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Grudzewski- wieslaw maria - zarzadzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich
komercjalizacji .Rola firm kurierskich w zintegrowanym lancuchu dostaw.Rachunek wynikow jako narzedzie
modelowania wyniku finansowego w rachunkowosci.Problemy elastycznosci zatrudnienia na przykladzie
agencji pracy tymczasowej trenkwalder & partner sp.z o.o..Doskonalenie zarzadzania jakoscia na przykladzie
polskiej wytworni papierow wartosciowych s.a. w warszawie.Rola systemow informatycznych w pracy
osrodkow pomocy spolecznej na przykladzie gops w dobryszycach.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo
danych charakteryzujacych kondycje finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa rolnospozywczego dubielak.Projekt studni startowej do mikrotunelowania praca inzynierska budownictwo.Zasady
obiegu i kontroli dowodow ksiegowych na przykladzie firmy zlomrex.Sytuacja prawna pracownika
tymczasowego.Leasing pracowniczy jako elastyczne ksztaltowanie wielkosci i struktury
zatrudnienia.Kreowanie i promocja wizerunku starego sacza w oparciu o wybrane elementy tozsamosci
kulturowej miasta..Internet jako narzedzie realizacji sprzedazy..Analiza i ocena procesu logistycznego w
badanej firmie.Analiza finansowa przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego el-rom w oparciu o bilans i
rachunek zyskow i strat.Davis- robert a. - demand-driven inventory optimization and replenishment :
creating a more efficient supply chain.Perspektywy rozwoju warszawskiej gieldy papierow wartosciowych w
warunkach globalizacji rynkow kapitalowych.Samonek- aleksandra. Red. - teoria prawa : miedzy
nowoczesnoscia a ponowoczesnoscia .Wycena wartosci przedsiebiorstwa na przykladzie pol-win sp. Z
o.o..Regionalne konsekwencje integracji z unia europejska dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw
(msp) studium przypadku regionu tureckiego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w malym przedsiebiorstwie w
warunkach uczestnictwa polski w unii europejskiej na przykladzie wybranej firmy.Zarzadzanie klubem
sportowym na przykladzie azs wkret-met domex czestochowa.Emisja akcji w finansowaniu inwestycji
przedsiebiorstwa.Praca inzynierska.Wspolpraca sil zbrojnych i administracji publicznej w stanach
nadzwyczajnych.Proba analizy prawnoporownawczej instytucji swiadka koronnego w polsce i we wloszech.
Aspekty procesowe.Ocena funkcjonowania gminy olsztyn w swietle badan bezposrednich.Kierowanie
komenda powiatowa psp w lublincu.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w jednostce
samorzadu terytorialnego.Inwestycje w kapital ludzki w strategii rozwoju przedsiebiorstwa (na przykladzie
hipermarketu tesco).Jarosz- zdzislaw (1932- ). Red. - parlament : model konstytucyjny a praktyka ustrojowa
.Marka jako element strategii firmy.praca licencjacka budzet gminy .Istota i zasady udzielania kredytow
hipotecznych na przykladzie getin bank s.a..Podatek vat jako czynnik determinujacy krotkookresowe
zarzadzanie srodkami pienieznymi.Faszyzm wloski.Wspolna polityka rolna i jej wplyw na sektor rolny w
polsce.Budzet panstwa jako podstawa polityki socjalnej.Odrzucenie pozwu.Prace licencjackie
pielegniarstwo.Samorzad gminny w ii rzeczypospolitej.Ankieta do pracy licencjackiej.Wplyw struktury
aktywow i pasywow na plynnosc finansowa przedsiebiorstwa.Kontekst kulturowy w procesie reklamy i
budowania wizerunku marki.Zarzadzanie szkola - awans zawodowy nauczycieli jako narzedzie
rozwoju..Preferencje zawodowe i kompetencje spoleczne w planowaniu kariery zawodowej..praca
licencjacka budzet gminy .Rola komisji nadzoru finansowego w polskim systemie prawno-finansowym.Rola
rekrutacji pracownikow w rozwoju i racjonalizacji kapitalu ludzkiego przedsiebiorstw.Zastosowanie sieci
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komercyjnej do zarzadzania firma..Gomolka- krystyna (1954- ). Red. - wspolpraca transgraniczna a rozwoj
regionalny .Motywacyjne aspekty wynagrodzen w wybranej firmie. Studium przypadku z powiatu
zawiercianskiego.Rozwoj dzialalnosci biura podrozy na przykladzie oasis tours sp. Z o. O..Obraz
przestepczosci narkotykowej nieletnich na przykladzie miast krakow i czestochowa.Wypowiedzenie umowy o
prace zawartej na czas nieokreslony.Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Kmieciak- zbigniew. - postepowanie
administracyjne i sadowoadministracyjne a prawo europejskie .Wykonywanie praw akcjonariuszy w
spolkach publicznych.Pakulska- teresa. Red. - przedsiebiorstwo a otoczenie : oddzialywanie- skutki
.Przemiany polityczne we francji w latach 1814-1848.Ergonomiczna analiza wydzialu mechanicznego
zakladow odlewniczych w zawierciu.Rola rentownosci w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa w gospodarce
rynkowej.praca licencjacka budzet gminy .Agroturystyka jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju
wsi.Znaczenie dochodow wlasnych i obcych w ksztaltowaniu samodzielnosci finansowej gminy..Systemy
rachunkowosci zakladu budzetowego i przedsiebiorstwa - komparatystyka.Rozliczenie kosztow dzialalnosci
pomocniczej przy zastosowaniu rachunku kosztow dzialan na przykladzie przedsiebiorstwa artykulow
technicznych i uszczelnien trmicznych polmots.a..Dzialalnosc powiatowego urzedu pracy we wloszczowie w
latach 2006-2011..Podatek dochodowy w polskim systemie podatkowym..Rola instytucji samorzadowych w
przeciwdzialaniu zjawisku bezrobocia w powiecie pajeczanskim na przykladzie powiatowego urzedu
pracy.Zarzadzanie przedsiebiorstwem a jego polityka amortyzacyjna.zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem pozyskiwania srodkow finansowych poprzez gielde
papierow wartosciowych.Czynniki wplywajace na polityke podzialu wyniku finansowego
przedsiebiorstwa.Promocja i dystrybucja w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa (na przykladzie
semi sp. Z o.o..Alexander- christopher - jezyk wzorcow = a pattern language : miasta- budynki- konstrukcja
.Efektywnosc funkcjonowania procesow produkcyjnych konstrukcji stalowych..Uwarunkowania a struktura
bezrobocia - analiza dynamiczna na przykladzie powiatu nyskiego.Zagrozenie bezrobociem wsrod mlodych
osob wchodzacych na rynek pracy.Dzialalnosc inwestycyjna jako element rozwoju przedsiebiorstwa na
przykladzie getin holding s.a..Zarzadzanie zasobami ludzkimi a asertywnosc pracownikow na przykladzie
urzedu gminy w herbach.Zarzadzanie projektami informatyczno - technicznymi na przykladzie firmy
siemens..Determinanty procesu formowania sie zeznan swiadka a wybor taktyki przesluchania w
postepowaniu przygotowawczym.Obozy w lambinowicach w latach 1939-1946.Finansowanie placowek
sluzby zdrowia z narodowego funduszu zdrowia na przykladzie opolskiego centrum onkologii..Zasady
sprawowania nadzoru bankowego w swietle dyrektywy 2000/12/we dotyczacej podjecia i prowadzenia
dzialalnosci przez instytucje kredytowe.Prace licencjackie pisanie.Praktyki religijne jako srodek
oddzialywania penitencjarnego na osadzonych. Teoria a rzeczywistosc na przykladzie zakladu karnego w
nowym wisniczu.Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie dzialalnosci zatra s.a. w latach 20062008.Przestepstwo szpiegostwa w polskim prawie karnym xx wieku.Mobbing w miejscu pracy - przejawykonsekwencje i zapobieganie.Przestepstwo uporczywego nekania - zasadnosc kryminalizacji- analiza i ocena
zmian wprowadzajacych art. 190a k.k..Projekt hotelu na 200 miejsc noclegowych praca inzynierska
budownictwo.Reklama praca magisterska.Efektywnosc funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych na
przykladzie ofe ing nationale-nederlanden polska..Subkultura kibicowska - aspekty prawnokarne.Ocena
funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia w hucie..Ustalanie i okreslanie podatkow stanowiacych dochod
gminy..Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedzie miejskim w bieruniu..Znaczenie deficytu
budzetowego w funkcjonowaniu jednostki samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy lodz w latach
2000-2004).Gospodarka turystyczna w gminie slawa i jej wplyw na rozwoj lokalny..Strategia marketingowa
firmy telekomunikacyjnej na przykladzie telewizji kablowej toya.Psychologiczne aspekty oddzialywania
opakowan i ich rola w strategii marketingowej przedsiebiorstw- funkcjonujacych na rynku
kosmetycznym..Proces szkoleniowy w sektorze publicznym na przykladzie starostwa powiatowego w
starachowicach.Natezenie zjawiska wypalenia zawodowego wsrod nauczycieli szkol srednich.Analiza
wybranych systemow wczesnego ostrzegania.Funkcjonowanie banku hipotecznego narynku kredytow
hipotecznych w polsce w latach 2005 - 2008 ( na przykladzie bre banku hipotecznego)..Funkcjonowanie
lokalnego rynku pracy na przykladzie powiatu belchatowskiego.Analiza poziomu bezrobocia oraz
skutecznosci stosowanych form i metod minimalizowania jego skutkow w powiecie czestochowskim w latach
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2004 - 2008.Marketing ziemi sadeckiej..Naruszenie dobr osobistych poprzez tresci zamieszczane na stronach
www. Zagadnienia wybrane..praca licencjacka budzet gminy .Rola i struktura budzetu miasta na przykladzie
piotrkowa trybunalskiego.Reklama jako instrument komunikowania sie przedsiebiorstwa z otoczeniem
rynkowym na przykladzie grupy kapitalowej kolporter..Zastosowanie strategii marketingowej w
przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie zakladu wykonawstwa elektrycznego el-a-z spolka z
o.o..Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu .Pomiedzy plcia metrykalna a tozsamoscia plciowa.
Transseksualizm a prawo cywilne..Kredyty preferencyjne dla rolnictwa na przykladzie wybranego
gospodarstwa rolnego po akcesji do unii europejskiej.Logistyka i znaczenie transportu w procesie przewozu
przesylek w przedsiebiorstwie uzytecznosci publicznej polska polska..Rozwoj transportu intermodalnego w
polsce z wykorzystaniem funduszy europejskich.Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym.Zmiany w
wykorzystywaniu dokumentacji sadowej w warunkach elektronicznej ksiegi wieczystej.Wykorzystanie metod
wielowymiarowej analizy porownawczej (wap) do oceny rozwoju ekonomicznego w regionach unii
europejskiej..Praca licencjacka fizjoterapia.Pankratjew- renata. Oprac. - rzeszow : plan miasta : 1:20 000
.Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstw na podstawie procedur stosowanych w banku pekao
sa.Europejskie prawo administracyjne.Wolnosc koalicji w zwiazkach zawodowych.Szablon pracy
licencjackiej.Zasady prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym na przykladzie grupy tp.Pisanie prac
maturalnych.Dziedzictwo naturalne i kulturowe gminy krzeszowice jako oferta turystyczna..Pozyskiwanie
srodkow unijnych na realizacje przedsiewziec inwestycyjnych na przykladzie gminy szczytna..System
rolniczych swiadczen dlugoterminowych realizowanych przez instytucje publiczna na przykladzie oddzialu
regionalnego krus w krakowie..Zaprzeczenie ojcowstwa w prawie polskim.Ksiegi wieczyste a bezpieczenstwo
obrotu nieruchomosciami na przykladzie dzialalnosci sadu rejonowego w czestochowie.Studenci i ich
swiadomoscna temat zintegrowanych produktow bankowo-ubezpieczeniowych. Porownanie wiedzy
studentow polski i niemiec.praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania jakoscia jako podstawa world
class manufacturing..Szanse i zagrozenia rozwoju e-bankingu w polsce w swietle wlasnych badan
marketingowych.Zarys problematyki wykonywania kary pozbawienia wolnosci w irlandii..Gotowe prace
licencjackie za darmo.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka.Zarzadzanie kultura mniejszosci
narodowych na przykladzie spolecznosci slowackich na spiszu i orawy.Pracownicze systemy motywacji w
jednostkach publicznych na przykladzie miejskiego przedszkola integracyjnego.Problematyka czynnosci
operacyjno - rozpoznawczych.Wybrane aspekty prawa do rzetelnego procesu sadowego w orzecznictwie
europejskiego trybunalu praw czlowieka.Organizacja duzej imprezy sportowej na przykladzie
wimbledonu.Bezrobocie i sposoby lagodzenia jego skutkow.Polski rynek uslug pocztowych w aspekcie
czlonkostwa polski w unii europejskiej.Wizerunek mezczyzny w reklamie.Logistyka w dzialaniach
dystrybucyjnych we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Regres ubezpieczeniowy.Analiza finansowa jako
element zarzadzania finansami na przykladzie grupowej oczyszczalni sciekow w lodzi.Style kierowania- a
poziom rywalizacji wsrod pracownikow.Zmiany w zakresie ulg i zwolnien w podatku dochodowym od osob
fizycznych w polsce w latach 2003-2008.Rola komunikacji interpersonalnej w relacjach miedzy urzednikiem a
klientem na przykladzie urzedu gminy w lubochni..Zarzadzanie podatkami - analiza systemow podatkowych
w wybranych krajach ue.Rozwoj przedsiebiorczosci wsrod rolnikow na przykladzie grup producentow
rolnych.Zarzadzanie finansami w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
radomszczanskiego w latach 2007-2011.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw mikrowypelniaczy i
domieszek silanowych na wybrane wlasciwosci techniczne zapraw winyloestrowych praca inzynierska
budownictwo.Rekrutacja i szkolenie jako instrumenty marketingu personalnego na przykladzie firmy
würth.Rynek pracy osob niepelnosprawnych w polsce.Seminarium iv r.kat.prawa ustrojowego i
porownawczego.Baza prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .Europejskie biuro policji jako
przyklad miedzynarodowej wspolpracy policji krajow czlonkowskich unii europejskiej.Darmowe prace
magisterskie.Koncepcja rozbudowy sieci komputerowej dla lodr - implementacja sieci vpn.Rachunkowosc
zryczaltowanej formy rozliczen w malych firmach.Przestepczosc ubezpieczeniowa- podstawowe zagrozeniazakres zjawiska oraz metody jej przeciwdzialania.Zasady oraz formy korzystania z produktow bankowych
przez osoby fizyczne na przykladzie kredyt banku s.a..Pisanie prac magisterskich opinie.praca licencjacka
budzet gminy .Technologia wznoszenia budynkow wysokich praca inzynierska budownictwo.Rola zwiazkow
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zawodowych w rozwiazywaniu konfliktow w zakladzie przewozow towarowych w tarnowskich
gorach.Reklama jako zrodlo naruszen prawa.Rola produktu w uslugach bankowych.Fundusze inwestycyjne
jako forma lokowania oszczednosci.Rola inkubatorow przedsiebiorczosci we wczesnych fazach cyklu
rozwojowego przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Targi i wystawy jako element strategii
promocji.Polityka i kultura europy.Restrukturyzacja ekonomiczno finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
huty czestochowa s.a..Napoleon geniusz czy zbrodniarz..Logistyka jako czynnik przewagi konkurencyjnej
firmy..Analiza funkcjonowania wybranych uslug bankowych na przykladzie pko bp s.a. w latach 20052009.Mediacje jako sposob zarzadzania konfliktem..Znaczenie motywacji pozaplacowej na przykladzie branzy
it.praca licencjacka budzet gminy .Problemy motywacji we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Male i srednie
przedsiebiorstwa w polityce kredytowej bankow..Organizacja i zarzadzanie transportem na przykladzie firmy
transportowej..Niezawislosc sedziow i niezaleznosc sadow..Otola- iwona. - procesy zarzadzania
przedsiebiorstwami a konkurencyjnosc w warunkach zarazonego rynku .Metody- techniki i narzedzia
zapewnienia jakosci w projektach informatycznych.Banki spoldzielcze w rozwoju obszarow wiejskich.Analiza
finansowania inwestycji mieszkaniowych osob fizycznych w ofercie bankowej.praca licencjacka budzet gminy
.Europejskie rady zakladowe a partycypacja pracownikow.Znaczenie komunikacji niewerbalnej w kontaktach
z klientem.Analiza i ocena procesu transportowego w badanej firmie x.Znaczenie przedsiebiorczosci w
rozwoju regionalnym (na przykladzie gminy ploniawy - bramura).Instytucja porozumienia administracyjnego
w prawie administracyjnym.Dzialania podnoszace jakosc uslug w administracji publicznej na przykladzie
urzedu miasta i gminy szczuczyn.Pojecie obowiazywania w teorii dyskursu.praca licencjacka budzet gminy
.Swidzinski- jerzy adam. - kara smierci : w obronie zycia ludzkiego .praca licencjacka budzet gminy
.Zroznicowanie- poziom oraz struktura wynagrodzen w polsce..Znaczenie marketingu w rozwoju uslug
agroturystycznych w polsce.Istota i zakres rachunkowosci zarzadczej na podstawie firmy mar-med sp. Z o.o.
W warszawie.Zapis windykacyjny.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie licencjackie.Rezerwy w
swietle ustawy o rachunkowosci- miedzynarodowego standardu rachunkowosci nr 37.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa (na wybranym przykladzie).Bac- zbigniew (1930- ). Red. - habitaty : architektura socjalna =
habitats : social architecture .Management challenge: employees motivation as a factor in customer
relationship management.Fiminska-banaszyk- romualda. Red. - prace instytutu
ekonomicznego..Postepowanie w sprawach o ubezwlasnowolnienie.Ryzyko w ocenie oplacalnosci inwestycji
w akcje i obligacje na gieldzie papierow wartosciowych.Polityka monetarna unii europejskiej wobec kryzysu
finansowego.Finansowanie pomocy spolecznej na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w
strzeleczkach w latach 2005- 2007..Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku spoldzielczego..Rola dzialu
sprzedazy w procesie dystrybucji przedsiebiorstwa produkcyjnego.Klauzula sumienia w zawodach
medycznych.Planowanie jako element zarzadzania gmina na przykladzie urzedu miasta i gminy pilica.Analiza
transakcji podejrzanych w swietle sposobow przeciwdzialania praniu brudnych pieniedzy..Wewnetrzne
public relations na przykladzie hz transport.Sposoby optymalizacji kosztow organizacji w wyniku
wykorzystania systemu logistyki miejskiej na przykladzie firmy x.Mozliwosc wykorzystania spa i wellness na
terenie wojewodztwa malopolskiego do regeneracji sil psychofizycznych..Postepowanie mediacyjne przed
sadami administracyjnymi.Ocena kondycji finansowej spolki gieldowej w teorii i w praktyce.Srodki przymusu
w egzekucji sadowej.Zastosowanie planowania finansowego do formulowania strategii na przykladzie
zakladu --lentex s.a..Pisanie prac licencjackich po angielsku.Oddzialywanie iwestycji skladowiska odpadow
na rozwoj miasta (na przykladzie miasta sosnowca).Handel zagraniczny. Postepy w wymianie
miedzynarodowej na przykladzie kazachstanu w latach 1980-2005.Rachunkowosc w spolce kapitalowej ujecie sprawozdawcze i zarzadcze.Wplyw polityki podatkowej panstwa na sytuacje podatkowa
przedsiebiorstwa.Ekonomiczna analiza prawa autorskiego.Faktoring jako zrodlo finansowania
przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Uchwaly sadu najwyzszego w postepowaniu
cywilnym.Komputerowo zintegrowany system zarzadzania produktywnoscia na przykladzie
wydawnictwa..System transportowy na przykladzie przedsiebiorstwa handlowo uslugowego
olmet..Ksztaltowanie wizerunku przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy philip morris polska
s.a.).Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec skazanych stwarzajacych powazne zagrozenie dla
bezpieczenstwa spoleczenstwa albo powazne zagrozenie dla bezpieczenstwa zakladu karnego- czyli tzw.
