion possibilities and methods of trade cooperation between the peoples republic of china and the european union enterprises (ekspansja na wschod
mozliwosci i metody wspolpracy handlowej pomiedzy przedsiebiorstwami chinskiej republiki ludowej a unii
europejskiej).Przykladowa praca licencjacka.Krajowy system uslug (ksu) dla mps. Jego rola i mozliwosci
wykorzystania w organizowaniu szkolen dla sektora msp na przykladzie fundacji inkubator w lodzi.Lojalnosc
uzytkownika last.fm w dobie przemian na rynku muzycznym..Zarzadzanie procesem zmian w
przedsiebiorstwie na przykladzie kopalni wegla brunatnego belchatow s.a..Uwarunkowania realizacji
inwestycji gminnych na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Analiza otoczenia organizacji na przykladzie
teatru bagatela im. Tadeusza boya - zelenskiego w krakowie..Borys- tadeusz. Red. Nauk. - zarzadzanie
srodowiskiem - gospodarka przestrzenna - - zarzadzanie jakoscia .Restrukturyzacja spolki prawa handlowego
w trybie sanacyjno - ukladowym.Wyczerpanie prawa wprowadzania do obrotu w prawie autorskim.Audytor
wewnetrzny w jednostkach sektora publicznego: sojusznik- czy wrog? Wizerunek audytora z roznych
perspektyw..Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osob fizycznych w polskim systemie
podatkowym..Ewidencja i rozliczenie podatku dochodowego od osob fizycznych na przykladzie gminy
myszkow.Innowacyjne zarzadzanie firma turystyczna poprzez role osobowosci czlowieka w doborze
systemow motywacyjnych..Outsourcing jako wspolczesna metoda zarzadzania na przykladzie polski i
swiata.Analiza finansowa banku na przykladzie banku spoldzielczego w pajecznie wraz z oddzialami.Sytuacja
kobiet na rynku pracy..Zasiedzenie nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Teoria prawa i filozofia
prawa.Rola menedzera w tworzeniu- organizowaniu i funkcjonowaniu klubu kolarskiego
tramwajarz.Sekurytyzacja - pozabilansowe zrodlo pozyskania kapitalu..Znaki towarowe w internecie w
swietle prawa wspolnotowego.Ocena wsparcia finansowego polskiego rolnictwa w ramach wspolnej polityki
rolnej.Formy prasowe w internecie w swietle prawa prasowego.Zarzadzanie gospodarka odpadami w skali
lokalnej (na przykladzie miasta bielsk podlaski) .praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena efektynego
wykorzystania srodkow trwalych w przedsiebiorstwie komunikacji samochodowej s.a. w czestochowie.Rola
zewnetrznych zrodel finansowania inwestycji jednostek samorzadu terytorialnego w zarzadzaniu rozwojem
..
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lokalnym na przykladzie gminy domaniewice.Rola promocji w strategii marketingowej sieci marketow
eko.Praca magisterska pedagogika wczesnoszkolna.Nicinski- kazimierz. - misja w ruinach babilonu : fakty i
dokumenty .Ocena kondycji finansowej spolki zpc mieszko s.a. w latach 2001-2004.Kontrola operacyjna de
lege lata i de lege ferenda.Zatrudnianie cudzoziemcow w polsce.Analiza procesu dystrybucyjnego w badanej
firmie..Influence of cultural differences on doing business (the case of germany- japan and usa..Legalnosc
informacji zdobytych podczas czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
kierownictwa na ksztaltowanie relacji pracowniczych - analiza porownawcza gimnazjum i firmy produkcyjnej
x..Funkcja planowania w zintegrowanej komunikacji marketingowej na przykladzie wydawnictwa zamkor
p.saganowski i wspolnicy sp.j..Zdarzenia ze skutkiem smiertelnym na terenie tatrzanskiego parku
narodowego w latach 1992 - 2003..Analiza porownawcza efektywnosci wykorzystania kapitalow obcych w
finansowaniu dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Dzieci-zolnierze
we wspolczesnych konfliktach zbrojnych w swietle prawa miedzynarodowego.Realizacja koncepcji spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu na przykladzie koncernu toyota.Postepowanie zabezpieczajace.Sytuacja
majatkowo - kapitalowa spolki natural limited sp. Z o. O..Koordynacja obrony tajemnicy panstwowej w
polsce po roku 1945.Diagnoza kultury organizacyjnej spoldzielni x.Finansowanie budownictwa
mieszkaniowego przez bank hipoteczny na przykladzie bre banku hipotcznego s.a. w warszawie.Podatek od
srodkow transportowych jako element dochodow gminy na przykladzie gminy bedzin w latach 20072010.praca licencjacka budzet gminy .Akty unilateralne w prawie miedzynarodowym..Sobiesiak- paulina.
Red. - prawo a partycypacja publiczna .Satysfakcja zawodowa pracownikow a sprawne funkcjonowanie
organizacji publicznej..Problematyka prawna oplat adiacenckich.Znaczenie analizy wynikow finansowych w
zarzadzaniu firma na przykladzie ekowod sp.z o.o. W namyslowie..Kariery zawodowe absolwentow szkol
ekonomicznych.Podatki lokalne na przykladzie miasta ostroleki.Rozporzadzanie oproznionym miejscem
hipotecznym.Podatek vat w budownictwie mieszkaniowym na przykladzie firmy pphu szaki nowak
tomasz..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie monitoringu do oceny zachowania sie i
bezpieczenstwa zapor nasypowych na przykladzie zapory czorsztyn. Praca inzynierska budownictwo.Rola i
znaczenie komunikacji w organizacji na przykladzie fabryki mebli gabi w piaskach.Strategia rozwoju firmy vds
z ograniczona odpowiedzialnoscia.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie mieszko
s.a..Uwarunkowania motywacyjne pracy lekarzy zatrudnionych w publicznych szpitalach.Budzet panstwa jako
plan finansowy..Ustalanie i ewidencja wynagrodzen na przykladzie urzedu gminy w osieku malym.praca
licencjacka budzet gminy .Audyt strategiczny jako metoda usprawnienia systemu zarzadzania w komercyjnej
firmie medycznej..Podmioty uprawnione z tytulu praw autorskich do prac magisterskich i
doktorskich..Buczna- malgorzata. Red. - kodeks karny. Kodeks postepowania karnego. Kodeks karny
wykonawczy. Kodeks wykroczen. Kodeks p.Dostosowanie w polsce do polityki energetycznej unii
europejskiej w kontekscie realizacji strategii lisbonskiej na przykladzie miasta gostynina.Produkt i dystrybucja
jako elementy marketingu mix na przykladzie firmy gaz centrum sp. Z o.o..Praca licencjacka wzor.Ocena
dzialalnosci i funcjonowania domow pomocy spolecznej na przykladzie domu pomocy spolecznej ul.