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Niebezpiecznych.Rachunkowosc srodkow trwalych w leasingu.Zarzadzanie innowacjami przyklad i praktyki
visteon poland sa.Posrednik w obrocie nieruchomosciami na rynku na przykladzie biura nieruchomosci
silesia house w dabrowie gorniczej.Rozwiazanie umowy o prace na czas nieokreslony za
wypowiedzeniem.Odpowiedzialnosc spolki dominujacej wzgledem spolki zaleznej i jej wierzycieli w
koncernach.Analiza stanu bezrobocia w latach 2007 - 2009 na przykladzie powiatu prudnickiego..Prace
dyplomowe magisterskie.Buchen- irving h. - partnerski hr : nowe normy efektywnej rekrutacji- pracy i
szkolenia dzisiejszej kadry pracownicz.The corporate social responsibility as a new global strategy (spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu jako nowa strategia globalna).Polityka panstwa w stosunku do sektora malych i
srednich przedsiebiorstw.Naduzywanie pozycji dominujacej przez gminy na lokalnych rynkach uslug
komunalnych..System podatkowy a rozwoj przedsiebiorczosci w polsce.Bezrobocie w wojewodztwie
opolskim w latach 2002-2007 oraz sposoby lagodzenia skutkow bezrobocia.Relacje prawa i moralnosci w
swietle filozofii prawa herberta harta.praca licencjacka budzet gminy .Fuzja transgraniczna spolek
kapitalowych w swietle swobody przedsiebiorczosci.Wplyw pseudokibicow na wizerunek klubu
sportowego.Kociszewski- karol. - ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrownowazony rozwoj w warunkach
czlonkostwa w unii e.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Inwestycja celu
publicznego w swietle regulacji prawnych procesu inwestycyjno-budowlanego.Projekt przekrycia hali
sportowej z lukowych kratownic w konstrukcji stalowej praca inzynierska budownictwo.Dokumentacja
podatku vat.Pisanie prac licencjackich.Rola finansowania zewnetrznego miedzynarodowych orgaznizacji w
rownowazeniu bilansu platniczego ukrainy..Zarzadzanie sektorem ochrony zdrowia w polsce i w unii
europejskiej.Ocena zgodnosci stanardow zarzadzania bezpieczenstwem informacji z wymaganiami normy iso
17799 (na przykladzie firmy sektora teleinfomatycznego).Wolnosc wypowiedzi artystycznej a ochrona myslisumienia i wyznania w orzecznictwie europejskiego trybunalu praw czlowieka.Wykorzystanie arkuszy
kalkulacyjnych do badania zdolnosci kredytowej firmy.Rekrutacja i selekcja pracownikow.Uwarunkowania
rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznej w poludniowej czesci lgd kraina dinozaurow..Zarzadzanie
podatkami i parapodatkami na przykladzie budzetu gminy klobuck w latach 2005 - 2007.Fotografia jako
przedmiot prawa autorskiego.Wdrazanie miedzynarodowych standardow
rachunkowosci/miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej w praktyce polskiej na
przykladzie wybranych standardow.Gospodarka odpadami w rejonie lodzkim w kontekscie mozliwosci
finansowania z funduszy strukturalnych unii europejskiej.Przestepstwo wziecia zakladnika.Rozwoj firmy a
rozwoj wlasny w opiniach pracownikow malych przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Akcja jako
instrument wysokiego ryzyka na rynku kapitalowym - analiza problemu na przykladzie walorow wybranych
spolek notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Analiza dzialalnosci banku
spoldzielczego w bialej..Analiza finansowa jako metoda oceny kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie
kghm polska miedz s.a..Niedozwolone porozumienia antykonkurencyjne w dziedzinie transferu technologii
na przykladzie umowy licencji patentowej.Udzial komisji europejskiej w procesie tworzenia prawa
unijnego.Logistyka zaopatrzenia w przedsiebiorstwie branzy cieplowniczej..Szkolic- ale jak? Opinie
kierownikow i pracownikow na temat polityki szkolen w firmie x.Ocena stanu technicznego obiektu
kubaturowego. Praca inzynierska budownictwo.Polityka rachunkowosci w zakresie wyceny wybranych
skladnikow bilansu banku pekao s.a..Analiza kosztow jako narzedzie zarzadzania efektywnoscia
przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Jelonek- magdalena. - przyszle kadry polskiej gospodarki :
na podstawie badan studentow oraz analizy kierunkow ksz.Opodatkowanie dochodu z udzialu w zysku w
spolkach handlowych..Motywowanie pracownikow w firmie safe trading blachowski sp. Z o.o..Rola i
kompetencje policji oraz sluzb stadionowych w zabezpieczeniu masowej imprezy sportowej.Ocena
funkcjonowania produktow bankowych w banku pocztowym w latach 2006-2010..praca licencjacka budzet
gminy .Ustroj sadow administracyjnych w polsce.Powolanie do dziedziczenia gospodarstw rolnych.Ryczalt od
przychodow ewidencjonowanych i karta podatkowa jako uproszczone formy opodatkowania
przedsiebiorstw..Wdrazanie i rozwoj innowacji technologicznych na przykladzie sita czestochowa..Wplyw
logistyki msp na wysokosc kosztow logistycznych oraz sposoby ich finansowania.Wplyw promocji otwartych
funduszy emerytalnych na wybor klienta na podstawie axa ofe.praca licencjacka budzet gminy .Funkcja
ochronna prawa pracy a nawiazanie i rozwiazanie umownego stosunku pracy.Dzialalnosc oswiatowa gminy
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mokrsko w latach 2007-2011..Okazanie osoby na przykladzie spraw o rozboj zwykly zakonczonych w latach
2007-2011 w sadzie rejonowym dla krakowa-srodmiescia w krakowie.Standardy obslugi klienta bankowego
na przykladzie invest banku..Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla animacji rynku pracy w okresach
programowania 2004-2006 i 2007-2013 na przykladzie powiatu szydlowieckiego.Zarzadzanie inwestycjami
drogowymi w gminie czestochowa..Wplyw projektow europejskich na spoleczno-gospodarczy rozwoj gminy
klomnice.Kredyty preferencyjne- jako jeden z produktow bankowych na przykladzie rejonowego banku
spoldzielczego w lututowie..Motywowanie pozafinansowe na przykladzie malej firmy.Szkolenia pracownikow
i ich odzwierciedlenie w rachunkowosci.Sprawozdawczosc podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Tematy prac licencjackich pedagogika.Spolki jako forma prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w
polsce- ze szczegolnym uwzglednieniem spolki z o.o. Na przykladzie miejskiego zakladu komunikacyjnego w
opolu.Areszt sledczy przy ul. Montelupich 7 wczoraj i dzis.Zarzadzanie projektem. Budowanie efektywnego
zespolu projektowego.Przeslanki odmowy uznania orzeczenia sadu zagranicznego na podstawie
rozporzadzenia rady unii europejskiej nr 44/2001.Przeslanka braku indywidualnego uzgodnienia klauzuli jako
ograniczenie kontroli tresci stosunku prawnego- przeprowadzonej z punktu widzenia abuzywnego charakteru
postanowien umownych.System bankowosci internetowej ingbankonline jako wiodacy element bankowosci
elektronicznej na przykladzie.Przestepstwo tzw. Prania brudnych pieniedzy.Obsluga klienta w powiatowym
zarzadzie drog i transportu w lowiczu na przykladzie procesu wydawania decyzji adminiastracyjnej. Stan
istniejacy procesu i jego doskonalenie.Technologia i organizacja produkcji wyrobow dziewiarskich na
podstawie zakladu przemyslu dziewiarskiego anka.Obywatelstwo unii europejskiej w swietle najnowszych
orzeczen europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Polski trybunal konstytucyjny a sadownictwo
konstytucyjne w wybranych panstwach europy srodkowo-wschodniej - studium porownawcze.Finansowanie
jednostek samorzadu terytorialnego a rozwoj miasta na przykladzie miasta czestochowy.Funkcjonowanie
infrastruktury drogowej opola i kierunki jej rozwoju..Shapiro- carl - potega informacji : strategiczny
przewodnik po gospodarce sieciowej .Stan w federacji usa.Instytucja swiadka koronnego w polskim
ustawodawstwie..Mozliwosci inwestycyjne przedsiebiorstwa ab invest sp. Z o.o. na podstawie
przeprowadzonej analizy finansowej..Modele biznesu internetowego - koncepcja strategii biznesowej na
przykladzie malej firmy.Podatek od towarow i uslug w handlu wewnatrzwspolnotowym.Analiza finansowa
jako podstawa oceny kondycji finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa hardex s. A..Odpowiedzialnosc
posilkowa w kodeksie karnym skarbowym.Tematy prac licencjackich z administracji.Leasing jako zrodlo
finansowania przedsiebiorstw na rynku polskim.Polityka szkoleniowa na przykladzie wybranej firmy.Podatki
dochodowe od dzialalnosci gospodarczej w budzecie panstwa.Pisma procesowe w postepowaniu
cywilnym.Tematy prac magisterskich bankowosc.Aspekt finansowy realizacji zadan powiatu na przykladzie
powiatu dabrowskiego..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie promocji w dzialalnosci marketingowej
przedsiebiorstwa na przykladzie sieci lewiatan.Analiza ergonomicznych rozwiazan na wybranych
stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie metalurgicznym..Prawo konsumenta do informacji o zywnosci.
Obowiazkowe i dobrowolne oznakowanie zywnosci..Zasady dobrej administracji w unii europejskiej.Podatki
jako zrodlo dochodow budzetu gminy miejskiej..praca licencjacka budzet gminy .Status prawny prezydenta rp
w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.Projekt nasypu posadowionego na slabym podlozu. Praca
inzynierska budownictwo.Czynniki ksztaltujace sytuacje finansowa szpitala publicznego.Jezyk urzedowy w
procesach stosowania prawa przez organy administracji.Zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie
gminy dobrzyniewo duze.Analiza zadluzenia na kartach platniczych oferowanych przez bank pko bp s.a..Rola
ogniwa posrednictwa w kanale rynku na przykladzie firmy artglob.Logistyka w hotelarstwie- wplyw
sezonowosci na wynik finansowy na przykladzie hotelu pod wawelem.Wykorzystanie dochodow wlasnych
gminy na przykladzie gminy pawonkow w latach 2007-2009.Kredyty mieszkaniowe nowego portfela
powszechnej kasy oszczednosciowej banku polskiego s.a. w latach 2001 - 2003.Ocena wizerunku
internetowego miasta i gminy skawina..praca licencjacka budzet gminy .Instytucja uprzedniego
porozumienia cenowego ( na tle regulacji prawnych dotyczacych cen transferowych)..Ksztaltowanie sie
naleznosci i ich wplyw na plynnosc finansowa firmy --galmet.Proces realizacji strategii rozwoju miasta
glowno.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.System prekluzji w postepowaniu w sprawach
gospodarczych.Exploiting employees’ competencies in practice of human resources
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management.Motywowanie a satysfakcja pracownikow we wspolczesnej organizacji.Zarzadzanie oswiata w
obliczu konfliktu nauczyciel - uczen..Osrodki innowacyjne jako formula wspierania rozwoju
przedsiebiorstw..Dzialania marketingowe polskich firm w aspekcie spolecznej odpowiedzialnosci
biznesu.Marketing - mix w przedswiatecznej walce o klienta.Sprawozdawczosc finansowa jako podstawowe
zrodlo informacji w ocenie kondycji finansowej spolki lentex..System oswiaty w polskim prawie
administracyjnym..Metody oceny ryzyka bankowego na przykladzie banku pekao s.a..Znaczenie marki w
ksztaltowaniu lojalnosci nabywcow.Specyfika dzialan marketingowych na rynku nieruchomosci.Ocena stanu
polskiego sektora malych i srednich przedsiebiorstw po wejsciu polski do unii europejskiej.Wplyw promotion
mix na sprzedaz produktow na przykladzie rynku wyrobow cukierniczych.Konstrukcja prawna nadzoru
bankowego w polsce i w europie. Zagadnienia prawno-porownawcze na tle wybranych regulacji
unijnych..Przestepczosc zorganizowana - wybrane problemy scigania i karania.Szczegolne warunki przewozu
w ladowym przewozie rzeczy.Prace magisterskie.Stosunki miedzyludzkie jako wyznacznik kultury
organizacyjnej danego przedsiebiorstwa.Wplyw inwestycji unijnych na terenie miasta czestochowa na
poziom zycia mieszkancow.Analiza badan jakosci produkcji drobnowymiarowych prefabrykatow betonowych
praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie public relations jako narzedzie
ksztaltowania wizerunku firmy atlas.Akcja kredytowa banku pekao s.a. w okresie kryzysu w latach 20082011.Istota i zadania kapitalu zakladowego w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Zastosowanie
niematerialnych instrumentow motywowania w bankach.Regulacja dostepu do infrastruktury kolejowej w
prawie unii europejskiej i polski.Rola przedsiebiorcy w malej firmie.Stosowanie prawa wto w ue.Rynek
funduszy inwestycyjnych w polsce na podstawie pioneer pekao tfi s.a..Prawo
administracyjne.Makroekonomiczne determinanty gieldy papierow wartosciowych..Mozliwosci
pozyskiwania srodkow unijnych wspierajacych rozwoj gminy koniecpol.praca licencjacka budzet gminy .Stecmiroslaw (1951- ). Red. - wspoldzialanie administracji rzadowej z administracja samorzadowa .Proces
kredytowy w bankach komercyjnych (na przykladzie banku bgz s.a.).Wiarygodnosc kredytowa
przedsiebiorcy.Analiza porownawcza rentownosci spolek polrest i polskie jadlo w latach 20052008.Autorytet w dowodzeniu na przykladzie jednostki dzialan specjalnych.Modele autoregresyjne z
warunkowa heteroskedastycznoscia w budowaniu strategii inwestycyjnych- na wybranych przykladach.Adr
jako wyraz postklasycznej koncepcji stosowania prawa.Znaczenie dystrybucji i profesjonalnej obslugi klienta
w procesie swiadczenia uslug turystycznych na przykladzie biura turystycznego panorama w
radomsku.Finansowanie sektora rolnego w polsce po akcesji do unii europejskiej.Rola promocji w rozwoju
regionu turystycznego na przykladzie powiatu zawiercianskiego.Gospodarowanie lasami stanowiacymi
wlasnosc skarbu panstwa..Analiza wybranych produktow i uslug bankowych na przykladzie eurobanku w
latach 2005-2009.Wplyw kultury organizacyjnej na konkurencyjnosc firmy na rynku.Przestepczosc kobiet ze
szczegolnym uwzglednieniem zabojstwa partnera zyciowego..Uslugi gastronomiczne na opolszczyznie - stan i
wyzwania..Powodztwo cywilne w polskim i francuskim postepowaniu karnym.Analiza sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie f.k. pollena ewa s.a..Polityka jakosci a budowanie marki firmy..Wplyw
systemu common law na stosowanie warunkow umow fidic w krajach systemu kontynentalnego. Wybrane
zagadnienia.Swadzba- stanislaw. Red. - systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat
czlonkostwa w unii europejskiej .Kredyt bankowy jako zrodlo finansowania dzialalnosci malych i mikro
przedsiebiorstw.Wplyw euro na funkcjonowanie miedzynarodowego systemu walutowego.Wplyw integracji
z ue na rozwoj srednich i malych przedsiebiorstw w polsce.Atmosfera w zespole pracowniczym- a
efektywnosc organizacji- analiza zarzadzania instytucja kultury na przykladzie krakowskiego teatru scena
stu.Rola gornictwa weglowego w energetyce kraju. Analiza na przykladzie polski z uwzglednieniem
europejskich procesow integracyjnych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie instytucji
panstwowej.Inwestycje z wykorzystaniem srodkow unijnych a system zamowien publicznych na przykladzie
gminy miasta belchatow.Ocena funkcjonowania procesow przy wytwarzaniu lozysk w swietle wymagan
systemu toyoty.Zewnetrzne zrodla finansowania sektora mikro - malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Ksztaltowanie i wykorzystanie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu na przykladzie powiatu
strzeleckiego..Chmielewski- zbigniew. Red. - innowacje i komunikowanie w samorzadzie : trendy i
perspektywy .Europejska sluzba dzialan zewnetrznych na tle wspolnej polityki zagranicznej i
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bezpieczenstwa.praca licencjacka budzet gminy .Formy stadialne popelnienia przestepstwa w polskim prawie
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Prerogatywy prezydenta rzeczypospolitej polskiej.Wplyw rozwiazan
prawnych polskiego rynku energii na rozwoj przedsiebiorstw.Ocena funkcjonowania systemow obslugi
sprzedazy w firmie hur-pol.Klastry w regionie lodzkim a konkurencyjnosc regionu.Reklama jako narzedzie
promocji na przykladzie najwiekszych polskich biur podrozy.Czynniki wplywajace na dochody podatkowe
miasta opola w latach 2005-2008.Rola i znaczenie rekrutacji i selekcji w dzialalnosci przedsiebiorstwa x.praca
licencjacka budzet gminy .Obrot prawami do utworu muzycznego na przykladzie umowy licencyjnej online.Ocena skutecznosci sposobow minimalizujacych ryzyko niesplacalnosci pozyczek bankowych na
przykladzie banku x w latach 2004-2008.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Korupcja aspekt prawny i spoleczny.Rekrutacja i motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie na podstawie firmy x.Nowak- wojciech a.. Red. - miedzynarodowe i krajowe regulacje
rachunkowoscii ich implementacja : wyzwania i bariery .Rola informacji dostarczonych ze sprawozdawczosci
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki budowlano - uslugowej.Najwieksze polskie serwisy aukcyjne z sektora
b2c/c2c i ich miejsce na polskim rynku e-commerce.Wplyw srodkow finansowych unii europejskiej na
poziom konkurencyjnosci przedsiebiorstw przetworstwa artykulow rolnych.Zarzadzanie finansami gminy jako
podstawa funkcjonowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy tarnow.Piotrowskatrybull- marzena. Red. - relacje jednostki wojskowej z otoczeniem lokalnym .Wykorzystanie funduszu
przedakcesyjnego ispa w gminie na przykladzie czestochowy i mykanowa.Analiza gospodarki budzetowej
gminy poraj w latach 2005-2009.Analiza i ocena czynnikow ksztaltujacych organizacje bezpiecznych
stanowisk pracy na przykladzie malych przedsiebiorstw produkcyjnych..Nowa umowa kapitalowa. Proces
wdrazania w bankach polskich..Zawarcie umowy w drodze przetargu.Krajowy system uslug (ksu) dla mps.
Jego rola i mozliwosci wykorzystania w organizowaniu szkolen dla sektora msp na przykladzie fundacji
inkubator w lodzi.Polityka dystrybucji jako element strategii marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy pol-hun.Ocena przebiegu wspolpracy gospodarczej polski z krajami unii europejskiej w latach 19922004.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy dr. Oetker polska sp. Z o.o zaklad produkcyjny w
makowie mazowieckim.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw specjalnej strefy ekonomicznej na procesy
rozwoju lokalnego na przykladzie miasta ozorkow.Ewolucja pozycji ustrojowej senatu w konstytucjach
niepodleglej polski.Rola posrednika na rynku nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie biura centrum
nieruchomosci i finansow w czestochowie.Analiza i ocena bezpieczenstwa pracy huty szkla
gospodarczego..System utrzymania i doskonalenia jakosci w obszarze logistyki firmy handlowej na podstawie
firmy nac sp. Z o.o..Zuzycie funkcjonalne jako czynnik determinujacy modernizacje starych budynkow
wielorodzinnych praca inzynierska budownictwo.Prognoza rozwoju turystyki kwalifikowanej w
bieszczadach..Infrastruktura turystyczna na terenach gorskich na przykladzie babiej gory i zawoi..Polityka
spojnosci spoleczno-ekonomicznej unii europejskiej jako instrument wsparcia dla wzrostu
gospodarczego.Sejm w swietle konstytucji kwietniowej (1935-1939).Wspolczesne koncepcje stylow
kierowania. Analiza teoretyczna i praktyczna.Analiza „zlotej akcji” jako instytucji zabezpieczajacej interesy
skarbu panstwa w spolkach prawa handlowego..Gmina- jako podstawowa jednostka samorzadu
terytorialnego i jej zadania na przykladzie gminy lelow..Rozwoj firmy a rozwoj wlasny w opiniach
pracownikow malych przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie sprzedaza w firmie
dystrybucyjnej (analiza przypadku).Analiza struktury organizacyjnej na przykladzie urzedu miasta
czestochowa.Zarzadzanie procesami organizacji.Znaczenie podatku dochodowego od osob prawnych w
strukturze dochodow budzetu panstwa..Finansowanie prac badawczo-rozwojowych i innowacji na
przykladzie instytutu sadownictwa i kwiaciarstwa im. Szczepana pieniazka w skierniewicach.Roznice
kulturowe w negocjacjach.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie
dzialalnosci nzoz medica sp. Z o. O..Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie rynku pracy
w gminie pajeczno.Zarzadzanie srodowiskowe w powiecie oleskim..praca licencjacka budzet gminy .Sadowa
kontrola administracji w sprawach pracowniczych sluzb mundurowych na przykladzie funkcjonariuszy
policji.Rozwoj centrow logistycznych w regionie (na przykladzie rejonu strykowa).Wplyw amortyzacji na
wynik w przedsiebiorstwie agrana fruit polska sp. Z o. O..Dabrowska- barbara jolanta. - turystyka
miedzynarodowa w globalnej gospodarce .Marketing mix w dzialalnosci uslugowej na przykladzie banku pko
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bp s. A..Skulski- przemyslaw (nauki ekonomiczne). Red. - innovation as a factor of the development of the
asia-pacific region .Agresywne praktyki rynkowe na tle dyrektywy 2005/29/we i ustawy o przeciwdzialaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym.Funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na przykladzie
miasta kedzierzyna-kozla.Analiza wskaznikowa i jej wykorzystanie w ocenie zagrozenia upadloscia spolek
gieldowych.Sepiolo- iwona. Red. - nullum crimen sine lege .Prawo do obrony jako wylaczenie
odpowiedzialnosci za skladanie falszywych zeznan.Podatki jako zrodlo finansowania budzetu gmin - na
podstawie gminy rusiec.Zastosowanie walutowych opcji czystych i egzotycznych oraz walutowych strategii
opcyjnych na polskim rynku finansowym..Oferta w konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej
sprzedazy towarow.Sprzedaz osobista w branzy bielizniarskiej-znaczenie profesjonalnego dopasowania
bielizny.Status prawny zwiazkow zawodowych w polsce w latach 1918 - 1991.Dzialania marketingowe
producentow maszyn i narzedzi rolniczych (na przykladzie przedsiebiorstwa kongskilde-polska).praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci finansowania inwestycji w jednostkach
samorzadu terytorialnego z funduszy unii europejskiej na przykladzie rzeszowa.Systemy motywowania
pracownikow w instytucji publicznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
czestochowie..Marketing uslug publicznych gminy blachownia.Obrona obligatoryjna w polskim procesie
karnym.Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstwa.Analiza i ocena czynnikow ksztaltujacych organizacje
bezpiecznych stanowisk pracy na przykladzie malych przedsiebiorstw produkcyjnych..Mozliwosci
wspolfinansowania inwestycji z funduszy sturykturalnych unii europejskiej w latach 2004-2006..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektow certyfikacji w przedsiebiorstwie na
przykladzie kffil nobiles sp. Z o.o. we wloclawku..Prowadzenie spraw spolki jawnej.Kosmetyki naturalne –
moda czy dlugoterminowy trend?.Marketing spoleczny w polsce (na przykladzie trzech wybranych kampanii
spolecznych).Rola banku spoldzielczego w udzielaniu kredytow preferencyjnych.Tematy prac licencjackich
fizjoterapia.Programy lojalnosciowe jako narzedzie tworzenia i ksztaltowania relacji z klientem.Preferencyjne
kredyty dla studentow na przykladzie banku pko bp.Duda- katarzyna. - zasady prowadzenia ksiag
rachunkowych : ewidencja srodkow trwalych - leasing- rozrachunki- a.Jedrzejczyk- marcin. - kurs walutowy a
ekwiwalentna translacja wartosci ekonomicznych w gospodarce .Prace magisterskie prawo.Proces
produkcyjny zunifikowanego kraznika nosnego weryfikacja i regeneracja czesci.Karty platnicze praca
licencjacka.Ststem motywacyjny przedsiebiorstwa w ocenie pracownikow.Pisanie prac magisterskich
prawo.Gwarancja konsumencka.Sekty destrukcyjne a przestepczosc..Funkcjonowanie specjalnych stref
ekonomicznych na przykladzie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej..Wkladki i wszywki reklamowe analiza i ocena na przykladzie magazynow.Egzekucja naleznosci podatkowych na przykladzie procedur
stosowanych w drugim us warszawa-srodmiescie..Controlling w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
uslugowym.Zagrozenie zdrowia przy produkcji fulerenow.Wyroki trybunalu konstytucyjnego - rodzaje i skutki
dla systemu prawnego rzeczypospolitej polskiej .Zalozenie i prowadzenie pensjonatu na terenie
krakowa.Harcerstwo w kulturze europejskiej.Notariusz w prawie polskim..Wewnatrzwspolnotowe transakcje
samochodowe.Lepieszko- borys. Red. - pozitivnoe pravo v sovremennyh pravovyh sistemah : materialy
meždunarodnoj naučnoj konferencii.Laczenie sie bankow..Finansowe ujecie problematyki ochrony
srodowiska (na przykladzie dzialan podejmowanych w gminie rozprza).Gazon- jules. - ani bezrobocie- ani
opieka spoleczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji .Bankowosc elektroniczna w obsludze
gospodarstw domowych..Istota i zadania kapitalu zakladowego w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Ryzyko w kredytowaniu dzialalnosci gospodarczej na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Polityka inwestycyjna jako narzedzie rozwoju lokalnego na przykladzie wybranej gminy.Mobbing w
miejscu pracy- a osobowossc pracownika..Dostep do informacji publicznej..praca licencjacka budzet gminy
.Wynagrodzenie minimalne jako kategoria prawno-ekonomiczna .Kredyt inwestycyjny w finansowaniu
dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw.zrodla finansowania srodkow trwalych na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego..Struktura organizacyjna przedsiebiorstwa na podstawie firmy polimex
mostostal s.a..Srodki trwale w polityce rachunkowosci gminy na przykladzie gminy poczesna.Marketing uslug
bankowych dla ludnosci na przykladzie pko bp s.a..Wplyw wprowadzenia zintegrowanego systemu
zarzadzania na funkcjonowanie firmy kan sp. Z o.o..Rajdy samochodowe jako element promocji turystycznej
regionu.Wspolnotowa polityka regionalna.polska w jej realiach.Problematyka rozliczania podatku
..
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dochodowego od osob prawnych na przykladzie przedzalni zawiercie s.a.Kreowanie marki i dobrego
wizerunku - analiza porownawcza na przykladzie duzej i malej firmy.Zarzadzanie systemami logistycznymi w
przedsiebiorstwie budowlanym na podstawie firmy wlodar..Zdolnosc odrozniajaca wspolnotowego znaku
towarowego.Dostep podejrzanego do akt w postepowaniu aresztowym a zasada rzetelnego procesu.
Regulacje prawne w polsce oraz w niemczech.Zakres stosowania ustawy z dnia 13 marca 2003 r. O
szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych
pracownikow- ze szczegolnym uwzglednieniem zwolnien indywidualnych.Analiza sposobow realizacji
statusowych celow miejskiego osrodka pomocy spolecznej w czestochowie.Pisanie prac ogloszenia.praca
licencjacka budzet gminy .Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie zgkim tulowice
(2008-2011).Tematy prac magisterskich rachunkowosc.Finansowanie organizacji pozarzadowych na
przykladzie zwiazku harcerstwa polskiego.Pozycja prawna asystenta rodziny w polskim prawie pomocy
spolecznej.Regulacja dzialalnosci gospodarczej na przykladzie sektora energetycznego.Logistyka dedykowana
branzy farmaceutycznej.Dyskwalifikacja dowodu z wyjasnien oskarzonego- jako skutek przeprowadzania
czynnosci przesluchania w sposob niezgodny z prawem.Polaczenie odwrotne spolek kapitalowych w polskim
prawie handlowym.Small family businesses of clothing and textile sector in lodz on the international
markets.Profesjonalizacja kadry kierowniczej w zakresie zarzadznia zasobami ludzkimi - teoria i
praktyka.Promocja krakowa na przykladzie festiwali organizowanych przez krakowskie biuro festiwalowe studium przypadku..Instytucja wezwania do zapisywania sie na sprzedaz lub zamiane akcji spolki publicznej
w polskim systemie prawnym.Motywy erotyczne w reklamie i ich wplywy na decyzje konsumentow.Rozwoj
turystyki medycznej w polsce.Specyfika wypowiedzen zmieniajacych dokonywanych na podstawie przepisow
ustawy o zwolnieniach grupowych.Lewis- walt - the criminal justice club : a career prosecutor takes on the
media--and more .Analiza finansowa przedsiebiorstw na przykladzie grupy lotos s.a. i pkn orlen s.a..Rola
negocjacji w dzialalnosci handlowej przedsiebiorstwa.Ocena zdolnosci kredytowej kredytobiorcy na
przykladzie banku spoldzielczego w warcie.Dzialalnosc depozytowo-kredytowa banku komercyjnego na
przykladzie efg eurobank ergasias s.a. oddzial w polsce.Drozdz- barbara. - karta podatkowa : wybor formy
opodatkowania- zasady karty podatkowej- stawki karty podatkowej w.Efekty ekonomiczne agroturystyki w
wojewodztwie wielkopolskim..Przykladowe prace magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .Kryzysy
finansowe po peknieciu baniek spekulacyjnych na przykladzie japonii i stanow zjednoczonych ameryki
polnocnej..Podatki i oplaty samorzadowe jako element dochodow budzetu gminy wola krzysztoporska w
latach 2005-2007.Sytuacja spoleczno-demograficzna wojewodztwa opolskiego ze szczegolnym
uwzglednieniem zagranicznych procesow migracyjnych w latach 1089-2010.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie finansami firmy oparte na doktrynie jakosci..Prawo do wizerunku w internetowych serwisach
spolecznosciowych.Zarzadzanie wrazeniem i perswazyjna komunikacja niewerbalna na przykladzie
anglojezycznych reklam i wypowiedzi publicznych.Yücesan- enver. - competitive supply chains : a value-based
management perspective .Banki hipoteczne w polskim sektorze bankowym.Wybrane przestepstwa
przeciwko wiarygodnosci dokumentow.Jakosc w sektorze uslug publicznych na przykladzie banku
spoldzielczego.Nowak- wojciech andrzej. Red. - miedzynarodowy standard sprawozdawczosci finansowej dla
malych i srednich jednostek : istota.Wypalenie zawodowe nauczycieli praca magisterska.Wplyw roznic
kulturowych na negocjacje w biznesie..Kredyt i leasing w finansowaniu inwestycji..Gospodarowanie
srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie transtartak w latach 2007-2009.Zarzadzenie personelem i wiedza w
przedsiebiorstwie na przykladzie provimi-rolimex s.a. wytwornia pasz dobropasz..Opodatkowanie
przychodow nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach lub pochodzacych ze zrodel
nieujawnionych.praca licencjacka budzet gminy .Unikanie opodatkowania w polskim prawie
podatkowym.Falszerstwo dokumentu jako sposob wyludzenia nienaleznej korzysci
majatkowej.Miedzynarodowe prawo konfliktow zbrojnych a prawa czlowieka.Dzial personalny w procesie
restrukturyzacji przedsiebiorstwa- na podstawie cementowni malogoszcz.Ocena standingu finansowego
lentex s.a. w latach 2005 -2009.Sposoby motywowania wolontariuszy w organizacji ars legis w krakowie oraz
w hospicjum im. Sw. Jozefa w sopocie.Controlling strategiczny jako instrument zarzadzania
przedsiebiorstwem..Pisanie prac licencjackich wroclaw.Temat pracy licencjackiej rachunkowosc.Kierunki
wydatkow z budzetu gminy na oswiate na przykladzie gminy paradyz.Referendum lokalne jako forma
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bezposredniego udzialu czlonkow wspolnoty samorzadowej w polityce lokalnej..Stosunek sluzbowy
funkcjonariusza policji na tle innych stosunkow regulujacych zatrudnienie w strukturach publicznych.Prawo
unii europejskiej.Zatrzymanie karnoprocesowe.Proces informatyzacji administracji publicznej na przykladzie
wymiaru sprawiedliwosci..Motywacja pracownikow w pec - spolka z o.o. Jako element zarzadzania.Kalinskijanusz (1942- ). Red. - z zagadnien transformacji i integracji gospodarczej .Decyzje grup przedsiebiorcow w
swietle wspolnotowego prawa konkurencji.zrodla finansowania rozwoju gminy na przykladzie gminy
popielow w latach 2007-2010..Wykorzystanie analizy technicznej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
na rynku kontraktow terminowych notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie..Licytacja
w toku egzekucji z nieruchomosci.Analiza wypadkowosci przy pracy na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa produkcyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczny i spoleczny wymiar migracji
zarobkowych w dobie rozszerzenia ue na przykladzie miejscowosci idzikowice..Profesjonalne pisanie
prac.Instrumenty i techniki promocji na przykladzie firmy henkel.Naruszenie i istotne naruszenie
zobowiazania.Zarzadzanie ewidencja operacji gospodarczych w malych i srednich przedsiebiorstwach.Projekt
technologiczno-organizacyjny wytworni bloczkow gazobetonowych praca inzynierska
budownictwo.Wykorzystanie srodkow unijnych dla rozwoju spolecznego i gospodarczego gminy
libiaz..Zabezpieczenie logistyczne w uruchomieniu nowej produkcji w branzy ceramicznej.Stosunek
nauczycieli do uczniow oraz aktywnosc nauczycieli wspierajaca uczniow jako warunki zarzadzania szkola
wiejska i miejska..Dziennikarz prasowy w polskim systemie prawnym.System motywacji pracownikow w
areszcie sledczym w krakowie.Analiza systemu motywacji pozaplacowej na przykladzie firmy
loreal..Funkcjonowanie ulg i odliczen w podatku dochodowym od osob fizycznych za lata 2000 - 2003 na
przykladzie urzedu skarbowego x.Brodzinski- marian g. - spoldzielnie- ich czlonkowie i samorzady jako kapital
warunkujacy przezwyciezenie kryzys.Natychmiastowa wykonalnosc wyrokow..Zasady i dyrektywy sadowego
wymiaru kary.zrodla finansowania przedsieborstw. Analiza prownawcza leasingu i kredytu
bankowego.Podstawy sporzadzania kosztorysu i ich wplyw na jego wynik praca inzynierska
budownictwo.Rozwiazanie spolki jawnej.International tourism as a part of economic turnover (examples of
ireland and poland) (turystyka miedzynarodowa jako element obrotu gospodarczego. Przyklad irlandii i
polski).Efektywnosc wykonywania zadan statutowych przedsiebiorstwa cieplowniczego- a organizacja
procesu produkcji i dystrybucji ciepla.Zawarcie malzenstwa w polsce .Wynik finansowy w ujeciu prawa
bilansowego i podatkowego.Florek- ludwik. Red. - indywidualne a zbiorowe prawo pracy .Umowa o
zarzadzanie portfelem maklerskich instrumentow finansowych. Zagadanienia cywilnoprawne.Wykorzystanie
narzedzi promocji w firmie lg electronics polska.praca licencjacka budzet gminy .Skutki podatku
dochodowego od osob fizycznych dla msp na tle opodatkowania sektora..Zarzadzanie kapitalem ludzkim w
kontekscie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w organizacji gospodarczej.Zarzadzanie potencjalem
spolecznym organizacji na przykladzie banku spoldzielczego w prudniku..Umiejetnosci prawnicze nabywane
przez studentow prawa poprzez udzial w spolecznym poradnictwie prawnym.Zarzadzanie bezpieczenstwem i
higiena pracy na przykladzie firmy abb.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa budzetu
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wielgomlyny w latach 2008-2010.praca licencjacka budzet
gminy .Motywacja pracownikow poprzez zastosowanie bodzcowmaterialnych i niematerialnych..Organizacja
sadownictwa powszechnego w polsce .Inwestycje a wzrost gospodarczy. Analiza na przykladzie wybranych
krajow oecd w latach 1960-2000..Optymalizacja baz danych.Prawa czlowieka w aktach prawach polskiego i
miedzynarodowego.praca licencjacka budzet gminy .Wielokulturowosc w zarzadzaniu muzeami na
przykladzie muzeum etnograficznego im. Seweryna udzieli oraz muzeum narodowego w krakowie.Fundacje
kultury jako wyraz inicjatywy spoleczenstwa obywatelskiego.Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie rynku pracy w gminie pajeczno.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie naleznosciami z
uwzglednieniem cash-poolingu w przedsiebiorstwie produkcyjno-remontowym energetyki energoserwis s.a.
w lublincu w latach 2007-2009..Problematyka powstania obowiazku podatkowego w podatku od towarow i
uslug na przykladzie firmy budowlanej xyz w latach 2007-2009.Pisanie prac magisterskich.Odpowiedzialnosc
panstwa za szkode transgraniczna wynikajaca z dzialalnosci nie zabronionej w prawie miedzynarodowym w
projekcie komisji prawa miedzynarodowego onz oraz w umowach miedzynarodowych i
orzecznictwie.Wykorzystanie funduszy europejskich w rozwoju gminy krosniewice w latach 2007..