Ciolkowskiego 2 w lodzi.Informacyjne aspekty sprawozdan finansowych w procesie decyzyjnym na
przykladzie zakladu kredowego mineral sp.z z.o w trebaczewie.Bankowe oferty kart platniczych na polskim
rynku.Klasik- andrzej. Red. - przedsiebiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spojnosci przestrzeni
europejskiej .Analiza wykorzystania przedakcesyjnych funduszy unijnych w polsce na przykladzie gminy
niepolomice.Aktywizacja sprzedazy jako element strategii marketingowej.Swiadczenia spoleczne
realizowane przez instytucje publiczna na przykladzie oddzialu regionalnego krus w czestochowie..Jelonekmagdalena. - oczekiwania pracodawcow a pracownicy jutra : raport z analizy kierunkow ksztalcenia na
poziom.Gospodarowanie aktywami trwalymi w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
poczesna.Literatura w internecie oraz przyszlosc literatury tradycyjnej w dobie nowych
mediow.Administracja praca licencjacka.Internetowy rynek nieruchomosci..Koncentracje konglomeratowe w
prawie unii europejskiej.Zagadnienie dopuszczalnosci podzialow gospodarstw rolnych w prawie
polskim.praca licencjacka budzet gminy .Prawo do zycia w ujeciu jana pawla ii.Ceny prac
magisterskich.Wojtyna- andrzej. Red. - instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na srednim poziomie
rozwoju .praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdanie finansowe jako forma finansowa rozliczenia
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dzialalnosci firmy na przykladzie rolniczej spoldzielni produkcyjnej x.Funkcjonowanie kredytow dla
podmiotow gospodarczych na przykladzie banku polskiej spoldzielczosci s.a. oddzialu w kielcach.Wplyw
motywacji na wydajnosc pracownikow..praca licencjacka budzet gminy .Prawo arbitrazowe chinskiej
republiki ludowej..Leasing jako alternatywna forma finansowania przedsiebiorstwa..Dziedzictwo kultury
ziemianskiej jako sznasa rozwoju lokalnego na przykladzie powiatu bochenskiego..Zdolnosc arbitrazowa w
prawie polskim i francuskim.Zapewnienie jakosci w procesie nanoszenia powlok
galwanistycznych..Kredytowanie przedsiebiorstw w praktyce banku pko bp s.a..Zarzadzanie szkola : miejsce i
rola przedmiotu wychowanie do zycia w rodzinie w szkole.Integracja polski z unia europejska- a dzialalnosc
importowa i eksportowa malych przedsiebiorstw.Efekt komunikacji werbalnej na przykladzie firmy
anders.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej isd huta czestochowa spolka z o.o. W latach 20062010.System motywacji pracownikow w hurtowni farmaceutycznej.Motywacyjna rola wynagrodzen
pracowniczych na przykladzie energa elektrownie ostroleka s.a..Marketing terytorialny w kreowaniu
wizerunku jednostek samorzadowych.Potencjal turystyczny ziemi kluczborsko-oleskiej- a mozliwosci
realizacji edukacji zajec terenowych..Praca magisterska psychologia.Rola instytucji obowiazanych w
zwalczaniu przestepstwa prania pieniedzy.Analiza porownawcza finansowania przedsiebiorstwa za pomoca
kredytu i leasingu.Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego na przykladzie bs klobuck w latach
2006-2010.Efektywnosc eksploatacji maszyn i urzadzen oraz poziom jakosci w produkcji zaciskow
hamulcowych..Atrakcyjnosc turystyczna katalonii w opinii polakow.Wykorzystanie systemow informatycznych
w zakladzie produkcyjno uslugowym chemeks sp. Z o.o..Wplyw okresowej oceny jakosci pracy na motywacje
pracownikow mcdonalds polska sp z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Umowa sprzedazy akcji w obrocie
publicznym.Franchising.Samorzad terytorialny wobec mniejszosci etnicznych. Na przykladzie zbiorowosci
romow wybranych gmin wojewodztwa malopolskiego.Orzeczenia sadu kasacyjnego w postepowaniu
cywilnym.Wybrane zagadnienia zachowan konsumenckich na przykladzie wielkich sieci handlowych.Analiza
finansowa firmy hoop s.a..Przyczynienie sie poszkodowanego do powstania lub zwiekszenia szkody- a
miarkowanie odszkodowania (ius moderandi).Nastepstwa wdrozenia systemu jakosci na przykladzie
wybranych przedsiebiorstw.Determinanty polityki dochodowej gmin.Etos pracy policjanta-badania
policjantow wydzialu kryminalnego..Socjolingwistyka penitencjarna.praca licencjacka budzet gminy
.Salachna- joanna. - odpowiedzialnosc za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budzetu
jednostki sam.Pozycja administracyjno-prawna malych i srednich przedsiebiiorstw na rynkach unijnych.praca
licencjacka budzet gminy .Rola ubezpieczen na zycie w gospodarce rynkowej na przykladzie pzu zycie
s.a..Prawo do informacji jako przejaw ochrony konsumenta w prawie wspolnotowym. Wybrane
zagadnienia.Motywatory i demotywatory w ocenie pracownikow roznych przedsiebiorstw - badania powiatu
nowosadeckiego..Logistyczna obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa transcargo.Analiza
funkcjonowania kredytow hipotecznych w wybranych bankach w latach 2003 - 2005.Analiza i ocena dlugu
publicznego polski w latach 1989-2010..Obowiazki podatkowe przy prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej
przez osobe fizyczna.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow - czyli pobudzanie ich woli
do dzialania.Pisanie prac lodz.Skutecznosc powszechnej licencji publicznej gnu w polskim prawie
cywilnym.Analiza efektywnosci transakcji leasingowych na przykladzie firmy transportowej trans dom.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu nie wykonania polecenia sluzbowego.praca
licencjacka budzet gminy .Fundusze strukturalne jako zrodlo finansowania inwestycji na przykladzie zakladow
przetworstwa miesnego henryk kania s.a. w pszczynie.Podstawy wydania nakazu zaplaty w postepowaniu
nakazowym.System rozliczania podatku od towarow i uslug vat po przystapieniu polski do unii europejskiej
na przykladzie ppup poczta polska.Zastosowanie strategicznej karty wynikow w kawiarni w biegu
cafe.System alimentacyjny na przykladzie gminy dabrowa.Podmioty zagraniczne w polskim obrocie
gospodarczym.Ceny transferowe w podatku dochodowym od osob prawnych. Teoria i
praktyka.Przedsiewziecia w cementowii gwarantujace czystsza produkcje.Wplyw handlu krawymi
diamentami na naruszenia praw czlowieka w afrykanskich konfliktach zbrojnych.Menedzer przyszlosci. Nowe
wymagania wobec kadry kierowniczej na przykladzie badan w uzdrowisku ladek-dlugopole..Pisanie prac
magisterskich poznan.Wplyw i wykorzystanie narzedzi elektronicznych do komunikacji w pracy zespolow
pracowniczych w kontekscie efektywnosci.Rachunek bankowy w banku internetowym.Integracja systemow
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zarzadzania jakoscia- srodowiskiem oraz bezpieczenstwem i higiena pracy jako element budowy przewagi
konkurencyjnej.Polityka podatkowa w przedsiebiorstwach budowlanych..Analiza finansowa w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem sektora msp na przykldzie firmy valdi.Pomoc spoleczna praca
magisterska.Odpowiedzialnosc prawnokarna mysliwego zagadnienia wybrane.praca licencjacka budzet
gminy .Rola marketingu wewnetrznego w przedsiebiorstwie budowlano-uslugowym wiktor sp.