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2013.Kreowanie wizerunku firmy na przykladzie ikea.Dziedzictwo kultury jako przedmiot miedzynarodowej
ochrony..Prawno -organizacyjne uwarunkowania rekrutacji w urzedzie gminy wlodowice.Publiczno-prawne
problemy pomocy panstwa.Struktura przestrzenna opola i jej wplyw na spoleczno - gospodarczy rozwoj
miasta..Nawiazanie stosunku pracy..Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi (na przykladzie sp zespolu szpitali pulmonologiczno-reumatologicznych z siedziba w kup).Polityka
regionalna i jej wplyw na wyrownywanie dysproporcji regionalnych..Zarzadzanie projektami na przykladzie
budowy terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w swinoujsciu.Prawo konsumenta do
informacji ze szczegolnym uwzglednieniem polskiego prawa prywatnego.Rozwoj sekurytyzacji w polskiej
bankowosci..Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu dzialalnosci sektora malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa lamela sp. Z o.o..Analiza dochodow i wydatkow
ubezpieczen spolecznych.Instytucja swiadka incognito w postepowaniu karnym.Pozornosc jako wada
oswiadczenia woli.Srodki unijne przeznaczone na rozwoj przedsiebiorstw.Zastosowanie internetu w
dzialalnosci przedsiebiorstwa silver system.Analiza wartosci wizualnych ksiazek naukowych na podstawie
srodowiska akademickiego politechniki czestochowskiej.Funkcjonowanie administracji samorzadowej w
polsce i w wybranych panstwach unii europejskiej w opinii studentow.Zlece napisanie pracy
magisterskiej.Obowiazek przeciwdzialania mobbingowi oraz prawne skutki jego naruszenia.Integracja
procesow logistycznych przy wykorzystaniu platform komunikacyjnych.Oszustwa ksiegowe i gieldowe.praca
licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie rachunku inwestycyjnego na przykladzie notowan akcji banku
handlowego w latach 2000-2005.Inwestycje na rynku kapitalowym na przykladzie funduszy
hedgingowych.Rzecznik generalny w trybunale sprawiedliwosci unii europejskiej.Zasada jawnosci w
postepowaniu cywilnym.Kredytowanie nieruchomosci przez banki.Problematyka zbiegu postepowania
egzekucyjnego w sprawach cywilnych z postepowaniem egzekucyjnym w administracji.Rozwiazanie
techniczne umozliwiajace wykorzystanie energii slonecznej do przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz
ogrzewania budynkow wraz z przykladem. Praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie plynnoscia finansowa
w przedsiebiorstwie na przykladzie wybranych spolek gieldowych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w malym
przedsiebiorstwie..Miejsce indii w gospodarce swiatowej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Cichanska- barbara aleksandra. - testy przygotowujace do egzaminu zawodowego sprzedawca
.praca licencjacka budzet gminy .Samorzad terytorialny jako beneficjent srodkow unii europejskiej na
przykladzie gminy skierniewice.Logistyka dystrybucji i obslugi klienta na przykladzie spolki opoczno
s.a..Recydywa w polskim prawie karnym xx wieku.Ceny prac licencjackich.Badanie zdolnosci kredytowej
malych i srednich przedsiebiorstw na wybranym przykladzie.Ekonomiczne aspekty informatyzacji w
administracji publicznej w gminie debica.Zastosowanie konstrukcji uchwaly nieistniejacej do zaskarzania
wadliwych uchwal zgromadzen wspolnikow w spolkach kapitalowych.Konflikty prawne i sposoby ich
rozwiazywania.Ocena zasobow w procesie wytwarzania produktow spozywczych..Uwarunkowania rozwoju
turystyki w poludniowo-wschodniej czesci lgd „stobrawski zielony szlak”.Igrzyska olimpijskie jako przyklad
produktu sportowego.Pisanie prac magisterskich cennik.Wykonywanie praw akcjonariuszy w spolkach
publicznych.Przykladowe tematy prac licencjackich.Znaczenie unijnych srodkow pomocowych dla rozwoju
polskiego rolnictwa.Obejscie przepisow prawa podatkowego jako znamiona przestepstwa oszustwa
podatkowego normowanego przez kodeks karny skarbowy..Niedziolka- pawel. - kredytowe instrumenty
pochodne a stabilnosc finansowa .Realizacja programu operacyjnego kapital ludzki przez powiatowe
centrum pomocy rodzinie w czestochowie w latach 2008-2010.Analiza dystrybucji i jej kanalow na
przykladzie huty szkla..Analiza potrzeb gminy wielgomlyny i ich zaspokojenie z zastosowaniem funduszy
europejskich.Sprzedam prace magisterska.Rola srodkow z funduszy unijnych w rozwoju regionalnym na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego w latach 2000-2008.Zestawienie zmian w kapitale wlasnym
przedsiebiorstwa jako element sprawozdawczosci finansowej.Polityka pieniezna nbp - cele i ich realizacja w
latach 1999 - 2008..Ryzyka prawne w procesie sekurytyzacji wierzytelnosci.Policjant jako swiadek.Wycena
przedsiebiorstw w procesach restrukturyzacji.Rekrutacja i dobor pracownikow na stanowiska pracy w
urzedzie miasta..Zarzadzanie mieniem komunalnym przez gmine redziny w latach 2005-2009.Warunkowe
przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie sadu okregowego w krosnie.Rola i funkcje rady nadzorczej w
banku spoldzielczym (na przykladzie banku spoldzielczego w skierniewicach).Polityka socjalna wobec
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studentow w polsce.Uslugi logistyczne na przykladzie firmy transportowo-spedycyjnej.Ocena efektywnosci
ekonomicznej wojewodzkiego specjalistycznego zespolu neuropsychiatrycznego na podstawie metodyki
analizy finansowej..Analiza warunkow pracy i kierunki ich doskonalenia w ujeciu ergonomicznym na
przykladzie przedsiebiorstwa wigolen s.a..Efektywnosc funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych na
przykladzie ofe ing nationale-nederlanden polska..Rachunkowosc zarzadcza w zarzadzaniu jakoscia.praca
licencjacka budzet gminy .Kara grzywny w polskim systemie prawa karnego.Sytuacja osob mlodych na rynku
pracy w polsce w latach 2000-2011.Identyfikacja czynnikow determinujacych decyzje zakupowe ekonsumenta.Ocena dochodow i wydatkow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy boronow w latach 2008-2010.Realizacja zadania pomocy spolecznej przez jednostki samorzadu
terytorialnego a wymogi spoleczenstwa na przykladzie lodzi.Domniemanie prawne w postepowaniu
cywilnym.Zarzadzanie ryzykiem kredytow konsumenckich w praktyce banku spoldzielczego w
glubczycach.Proniewski- marek (1958- ). Red. - the european integration and the european east .Podatek od
nieruchomosci i jego rola w dochodach budzetu gminy- na przykladzie gminy piotrkow trybunalski w latach
2003-2006.Przyczyny i skutki kryzysow gospodarczych w latach 1970-2011.Štofko- stanislav. Red. - rozwoj
euroregionu beskidy iv : samorzady i fundusze unijne: tworzenie ramowych warunkow rozw.Ekonomiczne
aspekty agroturystyki w wojewodztwie lubuskim..Majatek potockich w krzeszowicach. Dziedzictwo rodowe
w powojennej polsce.Opodatkowanie sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Fundusz pracy w
przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie ostroleckim.praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie
systemow zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy bombardier transportation (obsluga klienta) polska sp. Z
o.o..Ryzyko w dzialalnosci gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a..Mozliwosc
wykorzystania instrumentow promocji i reklamy dla powiekszania udzialow rynkowych na przykladzie
firmy.Techniczne rozwiazania w cementowni warta s.a. zapewniajace bezpieczenstwo obslugi linii
produkcyjnej..Sadownictwo administracyjne w polsce.Jednostka samorzadu terytorialnego jako inwestor
budowlany na przykladzie gminy kleszczow.Sprawcze formy popelniania przestepstwa.Przestepstwo
zabojstwa eutanatycznego.Orenstein- mitchell alexander. - prywatyzacja emerytur : transnarodowa
kampania na rzecz reformy zabezpieczenia spolecznego .Obligacje komunalne zrodlem finansowania
inwestycji samorzadu terytorialnego.Wplyw zroznicowania marek kosmetykow selektywnych w ramach
jednego koncernu na ich wizerunek w oczach konsumentow na przykladzie estee lauder i clinique.Poziom
komunikatywnosci a spiralny efekt nastepczy na przykladzie studentow wydzialu zarzadzania politechniki
czestochowskiej.Wplyw ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych na dochody gromadzone przez ii
urzad skarbowy lodz-gorna.Pozycja rady ministrow we wladzy wykonawczej w konstytucji rzeczypospolitej
polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.Rola kredytow konsumpcyjnych na przykladzie powszechnej kasy oszczdnosci
banku polskiego s.a. oddzial w lasku.Rozwod a separacja .Dzialalnosc orkiestry detej i choru meskiego w
mszanie dolnej..praca licencjacka budzet gminy .Kryminologiczne aspekty huliganstwa
stadionowego.Komunikowanie sie w organizacji na przykladzie dwoch jednostek organizacyjnych urzedu
miasta lodzi.Rola funduszy strukturalnych unii europejskiej w rozwoju organizacji i samorzadow lokalnych (na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego)..Graczyk- andrzej (ekonomia). Red. - kryzys a rozwoj zrownowazony
rolnictwa i energetyki .Pisanie prac magisterskich lodz.Rzeczowe aktywa trwale w swietle prawa
bilansowego i podatkowego.Rola i znaczenie kapitalu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Rekrutacja i
doskonalenie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy drukpol.Zarzadzanie
budzetem szkoly ponadgimnazjalnej na przykladzie powiatowego zespolu edukacyjnego w konstantynowie
lodzkim.Analiza inwestycji w gminie konopiska-inwestycje w nieruchomosci komunalne.Analiza
porownawcza rynkow pracy w krajach unii europejskiej w perspektywie strategii lizbonskiej w latach 20042008.Uwarunkowania wyboru formy ewidencji ksiegowej w malych przedsiebiorstwach..Analiza celow
strategicznych rozwoju lokalnego na przykladzie planu rozwoju gminy klobuck.praca licencjacka budzet
gminy .Wladza wykonawcza w panstwach federalnych na przykladzie republiki federalnej niemieckonfederacji szwajcarskiej i stanow zjednoczonych ameryki polnocnej..Przydatnosc rachunku kosztow
zmiennych w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Odpowiedzialnosc kontraktowa w systemie generalnego
wykonawstwa.Rola polityki regionalnej w rozwoju spoleczno-gospodarczym regionow-na przykladzie gminy
pawlowice w powiecie pszczynskim..Stasiak- andrzej. Red. - wies polska dwa lata po wstapieniu do unii
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europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem tzw..Strategie cen przedsiebiorstw produkcyjnych z branzy
techniki grzewczej w polsce.Bankowosc spoldzielcza jako zrodlo kredytowania sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Odpowiedzialnosc banku za wyplate osobie nieuprawnionej..Sprawozdawczosc finansowa
jako zrodlo informacji o kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie p.p.b. mostostal bedzin spolka
zo.o..Realizacja zadan z zakresu ubezpieczen spolecznych i ich wplyw na rozwoj firmy na przykladzie sun
garden sp. Z o.o..Zasady prawa zamowien publicznych.Pisanie prac licencjackich lodz.Kierowanie szkola
podstawowa w opatowie.Tematy prac magisterskich administracja.Motywacja pracownicza a poziom leku na
przykladzie nauczycieli.Psychologiczne mechanizmy oddzialywania reklamy - na przykladach reklamy
krajowej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Problem elastycznego
zatrudnienia a warunki rozwoju swiadczenia pracy tymczasowej na podstawie firmy randstad polska sp. Z
o.o..Rola bankow w przeciwdzialaniu zjawisku prania brudnych pieniedzy..Zawieszenie postepowania z
urzedu w procesie cywilnym.Bezrobocie oraz sposoby jego ograniczania w polsce (na przykladzie powiatu
zgierskiego).Uraz mechaniczny powstaly na skutek dzialania noza.Realizacja zasad marketingu partnerskiego
na przykladzie biura podrozy orbis travel w czestochowie.Wplyw dzialalnosci inwestycyjnej na ocene biezacej
sytuacji przedsiebiorstwa.Rola funduszy unijnych w rozwoju przedsiebiorczosci w polsce na przykladzie
wybranych firm..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw procesow restrukturyzacyjnych w przedsiebiorstwie
na jego pozycje rynkowa na przykladzie olimpia s.a..Czynniki wplywajace na skuteczna dzialalnosc
marketingowa w internecie.Obowiazki pracodawcy zwiazane z wypadkiem przy pracy .Dystrybucja herbaty
w przedsiebiorstwie zas-pol w warszawie.Rozrachunki z kontrahentami a plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie eliko p.p.u.h..Marki polskich i zagranicznych produktow w percepcji mlodych
klientow.Proces kontroli jakosci szczek hamulcowych do samochodow ciezarowych na przykladzie man star
trucks &buses sp.zo.o..Podatek od czynnosci cywilnoprawnych i oplata skarbowa jako element podatkow
posrednich polskiego systemu podatkowego.Prawne podstawy stwierdzania smierci.praca licencjacka budzet
gminy .Zastosowanie zintegrowanych systemow informatycznych w zarzadzaniu lancuchem dostaw na
przykladzie firmt coroplast sp.z o.o..Zarzadzanie produkcja i jakoscia folii z tworzyw sztucznych..Zasady
prowadzenia dzialalnosci handlowej na e-rynku.Odpowiedzialnosc cywilna lekarza oraz zakladu opieki
zdrowotnej.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane formy finansowania dzialalnosci sektora msp w
polsce..Krolestwo norwegii - misja nordycka i miejsce w strukturach europejskiego obszaru gospodarczego
(eog).Pisanie prac za pieniadze.Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia jako forma prowadzenia
dzialalnosci inwestycyjnej na ukrainie.Zarzadzanie zespolem pracowniczym a satysfakcja z pracy na
przykladzie zespolu szkol x.Wynagrodzenia jako element wydatkow sektora finansow publicznych na
przykladzie szkoly podstawowej nr 10 w gliwicach.Squeeze out jako instrument ochrony wiekszosci przed
naduzywaniem praw przez mniejszosc w spolce akcyjnej.Prawo cywilne.Audyt wewnetrzny w teorii i
praktyce.Finansowanie sektora samorzadowego na przykladzie gminy kutno i wielun.Program operacyjny
sapard oraz kredyty preferencyjne - jako zrodlo finansowania inwestycji w rolnictwie na przykladzie banku
pbh s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zabezpieczenie splaty kredytow szczegolna forma minimalizacji
ryzyka kredytowego banku..Analiza sytuacji majatkowej i finansowej- pokrycie finansowe majatku
przedsiebiorstwa na przykladzie polfy kutno s.a. w latach 2002-2004.Postepowanie odrebne w sprawie o
rozwod.Podstawowe czynniki skutecznego kierowania praca zespolowa.Zabojstwo eutanatyczne w kodeksie
karnym z 1997 r..Zarzadzanie nieruchomosciami komunalnymi w gminie lipie.Zdolnosc rozwojowa i
innowacyjnosc przedsiebiorstwa.Jak pisac prace licencjacka.Sposoby szacowania kosztow posrednich w
kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka. Praca inzynierska budownictwo.Rola
motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie przedsiebiorstwa x w opolu.praca licencjacka
budzet gminy .Ocena jakosci uslug swiadczonych przez pzu s.a..Niewaznosc decyzji administracyjnej.Prawna
ochrona granicy panstwowej w polsce .Gospodarka nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy
klobuck.Funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2008 na przykladzie osrodka
kultury w brzeszczach..Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie produkujacym lampy
samochodowe..Rola analizy finansowej przedsiebiorstwa w ocenie jego zdolnosci kredytowej na przykladzie
przedsiebiorstwa archont sa.Podsluch procesowy i operacyjny w polskim postepowaniu karnym.Czynniki
stymulujace i ograniczajace zakres i skutecznosc wdrazania logistyki w przedsiebiorstwach w
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polsce..Glapinski- adam. - meandry historii ekonomii : miedzy matematyka a poezja .Analiza plynnosci
finansowej i rentownosci hts polska.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy ze wzgledu na
funkcje.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Adopcja zagraniczna w prawie
polskim.Bankowosc elektroniczna oraz prespektywy jej rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Certyfikacja
na zgodnosc z normami iso i akredytacja - podobienstwa i roznice na przykladzie szpitala.praca licencjacka
budzet gminy .Zastosowanie baz danych w hotelarstwie.Zgoda wspolmazonka na czynnosci prawne zarzadu
majatkiem wspolnym..praca licencjacka budzet gminy .Dochody podatkowe jednostek samorzadu
terytorialnego na podstawie analizy porownawczej gminy lutomiersk i gminy wodzierady..Outsourcing praca
magisterska.Leasing jako forma finansowania inwestycji rzeczowych przedsiebiorstwa.Czynniki
determinujace sprawnosc indywidualna pracownikow w opinii kierownikow..Aspekty prawne i rachunkowe
fuzji i przejec.Wplyw stylow komunikowania sie na klimat pracy zespolu.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu
praca magisterska.Rfid jako nowoczesny system automatycznej identyfikacji.zrodla wartosci firmy.Budowa
strategii przedsiebiorstwa w oparciu o analize finansowa na przykladzie przedsiebiorstwie z branzy
spozywczej.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie nieprocesowe w sprawach dotyczacych
separacji.Podatki dochodowe od dzialalnosci gospodarczej w budzecie panstwa.Konkurencyjnosc lokaty
terminowej i funduszu rynku pienieznego z punktu widzenia gospodarstw domowych.Leasing w finansach i
rachunkowosci przedsiebiorstwa.Istota i znaczenie motywowania pracownikow na przykladzie firmy isd huta
stali czestochowa.Rekrutacja i selekcja pracownikow w alfa banku.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie przedzalni zawiercie s.a. w latach 2001-2004.Instytucja prezydenta stanow
zjednoczonych.Wdrazanie programu rozwoju obszarow wiejskich na lata 2007-2013 na przykladzie biura
wsparcia inwestycyjnego opolskiego oddzialu regionalnego.Marketing relacji z klientem na rynku uslug
ubezpieczeniowych.Metody i sposoby zarzadzania inwestycjami w sluzbie zdrowia na przykladzie
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej im. Rafala czerwiakowskiego w bielsku podlaskim
.Tokarczyk- roman andrzej - medycyna a normy : sztuka leczenia wsrod innych rodzajow sztuk .Pisanie prac z
psychologii.Dochody podatkowe budzetu panstwa w polsce w latach 2000-2007.Instytucja spolki akcyjnej w
polsce i wybranych panstwach europejskich w xviii wieku.Jakosc w relacjach z kontrahentami na przykladzie
hurtowni materialow opalowo-budowlanych.Uslugi bankowe dla rolnikow w ofercie powiatowego banku
spoldzielczego w kedzierzynie-kozlu.Emisja warrantow subskrypcyjnych inkorporujacych prawo do objecia
akcji.Komunikacja - elementem dzialan promocyjnych (na przykladzie spolki dom-bud s.j. m.t.
polgrabia).praca licencjacka budzet gminy .Organizacje uczace sie i zarzadzanie wiedza w pryzmacie firm
ubezpieczeniowych.Kotowska- irena e. Red. - strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywnosci
zawodowej kobiet w polsce .Odzwierciedlenie zasobow niematerialnych przedsiebiorstwa w
sprawozdaniach finansowych.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie lentex s.a..Penalizacja
zachowan typowych dla molestowania- molestowania seksualnego i mobbingu w miejscu pracy..Programy
pomocowe ue dla obszarow wiejskich na przykladzie gminy klobuck.Obowiazek swiadczenia pomocy
lekarskiej na podstawie art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.Analiza efektywnosci
funkcjonowania instytucji finansowo-kredytowej na przykladzie skok stefczyka.Wykorzystanie technologii
open source w firmie produkcyjnej.Reforma konstytucyjna w zjednoczonym krolestwie wielkiej brytanii i
irlandii polnocnej. Wybrane zagadnienia..Zgolak-nafalska- monika. - porownanie wybranych polskich i
niemieckich materialnoprawnych regulacji dzialania na gmo w sy.praca licencjacka budzet gminy
.Cywilnoprawna ochrona korespondencji.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym ( na przykladzie banku
zachodniego wbk s.a. ).Nienalezyta obsada sadu jako bezwzgledna przyczyna odwolawcza na tle zasady
uczciwego procesu.Promocja w branzy drzewnej na przykladzie phu konar.Problematyka czynu
ciaglego.Dzialalnosc kredytowa banku komercyjnego na przykladzie ing banku slaskiego sa w latach 20062014.Wplyw orzecznictwa ets na praktyke stosowania prawa podatkowego w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza przychodow z tytulu podatku od towarow i uslug na przykladzie wybranego urzedu
skarbowego.Zasady funkcjonowania sportu w swietle nowych regul prawnych.Wplyw planu
zagospodarowania przestrzennego na wartosc nieruchomosci na przykladzie rawy mazowieckiej.praca
licencjacka budzet gminy .Rola bieglego rewidenta w identyfikowaniu bledow w sprawozdawczosci
finansowej..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie badan neuromarketingowych w kreacji
..
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przekazow reklamowych.Zarzadzanie szkola wobec szczegolnych potrzeb edukacyjnych uczniow: rozumienie
roli zawodowej a zaangazowanie nauczycieli w prace z uczniami dyslektycznymi..Pozytywizm prawniczy w
pracach czeslawa martyniaka.Pomoc spoleczna jako zadanie samorzadu terytorialnego - zalozenia i
realizacja.Umowa przedwstepna zobowiazujaca do zawarcia umowy sprzedazy nieruchomosci po nowelizacji
kodeksu cywilnego..praca licencjacka budzet gminy .Eksport jako czynnik rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw.Srodki promocji produktu w internecie.Innowacyjne metody identyfikacji produktow jako
narzedzie wspomagajace integracje lancucha dostaw.Internetowe biura podrozy. Perspektywy rozwoju
polskiego rynku turystycznego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Okazanie w
krakowie - srodmiesciu w latach 2004-2006.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie wizerunku
pracodawcy (na przykladzie firmy google).Zawieszenie i umorzenie ogolnego postepowania
administracyjnego..Sadowa kontrola administracji w sprawach wywlaszczeniowych.Zarzadzanie produkcja
szkla.Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorzadu terytorialnego a doswiadczenia gminy
miejskiej jaroslaw w jej konstruowaniu..Sadowa ochrona posiadania.System ksztalcenia artystow baletu w
polsce.Znaczenie motywowania w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu
ubezpieczen spolecznych - oddzial w piotrkowie trybunalskim.Zbilansowana karta wynikow jako system
pomiaru i doskonalenia kapitalu intelektualnego w szpitalu.Problematyka dyspozycyjnosci w jurysdycyjnym
postepowaniu administracyjnym.Gospodarka finansowa w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy rzeczyca w latach 2007-2009.Nabycie prawa wlasnosci przez zasiedzenie.Przeszukanie w
procesie karnym.Realizacja i ocena strategii marketingowych w firmie handlowej.Seminarium ii st. - prawo
unii europejskiej.Projekt wdrozenia systemu haccp na przykladzie stolowki prowadzonej przez firme
x.Australia w ofertach biur turystycznych w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie klientow
jako czynnik strategii sprzedazowej organizacji.Organy ochrony granic ii rzeczpospolitej..Programy
zorientowane na male i srednie przedsiebiorstwa w strategii pko bp s.a..Centra logistyczne jako czynnik
rozwoju gospodarczego i przestrzennego w regionie (na przykladzie regionu lodzkiego).Efekty dostosowania
polskiego rolnictwa do standardow unii europejskiej na przykladzie gospodarstw szkolkarskich wojewodztwa
lodzkiego..praca licencjacka budzet gminy .Prawo jako fundament cywilizacji lacinskiej w mysli feliksa
koniecznego.Wplyw instrumentow unii europejskiej na rozwoj przedsiebiorczosci w wojewodztwie
podlaskim w latach 2007-2013.Analiza finansowa dzialalnosci spolki apator s.a..Urlopy pracownicze
zwiazane z wypelnianiem obowiazkow rodzicielskich.Przyczyny niewaznosci postepowania
cywilnego.Europejski fundusz spoleczny jako istotny czynnik ksztaltowania poziomu bezrobocia..Wykrywanie
trucizn w zwlokach ludzkich.Wplyw czlonkowstwa polski w unii europejskiej na funkcjonowanie malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie badanego przedsiebiorstwa..Marka produktu luksusowego jako
element ksztaltujacy przewage konkurencyjna przedsiebiorstwa.Rola kredytow hipotecznych w finansowaniu
budownictwa mieszkaniowego na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego s.a..Transfer
nowych technologii w polskim sektorze rolnym - proba identyfikacji zjawiska.Sekurytyzacja w prawie
polskim. Zmiany niezbedne- aby stala sie ona potencjalnie atrakcyjnym sposobem finansowania.Analiza
sprawozdania finansowego jako element oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa spoldzielczego na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej storczyk w lodzi.Wykorzystanie zabytkow architektury obronnej dla
potrzeb turystyki na przykladzie twierdzy przemysl.Identyfikacja przeszkod w procesie miedzynarodowej
integracji krajow arabskich na przykladzie partnerstwa eurosrodziemnomorskiego.Korupcja w polskim
prawie karnym- zagadnienia wybrane.praca licencjacka budzet gminy .Zbior prac magisterskich.Augustynanna (nauki ekonomiczne). Red. - fundusze europejskie w polityce spojnosci .Odstepstwa od zasady
rownego traktowania kobiet i mezczyzn w zatrudnieniu ze wzgledu na plec w prawie europejskim.Odrebna
wlasnosc obiektow budowlanych w swietle rzadowego projektu zalozen projektu ustawy o odrebnej
wlasnosci obiektow budowlanych z dnia 3 listopada 2010 r..praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie
dzialalnosci przedsiebiorstwa-niekonwencjonalne zrodla kapitalu.Rozgraniczenie nieruchomosci w polskim
systemie prawa administracyjnego i cywilnego.praca licencjacka budzet gminy .Prawo wlasciwe dla deliktu
internetowego.praca licencjacka budzet gminy .Innowacje w systemach automatycznej
identyfikacji.Motywacja personelu medycznego na przykladzie placowki sluzby zdrowia w krakowie.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie procesami logistycznymi na podstawie dzialalnosci przedsiebiorstwa
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x.Rozwiazania alternatywne warstw scian i stropow przy ograniczonych kosztach dla budynkow mieszkalnych
praca inzynierska budownictwo.Dzialalnosc banku ing bank slaski s.a. w zakresie kredytow hipotecznych w
latach 2005-2007.Niedzielski- piotr. Red. - nauka - innowacje - gospodarka : sooipp annual-2007 .Regulacja
normatywna praw dziecka.Metody wykrywania nieszczerosci.praca licencjacka budzet gminy .Atrakcyjnosc
turystyczna katalonii w opinii polakow.praca licencjacka budzet gminy .Ograniczenie korzystania z
nieruchomosci w zwiazku z ochrona srodowiska.Kredyt jako zrodlo finansowania podmiotow gospodarczych
w polsce w latach 2007-2012.Odpowiedzialnosc za zobowiazania zaciagniete przez jednego z malzonkow
pozostajacych w ustroju ustawowym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji np. Philips lighting
pabianice s.a. jako element nowoczesnego zarzadzania na przykladzie philips lighting pabianice
s.a..Znaczenie szkolen pracowniczych w rozwoju zasobow ludzkich na podstawie p.h.u. bilex sp. Z o.o..Wplyw
funduszy unijnych na rozwoj spoleczno - gospodarczy wojewodztwa opolskiego..Rola venture capital w
finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.Akt administracyjny i jego rodzaje..Pisanie prac.Materialne
instrumenty motywowania pracownikow.Ocena zrodel finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
wojewodztwie opolskim w latach 2005-2010.Problematyka maloletniego cudzoziemca w polskim systemie
prawa administracyjnego.Wplyw rewolucji w tunezji na dzialalnosc biura podrozy oasis tours sp. Z o.
O..Rachunkowosc praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie i organizowanie
przedsiebiorstwa branzy maszynowej w specjalnej strefie ekonomicznej na przykladzie firmy voest - alpine
technika gornicza i tunelowa sp. Z o.o..Przykladowa praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Proba
budowy efektywnego portfela akcji notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Promocja
turystyki industrialnej. Szansa dla slaska.Zakaz wstepu na impreze masowa jako srodek karny.Organizacja
spedycji na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze strukturalne ue jako zrodlo
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Koncepcja kaizen w rachunkowosci i zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Determinanty procesu formowania sie zeznan swiadka a wybor taktyki przesluchania w
postepowaniu przygotowawczym.Ewidenencja i rozliczenie kosztow w gospodarstwie pomocniczym
jednostki budzetowej.Just in time jako metoda zarzadzania przez jakosc na przykladzie firmy gallaher polska
sp. Z o.o..Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie na przykladzie wybranych spolek
gieldowych.Motywowanie pracownikow poprzez place na przykladzie firmy patrol.Wykorzystanie wybranych
programow informatycznych do rozwiazywania problemow logistycznych..Model przedsiebiorstwa
optymalizujacego proces handlu w warunkach rosnacej konkurencji.Ocena wynikow finansowych
przedsiebiorstwa flora sp z o.o..Odpowiedzialnosc karna za wypadki sportowe.ryzyko sportowe w polskim
prawie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Assessment centre/development centre jako narzedzia
oceny potencjalu ludzkiego.Prasa bezplatna oraz jej rola na rynku reklamy.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Marketingowe zarzadzanie malym i srednim przedsiebiorstwem na
przykladzie firmy kra-bin.Wplyw stylu przewodzenia szefa na zachowania podwladnych.Pisanie prac
licencjackich forum.Komunikowanie sie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na podstawie badan
empirycznych przeprowadzonych w firmie get consulting sp. Z o.o. W opolu)..Bariery komunikacyjne w
organizacji (na przykladzie alpha technology sp. Z o.o.).praca licencjacka budzet gminy .Sklepy internetowe
w polsce jako kanal dystrybucji produktow i uslug.Male i srednie przedsiebiorstwa na rynku uslug transportu
drogowego.Jakosc produktow bankowosci elektronicznej na przykladzie doswiadczen pa-co-banku w
pabianicach.Instytucja separacji w polskim prawie cywilnym.Niedostosowanie spoleczne a przestepczosc i
zachowania dewiacyjne dzieci i mlodziezy.Opodatkowanie osob duchownych w polsce po 1989 roku.System
ustrojowy i instytucjonalny unii europejskiej w pbliczu reform dokonanych przez traktat z lizbony..praca
licencjacka budzet gminy .Problematyka aborcji w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw
czlowieka.Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewnosci na przykladzie procesu decyzyjnego w
firmie sajt development.Proces zakladania dzialalnosci gospodarczej i jego zlozonosc na przykladzie
lpg.Wplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych na rozwoj specjalnych stref ekonomicznych w chinskiej
republice ludowej.Zarzadzanie przez podatki na przykladzie miasta lodzi.System promocji a wzrost
efektywnosci przedsiebiorstwa..Dzialanie produktem na rynku wyrobow tytoniowych na przykladzie firmy
carmen.Wplyw znakow ekologicznych umieszczonych na opakowaniach jednostkowych na decyzje nabywcze
konsumentow indywidualnych (na przykladzie jogurtow).Aspekty wspolpracy miedzynarodowej w realizacji
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projektu inwestycyjnego w pge elektrowni belchatow.Wybrane filozoficzne koncepcje uzasadniania
wlasnosci intelektualnej.Organizacja i finansowanie ubezpieczenia spolecznego
rolnikow.Ludobojstwo.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza pracownika w razie wyrzadzenia szkody osobie
trzeciej .Problemy wyceny w procesach fuzji i przejec.Pisanie prac poznan.Dozwolony uzytek prywatny w
kontekscie rozwoju nowych technologii.Rola funduszy strukturalnych i polityki rolnej w rozwoju
wojewodztwa mazowieckiego.Zarzadzanie czasem wolnym uczniow: motywy organizacji zajec
pozalekcyjnych- a ich wartosc edukacyjna.Dzialalnosc gospodarcza osob zagranicznych w polsce.Perspektywy
rozwoju warszawskiej gieldy papierow wartosciowych w warunkach globalizacji rynkow
kapitalowych.Gilejko- leszek. Ed. By - employment in the public sector : poland against the background of the
eu : reports realised wit.Strategie finansowe w polityce inwestycyjnej gminy..Sposoby podjecia ryzyka
terroryzmu-doswiadczenia zagranicznego i polskiego rynku ubezpieczen..Rola zakladu ubezpieczen
spolecznych w nowym systemie emerytalnym.Opodatkowanie factoringu podatkiem od towarow i uslug w
polskim porzadku prawnym na tle dyrektyw ue.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc wykonywania
zadan statutowych przedsiebiorstwa cieplowniczego- a organizacja procesu produkcji i dystrybucji
ciepla.Przeszkody malzenskie w swietle prawa kanonicznego kosciola katolickiego..Przestepczosc nieletnich i
resocjalizacja w polsce.Zezwolenia a dzialalnosc regulowana jako sposoby reglamentacji dzialalnosci
gospodarczej przedsiebiorcy.Outsourcing pracowniczy na przykladzie firmy uslugowej i
produkcyjnej..Prewencja kryminalna jako instrument walki z przestepczoscia nieletnich.praca licencjacka
budzet gminy .Stres i wypalenie zawodowe na przykladzie zalogi przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet
gminy .Obsluga klienta na podstawie przedsiebiorstwa swiadczacego uslugi internetowe.Nieprawidlowosci w
funkcjonowaniu sfery budzetowej w polsce na przykladzie gospodarstw pomocniczych.Marketing - mix w
przedswiatecznej walce o klienta.Zakres odpowiedzialnosci podatkowej osoby fizycznej jako podatnika w
ordynacji podatkowej.Podatek akcyzowy w obrocie paliw w polsce.Marketingowo - logistyczne zarzadzanie
przedsiebiorstwem na przykladzie pkn orlen.Strategia zarzadzania kapitalem obrotowym netto na
przykladzie orbis s.a..Zasada legalnosci a zwiazanie organow administracji wyrokami sadow
administracyjnych.Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja w swietle przepisow prawa
miedzynarodowego publicznego.Funkcje produktu w marketingowym zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie remo swiat spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Analiza szkolen jako sposob
przeciwdzialania bezrobociu na podstawie powiatowego urzedu pracy w kutnie.Badania empiryczne
procesow rewaloryzacyjnych z przykladem analizy czasu pracy przy odnowieniu praca inzynierska
budownictwo.Sposoby podwyzszenia kapitalu zakladowego w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ekspertyza
informatyczna..Adaptacja oraz rozwoj korporacji w zmiennym otoczeniu poprzez ewaluacje struktur i praktyk
zarzadczych.Sklep internetowy.Gospodarka przestrzenna samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy
popow.Wykorzystanie wybranych elementow promocji mix w dzialalnosci przedsiebiorstwa branzy
sanitarnej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnianie osob skazanych na
kare pozbawienia wolnosci a prawo pracy.Praktyka okresowych ocen pracowniczych na przykladzie instytucji
pomocy spolecznej.Innowacje-wspolczesna droga do rozwoju przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet
gminy .Dozor jako istotny element probacji.Istota procesow logistycznych w eksporcie przedsiebiorstwa
x..Mediacja w sprawach cywilnych.Analiza kosztow na podstawie sprawozdan sporzadzanych w
przedsiebiorstwie.Glowne elementy dystrybucji i ich wspolzaleznosc w procesach logistycznych..Rozliczenie
podatku dochodowego od osob fizycznych na przykladzie gminy osjakow w latach 2007 - 2009.Rynek
ubezpieczen majatkowych w polsce.Uwarunkowania efektywnosci realizacji funkcji personalnej we
wspolczesnym przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Ustrojowa zasada demokracji
bezposredniej.Analiza efektywnosci finansowego zasilania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw.Kredyty w rachunkowosci banku.Rfid jako innowacujne narzedzie logistyki w
przedsiebiorstwie.Zasiedzenie jako pierwotny sposob nabycia prawa wlasnosci.praca licencjacka budzet
gminy .Czynniki motywujace i demotywujace pracownikow przedsiebiorstwa artfol.Obrot nieruchomosciami
stanowiacymi wlasnosc jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie gminy klucze w latach 2006 2008.Jedrzejczyk- marcin. - kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartosci ekonomicznych w gospodarce
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.Kategoryzacja jako miernik jakosci uslug hotelarskich.Dostosowanie potrzeb ochrony srodowiska do
standardow u. E. Na przykladzie stora enso poland s.a..Jakosc uslug w ubezpieczeniach majatkowych na
przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen s.a..Klamstwo w procesie rekrutacji.Kompetencje
menedzera hotelu..Metody adaptacji pracownikow w wybranym banku.Ewolucja zasady pierwszenstwa
prawa wspolnotowego w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu sprawiedliwosci oraz sadow i
trybunalow konstytucyjnych panstw czlonkowskich.Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen
pienieznych na podstawie oferty banku pko bp.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja modelu
zatrudnienia tymczasowego w polskim prawie pracy.Interpretacja i analiza sprawozdania finansowego banku
na przykladzie banku ochrony srodowiska.Ocena plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie elektrometal
s.a..Czynniki determinujace sprawnosc indywidualna pracownikow w opinii kierownikow..Marketing
polityczny w prezydenckich kampaniach wyborczych na przykladzie kampanii wyborczej w polsce w 2005
r.Metody zatrzymywania w firmie pracownikow sprzedazy.Wykorzystanie narzedzi bankowosci
elektronicznych w polskich bankach komercyjnych na przykladzie mbanku.Zarzadzanie preorientacja
zawodowa w gimnazjum.Pozycja prawna narodowego banku polskiego w aspekcie integracji ze strukturami
europejskiego systemu bankow centralnych.Kreowanie wizerunku osrodka kultury na przykladzie centrum
kultury i sztuki w polancu..Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajow podatkowych.Sytuacja
prawna destynariusza zakladu..Akcje jako alternatywna forma pozyskiwania kapitalu.Stres organizacyjny a
wypalenie zawodowe w swietle badan wlasnych.Eksploatacja maszyn i urzadzen przy produkcji workow na
smieci.Zakres swobody wyboru prawa.Daktyloskopia jako jeden z dzialow techniki kryminalistycznej w
identyfikacji sprawcow wlaman.Finansowanie oswiaty na przykladzie urzedu gminy oraz urzedu miasta
zdunska wola.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na podstawie przedsiebiorstwa hutniczego.Negocjacje
jako sposob radzenia sobie z konfliktem.Rekrutacja i szkolenie personelu jako czynnik tworzenia sukcesu
firmy na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Dyskusja w pracy magisterskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie kapitalem ludzkim z wykorzystaniem technologii
informatycznej.Rynek kontraktow futures w polsce. Zastosowanie strategii inwestycyjnych opartych na
rekomendacjach gieldowych.Silka- piotr. - potencjal innowacyjny wybranych miast polski a ich rozwoj
gospodarczy .Promocja jako istotny czynnik rozwoju miasta czestochowy.Zapasy w ocenie kondycji
finansowej przedsiebiorstwa x..Marketing filmowy: analiza porownawcza form promocji filmow fabularnych
na podstawie filmow„1920. Bitwa warszawska” i „roza”.Zrownowazona karta dokonan jako instrument
rachunkowosci zarzadczej na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Ochrona interesow
konsumentow w umowach zawieranych przez internet.Przepisywanie prac magisterskich.Wplyw kryzysu
finansowego na dzialalnosc kredytowa banku.praca licencjacka budzet gminy .More economic approach bardziej ekonomiczne podejscie do europejskiego prawa antymonopolowego.Specyfika programow
lojalnosciowych na rynku b2c w sektorze bankowym.Placa jako glowny element motywujacy pracownikow
produkcyjnych.Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw.Analiza i ocena zintegrowanego systemu
zarzadzania hotelem hogatex starlight - front office..Dzialalnosc osrodka pomocy spolecznej na przykladzie
miejsko gminnego osrodka pomocy spolecznej w woznikach w latach 2003-2005.Centra logistyczne jako
element infrastruktury transportowej na przykladzie regionu lodzkiego.Analiza procesu odzyskania kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie arelan s.a...Przedmiotowy zakres stosowania wybranych
ustawowych praw pierwokupu.Telepraca jako nowoczesna forma zatrudnienia (na podstawie ragnarson sp. Z
o.o.).Procedura przygotowania i oceny wniosku o dofinansowanie projektu w systemie wdrazania funduszy
europejskich w polsce .Zobiektywizowane metody oceny zdolnosci kredytowej.Analiza rynku kart platniczych
w polsce na przykladzie powszechnej kasy oszczednosciowej b.p s.a..Kwalifikacja prawna i charakter spolki
cichej na tle przepisow regulujacych stosunek spolki cywilnej.Instytucja pytan prawnych do trybunalu
konstytucyjnego na tle porownawczym.Zarzadzanie kosztami wynagrodzen w jednostkach sektora finansow
publicznych na podstawie zespolu gimnazjalno-szkolno-przedszkolnego w lasowicach wielkich.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Transakcje z inwestorem w spolce kapitalowej ujecie bilansowe i podatkowe.Wartosc godziwa w sprawozdawczosci finansowej w warunkach kryzysu na
rynkach kapitalowych.Analiza i ocena systemu motywacyjnego w firmie eldom.Wypalenie zawodowe a
postawy do pracy wsrod pracownikow ochrony zdrowia.Reklama praca magisterska.praca licencjacka budzet
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gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zewnetrzne zrodla finansowania jednostek samorzadu
terytorialnego.Biuletyn informacji publicznej w gminach wiejskich wojewodztwa opolskiego..Wplyw
inwestycjii modernizacyjnej na wartosc nieruchomosci.Rfid jako innowacujne narzedzie logistyki w
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Rodzaje motywacji pracownikow sprzedazy
bezposredniej.Strategie produktowe przedsiebiorstw miedzynarodowych (na przykladzie caparol polska- sp.