Jawna.Certyfikacja na zgodnosc z normami iso i akredytacja - podobienstwa i roznice na przykladzie
szpitala.Konkurencyjnosc przedsiebiorstw swiadczacych uslugi logistyczne w polsce na przykladzie firmy
spedycyjnej schenker sp. Z o.o..Wplyw systemu motywacyjnego na zadowolenie pracownikow.Pojecie
nieruchomosci rolnej w ustawodawstwie polskim.Rola due diligence w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych (na przykladzie fuzji i przejec).Wplyw zarzadzania na rentownosc przedsiebiorstwa
spoldzielczego na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w pilicy.praca licencjacka budzet gminy
.Rynek polskiego artystycznego plakatu filmowego..Dzialalnosc agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa.Podejmowanie i prowadzenie dzialalnosci przez male i srednie przedsiebiorstwa.Logistyka
procesow zaopatrzenia na podstawie przedsiebiorstwa x.Kultura organizacyjna a zachowania ludzi w
organizacji.Strategia marki na rynku odziezowym na przykladzie firmy fine fashion.Sposoby zalozenia
europejskiej spolki akcyjnej.Wplyw pary walutowej eur/usd na indeks wig20.Kreowanie marki i dobrego
wizerunku - analiza porownawcza na przykladzie duzej i malej firmy.Rekrutacja i selekcja kandydatow do
pracy w policji na przykladzie komendy powiatowej policji w zawierciu.Nowoczesne metody motywowania
do pracy. Na podstawie wybranych przedsiebiorstw branzy gastronomicznej restauracji sphinx.praca
licencjacka budzet gminy .Organizacja i funkcjonowanie hurtowni danych..Sytuacja kobiet na rynku pracy w
polsce w swietle polityki spolecznej i zatrudnienia unii europejskiej..Zakaz reformationis in peius w
postepowaniu karnym.Zarzadzanie kosztami na przykladzie przedsiebiorstwa yawal-system s.a..Ustanie
czlonkostwa w spolce partnerskiej.Oszustwa podatkowe.Gotowe prace.Podatki lokalne jako zrodlo
finansowania budzetu gminy na przykladzie miasta ostroleka.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania
nieruchomosci na przykladzie oferty banku pko bp s.a..Zakaz konkurencji a zachowanie poufnosci w prawie
pracy.Komisja edukacji narodowej.Projekt konkurencyjnosci miasta tarnowskich gor.Finanse behawioralne- a
decyzje inwestorow indywidualnych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie (gpw).Pozycja
dominujaca w prawie konkurencji.Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w polskim procesie
karnym.zrodla dochodow jednostek oswiatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej na przykladzie powiatu
piotrkow trybunalski.Nieizolacyjne srodki zapobiegawcze w procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy
.Plynnosc finansowa w ocenie mozliwosci kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie lentex
s.a..Fundusze hedgingowe jako alternatywna metoda inwestowania na globalnym rynku
finansowym.Kryminalistyczne- kryminologiczne i prawne aspekty stalkingu.praca licencjacka budzet gminy
.Ewaluacja osiagniec nauczycieli akademickich narzedziem doskonalenia jakosci ksztalcenia na wydziale
zarzadzania i komunikacji spolecznej uniwersytetu jagiellonskiego.Wplyw kosztow magazynowania na
zarzadzanie firma.Finansowanie sektora rolnego w polsce ze srodkow unii europejskiej.Leasing praca
licencjacka.Zarzadzanie projektami rynku pracy wspolfinansowanymi z europejskiego funduszu spolecznego.
Analiza projektow grodzkiego urzedu pracy w karkowie..Analizy dyskryminacyjne w przewidywaniu
bankructwa podmiotow - w dobie kryzysu.Wskazniki sluchalnosci a przychody z reklamy i wydatki
reklamowe na przykladzie radia lodz s.a..Tematy prac magisterskich administracja.Analiza i ocena systemu
motywacyjnego pracownikow na przykladzie firmy remontowo - budowlanej.praca licencjacka budzet gminy
.Sankcje ekonomiczne w prawie miedzynarodowym jako dolegliwosc i surowy instrument niemilitarny
stosowany przez rade bezpeiczenstwa onz.Proces wrogiego przejecia spolki z pozycji spolki
przejmujacej.Satysfakcja z pracy- a poziom zaangazowania pracownikow na przykladzie firmy mc
donalds.Motywowanie pracownikow jako element strategii firmy.Internetowe biura podrozy jako kluczowy
kierunek rozwoju w dziedzinie internetowej promocji i sprzedazy produktu turystycznego..Znaczenie
fiskalnych aspektow programow konwergencji w polityce fiskalnej na przykladzie polski.zrodla finansowania
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie niepublicznego wielospecjalistycznego zakladu
opieki zdrowotnej medicus 99.Czas popelnienia czynu w ramach konstrukcji delictum continuatum.Od air
polonii do ryanaira - analiza polskiego rynku tanich linii lotniczych..Opodatkowanie pracownikow
..
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transgranicznych we wspolnocie europejskiej.Prywatne firmy wojskowe w swietle prawa
miedzynarodowego.Doplaty bezposrednie dla rolnikow jako element wspolnej polityki rolnej na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego..Miejsce banku w funkcjonowaniu posrednictwa finansowego..System zarzadzania
jakoscia wg normy iso 9001:2008 na podstawie przedsiebiorstwa xyz..Wspolczesne uwarunkowania
lokalizacyjne przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy inter cars s.a.).Sprawozdanie finansowe jako zrodlo
informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa w dobie kryzysu finansowego na przykladzie
grupy lotos s.a..Ocena funkcjonowania ulg i zwolnien w polskim systemie podatkowym w latach 2005-2009
na przykladzie urzedu skarbowego x..Zarzadzanie i ocena jakosci uslug przedsiebiorstwa
transportowego.Podatek od spadkow i darowizn jako element polityki ekonomicznej.Polsko-czeskie
seminarium prawnicze - konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu panstw : i
polsko-c.Przestepstwo zabojstwa w polskim prawie karnym..Poczucie satysfakcji z pracy a zarzadzanie
personelem.Normatywny model odpowiedzialnosci konstytucyjnej i jego funkcjonowanie w praktyce
ustrojowej na przykladzie polskiego trybunalu stanu.Sprawozdawczosc finansowa jako narzedzie badawcze
plynnosci finansopwej spolki x w latach 2008-2010..Zarzadzanie poprzez wartosci w teorii i
praktyce.Motywacja studentow do realizacji kariery zawodowej w krajach ue.Dzwiek w funkcji znaku
towarowego.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie marki sportowej na podstawie klubu siatkowki
grajacego w pluslidze kobiet tauron mks dabrowa gornicza.Internet jako narzedzie komunikowania w
administracji publicznej..Bak- adam a. - praktyczne aspekty orzekania o kosztach sadowych w sprawach
cywilnych .praca licencjacka budzet gminy .Fundusze inwestycyjne typu venture capital w polsce.Ocena
rynku uslug malych przedsiebiorstw..Badanie efektywnosci akcji promocyjnych na przykladzie kawy douwe
egberts..Wplyw promocji na wizerunek gminy w swietle badan ankietowych na przykladzie gminy
przedborz.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj rzeszowa na tle przemian spoleczno-ekonomicznych
zachodzacych w polsce po 1989 roku - badanie skutecznosci zarzadzania..Pisanie prac
zaliczeniowych.Logistyka w dzialaniach dystrybucyjnych we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Bednárikjaroslav. - personálny manažment v kontexte trvalo udržatel’ného rozvoja : vedecká monografia .Analiza
przychodow z tytulu podatku od towarow i uslug na przykladzie wybranego urzedu skarbowego.praca
licencjacka budzet gminy .Wyzysk seksualny kobiet w krajach azji poludniowej i poludniowo-wschodniej- jako
jedna z form handlu ludzmi.Kluczowe czynniki sukcesu w dzialalnosci polskich przedsiebiorstw na rynkach
zagranicznych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena gospodarki finansowej gminy dzialoszyn w latach 20072011.Gospodarstwa domowe na rynku kredytow konsumpcyjnych i gospodarczych.Kredyty mieszkaniowe na
przykladzie banku pekao s.a..Charakter prawny gwarancji bankowej - zarys pogladow doktryny i
orzecznictwa.Wartosc informacyjna sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa dla odbiorcy zewnetrznego
na przykladzie spolki netia.Szkolenia jako forma inwestowania w pracownika i ich funkcja
motywacyjna..praca licencjacka budzet gminy .Kobieta osadzona w areszcie sledczym.Meyer- beata. Red. polityka regionalna zagospodarowania turystycznego .Czynniki decydujace o jakosci elementow do
przemyslu energetycznego..Odpowiedzialnosc za zobowiazanie podatkowe..Realizacja zadan gminy z zakresu
oswiaty na przykladzie przedszkoli w gminie krapkowice.Wyrok zaoczny..Budzet gminy wiejskiej - z ilustracja
na przykladzie.Zalozenia systemu opodatowania osob prawnych w federacji rosyjskiej w latach 20002004.Motywowanie pracownikow jako element systemu zarzadzania w bre banku s.a..Dzialalnosc systemu
gwarantowania depozytow na przykladzie bankowego funduszu gwarancyjnego..Zaklad ubezpieczen
spolecznych w systemie ubezpieczen spolecznych..Polaczenie odwrotne spolek kapitalowych w polskim
prawie handlowym.Wolnosc w pogladach xix- wiecznych anarchistow.Polozenie prawne zwiazku gmin
wyznaniowych zydowskich w polsce.Gry komputerowe jako zjawisko spoleczno-kulturowe.praca licencjacka
budzet gminy .Ochrona praw konsumenta w handlu elektronicznym.Reklama jako element marketingu.Etyka
w biznesie na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.przeplywy srodkow pienieznych a kondycja finansowa
na przykladzie p.p.u.h.”akpil”.Brak danych.Analiza wskaznikowa przedsiebiorstw na przykladzie monnari
trade s.a..Celowosc wdrazania systemu zarzadzania jakoscia w administracji publicznej..Czynniki zmian
obrazu firmy w sprawozdaniu finansowym.Ochrona dobr osobistych naruszonych publikacja prasowa- a
odpowiedzialnosc prawna dziennikarzy.Wplyw strategii dystrybucji na wyniki finansowe firmy na przykladzie
okregowej spoldzielni mleczarskiej w olecku.Dochody jako zrodlo finansowania zadan samorzadu
..