Z o.o.).praca licencjacka budzet gminy .Wybrane moduly komputerowego wspomagania zarzadzania
przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa spolki eurocash.Przeksztalcanie
przedsiebiorstwa w organizacje uczaca sie.Pracoholizm a wypalenie zawodowe na przkladzie wspolczesnych
organizcji korporacyjnych.Wdrazanie systemow wspierajacych zarzadzanie magazynem na przykladzie
aplikacji ifs.Rfid jako innowacujne narzedzie logistyki w przedsiebiorstwie.Polityka inwestycyjna jednostek
samorzadu terytorialnego sredniego szczebla na przykladzie powiatu wadowickiego.Postepowanie
mediacyjne przed sadami administracyjnymi.Wszczecie postepowania egzekucyjnego.Analiza finansowa
spolki na przykladzie polfa kutno s.a..Aspekt spoleczny w procesach rewitalizacji.praca licencjacka budzet
gminy .zrodla finansowania zadan oswiatowych w gminie.Podatek dochodowy od osob fizycznych w spolce
jawnej.Nadzor nad dzialalnoscia bankow w polsce.Rola normalizacji w zarzadzaniu jakoscia z przykladami
zastosowan w wybranych dziedzinach dzialalnosci gospodarczej.Znaczenie analizy finansowej w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem monopolistycznym.Zjawisko przestepczosci zorganizowanej w polsce oraz w wybranych
krajach swiata.praca licencjacka budzet gminy .Pawlak- karolina. - konkurencyjnosc polskiego sektora rolnospozywczego w handlu z krajami unii europejskiej .Znaczenie podatkow lokalnych regulowanych ustawa o
podatkach i oplatach lokalnych w dochodach gminy na przykladzie gminy konstantynow lodzki..Mozliwosc
wykorzystania spa i wellness na terenie wojewodztwa malopolskiego do regeneracji sil
psychofizycznych..Fundusze uniii europejskiej szansa wzmocnienia rolnictwa na przykladzie programow
pomocniczych dla obszarow wiejskich.Proces podejmowania decyzji przez klientow instytucjonalnych na
przykladzie sektora budownictwa.Wynagradzanie pracownikow w teorii i praktyce gospodarczej.praca
licencjacka budzet gminy .Ryzyko kredytowe w swietle nowej bazylejskiej umowy
kapitalowej..Rozporzadzenie oproznionym miejscem hipotecznym.Rola kapitalu zagranicznego w polskim
sektorze bankowym..Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej firmy na przykladzie poldim
s.a..Wozniak- beata. - bezrobocie rownowagi i nierownowagi a polityka panstwa wobec rynku pracy .Kredyt
jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie lukas banku.Lapownictwo w
polskim prawie karnym.Polityka zatrudnienia wspolczesnych organizacji w oczach kandydatow do
pracy.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow miesnych aleksandria.Rozwoj
gospodarczy a procesy integracyjne.Wykorzystywanie funduszy unijnych w gospodarce gminy.Polityka
wynagrodzen w polsce i w wybranych krajach unii europejskiej.Analiza finansowa spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia- z ilustracja na przykladzie.The customer service as provided nowadays in gastronomic
places.Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce w swietle art. 231 k.p..Leasing nieruchomosci: skutki
bilansowe i podatkowe.Zasadnosc uregulowania w polskim systemie prawa problematyki umow
koncernowych o porzadkowanie.Wplyw kodeksu dobrych praktyk na ksztaltowanie prawidlowych relacji
inwestorskich..Mobbing praca licencjacka.Rynek funduszy venture capital w polsce.Problematyka
zatrudniania menedzera w zarzadzie spolki kapitalowej ze szczegolnym uwzglednieniem pojecia kontraktu
menedzerskiego.Perspektywy zatrudnienia w swiadomosci studentow szkol wyzszych..Umowy
ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdow mechanicznych.Nosecka- bozena. - wybrane aspekty
konkurencyjnosci rolnictwa .Szczupaczynski- jerzy. - wladza a moralny wymiar przywodztwa .Doktryna
infrastruktury kluczowej w swietle zasady swobody umow.Nowoczesne metody i koncepcje zarzadzania
szansa konkurencyjnosci przedsiebiorstw - studium przypadku w warunkach polskich.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w jednostkach samorzadu terytorialnego (na przykladzie powiatu
rawskiego).Style kierowania a motywowanie pracownikow w firmie farmaceutycznej blau farma.Tozsamosc
przeszkod malzenskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy .Umowa o
arbitraz.Ewolucja poziomu jakosci uslug swiadczonych przez port lotniczy lodz im. W.reymonta i jego wplyw
na rozwoj regionu.Jedrzejczyk- waldemar. - intuicja jako kompetencja menedzerska w teorii i praktyce
zarzadzania przedsiebiorstwem .Srodki pochodzace ze zrodel unijnych i ich znaczenie dla wojewodztwa
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lodzkiego.Administracyjnoprawne zagadnienia funkcjonowania podmiotow gospodarczych w gminie
zawadzkie na przykladzie wybranych spolek kapitalowych.Finansowanie inwestycji na rynku
nieruchomosci.Dyskusja w pracy magisterskiej.Corporate social responsibility a wynik finansowy banku
spoldzielczego.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty wsparcia eksportu w ramach funduszy
strukturalnych w latach 2004-2005.Kompensacja szkody niemajatkowej wyniklej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowiazania.Strategia rozwoju jako narzedzie budowania przewag
konkurencyjnych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w malych przedsiebiorstwach w sektorze uslug fryzjerskokosmetycznym na terenie opola w xxi wieku..Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji
wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji..Udzial rachunkowosci w procesie naliczania podatku od
wynagrodzen..Koncepcja logistyki w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie firmy p.u.h. uni max
(mhotel).Dozwolony uzytek prywatny jako ograniczenie autorskich praw majatkowych .Wykorzystanie
srodkow pomocowych unii europejskiej na budownictwo drogowe w rzeszowie..Projekt budynku o niskim
zapotrzebowaniu na energie lub cieplo do ogrzewania praca inzynierska budownictwo.Rozwoj oraz strategie
handlu internetowego.Polityka pieniezna narodowego banku polskiego a inflacja w polsce w latach 20052010.Rynek pracy jako zrodlo pozyskiwania kapitalu ludzkiego na przykladzie lokalnego rynku
pracy.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo o kondycji przedsiebiorstwa x w dobie kryzysu
gospodarczego.Specyfika przekazow reklamowych w zaleznosci od ich funkcji - analiza porownawcza w
opaciu o wybrane media i nosniki.Metody wyceny wartosci przedsiebiorstwa.Rola zarzadzania logistycznego
w realizacji uslugi cash handling na przykladzie koncesjonowanego biura ochrony servo.Reit - real estate
investment trust.Strategia rozwoju malego przedsiebiorstwa- na przykladzie p.p.h.u. j.slomczewska sp. Z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Prawo finansow publicznych.Ocena poziomu i struktury wypadkowosci
na przykladzie jurajskiej spoldzielni pracy..Prawa i obowiazki pracownika tymczasowego.Sprawozadnia
finansowe jako podstawa oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki
prinplast.Chorobliwe zapracowanie czy zdrowe zaangazowanie - pracoholizm w opinii pracownikow.Techniki
wewnetrznej komunikacji a skutecznosc zarzadzania projektami w firmach informatycznych.Systemy
ergonomii i zabezpieczenia bhp w zakladzie produkujacym wode mineralna.Analiza porownawcza kredytow
dla msp na przykladzie oferty wybranych bankow komercyjnych.Badania gruntow organicznych jako
uszczelnien skladowisk odpadow. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Zabojstwo
eutanatyczne (eutanazja).Ryzyka w dzialalnosci banku spoldzielczego na podstawie bszl leczyca..Strategia
marketingowa przedsiebiorstwa (na przykladzie zakladu konstrukcji stalowych z-1 zugil s.a.).Zabojstwa w
ujeciu karnoprawnym.Zarzadzanie jakoscia procesow logistycznych.Bariery prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej na jednolitym rynku unii europejskiej.System autostrad w niemczech jako modelowy przyklad
rozwiazan infrastruktury drogowej.Analiza wydatkow budzetu gminy klobuck w latach 20072011.Bezpieczenstwo i porzadek publiczny w konstytucji stanow zjednoczonych ameryki polnocnej..Budzet
gminy.Pierwsze konstytucje. Konstytucja stanow zjednoczonych ameryki polnocnej 1787 i konstytucja 3 maja
1791 r..Regionalne uwarunkowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw - na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.Rzecznik praw obywatelskich.Rekrutacja i adaptacja pracownikow w firmie
produkcyjnej i uslugowej na przykladzie gomma czestochowa i oksir koniecpol.Prace podyplomowe.Spolki
jako forma prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w polsce- ze szczegolnym uwzglednieniem spolki z o.o. Na
przykladzie miejskiego zakladu komunikacyjnego w opolu.praca licencjacka budzet gminy .Dlug publiczny
polski w kontekscie pogladow przedstawicieli wybranych szkol ekonomicznych na temat
interwencjonizmu..Sposoby motywowania ludzi do pracy na przykladzie firmy x.Emisja akcji jako narzedzie
zmiany struktury kapitalow na przykladzie spolki dolnoslaskie surowce skalne s.a..Prace licencjackie
przyklady.Sektor uslug przewozow kolejowych w polsce po uzyskaniu czlonkostwa w unii europejskiej.Wplyw
struktury finansowania na wartosc przedsiebiorstw w polsce..Placowe i pozaplacowe czynniki motywacji
pracowniczej na przykladzie cukrowni lesmierz s.a..Rola jakosci dostaw na przykladzie aso zup lp
citroën.Pisanie prac gdansk.Znaczenie kwalifikacji zawodowych w procesie rekrutacyjnym na przykladzie
wybranych firm regionu radomszczanskiego..Etyczne i prawne granice eksperymentu medycznego.Instytucja
swiadka incognito w polskim procesie karnym.Analiza lancucha wartosci na przykladzie polskiego koncernu
miesnego duda sa.Wschodzace rynki afryki - czy maja szanse dolaczyc do bric?.Krakowski park
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technologiczny jako przyklad rozwiazania modelowego.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
rachunkowosci zarzadczej we wdrazaniu strategicznej karty wynikow w jednostce samorzadu
terytorialnego.Pojecie i konstrukcja prawna pieniadza elektronicznego.Spoldzielczosc mieszkaniowa w
polsce w latach 2000-2009 na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej leczycanka w leczycy.Pisanie prac
licencjackich opinie.Nieetyczne zachowania pracownikow a zarzadzanie personelem.Ekonomia behawioralna
w odniesieniu do rynku nieruchomosci.Zawieszenie postepowania sadowoadministracyjnego.Analiza
porownawcza ofert bankow elektronicznych i tradycyjnych.Gotowe prace inzynierskie.Pozycja wladzy
wykonawczej w systemie ustrojowym stanow zjednoczonych ameryki.Zarzadzanie gminnymi zasobami
nieruchomosci na przykladzie gminy lewin brzeski.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dekret z dnia 13 czerwca 1946 roku o przestepstwach szczegolnie
niebezpiecznych w okresie odbudowy panstwa(maly kodeks karny).Strategia rozwoju gminy pietrowice
wielkie.Bakowska- katarzyna - kraje azji : korea poludniowa- malezja- wietnam : rynki zagraniczne dla
polskiego biznesu .Analiza produktu na przykladzie przedsiebiortwa produkcyjnego kora.Promocja na rynku
sokow i napojow (na przykladzie firmy dr witt).praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc gospodarcza osob
fizycznych w polsce - uwarunkowania prawno-podatkowe a system rachunkowosci.Odpowiedzialnosc
materialna pracownika w prawie pracy.Kobieta jako sprawca przestepstwa z art. 148 kodeksu karnego.The
cultural profile of poles in the context of cross-cultural management.Wykorzystanie bankowosci
elektronicznej w uslugach bankowych na przykladzie pko b.p. s.a..Marketing uslug publicznych na
przykladzie gminy opatow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczno-finansowa spoldzielni na
przykladzie jogo lodzkiej spoldzielni mleczarskiej w latach 2002-2005.Status prawny cudzoziemca w
rzeczypospolitej polskiej.Trasy dydaktyczne w rejonie ojcowskiego parku narodowego.Wybrane zagadnienia
polityki zatrudnienia na przykladzie firmy --krogal w glucholazach.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Pawlowicz- leszek (ekonomia). Red. - polska wobec integracji rynku finansowego w
unii europejskiej .Komunikacja zorientowana na klienta w organizacji na podstawie przedsiebiorstwa pzu
s.a..Znaczenie motywacji w funkcjonowaniu urzedu gminy maslowice.Ochrona funkcjonariusza publicznego
w panstwie obywatelskim.Skuteczne metody pozyskiwania zasobow ludzkich w organizacji.Analiza metod
przeciwdzialania bezrobociu na lokalnym rynku pracy w obrebie powiatowego urzedu pracy w
klobucku.praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja niewerbalna w negocjacach handlowych.Status i
kompetencje zarzadu spolki akcyjnej..Pisanie prac magisterskich szczecin.Pisanie prac pedagogika.Dochody i
wydatki budzetu gminy na przykladzie gminy opoczno.Wlodarczyk- robert wojciech. - rynek pracy a szoki
asymetryczne w unii monetarnej : na przykladzie unii gospodarczej i walutow.Budzet gminy mstow w latach
2003-2010.Analiza sytuacji finansowejelektrowni polaniec s.a. - grupy electrabel w latach 20012005.Stosunki transatlantyckie - polski punkt widzenia.Natychmiastowa wykonalnosc wyroku.Kredyt jako
instrument finansowania budownictwa mieszkaniowego w polsce (na przykladzie oferty banku pko bp
sa).Wplyw wydatkow na system oswiaty i jej funkcjonowanie na jakosc zasobow ludzkich w
jst..Przeciwdzialanie nadmiernej koncentracji przedsiebiorstw jako skuteczny srodek ochrony unijnego
zakazu ograniczania konkurencji.Kontrakty dlugoterminowe w prawie bilansowym i podatkowym.Budowa
kampanii reklamowej i jej egzemplifikacja.Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy sluzby wieziennej a
realizacja celow kary pozbawienia wolnosci.Dopuszczalnosc wznowienia procesu cywilnego.Polityka
mlodziezowa unii europejskiej w latach 2000 - 2009.Analiza i ocena markowego produktu turystycznego na
przykladzie atrakcji turystycznych gminy olsztyn..Marketing i przedsiebiorczosc w zarzadzaniu kanalami
dystrybucji zaopatrzenia w sprzet medyczny w wojewodzkim szpitalu zespolonym w czestochowie.Instytucja
indywidualnych interpretacji przepisow prawa podatkowego.Rola zarzadzania strategicznego w rozwoju
przedsiebiorstwa.Polityka mediow- media w polityce. Techniki marketingowe stosowane przez prase w
kontekscie informowania o polskich politykach..Pion cywilny i polityczny polskiego panstwa
podziemnego..Zintegrowane systemy zarzadzania w zakladzie produkcyjnym na przykladzie belos s.a. w
bielsku-bialej.Analiza porownawcza wykorzystania srodkow unii europejskiej dla rozwoju wybranych gmin w
latach 2006-2009.Ustalenie wynkiu finansowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Projekt budynku o niskim zapotrzebowaniu na energie lub cieplo do ogrzewania praca
inzynierska budownictwo.Ocena srodowiska pracy oraz stosowanych technicznych srodkow bhp w
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przedsiebiorstwie przemyslu metalowego..Dozwolona krytyka prasowa a ochrona czci .Zarzadzanie
dziedzictwem kulturowym - dwor w pejzazu kulturowym ( dwor czeczow w krakowie).Korespondencja
miedzynarodowa i wewnatrzkrajowa w logistyce na przykladzie firmy dhl.Uwarunkowanie i kierunki rozwoju
turystyki zdrowotnej w wojewodztwie opolskim..Ocena i doskonalenie funkcjonowania uslug..Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w warunkach rosnacej fluktuacji pracownikow.Promocja jako jedno z instrumentow
marketingu stosowanych w firmie na podstawie przedsiebiorstwa varner polska.praca licencjacka budzet
gminy .Zastosowanie elementow marketingu - mix w firmie koudijs pasze sp. Z o.o..Mechanizmy ochrony
rynku gieldowego przed insider trading.Hipoteka i inne zabezpieczenia kredytu na finansowanie inwestycji w
nieruchomosci na przykladzie oddzialu operacyjnego banku ochrony srodowiska w klobucku..Wypalenie
zawodowe a poziom zaangazowania i satysfakcji z pracy w grupie zawodowej pielegniarek.Analiza
bezrobocia w myszkowie i powiecie myszkowskim w latach 2008-2010.Analiza i jej znaczenie w wycenie
przedsiebiorstw. Opracowanie na przykladzie spolki ceramika nowa gala..Finansowanie oswiaty przez gminy
na przykladzie urzedu gminy herby i urzedu gminy kochanowice w latach 2004-2008.Pozadane skladniki
kwalifikacji wspolczesnego menedzera w opiniach studentow wydzialu zarzadzania ul.Odmowa przyjecia
skargi kasacyjnej.Efektywnosc i rozwoj polskich bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego
w goworowie.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarowanie zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu
ubezpieczen spolecznych ii oddzialu w lodzi.Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania na przykladzie
dominet banku s.a..Rola organizacji pozarzadowych w rozwoju lokalnym na podstawie nadwislanskiej grupy
dzialania e.o. cenoma.Analiza efektywnosci strategii inwestycyjnych z udzialem instrumentow
pochodnych.praca licencjacka budzet gminy .Konflikt oraz sposby jego rozwiazywania w urzedzie miasta
czestochowa.Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce i w krajach czlonkowskich unii europejskiej.Marka jako
determinanta zachowan konsumenta.Europejski kryzys zadluzenia - przyczyny- przebiegrekomendacje.praca licencjacka budzet gminy .Modele opisujace zachowanie inwestorow na
gieldzie..Ochrona prawna komercyjnego korzystania z elementow osobowosci..Tematy na prace
licencjacka.Instytucja prezydenta rp w swietle ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku.Sprzedaz
osobista na zagranicznych rynkach przemyslowych - projekt dzialan handlowych na przykladzie
finlandii.Czynniki rozwoju malych firm produkcyjno-handlowo-uslugowych (na przykladzie firmy abc
macisz).Zasada trwalosci prawniczych aktow administracyjnych..Projekt przyczolka betonowego z
posadowieniem bezposrednim w moscie drogowym o rozpietosci przesla 18-00 m. Szerokosc mostu 2-00 + 700 + 2-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Dzialalnosc sektora bankowego w polsce w warunkach
czlonkostwa w ue na przykladzie pko bp.Rola szkolen w rozwoju kompetencji pracowniczych na przykladzie
herz armatura i systemy grzewcze sp.z o.o..Polityka rolna unii europejskiej w aspekcie srodkow unijnych na
przykladzie agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.System informatyczny dla gospodarki
magazynowej w technologii dot-net.Korekta prac magisterskich.Mozliwosci pozyskania kapitalu finansowego
na prowadzenie wlasnej dzialalnosci gospodarczej z funduszy polskich i unijnych a stopien ich
wykorzystania..Finansowa ocena funkcjonowania przedsiebiorstwa x w latach 2008-2010.Finansowanie
ochrony srodowiska w polsce na przykladzie gminy lyse.Finansowanie zewnetrzne jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka.Wahania koniunkturalne a podatkowe wplywy
budzetowe w rzeczpospolitej polskiej w latach 1995-2013.Rola i funkcje planu zarzadzania nieruchumoscia w
realizacji celow wlasciciela - na przykladzie nieruchomosci mieszkaniowej..Srodek karny zakazu wstepu na
impreze masowa.Status prawny i dzialalnosc zbrojna armii krajowej z perspektywy miedzynarodowego
prawa humanitarnego.praca licencjacka budzet gminy .Podatki jako instrument polityki fiskalnej i zrodlo
dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2006-2009.Wplyw sytuacji finansowej przedsiebiorstwa
mostostal kedzierzyn spolka akcyjna z siedziba w kedzierzynie-kozlu na dostepnosc wybranych form
finansowania dzialalnosci w latach 2007 - 2009..Mobbing a jakosc pracy.Analiza systemu motywacyjnego w
osm rdomsko.Dobor zewnetrzny na przykladzie woodward governor poland sp. Z o.o..Dowod z przesluchania
stron w polskim postepowaniu cywilnym.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2008 .Relacja ochrony
przyznanej na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do praw wlasnosci
przemyslowej.Automatyzacja procesu wytwarzania cementu.Szkolenie i doskonalenie jako forma rozwoju
pracownikow na przykladzie firmy elektron s.a..Odpowiedzialnosc malzonkow za zobowiazania podatkowe
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na podstawie ordynacji podatkowej.Spolka jednoosobowa - istota prawna i funkcje.Analiza wskaznikowa jako
metoda oceny zagrozenia bankructwem.Kapitaly obce i kapitaly wlasne jako zrodlo finansowania
przedsiebiorstw z sektora msp.Culpa in contahendo w polskim systemie prawa - cele regulacji- obowiazki
przedkontraktowe oraz sankje za ich naruszenie lub niewykonanie.Analiza strategiczna wydawnictwa
ksiazkowego na przykladzie spolecznego instytutu wydawniczego znak..Bankowosc elektroniczna w obsludze
detalicznej.Mobbing praca licencjacka.Zarzadzanie portami i ruchem lotniczym.Analiza dzialalnosci banku
komercyjnego na przykldzie banku handlowego w warszawie.Metody budowania przewagi konkurencyjnej
firm.Zwolnienia grupowe.Gromadzenie iwykorzytywanie dowodow prywatnych w procesie
karnym.Gospodarcze i jurydyczne aspekty eliminacji prawa uzytkowania wieczystego z systemu
prawnego.Prace zaliczeniowe.Znaczenie i wykorzystanie polityki promocji w dzialaniach polimex-mostostal
s.a..Nadzor administracyjny i kontrola sadowa nad samorzadem terytorialnym: czy nadzor jest
potrzebny?.Zarzadzanie logistyka opakowan i odpadow w przedsiebiorstwie z branzy drzewnej..Promocja
jako jeden z elementow ksztaltowania wizerunku miasta na przykladzie wroclawia- czestochowy i
katowic.Rola biznesplanu w funkcjonowaniu mikroprzedsiebiorstwa na przykladzie osrodka szkolenia
kierowcow stop sp. Z o. O..Strajk. Zagadnienia normatywne.Wplyw kultury na rozwoj miast - przyklad
krakowa..Badanie mozliwosci finansowania inwestycji przez gmine lipie.Wdrazanie systemu zarzadzania
jakoscia w malych i srednich przedsiebiorstwach przetworstwa tworzyw sztucznych jako przedmiot uslug
konsultingu technicznego..Ksztaltowanie sie bezrobocia strukturalnego w polsce w latach 2004-2010..Obrot
akcjami i ryzyko inwestowania na przykladzie zakladow odziezowych bytom s.a..zrodla gromadzenia i
kierunki wydatkowania funduszu pracy na przykladzie powiatowego urzedu pracy w opocznie.Baza prac
licencjackich.Istota i znaczenie jakosci w produkcyjnej dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
myszkowskiej fabryki naczyn emaliowanych swiatowit s.a..praca licencjacka budzet gminy .Dlug publiczny w
polsce i wybranych krajach unii europejskiej.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie
cementowni warta s.a. w trebaczewie.Analiza strategii rozwoju lokalnego gminy trzebinia na lata 20072013.Strategie rozwoju rynku uslug logistycznych na przykladzie firmy kurierskiej dhl..Realizacja polityki
prozatrudnieniowej w gospodarce polskiej w latach 2005 - 2010.Systemy informatyczne w handlu
elektronicznym.Kawecka-wyrzykowska- elzbieta. Red. - polityki gospodarcze unii europejskiej .Aktywne i
pasywne metody przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w
belchatowie.Wybrane aspekty logistyki w dystrybucji na przykladzie firmy st.Doskonalenie systemow
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy bombardier transportation (obsluga klienta) polska sp. Z
o.o..Pomoc w napisaniu pracy licencjackiej.Dochody i wydatki jednostki budzetowej na podstawie
miejskiego osrodka pomocy spolecznej..Kompetencje negocjacyjne prawnika.Koszty alternatywnych
rozwiazan projektowych elementow obiektow budowlanych praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie majatkiem obrotowym na przykladzie firmy colorado..Diagnoza
kultury organizacyjnej w firmie o profilu dzialalnosci handlowej..Analiza kosztow rodzajowych w
przedsiebiorstwie energrtyki cieplnej sp. Zo.o. W sieradzu w latach 2005-2009.Rola innowacyjnosci w
przedsiebiorczosci na przykladzie grupy lotos s.a..Rachunkowosc w zakresie srodkow trwalych w jednostkach
sluzby zdrowia - na przykladzie sp zoz w opocznie.Fundusze europejskie jako jedno z glownych zrodel
finansowania inwestycji samorzadow na przykladzie gminy sniadowo.Gospodarka komunalna jako czynnik
podnoszenia jakosci zycia- na przzykladzie gminy tulowice..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
projektami w organizacjach pozarzadowych na przykladzie stwarzyszenia mlodziezy katolickiej wolni od
uzaleznien w zaleszynach.Wybrane problemy opodatkowania wspolnikow spolek osobowych.Przemiany
konsumpcji w polsce na przykladzie danych z budzetow gospodarstw domowych w latach 19932003.Zarzadzanie marketingiem w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy bahpol.Rozwoj
transportu osob tanimi liniami lotniczymi w polsce.Elastyczne formy zatrudnienia praca
magisterska.Zarzadzanie gospodarka finansowa gminy rzasnia.Zastosowanie systemow informatycznych w
rachunkowosci.Analiza porownawcza mozliwosci i ograniczen marketingu szeptanego i
reklamy.Prognozowanie powodzenia zawodowego srudentow w przedsiebiorczosci - interkulturowe studium
porownawcze.Proba budowy efektywnego portfela akcji notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie.Motywacja pracownikow poprzez stosowanie bodzcow materialnych i niematerialnych na
..

..
przykladzie pge elektrownia opole s.a..Organizacja przetargu na roboty budowlane na przykladzie wybranej
gminy praca inzynierska budownictwo.Doktryna i dzialalnosc polityczna adolfa hitlera do 1939r..Dochody
podatkowe gminy na przykladzie gmin powiatu opoczno w latach 2001-2006.Czynnosci operacyjnorozpoznawcze.Zarzadzanie finansami organizacji pozarzadowych na przykladzie fundacji poza
horyzonty.Pierwszenstwo do przyznania gospodarstwa rolnego w trakcie dzialu spadku w ustawodawstwie
polskim i francuskim.Zasady udzielania i wykorzystywania kredytu konsumpcyjnego.Ocena poziomu
innowacyjnosci polskiej gospodarki w warunkach integracji europejskiej.Wykorzystanie sladow biologicznych
w identyfikacji sprawcow wypadkow drogowych.Sposoby finansowania rynku nieruchomosci.Kosztorys
ofertowy a rzeczywista wartosc robot budowlanych praca inzynierska budownictwo.Zasady pisania pracy
magisterskiej.Ocena systemu haccp na przykladzie mix - pasz w kluczborku..Programy i formy
przeciwdzialania bezrobociu w powiecie zdunskowolskim.Sposoby zalozenia europejskiej spolki
akcyjnej.Markovitz- jonathan. - racial spectacles : explorations in media- race- and justice .Zarzadzanie
rozwojem pracownikow w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Tematy magisterskie.Dwa pokolenia polskiej
emigracji w wielkiej brytanii: analiza porownawcza procesow adaptacji kulturowej pokolenia ii wojny
swiatowej i pokolenia emigrujacego po przystapieniu polski do unii europejskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie lancuchem dostaw w aspekcie efektywnosci produkcji - na podstawie firmy
elprod.Fundusze unijne jako jeden z instrumentow zarzadzania procesem rewitalizacji w miescie
lodzi.Zadatek w stosunkach miedzy przedsiebiorcami.Funkcja oceny w procesie zarzadzania zasobami
ludzkimi.Wplyw manipulacji w reklamie telewizyjnej na dzieci.Dzialalnosc bankierow rzymskich w swietle
tabliczek pompejanskich i archiwum sulpicjuszy.Kto pisze prace licencjackie.Analiza zrodel finansowania
inwestycji gminy paczkow w latach 2006-2009.Frackowiak-adamska- agnieszka. Red. - europejska przestrzen
sadowa = l’espace judiciare européen .Zarzadzanie kapitalem obrotowym a plynnosc fi-nansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej firmy.Niekonwencjonalne metody sledcze.Swiateczne promocje
sprzedazy w polsce.Podatek akcyzowy - zgodnosc regulacji polskicj z prawem wspolnotowym.Zasada
sprawnosci procesu karnego (zagadnienia postepowania jurysdykcyjnego)..praca licencjacka budzet gminy
.Prace magisterska.Kara smierci..Plan pracy dyplomowej.Zmiany w podatku od towarow i uslug po
przystapieniu polski do unii europejskiej-ze szczegolnym uwzglednieniem transakcji
wewnatrzwspolnotowych..Papiery wartosciowe zdematerializowane a instytucja nabycia od
nieuprawnionego do rozporzadzania na przykladzie obrotu gieldowego.Analiza sprawozdan finansowych na
podstawie firmy oto s.a..Czynnosci niecierpiace zwloki w postepowaniu karnym.Analiza kondycji finansowej
na przykladzie pks czestochowa s.a..Zastosowanie zarzadzania strategicznego na przykladzie urzedu gminy i
miasta drzewica.Wplyw zarzadzania wiedza na rozwoj przedsiebiorstwa na przykladzie polskiego zwiazku
motorowego ozdg spolka z o.o. W opolu.Skutki przystapienia polski do unii europejskiej dla polskiego
rolnictwa.Ocena ekonomicznych warunkow funkcjonowania systemu opieki zdrowtnej w polsce.Podstawy
tymczasowego aresztowania.Wizja lokalna - aspekty kryminalistyczne i procesowe.Wplyw zmiany systemu
czasu pracy na motywacje pracownikow.Przeslanki i warunki rozwoju bankowosci elektronicznej w
polsce.Rola ustrojowa rady ministrow w swietke konstytucji rzeczypospolitej polskiej.Ocena realizacji funkcji
motywowania pracownikow na podstawie rolniczej spoldzielni produkcyjnej w wydrowicach..Analiza stresu
organizacyjnego w oparciu o kwestionariusz stresu c.l.coopera- s.j.soana i s.williamsa- grupy zawodowej z
branzy gorniczej.Pomoc publiczna dla malych i srednich przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy
.Reprezentacja strony w postepowaniu sadowoadministracyjnym (studium prawnoporownawcze na
przykladzie polski i szwajcarii).Ocena gospodarowania zapasami w caldo izolacja sp. Z o.o..Egzekucja przez
zarzad przymusowy.Pokojowe procedury rozwiazywania sporow zbiorowych pracy.Marketing w turystyce na
przykladzie powiatu nowosadeckiego.Spor o ratyfikacje traktatu lizbonskiego w perspektywie analizy
dyskursu..Praca magisterska prawo.Uprzywilejowanie pracownika w postepowaniu odrebnym w sprawach z
zakresu prawa pracy.Praca licencjacka fizjoterapia.Menedzer i jego rola we wspolczesnym
zarzadzaniu.Metody i systemy wspomagajace skladowanie i kompletacje zapasow w magazynie.Cel pracy
licencjackiej.Dokumentacja techniczna budynku – teoria i praktyka praca inzynierska
budownictwo.Uzytkowanie wieczyste - przyszlosc instytucji w polsce.Strategie marketingowe firm na
przykladzie przedsiebiorstwa zpp zenit w zdunskiej woli.Integracja uslug bankowych i ubezpieczeniowych w
..

..
latach 1999-2006.Zarzadzanie sluzbami porzadku publicznego.Dziennikarska tajemnica zawodowa a prawny
obowiazek zawiadomienia o czynie zabronionym w prawie polskim.Czy warto zabiegac o wdrozenie do
ustawodawstwa unijnego europejskiej spolki prywatnej?.Analiza dzialalnosci kredytowej bankow
spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie.Zielonko-jung- katarzyna. - ksztaltowanie
przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta .Strategiczna karta wynikow jako narzadzie
realizacji strategii w jednostkach sluzby zdrowia (na przykladzie samodzielnego publicznego zespolu
zakladow lecznictwa otwartego warszawa - zoliborz).Problematyka obciazen skladkami ubezpieczen
spolecznych wynagrodzen pracownikow.Kompetencje i rola rady wierzycieli w polskim postepowaniu
upadlosciowym.Analiza procesu inwestycyjnego na przykladzie projektu obiektu mieszkalnego – teoria i
praktyka. Praca inzynierska budownictwo.Pisanie prac licencjackich szczecin.Ksztaltowanie systemu
wynagrodzen pracownikow sadow na przykladzie sadu rejonowego w kutnie.Konstrukcja efektywnego
portfela akcji przedsiebiorstw notowanych na gpw.Wzrost kompetencji pracownikow w firmie swiadczacej
uslugi ochrony..Zarzadzanie przedsiebiorstwem rodzinnym na przykladzie firmy „daria” w latach 20082013.Agroturystyka jako szansa aktywacji regionow wiejskich na przykladzie gminy koszecin.Zmiany
organizacyjne w zawodowej strazy pozarnej w okresie transformacji polski na przykladzie powiatu
sieradzkiego..Uwarunkowania wynikajace z zastosowania bankowosci elektronicznej w polsce.Metody
przesluchania podejrzanego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie zakladu opieki zdrowotnej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie placowka oswiatowa na przykladzie przedszkola nr 166 w warszawie.Marketing sportowy
klubow pilkarskich.Prawnie dozwolone dzialania nie powodujace dyskryminacji w
zatrudnieniu.Restrukturyzacja polskich gospodarstw rolnych po przystapieniu do unii europejskiej na
przykladzie powiatu ostroleckiego.Klauzula konkurencyjna po ustaniu stosunku pracy.Wirtualna forma
organizacji.Sprzedaz bezposrednia droga elektroniczna na podstawie strony ebay.Produkty kredytowe dla
osob fizycznych w strategii marketingowej bankow.praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania
bezpieczenstwem i higiena zywnosci haccp w przetworstwie miesno-wedliniarskim.Subwencja dla gmin rozwiazania polskie na tle rozwiazan prawa francuskiego.Transport w logistyce.Gotowe prace licencjackie za
darmo.Zaklad ubezpieczen a dzialalnosc lokacyjna.Powodztwo w postepowaniu uproszczonym.Obnizanie
kosztow logistycznych na przykladach centrow logistycznych w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.System podatkowy w malych przedsiebiorstwach.Analiza finansowa firmy jutrzenka s.a..Rozwoj polityki
regionalne unii europejskiej na przykladzie euregionu „tatry”.Wplyw zmian organizacyjnych na stosunki
interpersonalne pracownikow pgnig.Sprawozdanie finansowe banku jako zrodlo informacji menadzerskiej na
podstawie banku bph s.a. w latach 2007-2011..Przyczyny alokacji podatku dochodowego w praktyce polskich
spolek publicznych w latach 2001-2002.Analiza kosztow i ich wplyw na wynik finansowy na przykladzie
zakladu gospodarki komunalnej w zawierciu w latach 2007 - 2009.Organizacja jako zrodlo stresu
pracowniczego na przykladzie szkoly sredniej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Organizacja i zarzadzanie internetowymi biurami podrozy..Granice skargi kasacyjnej w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majatkowych .Wybrane elementy
gospodarowania zasobami ludzkimi w malych przedsiebiorstwach (na przykladzie o. Z. P. Ch. Mar-bet w
ostrolece).Znaczenie wspolczesnych systemow rachunku kosztow w kompleksowym zarzadzaniu kosztami
przedsiebiorstwa.Zabezpieczenia hipoteczne kredytow.Fudusze unijne jako jeden z determinantow rozwoju
gminy kozienice.Zastosowanie systemu ecr w przedsiebiorstwach branzy tsl..Infrastruktura drogowa w
polsce.Ksztaltowanie nowego produktu turystycznego ( na przykladzie republiki chakasja).praca licencjacka
budzet gminy .Prowadzenie malego przedsiebiorstwa w sektorze e-commerce..Wybrane problemy
opodatkowania wspolnikow spolek osobowych.Opodatkowanie odsetek w prawie miedzynarodowym i
europejskim.Rekrutacja i adaptacja do pracy nowych pracownikow na podstawie rsm hutnik.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pojecie spolki publicznej.Tematy prac
magisterskich prawo.Rola miedzynarodowego funduszu walutowego w przezwyciezaniu kryzysow
finansowych i gospodarczych.Zlece napisanie pracy magisterskiej.Odpowiedzialnosc spoleczna firmy
microsoft w polsce i na swiecie.praca licencjacka budzet gminy .Ocena finansowania dzialalnosci jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy mirzec w latach 2000 - 2004.Analiza finansowa w
..