..
terytorialnego na przykladzie gminy pakoslawice w latach 2005-2008..Motywowanie pracownikow na
podstawie przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej..Szczegolna ochrona stosunku pracy
pracownikow nalezacych do zwiazku zawodowego.Rola audytu wewnetrznego w efektywnym zarzadzaniu
przedsiebiorstwem (na przykladzie zarzadzania zaleznosciami w firmie tadmar s.a.).Praca licencjacka
rachunkowosc.Rola i znaczenie kadry pracowniczej w ksztaltowaniu rozwoju przedsiebiorstwa x.Formy
opodatkowania dochodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Przeslanki ochrony dobr
osobistych.Zarzadzaniu relacjami z klientem crm.Rozwoj agroturystyki na terenie polskich
bieszczad.Marketing bezposredni jako zrodlo sukcesu przedsiebiorstwa na przykladzie oriflame.Sokolowskastanislawa. Red. - wies i rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej
.Wykorzystanie wybranych instrumentow marketingowych w dzialalnosci telekomunikacji polskiej s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Marketing wewnetrzny w budowaniu relacji w przedsiebiorstwie na przykladzie
ikea retail sp. Z o.o..Prawne formy zabezpieczenia kredytow bankowych.Rola imprez sportowych w promocji
miasta tarnobrzeg.Ochrona uchodzcow w prawie i praktyce - perspektywa regionalna.Pisanie prac
naukowych.Odpowiedzialnosc karna dziennikarzy..Bezwladnosc procesow sekurytyzacji rozpatrywana w
kontekscie amerykanskiego rynku kredytow hipotecznych..Niezasadne udzielenie ponadlimitowego
swiadczenia zdrowotnego w ramach przymusu ustawowego.Zawieranie umow za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej.Nadzor wojewody nad samorzadem terytorialnym.Historia sil zbrojnych.Ocena
efektywnosci gospodarowania na przykladzie narodowego centrum kultury.Doskonalenie kultury
wewnetrznej organizacyjnej przy wykorzystaniu programu hopp - na przykladzie elektrowni belchatow
s.a..Koncepcja pracy licencjackiej.Konstytucyjne podstawy bezpieczenstwa panstwa.Bezposrednie inwestycje
zagraniczne w polsce w perspektywie przystapienia do unii europejskiej.Prawa pacjenta w kontekscie etyki
lekarskiej po reformie opieki zdrowotnej.Spoldzielczosc mieszkaniowa w polsce w latach 2000-2009 na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej leczycanka w leczycy.praca licencjacka budzet gminy .Rola negocjacji
w dzialalnosci handlowej przedsiebiorstwa.Praca magisterska z administracji.Rozboje oraz przestepstwa
rozbojnicze na terenie polski-wojewodztwa malopolskiego oraz krakowa na tle porownawczym..Zarzadzanie
wiedza jako czynnik zwiekszenia konkurencyjnosci firmy na przykladzie fabryki urzadzen mechanicznych
poreba sp. Z o.o..Wykorzystanie sprawozdan finansowych do oceny zdolnosci kontynuacji dzialania wybranej
spolki gieldowej.Przeciwdzialanie uchylaniu sie od opodatkowania w polskim prawie
podatkowym.Naruszenia znakow towarowych- oznaczen indywidualizujacych przedsiebiorce.Ocena sytuacji
finansowej i majatkowej spolki gieldowej..Wplyw budowy oczyszczalni sciekow na rozwoj gminy
sobolew.Ocena wplywu polityki regionalnej na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw.Reklama
zewnetrzna w opinii nabywcow analiza i ocena na przykladzie wybranej grupy respondentow.Naczelny sad
administracyjny jako sad drugiej instancji.Ocena mozliwosci rozwoju agroturystyki w wojewodztwie
slaskim..Zakaz porozumien ograniczajacych konkurencje.Statuty zwiazkow zawodowych w
polsce.Wadium..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji i przejec.Ceny na polskim rynku
nieruchomosci niezabudowanych.Znaki towarowe produktow leczniczych w imporcie
rownoleglym.Zarzadzanie ryzykiem operacyjnym bankow zgodnie z wymogami ii bazylejskiej umowy
kapitalowej (na przykladzie banku spoldzielczego rzemiosla w krakowie).Ochrona interesow finansowych
wspolnot europejskich a dzialalnosc europejskiego urzedu ds. Zwalczania naduzyc finansowych
(olaf).Psychologiczne aspekty terroryzmu.Dzialalnosc kredytowa banku na rzecz osob fizycznych na
przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego spolki akcyjnej.Realizacja zasady wlasciwej
reprezentacji w systemie wiekszosciowym i proporcjonalnym.praca licencjacka budzet gminy
.Konkurencyjnosc w sektorze malych i srednich przedsiebiorstwa na podstawie ppuh absowski..Praca
licencjacka z rachunkowosci.Prace dyplomowe przyklady.Analiza i ocena ryzyka kredytowego na przykladzie
banku spoldzielczego w klobucku w latach 2005-2009.Zarzadzanie jakoscia uslug w hotelarstwie na
przykladzie jednego z hoteli sieci rezidor w polsce.Kastelik-smaza- agnieszka. - pytania prejudycjalne do
trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej a ochrona praw jednostki.Diagnoza stresu organizacyjnego w
firmie electro proces - studium przypadku.Marketingowe strategie firmy transportowo spedycyjnej na
przykladzie domo-best transport i spedycja.Proces produkcyjny i analiza jakosci w procesie wytwarzania
przyczep ciezarowych na przykladzie fabryki przyczep niewiadow sp.zo.o..Budowanie przewagi
..
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konkurencyjnej przy pomocy wdrozenia koncepcji organizacji uczacej sie i systemow totalnego zarzadzania
jakoscia na przykladzie nowoczesnej instytucji finansowej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
projektem wspolfinansowanym z funduszy unii europejskiej na przykladzie projektu oswiatowego dla
powiatu brzeskiego..Ubezpieczenia kredytu bankowego na przykladzie kredytu hipotecznego lukas bank
s.a..Wykonywanie kary dozywotniego pozbawienia wolnosci.Rola izb przemyslowo-handlowych w rozwoju
polskiej gospodarki..Dzialalnosc prewencyjna krus a wypadkowosc w rolnictwie w latach 20102012.Mozliwosc ograniczania ryzyka kredytowego (na przykladzie ukrsocbanku s.a.).Przywodztwo- duch
zespolu i sukces we wspolczesnej firmie.praca licencjacka budzet gminy .Uprawnienia drugiej izby
parlamentu w wybranych panstwach..Wykorzystanie wizerunku sportowcow w reklamie.Analiza kosztow
ubezpieczen spolecznych w szpitalu powiatowym w zawierciu w latach 2006-2008.Zarzadzanie produkcja i
jakoscia przewodow dla energetyki..Projekt stalowej hali magazynowej praca inzynierska
budownictwo.Walory i atrakcje turystyczne ujscia gorlickiego.Uklad pracy magisterskiej.Budowa wizerunku
miasta jako czynnik konkurencyjnosci na przykladzie miasta radomia..Hala warsztatowa z wciagnikiem
podwieszonym praca inzynierska budownictwo.Doplaty w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Metody
aktywnego poszukiwania pracy.Statut publicznej uczelni wyzszej jako zrodlo nawiazania stosunku pracy
mianowanego nauczyciela akademickiego.Finansowanie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw
kredytem bankowym na przykladzie banku pko bp s.a..Projekt kampanii reklamowej dla biura podrozy
feniks.Handel uprawnieniami do emisji gazow cieplarnianych.Sytuacja prawna pracownika tymczasowego w
polskim prawie pracy.System motywowania wolontariuszy a sprawna realizacja zadan w pozarzadowej
organizacji aegee – krakow..Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez jakosc na podstawie dzialalnosci
firm produkcyjnych.Oferta edukacyjna lodzkich uczelni wobec potrzeb rynku pracy.Amortyzacja jako
instrument zarzadzania i regulator regulator realnej wartosci srodkow trwalych na przykladzie wybranej
jednostki gospodarczej.Sytuacja prawna antarktyki.Analiza i ocena wplywu zorganizowanych form
uprawiania kolarstwa zjazdowego na rozwoj turystyki w wojewodztwie malopolskim..Hala produkcji
drobnych elementow wyposazona w podwieszony wciagnik praca inzynierska budownictwo.Finansowanie
zadan z zakresu pomocy spolecznej na rzecz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w gminie lapy w
latach 2008- 2012.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa dla potrzeb oceny
zdolnosci kredytowej.Logistyczne i marketingowe aspekty dystrybucji produktow spozywczych..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie procesu dystrybucji na
przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji obszarow
wiejskich na przykladzie gminy olsztyn.Robbers- gerhard (1950- ). Red. - panstwo i kosciol w krajach unii
europejskiej .Promocja sprzedarzy jako jedna z form sukcesu hurtowni makro cash & carry..Ocena
gospodarki finansowej gminy na przykladzie gminy sulmierzyce w latach 2006-2010.Procedura wyborcza do
parlamentu w polsce.Strategie zarzadzania gmina ukierunkowane na tworzenie sprzyjajacych warunkow do
rozwoju przedsiebiorczosci..Harmonizacja podatku od dochodow korporacyjnych w unii europejskiej.Awans
zawodowy jako czynnik motywacyjny dla nauczycieli zespolu szkol ekonomicznych w czestochowie.Wybor
formy opodatkowania dochodow podmiotow sektora msp.praca licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci
kredytowej podmiotow gospodarczych na przykladzie banku spoldzielczego w andrespolu..Rola posrednika
w obrocie nieruchomosciami.Ochrona programow komputerowych w prawie autorskim i
patentowym.Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy moszczenica w latach 20072010.Prawnopodatkowe aspekty finansowych relacji wspolnika i spolki kapitalowej.Strategie budowania
marki w internecie..praca licencjacka budzet gminy .Wspolczesna koncepcja szkoly podstawowej jako zakladu
administracyjnego w swietle ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. O systemie oswiaty.Syndrom wypalenia
zawodowego w administracji publicznej..Wynagrodzenie pracownikow oswiatowych na przykladzie szkol
podleglych samorzadowej administracji placowek oswiatowych (sapo) w piatku.Ochrona praw konsumenta
jako element zarzadzania firmaauchan poilska.Rezerwy jako szczegolna kategoria sprawozdawcza – regulacje
a praktyka polskich spolek gieldowych.Finansowanie marketingu a publicznosc w teatrze muzycznym w lodzi
w latach 2007-2010.Zakres kontroli sadow administracyjnych nad aktami samorzadu terytorialnego..Aborcja
na gruncie prawa karnego.Zagadnienia prawno-organizacyjne wspolpracy jednostek panstwowych i
samorzadowych z podmiotami prywatnoprawnymi.Transformacja gospodarcza w polsce.Zarzadzanie
..
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marketingowe w dzialalnosci niskokosztowych linii lotniczych.Nowoczesne formy platnicze w krajach unii
europejskiej.Przestepcze naduzycie wladzy przez funkcjonariusza publicznego w art. 231 kodeksu
karnego.Ocena efektywnosci funkcjonowania kart platniczych lukas banku s.a. w latach 2006-2010.Analiza
elementow merchandisingu mix na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Klauzula porzadku
publicznego w postepowaniu o uznanie lub wykonanie zagranicznego wyroku arbitrazowego.Trzyczynnikowy
model capm w warunkach polskich.Jakosc uslug gastronomicznych w wybranych torunskich hotelach.Tryb
wydawania indywidualnych interpretacji i przepisow prawa podatkowego - wybrane
problemy.Funkcjonowanie systemu ubezpieczen spolecznych w polsce w swietle literatury i ustawy..Analiza
rentownosci na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.praca licencjacka budzet gminy
.Rolnictwo polskie w aspekcie wspolnej polityki rolnej unii europejskiej..Analiza techniczno – ekonomiczna
wybranych systemow budownictwa jednorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Rola procesow
zwiazanych z zarzadzaniem kadrami w doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia.Wykorzystanie
statystycznej kontroli procesow w optymalizacji systemu wytwarzania obreczy kolejowej.Analiza zdolnosci
procesowej dzielarki.Ocena przydatnosci wybranych narzedzi jakosci do oceny poziomu niezgodnosci
lacznikow podtynkowych..Wyludzenie zwrotu podatku jako przestepstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe
podatnika.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy slawno w latach 2001-2007.Karta platnicza
jako nowoczesny produkt bankowy.Wybrane zagadnienia prawnokarnej ochrony programow komputerowych
na gruncie kodeksu karnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Kontrola panstwowa na
ziemiach polskich w xx wieku ze szczegolnym uwzglednieniem lat 1944-1994..Pomiar kosztow utrzymania
nieruchomosci dla potrzeb efektywnego zarzadzania zasobami w instytucji pozytku publicznego.praca
licencjacka budzet gminy .Przydatnosc rachunku przeplywow pienieznych w ocenie plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie helio s.a..Problemy zatrzymania procesowego w polskim procesie
karnym..Doskonalenie jakosci obslugi klienta w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta
zory..Drejerska- nina. Red. - rolnictwo- gospodarka zywnosciowa- obszary wiejskie - 10 lat w unii europejskiej
.Formy finansowania zakupu nowych samochodow w polsce..Prawo miedzynarodowe wobec problemu
podwojnego (wielokrotnego) obywatelstwa..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie praca
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Percepcja marek krajowych i zagranicznych przez polakow analiza i ocena na przykladzie wybranej grupy respondentow..Zarzadzanie logistyczne w jednostkach
samorzadu terytorialnego w wybranej sferze dzialalnosci (na przykladzie powiatu zdunskowolskiego).Proces
komunikacji w wirtualnych zespolach na przykladzie firmy sap.Zasada podzialu wladz i jej realizacja w
konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.Leasing - zrodlo finansowania firmy quriers
przesylki & cargo.Ekonomiczno-finansowe aspekty zastosowania venture capital w malych i srednich
przedsiebiorstwach na przykladzie spolki neutra.Ujecie kapitalow mniejszosci w skonsolidowanych
sprawozdaniach finansowych.Procedura budzetowa powiatu..Realizacja idei sprawiedliwosci naprawczej na
gruncie polskiego prawa karnego..Pozaplacowe srodki motywacji zolnierzy w 1 pulku specjalnym podczas
wyjazdu w rejon konfilitow zbrojnych.Sposoby manipulowania decyzjami konsumenckimi.Ocena srodowiska
pracy oraz stosowanych technicznych srodkow bhp w przedsiebiorstwie przemyslu metalowego..Rekrutacja i
selekcja kandydatow do pracy na przykladzie mbanku.Problematyka skutecznosci bezposredniej prawa
europejskiego (wspolnotowego) - zagadnienia teoretyczne..Postawa wzgledem unii europejskiej a sklonnosc
do aplikowania o srodki unijne w powiecie klodzkim.Powstanie i rozwoj norymberskiego prawa karnego w
oparciu o dzialalnosc miedzynarodowego trybunalu wojskowego w norymberdze.Wplyw dzialalnosci
innowacyjnej na rozwoj przedsiebiorstw.Uniewaznienie i wygasniecie prawa z rejestracji na oznaczenie
geograficzne w prawie wlasnosci przemyslowej.Analiza technologii i wydajnosci w realizacjach budynkow
jednorodzinnych praca inzynierska budownictwo.Ocena ryzyka kredytowego i sposoby jego ograniczania na
podstawie dzialalnosci ing banku slaskiego s.a..Jarugowa- alicja (1928- ). - miedzynarodowe standardy
sprawozdawczosci finansowej : kluczowe zagadnienia i rozwiazania pra.Strategie dzialania firmy big stonejeans na konkurencyjnym rynku.Skoczny- tadeusz. Red. - orzecznictwo sadow wspolnotowych w sprawach
konkurencji w latach 1964-2004 .Franchising - forma finansowania przedsiebiorczosci.Jurysdykcja krajowa w
rozporzadzeniu rady (we) nr 44/2001 bruksela i.Ograniczenie ryzyka na gieldzie papierow wartosciowych
poprzez wykorzystanie analizy fundamentalnej.Kasiarze i wlamania do kas w polsce.Obligacje korporacyjne
..
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w finansowaniu przedsiebiorstwa.Archeologia sadowa (na przykladzie mogil pojedynczych).Czynnosci
niecierpiace zwloki (dochodzenie w niezbednym zakresie).Tworzenie strategii inwestycyjnej wykorzystujacej
instrumenty notowane na gpw i rynku forex w oparciu o analize techniczna.Prace mgr.Banki spoldzielcze w
polsce i i ich dzialalnosc kredytowa na przykladzie bs strykow.Zarzadzanie nieruchomosciami wspolnot
mieszkaniowych.Zastosowanie analizy finansowej do oceny finansowej do oceny przedsiebiorstwa (na
przykladzie okregowej spoldzielni mleczarska proszkowni mleka w krosniewicach).Dziecko - jako ofiara
przestepstw w rodzinie.Entin- lev matveeviè. Red. - vzaimodopolnâemost’ es i ego gosudarstv-èlenov v
oblasti vnešnij dejstvij i ovpb i ee vliâni.Krajowe i zagraniczne zrodla finansowania inwestycji ekologicznych w
polsce na przykladzie gminy kamienica..Tajemnica lekarska a interes organow scigania i wymiaru
sprawiedliwosci.Procedura rekrutacji i derekrutacji personelu na przykladzie hipermarketu real w
krakowie.Prawne zasady dzialalnosci ubezpieczeniowej.Odpowiedzialnosc ubezpieczyciela za szkody
wynikajace z umowy ubezpieczenia.Weresa- marzenna. Red. - polska : raport o konkurencyjnosci 2007 : rola
zagranicznych inwestycji bezposrednich w kszta.Praca licencjacka cena.Prawa obywatela unii europejskiej na
podstawie karty praw podstawowych.praca licencjacka budzet gminy .Buczna- malgorzata. Red. - kodeks
karny. Kodeks postepowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczen. Kodeks p.praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i dobor kadr pracowniczych w administracji publicznej na przykladzie
urzedu skarbowego w wieluniu.Spis tresci praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Uniewaznienie i
wygasniecie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne w prawie wlasnosci przemyslowej.Wplyw klienta
strategicznego na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Karty mikroprocesorowe i ich
wdrozenie na przykladzie elektronicznych legitymacji studenckich na uniwersytecie lodzkim.Konkubinat w
prawie polskim.Ochrona srodowiska naturalnego w konfliktach zbrojnych.Motywacja w procesie zarzadzania
zasobami ludzkimi.Granice ochrony interesu wierzyciela - zagadnienia problematyczne kary umownej z
perspektywy prawno-porownawczej.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia /tqm/ w aspekcie motywacji
pracownikow.Zaklady pracy chronionej - forma dzialalnosci gospodarczej aktywizujaca niepelnosprawnych
na rynku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka finansowa samorzadu gminnego na przykladzie
gminy rawa mazowiecka w latach 2004-2005..Pisanie prac mgr.praca licencjacka budzet gminy .Bondyrakrzysztof. Red. - wielopolska regionalna? : regionalizm w polsce a polityka struturalna unii europejskiej
.Wplyw zmiany organizacyjnej na zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie jednostki samorzadu
terytorialnego x..Pomoc spoleczna jako zadanie wlasny gminy na przykladzie gminy starcza.Wspieranie
kultury jako element budowania wizerunku firmy na przykladzie dzialalnosci banco do brasil..Zarzadzanie w
zlej sprawie na przykladzie ostatecznego rozwiazania kwestii zydowskiej w hitlerowskiej trzeciej
rzeszy..Tematy prac licencjackich fizjoterapia.Ocena wykorzystania internetu w dzialalnosci marketingowej
salonow samochodowych w polsce.Ocena dzialalnosci kredytowo-depozytowej fortis banku s.a. w latach
2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Promocja strategii
marketingowej firmy stosujacej sprzedaz bezposrednia..Ewolucja systemu finansowania jednostki
budzetowej na przykladzie komendy miejskiej policji w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze
strukturalne w polsce. Programowanie - ewaluacja - wdrazanie.Przywrocenie uchybionego terminu do
dokonania czynnosci procesowej w postepowaniu cywilnym.Rola organizacji pozarzadowych w
spoleczenstwie obywatelskim na przykladzie stowarzyszenia silni razem.Kampania reklamowa jako narzedzie
komunikacji przedsiebiorstwa na przykladzie „hipnotyzujacej promocji” firmy netia.Profesjonalna obsluga
klienta na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Analiza i ocena kondycji finansowej
nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w latach 2007-2011..Czynniki placowe i pozaplacowe
w motywowaniu pracownikow na przykladzie oddzialu pko bank polski spolka akcyjna w zamosciu.Nadzor
judykacyjny w sadownictwie administracyjnym.Sprawozdanie finansowe w ocenie zdolnosci kontynuacji
dzialalnosci na przykladzie pkm duda s.a..Ocena zrodel finansowania zadan jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy gorzkowice w latach 2006-2010.Wzory prac magisterskich.Zachowek ze
spadku obejmujacego gospodarstwo rolne.Wybrane zagadnienia finansow publicznych unii europejskiej w
orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Czynniki warunkujace jakosc wozka
dzieciecego..praca licencjacka budzet gminy .Proba usprawnienia zakladania oraz prowadzenia ksiag
wieczystych poprzez ich elektronizacje..Doskonalenie zarzadzania jakoscia uslug gastronomicznych na
..

..
podstawie restauracji hotelu sympozjum..Bariery w tworzeniu malych i srednich przedsiebiorstw.Prace
licencjackie i magisterskie.Wplyw wyboru rodzaju opakowania na konkurencyjnosc produktu.Mazur- barbara.
- introduction to international business : a cultural approach to management .praca licencjacka budzet
gminy .Specyfika towarzystw ubezpieczen wzajemnych w polskim systemie prawnym.Instrumenty kreowania
wizerunku organizacji sportowej (na przykladzie klubu sportowego widzew lodz s.a.).praca licencjacka
budzet gminy .Czynnik ludzki w organizacji pozarzadowej na przykladzie stowarzyszenia polski czerwony
krzyz.Filipiak- teresa a[nna] . - zarys prawa cywilnego .praca licencjacka budzet gminy .Odpisy amortyzacyjne
w ujeciu podatkowym i ksiegowym oraz przedstawienie ich na przykladzie przedsiebiorstwa p.p.h.u. znicz w
latach 2007-2010.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce w latach 2004-2008.Analiza i ocena kompetencji
pracownikow roznych szczebli zarzadzania na przykladzie firmy infostrategia..Nietypowe formy zatrudnienia pomiedzy elastycznym rynkiem pracy a bezpieczenstwem socjalnym.Turcja w ofercie polskich biur podrozy ocena jakosci produktu turystycznego.Ochrona praw konsumenta w handlu internetowym..Zjawisko
podkultury wieziennej w polsce..Dzialanie ze wzgledu na uzasadniony interes spoleczny lub indywidualny
jako przeslanka wylaczenia bezprawnosci naruszenia dobr osobistych.Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo
zasilania budzetow gmin na przykladzie gminy i miasta warta.Analiza i ocena gospodarki magazynowej na
przykladzie firmy x..Podatek dochoodowy od osob fizycznych w polsce i w innych krajach unii
europejskiej.analiza porownawcza..Znaczenie zasobow niematerialnych w zapewnieniu jakosci uslug w
powiatowym centrum pomocy rodzinie.Srodki dowodowe w postepowaniu podatkowym.Skazanie bez
rozprawy w postepowaniu karnym (art.335-343 k.p.k.).Wybrane aspekty zarzadzania w powiatowym
centrum pomocy rodzinie na przykladzie powiatu wieruszowskiego.Znaczenie sprawozdawczosci finansowej
w zarzadzaniu spolka z o. O..praca licencjacka budzet gminy .Praca dyplomowa przyklad.Analiza rozwoju
regionalnego i lokalnego miasta ostroleka.Pola eksploatacji utworow i przedmiotow praw pokrewnych.praca
licencjacka budzet gminy .Polityka personalna w strategii rozwoju firmy olmar s.a..Wladza sadownicza analiza porownawcza na tle konstytucji i ustrojow wybranych panstw europejskich..Nowe trendy i wizje
rozwoju logistyki w przyszlosci..Kryminalistyka.Wplyw pracy zmianowej na deficyt snu i zmeczenie
chroniczne.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Minimalizacja ryzyka
kredytowego (na przykladzie banku spoldzielczego w strykowie).Koncesja na roboty budowlane lub uslugi w
unii europejskiej w teorii i praktyce.Wykorzystanie internetu jako nosnika reklam koncernu coca-cola.Analiza
i ocena zagrozen zdrowia i zycia w przemysle drukarskim na przykladzie wybranej drukarni..Polityka
spoleczna w unii europejskiej.Zarzadzanie kompetencjami zawodowymi kierownikow
operacyjnych.Restrukturyzacja huty szkla stolzle czestochowa sp. O.o. Z wykorzystaniem srodkow z funduszy
strukturalnych unii europejskiej..Gotowe prace inzynierskie.Kredyt hipoteczny z doplata rzadowa w polsce na
przykladzie banku pko bp.praca licencjacka budzet gminy .Srodki trwale wedlug miedzynarodowych
standardow rachunkowosci na tle wymogow prawa podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .Banystomasz a. J. - ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknac bledow i ich konsekwencji prawnych
.Psychologiczne zyski i straty pracy w miedzynarodowej korporacji.praca licencjacka budzet gminy
.Unowoczesnienie gospodarki wodno-kanalizacyjnej przy udziale srodkow z unii europejskiej na przykladzie
gminy poczesna.Rola rzecznikow interesu spolecznego w procesie karnym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie komunalnym na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji spolka z o.o. W
tarnowskich gorach.Wplyw kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie pracownikow przedsiebiorstwa x w
aspekcie zatrudnienia.Programy przeciwdzialajace bezrobociu kobiet i osob niepelnosprawnych.Analiza
kredytu hipotecznego na podstawie dzialalnosci ing banku slaskiego s.a..Wspolpraca przedsiebiorstw w
globalnej gospodarce studium przypadku lot i starr alliance.Proces sortowania przesylek w centralnej
sortowni dpd polska.Modele rachunkowosci a miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci
finansowej.Kierunki rozwoju firm wielkopowierzchniowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej.Rezim
prawny parku narodowego w swietle prawa polskiego.Wplyw ocen okresowych na postawy i zachowania
funkcjonariuszy sluzby wieziennej.Analiza struktury bezrobocia i sposoby jego ograniczania w wojewodztwie
lodzkim w latach 2002-2006.Ocena sytuacji finansowej gorazdze cement s.a. w latach 2006-2008..Obsluga
klienta w budowaniu pozycji konkurencyjnej na rynku misp na przykladzie firmy introma.Chuliganski
charakter czynu .Kontrakty dlugoterminowe w prawie bilansowym i podatkowym.Zarzadzanie instytucjami
..

..
pomocy spolecznej w polsce na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w stawiskach.Egzekucja
sadowa z nieruchomosci.Pisanie prac za pieniadze.Ugoda administracyjna.Nabycie prawa wlasnosci przez
zasiedzenie.Fundusze unijne jako zrodlo finansowania inwestycji komunalnych w gminie..Budowa strategii
funkcjonalnej na przykladzie zakladow azotowych pulawy s.a..Wahania koniunktury gospodarczej i polityka
antycykliczna panstwa - analiza na przykladzie polskiej gospodarki w okresie transformacji..Analiza i ocena
systemu wynagradzania na przykladzie firmy telekomunikacyjnej.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Zaangazowanie zawodowe a pracoholizm - czynniki demograficzne w badaniach
wlasnych.Strategia i kierunki przeciwdzialania ubostwu w dzialalnosci miejskiego osrodka pomocy rodzinie w
ostrolece..Zarzadzanie marketingowo-logistyczne w sieci logistycznej na przykladzie przedsiebiorstwa
xyz.Kmieciak- zbigniew. - postepowanie administracyjne i sadowoadministracyjne a prawo europejskie
.Statut spolki akcyjnej zarzadzanej metoda projektowa.Kierunki rozwoju handlu elektronicznego w
polsce.Absorpcja kredytow przez gospodarstwa domowe w polsce na tle unii europejskiej.Wplyw wybranych
aspektow komunikacji niewerbalnej na decyzje zakupowe nabywcow generacji y.Ocena stanu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach na przykladzie firmy
remontowo - budowlanej.Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.Venture capital i jego wplyw na
dzialalnosc msp w polsce.Nowoczesne rusztowania budowlane i ich ocena ekonomiczna praca inzynierska
budownictwo.Kampanie spoleczne jako narzedzie ksztaltowania postaw klientow na podstawie mlodych
kierowcow.Koncepcja kontynuacji dzialalnosci w badaniu sprawozdan finansowych.Wplyw komunikacji
interpersonalnej na skutecznosc rozmowy kwalifikacyjnej..Grywalizacja a skutecznosc komunikacji rynkowej
w odniesieniu do generacji „y”.Przypisy w pracy licencjackiej.Cena jako narzedzie marketingu na rynku uslug
hotelarskich.Kontakty skazanych ze swiatem zewnetrznym jako srodek integracji ze spoleczenstwem.Rola
miedzynarodowych organizacji pozarzadowych w przestrzeganiu prawa czlowieka na przykladzie amnesty
international.Wplyw wynagrodzen na motywacje zespolu pracowniczego na podstawie przedsiebiortswa
x.Analiza zdolnosci kredytowej malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku pko s.a. i oddzialu w
lodzi.Kosny- marek. - podatki a dobrobyt spoleczny .Wstep praca licencjacka.Analiza rynku ubezpieczen na
tle rozwiazan europejskich..System domena jako element innowacyjnosci w administracji publicznej..Analiza
statystyczno- ekonomiczna firmy..Internet jako medium komunikacji firmy z rynkiem docelowym.Zarzadzanie
relacjami z klientem i jego wplyw na wizerunek firmy logistycznej.Zalety i wady odpowiedniego stosowania
konstrukcji pelnomocnictwa (art.103 kc i nast.) W przypadku czynnosci prawnych dokonanych bez wlasciwej
reprezentacji osoby prawnej (art.39 kc).Satysfakcja zawodowa pracownikow a sprawne funkcjonowanie
organizacji publicznej..Dzialania marketingowe banku na przykladzie banku spoldzielczego w
krasnosielcu.Reglamentacja dzialalnosci gospodarczej w polsce.Przykladowe prace licencjackie z
pedagogiki.Ochrona wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika na gruncie przepisow art. 302 k.k.
Zagadnienia interpretacyjne.Przymusowy wykup akcji w kodeksie spolek handlowych.Ocena funkcjonowania
instytucji kontroli skarbowej w polsce..Stres organizacyjny w grupie gimnazjum i liceum.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie kosztami na przykladzie przedsiebiorstwa yawal-system s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Polityka bilansowa a ocena dzialalnosci przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy
.Dobro dziecka jako negatywna przeslanka rozwodowa.Aktywne i pasywne metody przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w belchatowie.zrodla dochodow
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kadzidlo.Analiza terminalowego systemu dostepu
do aplikacji na przykladzie firmy lentex s.a..Styl zycia jako wyznacznik zachowan konsumenckich emerytow
na przykladzie mieszkancow krakowa.Decyzja o pozwoleniu na budowe w procesie inwestycyjnobudowlanym.Ubezpieczenia kredytu bankowego na przykladzie kredytu hipotecznego lukas bank
s.a..Zarzadzanie jakoscia w produkcji betonu towarowego.Harmonizacja procedur azylowych na tle wspolnej
polityki azylowej unii europejskiej w porownaniu ze standardami postepowania uchodzczego w prawie
polskim.Psychopatologiczne i prawne aspekty zaburzen czynnosci psychicznych sprawcy czynu zabronionego
w przyjmo waniu art.31 k.k.Zmiana organizacyjna jako czynnik wplywajacy na motywacje pracownikow na
podstawie badan w wybranej firmie.Wskazniki sluchalnosci a przychody z reklamy i wydatki reklamowe na
przykladzie radia lodz s.a..praca licencjacka budzet gminy .Polak- ewa. - globalizacja a zroznicowanie
spoleczno-ekonomiczne .Demotywujacy wplyw stresu na pracownikow na przykladzie poczty polskiej.Stan i
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perspektywy rozwoju bankowosci elektronicznej w polsce.Wykonawca zamowienia publicznego na roboty
budowlane..Rola agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w rozwoju obszarow wiejskich na
przykladzie biura powiatowego arimr w powiecie klobuckim.Reprezentacja osobowych spolek
handlowych.Polityka pieniezna narodowego banku polskiego w latach 2004-2008.praca licencjacka budzet
gminy .Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania firma.Rozkaz wojskowy w polskim prawie
karnym.Jajuga- krzysztof (1956- ). Red. - inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje swiatowe a polski
rynek .praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie e-learningu w rozwijaniu wiedzy organizacji.praca
licencjacka budzet gminy .Strategia dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa twin.Uwarunkowania
efektywnosci pozaplacowych narzedzi motywowania pracownikow.praca licencjacka budzet gminy
.Nowoczesne systemy ogrzewania i ich ekonomika praca inzynierska budownictwo.Budowanie trwalych
relacji z klientem w firmie pgf s.a..praca licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja dynamiczna w rozwoju
przedsiebiorstwa - aspekt techniczno-technologiczny.Wybrane zewnetrzne zrodla finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce.Funkcjonowanie sektora bankowego na rynku finansowym unii
europejskiej.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych a ryzyko kredytowania hipotecznego..Wplyw kryzysu na
koniunkture gospodarcza krolestwa danii.Budzet wielkiego miasta - perspektywa rachunkowosci.praca
licencjacka budzet gminy .Praca magisterska pedagogika wczesnoszkolna.Bankowosc elektroniczna w polsce i
w krajach skandynawskich.Polityka pieniezna banku centralnego na przykladzie narodowego banku
polskiego..praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja kobiet na rynku pracy. Rozne formy
dyskryminacji.Marketing miedzynarodowy i dzialania promocyjne przedsiebiorstw miedzynarodowych na
przykladzie wybranych korporacji.Internetowy wizerunek krakowa jako destynacji turystycznej w oczach
turystow polskich i zagranicznych..Amortyzacja srodkow trwalych jako element strategii ksztaltowania
wyniku finansowego.Kornat- marek (1971- ). Red. - pius xii : papiez w epoce totalitaryzmow : historiografia i
polityka .Rachunek kosztow zakladu ubezpieczen na przykladzie pzu zycie s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Zbior prac magisterskich.Sylwetka i rola przedstawiciela handlowego w przedsiebiorstwie handlowym
na przykladzie carmen polska sp.zo.o.Reprezentacja strony w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Rachunkowosc rzeczowych aktywow trwalych w przedsiebiorstwie na podstawie
pge lodzkiego zakladu energetycznego s.a..Polityka restrukturyzacji przemyslu na przykladzie gornictwa
wegla kamiennego w polsce w okresie transformacji spoleczno–ustrojowej w latach 1989 –
2010..Budzetowanie w systemie rachunku kosztow standardowych na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Drapiezny lancuch dostaw jako element tworzenia przewagi konkurencyjnej w
przedsiebiorstwie.Logistyka na rynku polskim na przykladzie firmy grupa casino.Zasady dzialania
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego ze szczegolnym uwzglednieniem wykorzystania srodkow
funduszu w polsce.Analiza wykorzystania srodkow krajowych oraz srodkow unijnych w realizacji strategii
rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy krzepice.Analiza dochodow podatkowych w budzecie panstwa za
lata 2003 - 2006.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj sieci komputerowych- ich zastosowania i
bezpieczenstwo.System szkolen wewnetrznych pracownikow produkcyjnych w wybranej firmie
miedzynarodowej.praca licencjacka budzet gminy .Oplacalnosc inwestycji w instrumenty rynku kapitalowego
na przykladzie obligacji skarbu panstwa.Systemy informatyczne jako narzedzia wspomagajace procesy
logistyczne.Sadowoadministracyjne postepowanie uproszczone.Metody przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie powiatu raciborskiego.Regulacja podstawowych zasad ustroju panstwowego w konstytucji
rzeczypospolitej polskiej .Informatyczne podstawy bezpieczenstwa informacji w sieciach bankowych na
przykladzie ing banku.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona domen internetowych w polsce.Fuzje i
przejecia w procesach rozwoju wspolczesnych przedsiebiorstw..Fogel- piotr. - wskazniki oceny polityki i
gospodarki przestrzennej w gminach = indicators of evaluation spatia.Odpowiedzialnosc
administracyjnoprawna w prawie ochrony srodowiska.Otoczenie kulturowe w biznesie
miedzynarodowym.Adaptacja gospodarcza polskich przedsiebiorstw na rynek unii europejskiej.Wybrane
aspekty ochrony praw konsumentow w handlu elektronicznym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
otoczenia konkurencyjnego na przykladzie spolki indykpol..Przeciwdzialanie bezrobociu wsrod absolwentow
w powiecie proszowickim..Swiadomosc ubezpieczeniowa jako czynnik rozwoju rynku ubezpieczen
emerytalnych..Przewlaszczenie na zabezpieczenie ujecie modelowe a praktyka.zrodla braku rownowagi
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budzetowej gminy (na przykladzie gminy mlynarze w latach 2005-2009).Podsluch operacyjny i procesowy w
polskim systemie prawnym .Rola office managera w nowoczenej kancelarii prawnej.Muzeum historii
fotografii w krakowie - nowe rozwiazania promocji i zarzadzania.Funkcje internetu w dzialalnosci
gospodarczej bankow.Przedsiebiorstwo przyszlosci wykorzystujace technologie adsl w komunikacji i
wymianie informacji.Miedzy skargowym a inkwizycyjnym modelem postepowania karnego ze szczegolnym
uwzglednieniem problemu srodkow dowodowych(xiii-xvii w.).Jak napisac prace licencjacka.Wspomaganie
sprzedazy uslug turystycznych przez systemy informatyczne - identyfikacja korzysci i wad.Podatki jako zrodlo
finansowania budzetu gmin - na podstawie gminy rusiec.Analiza finansowa banku komercyjnego w latach
2000-2004 na przykladzie banku pekao s.a..Bankowo-hipoteczna wycena nieruchomosci jako podstawa
oszacowania wysokosci kredytu..Realizacja standardow obslugi w kontakcie klient sprzedawca na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego obi..Analiza audytu i monitoringu wybranych obiektow.Powstanie i rozwoj
rachunkowosci srodowiskowej.praca licencjacka budzet gminy .Naczelny sad administracyjny jako sad drugiej
instancji.Ceny transferowe i podatki w obrocie miedzynarodowym aktywami i uslugami niematerialnymi...
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