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procesie oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa.Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansow
publicznych na przykladzie gminnego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej w
zyrakowie..Zarzadzanie klubem sportowym na przykladzie sekcji koszykowki stali stalowa wola.Wybrane
aspekty zarzadzania rozwojem centrum logistycznego europa park w mszczonowie.Proces upowszechniania
systemow technologicznych w logistyce.Wplyw polityki reklamowej na rozwoj mediow.Podatek od towarow i
uslug (vat) w jednostkach handlowych na przykladzie przedsiebiorstwa x.Lean manufacturing w kreowaniu
efektywnego funkcjonowania przedsiebiorstwa produkcyjnego.Inwestycje na rynku nieruchomosci
komercyjnych na przykladzie wybranego projektu..Mielczarczyk- zofia. - dokumentacja ekonomicznofinansowa : kwalifikacja a.22.3 : podrecznik do nauki zawodu technik h.Patologie systemu zamowien
publicznych oraz prawne regulacje sluzace ich zapobieganiu.Pisanie prac magisterskich forum.Metody
przesluchania podejrzanego.Analiza zrodel finansowania gminy ogrodzieniec za lata 2006-2008.praca
licencjacka budzet gminy .Magisterska praca.Wplyw motywowania na zarzadzanie zasobami ludzkimi na
przykladzie organizacji sportowej.praca licencjacka budzet gminy .System wynagrodzen a efektywnosc
pracownikow.Tresc umowy rachunku bankowego.Praca licencjacka cennik.Zarzadzanie gminnym zasobem
nieruchomosci na przykladzie gminy konopiska.Przestepstwo zabojstwa w ujeciu kryminologicznym i
prawnokarnym..Elastyczne formy zatrudnienia praca magisterska.Pozamaterialne czynniki motywacji
pracownikow w realizacji strategii tqm.Rozwoj kapitalu intelektualnego w ramach programu operacyjnego
kapital ludzki na przykladzie politechniki czestochowskiej.praca licencjacka budzet gminy .Udzial
parlamentow narodowych w tworzeniu prawa unii europejskiej.Wykorzystanie indywidualnych kwot
mlecznych na przykladzie osm w pilicy.Handel elektroniczny jako nowa forma obslugi
klientow.Rozporzadzenie prezydenta z 1928 r. O postepowaniu administracyjnym.Uwarunkowania podazy
sily roboczej na rynku pracy na podstawie powiatu krapkowickiego..Konflikt jako element funkcjonowania
organizacji.Outsourcing i jego wplyw na przebieg procesow logistycznych w przedsiebiorstwie na przykladzie
firmy x i y.Sprawozdawczosc finansowa spolek wedlug mssf jako podstawa oceny przedsiebiostwa ( na
przykladzie grupy zywiec s.a ).Determinanty rozwoju lokalnego na przykladzie gminy rozprza w latach 20002004.Problem kary smierci.Analiza i struktura wynagrodzen na przykladzie osrodka doskonalenia kadr sluzby
wieziennej w sulejowie w latach 2008-2010.Rola informacji plynacej ze sprawozdawczosci wewnetrznej na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Wysiedlenia ludnosci niemieckiej po ii wojnie swiatowej z
powiatu strzeleckiego.Przestepstwo nielegalnego posiadania- wytwarzania lub udostepniania broni albo
amunicji /art.263 k.k./.Podatek vat w budownictwie mieszkaniowym na przykladzie firmy pphu szaki nowak
tomasz..Przeslanki postepowania przyspieszonego w polskiej procedurze karnej.Relacje z otoczeniem w
organizacjach pozarzadowych na przykladzie fundacji.praca licencjacka budzet gminy .Znieslawienie w
polskim prawie karnym.Informatyzacja logistyki w sferze dystrybucji na przykladzie hurtowni spozywczej
veto w opolu..Wykorzystanie rachunku kosztow do zarzadzania firma transportowa na przykladzie pks sp. Z
o.o. W skierniewicach.Pisanie prac magisterskich szczecin.Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy.Polityka
socjalna wobec studentow w polsce.Oferta edukacyjna lodzkich uczelni wobec potrzeb rynku pracy.Kredyt
preferencyjny jako zrodlo finansowania indywidualnych gospodarstw rolnych na przykladzie banku
spoldzielczego w lasowicach malych.Usilowanie w polskim prawie karnym.Ochrona informacji
niejawnych.Minimalizacja ryzyka kredytowego na przykladzie kredytu mieszkaniowego w nordea bp
s.a..Analiza ekonomiczna malych i srednich firm na przykladzie firmytelpol..Funkcjonowanie bankowosci
hipotecznej w polsce.Sytuacja posrednika w obrocie nieruchomosciami na rynku czestochowskim.Efekty
modernizacji kolei na przykladzie linii kolejowej relacji lodz-lowicz.Analiza sytuacji finansowej spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia agwa pl w latach 1999-2003.Analiza i ocena struktury kapitalowomajatkowej wybranych spolek gieldowych branzy paliwowej w latach 2006-2009.Balanced scorecard jako
metoda pomiaru i komunikowania strategii w przedsiebiorstwie.Logistyka procesow zaopatrzenia i
transportu w zugil s.a. w wieluniu.Drzazga- dominik. - interaktywny model proekologicznego zarzadzania
zintegrowana gospodarka energetyczna i przes.Odpowiedzialnosc podatkowa osob trzecich za zaleglosci
podatkowe spolek.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci marketingowej sredniego
przedsiebiorstwa.Wspoldzialanie policji z gmina w zakresie bezpieczenstwa i porzadku
publicznego..Segmentacja uslugi klientow indywidualnych bankow.Praca licencjacka wstep.Metody i techniki
..
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ocen pracownikow - doswiadczenia bre banku i firmy spomasz.Dzialalnosc promocyjna na rynku uslug
internetowych.Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodow biernych na przykladzie naleznosci
licencyjnych.Analiza tarcz uogolniona metoda roznic skonczonych praca inzynierska budownictwo.Znaczenie
umowy sponsoringu we wspolczesnym systemie prawno-gospodarczym..Swiadomosc prawna w epoce
sarmatyzmu..praca licencjacka budzet gminy .Uprawnienia oskarzonego w procesie karnym.System
ubezpieczen spolecznych na przykladzie polski i wielkiej brytanii..Zaspokajanie potrzeb czlowieka jako
podstawowy element motywacji pracownika.Projekt przesla betonowego o rozpietosci 18-00 m w moscie
drogowym klasy b. Praca inzynierska budownictwo.Prawne polozenie kosciola prawoslawnego w
polsce..Licencja gnu general public license w swietle polskiego prawa.Integracja polski z unia europejska- a
dzialalnosc importowa i eksportowa malych przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany na
polskim rynku pracy po wstapieniu polski do unii europejskiej na przykladzie miasta lodzi.Fuzje i przejecia
jako forma rozwoju przedsiebiorstw na przykladzie przejecia sato office gmbh przez nowy styl sp. Z
o.o.Rozwoj infrastruktury technicznej i spolecznej a wzrost warunkow bytowych - przyklad gminy
leczyca.Biznesplan na przykladzie firmy career & image consulting.Organizacje samorzadu gospodarczego
branzy hotelrskiej w malopolsce.Pranie pieniedzy - proceder oraz przeciwdzialanie.Roubini- nouriel. ekonomia kryzysu .Srodowiska programistyczne bazodanowe oraz ogolnego przeznaczenia do tworzenia
aplikacji bazodanowych.praca licencjacka budzet gminy .Mediacja jako alternatywna metoda rozwiazywania
konfliktow i sporow w polskim postepowaniu karnym.Darmowe prace magisterskie.Zamowienia publiczne w
swietle inwestycji i prowadzenia dzialalnosci biezacej w jednostkach publicznych sluzby zdrowia na
przykladzie szpitala powiatowego w radomsku.praca licencjacka budzet gminy .Rozwiazywanie konfliktow
powstalych w wyniku wprowadzania zmiany w przedsiebiorstwie na przykladzie doswiadczen firmy cardco
sp. Z o.o..Bartosiewicz- adam. - efektywnosc prawa wspolnotowego w polsce na przykladzie vat
.Kryminalistyka.Konflikty w pracy.Ury- william - odchodzac od nie : negocjowanie od konfrontacji do
kooperacji .Fundusze unijne jako jeden z determinantow rozwoju gminy na przykladzie gmin janow oraz
miedzno.Realizacja zamowien publicznych w gminie.Autoprezentacja jako forma wywierania wplywu na
przykladzie zawodu negocjatora terenowego firmy windykacyjnej.Uregulowania prawne dotyczace ulg
pilotarskich..Zarzadzanie zasobami ludzkimi - pozaplacowe motywowanie pracownikow.Ocena oplacalnosci
inwestowania w fundusze inwestycyjne.Seminarium ii r.sum.kat.prawa pracy i polityki spolecznej.Struktura
zrodel finansowania przedsiebiorstwa.Analiza pozycji rynkowej sredniego przedsiebiorstwa dzialajacego w
branzy metalurgicznej na rynku lokalnym.Kreowanie przestrzeni intelektualnej w malym
przedsiebiorstwie.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa bewi za lata 2003-2007..Wartosci i estetyka w
internecie.praca licencjacka budzet gminy .Materialno-prawne aspekty odpowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finansow publicznych.Analiza i ocena form oraz metod promocji sprzedazy czesci
zamiennych.Reklama sprzedazy w przedsiebiorstwie produkcyjnym branzy gorniczej na przykladzie fabryki
maszyn famur w katowicach.Seminarium ii r.st. V r- katedra historii administracji i mysli
administracyjnej.Rola systemu jakosci w relacjach z dostawcami i klientami na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Polskie przepisy dotyczace prawa do strajku w swietle standardow europejskich.Rola szkolen w rozwoju
pracownikow na przykladzie funkcjonariuszy panstwowej strazy pozarnej.Pisanie prac.zrodla finansowania
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie niepublicznego wielospecjalistycznego zakladu
opieki zdrowotnej medicus 99.Ocena funduszy hedgingowych dzialajacych na rynku polskim.praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc promocyjna jako forma komunikacji z otoczeniem w teatrze rozrywki w
chorzowie..Analiza budzetu gminy koszecin w latach 2003-2005.Marketing elektroniczny w hotelarstwie –
analiza jakosci.Istota procesow dystrybucji i obslugi klienta w przedsiebiorstwie branzy meblarskiej na
przykladzie hm helvetia meble..Miejsce swiadczenia przy dostawie towarow i swiadczeniu uslug w
regulacjach wspolnotowych oraz w podatku od towarow i uslug..Motywy dzialania i sciezka awansu w
przedsiebiorstwie rodzinnym polskiego sektora msp.Dziedzictwo kultury zydowskiej jako element atrakcji
turystycznej..Efektywnosc systemow zarzadzania jakoscia w sluzbie zdrowia na przykladzie krakowskiego
szpitala specjalistycznego im. Jana pawla ii.Praca magisterska.Funkcja nadzorcza regionalnej izby
obrachunkowej.Nieprawidlowosci w procesie pozyskiwania kadr.Analiza komparatywna procedur
minimalizacji ryzyka kredytowego(na przykladzie ge money bank s.a. i pko bp s.a..Lucjan- kamila. Oprac. ..
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lublin- swidnik : plan miasta : 1:20 000 .Wsparcie finansowe innowacyjnych przedsiewziec sektora
msp.Formy zatrudnienia kadry zarzadzajacej.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci zastosowania
narzedzi internetowych w dzialaniach marketingowych firm turystycznych na przykladzie serwisu
urlopwpolsce.pl.Miejsce- rola i zadania panstwowej strazy pozarnej w systemach zarzadzania
kryzysowego.Przeslanki zawiazania spolki akcyjnej..Polityka monetarna banku centralnego stanow
zjednoczonych- fed rozpatrywana w kontekscie kryzysu finansowego 2008-2009.Jezyk urzedowy w procesach
stosowania prawa przez organy administracji.Zarzadzanie oswiata w miescie na prawach powiatu na
przykladzie jaworzna.Porownanie i ocena serwerow baz danych microsoft sql 2005 oraz oracle 10g.Podatek
vat i jego wplyw na gospodarke finansowa przedsiebiorstwa..Kontraktualistyczne uzasadnienie porzadku
prawnego i jego podstawowe instytucje w doktrynie johna rawlsa.Welsing- caroline. - hrmarketing : nowe
spojrzenie na role hr-u w firmie .Wplyw amortyzacji na wynik finansowy na przykladzie firmy max sp. Z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw instrumentow unii europejskiej na rozwoj przedsiebiorczosci w
wojewodztwie podlaskim w latach 2007-2013.Zagrozenie upadloscia w swietle wynikow analizy
finansowej.Doktryna obronna ii rp.Prawo konstytucyjne.Zarzadzanie preorientacja zawodowa w
gimnazjum.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie wytwarzajacym konstrukcje stalowe.Rozwoj
oraz wprowadzanie nowego produktu na rynek na podstawie firmy ccc.Wdrazanie zasad marketingu na
przykladzie firmy eliko spolki jawnej.Panstwowe gospodarstwo lesne lasy panstwowe jako jednostka
zarzadzajaca mieniem skarbu panstwa.Pisanie prac ogloszenia.Wykorzystanie analizy finansowej w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie wirtualnej polski s.a..Dochody i wydatki budzetowe
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy moszczenica.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonalnosc
stron internetowych na przykladzie sklepow internetowych.Ocena i wybor dostawcow w procesie zakupow
w branzy budowlanej na podstawie bpbp s.a..Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego w
przedsiebiorstwie produkcyjnym znicze..Motywowanie do pracy skazanych na przykladzie zakladu karnego w
nysie.Komunikowanie sie w przedsiebiorstwie i administracji publicznej.Przeniesienie pracownika do innej
pracy w czasie przestoju.Zarzadzanie miedzykulturowa edukacja w szkole. Badanie postaw nauczycieliuczniow i rodzicow..Ocena poziomu i struktury bezrobocia w wojewodztwie slaskim na tle wybranych
wojewodztw w polsce w latach 2055-2009.Efektywne kierowanie zespolami w firmach nowych
technologii.Kierunki rozwoju handlu elektronicznego w polsce.Marketing wewnetrzny w klubach plus
ligi.Zakres i efekty stowarzyszenia gminy rudniki ze struktura euroregionu pradziad..Ewaluacja dzialan
promujacych innowacyjnosc w ramach funduszy strukturalnych unii europejskiej w okresie 20072013..Ocena jakosci uslug z zakresu transportu osobowego na przykladzie.Innowacyjnosc w procesie
internacjonalizacji msp.Uwarunkowania rozwoju gospodarstw pasiecznych (na przykladzie powiatua
augustowskiego).Psychologiczne aspekty marketingu serwisow spolecznosciowych na podstawie portalu
nasza-klasa..Wplyw programow pomocowych unii europejskiej na rozwoj gminy zelow w latach 20022007.Polityka inwestycyjna jako narzedzie rozwoju lokalnego na przykladzie wybranej gminy.Problemy
elastycznosci zatrudnienia na przykladzie agencji pracy tymczasowej trenkwalder & partner sp.z
o.o..Sprawiedliwosc naprawcza - charakterystyka wezlowych pojec.praca licencjacka budzet gminy .Procesy
zakupow w przedsiebiorstwach - analiza i ocena na przykladzie zenith monami.zrodla i formy pozyskiwania
kapitalu w wybranym przedsiebiorstwie.Zwrot nadplaconego podatku od towarow i uslug oraz podatku
akcyzowego i warunki jego ograniczenia w orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej oraz
sadow polskich.Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy w swietle polskiej regulacji
prawnej.Wypoczynek podmiejski jako forma spedzania czasu przez mieszkancow mielca ze szczegolnym
uwzglednieniem potrzeb mlodziezy.Pisanie prac inzynierskich.Krytyka pluralizmu wartosci isaiaha berlina.
Prawne implikacje humanistycznej utopii.Wspolpraca transgraniczna jako narzedzie rozwoju regionu na
przykladzie euroregionu slask cieszynski.Legitymacja procesowa w postepowaniu przed trybunalem
konstytucyjnym - na tle porownawczym.Platna protekcja.Nieruchomosc jako obiekt inwestowania na tle
innych sposobow lokaty kapitalu.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki rozwoju przedsiebiorczosci na
terenie gminy biala rawska na podstawie analizy dzialalnosci grupy producentow owocow king fruit sp. Z
o.o..Marketing wyborczy brytyjskiej partii konserwatywnej w wyborach powszechnych od 1997
roku.Finansowanie inwestycji w przedsiebiorstwie kapitalowym na przykladzie suwary s.a.Umorzenie
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postepowania nieprocesowego przez sad pierwszej instancji.Podatki dochodowe w polsce i irlandii. Analiza
porownawcza..Rola i znaczenie centrum logistycznego na przykladzie mszczonowa.Prywatny detektyw.Praca
magisterska ochrona srodowiska.Odpowiedzialnosc panstw za dzialania w cyberprzestrzeni zagrazajace
miedzynarodowemu pokojowi i bezpieczenstwu.Tworzenie komorki personalnej w nowej organizacji.praca
licencjacka budzet gminy .Zlece napisanie pracy.Bezrobocie kobiet w powiecie sieradzkim w latach 20032006.Panstwowa straz pozarna jako podstawowy element zarzadzania bezpieczenstwem na terenie miasta
sosnowiec..Kompetencje logistyki a zarzadzanie przedsiebiorstwem..Stosowanie srodkow tymczasowych
przez polskie sady w celu zapewnienia efektywnosci prawa wspolnotowego.Wplyw ustawy o zamowieniach
publicznych na minimalizacje wydatkowania srodkow publicznych w latach 2007-2009 w jst na przykladzie
gminy miedzylesie..Parteka- tomasz (1944- ). Red. - wymiar europejski regionu morza baltyckiego = (the
european dimension of baltic sea region) .Proces wdrazania strategii rozwoju na przykladzie gminy
komprachcice..Pisanie prac magisterskich warszawa.Nieruchomosc jako przedmiot inwestowania w polsce
na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarczym powiatu
lublinieckiego..Hájek- ladislav. - ekonomie- daně a ekonomika .Ratajczak-mrozek- milena. - sieci biznesowe a
przewaga konkurencyjna przedsiebiorstw zaawansowanych technologii na rynkach.Komercjalizacja prawa do
wizerunku.zrodla finansowania dlugu publicznego w jednostkach samorzadu terytorialnego w
polsce..Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa z rozdzialu 58 kodeksu postepowania karnego.Sytuacja
nieletniego w polskim prawie karnym..Proces rekrutacji i selekcji w organizacji.Nosecka- bozena. - wybrane
aspekty konkurencyjnosci rolnictwa .System zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego..Analiza strategii produktow na przykladzie firmy hewlett-packard.Funkcjonowanie polskich
przedsiebiorstw rodzinnych na rynku kapitalowym.Dzialalnosc sektorabankowego w polsce w warunkach
czlonkostwa w ue na przykladzie banku spoldzielczego wspolna praca w kutnie.Pietryka- artur. - kondycja
procesu legislacyjnego a gwarancje ochrony praw czlowieka - perspektywa pozarzadowa :.Analiza
funkcjonowania ulg i odliczen w podatku dochodowym od osob fizycznych w latach 2000-2003 na przykladzie
urzedu skarbowego x.Polska dyplomacja kulturalna w swietle polityki kulturalnej unii europejskiej - proba
oceny.Straz gminna jako formacja powolana do ochrony bezpieczenstwa i porzadku
publicznego.Profesjonalne pisanie prac.Zarzadzanie ryzykiem w banku spoldzielczym w
pajecznie..Wykorzystanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy nowy sacz.Aborcja w ujeciu
prawnokarnym i kryminologicznym.Taborowski- maciej. - konsekwencje naruszenia prawa unii europejskiej
przez sady krajowe .Czternasty- waldemar. Red. - gospodarka polski po akcesji do unii europejskiej : wymiar
finansowy .Wplyw konkurencyjnosci i innowacyjnosci przedsiebiorstw na decyzje o podejmowaniu przez
polskich przedsiebiorcow zagraniczych inwestycji bezposrednich.Naprawienie szkody majatkowej na
osobie.Motywacja pracownikow we wspolczesnych przedsiebiorstwach na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Zasady przewodnie statusu jednostki..Prace mgr.Chroniony czy otwarty rynek pracy? Szanse i zagrozenia
dla niepelnosprawnych pracownikow.Czynniki stymulujace i ograniczajace zakres i skutecznosc wdrazania
logistyki w przedsiebiorstwach w polsce..Odwrocona krzywa dochodowosci jako predykator recesji w
gospodarce.Rekrutacja i selekcja pracownikow w malych oraz mikro przedsiebiorstwa.Projekt wdrozenia
systemu zarzadzania jakoscia w starostwie powiatowym w limanowej w oparciu o norme iso
9001..Marketing uslug handlowych i obslugi klienta na przykladzie sklepu smyk.Controlling jako system
wspomagania zarzadzania.Motywowanie pracownikow jako istotny element zarzadzania
kadrami.Zarzadzanie logistyczne jako determinanta funkcjonowania przedsiebiorstwa w sferze uslug..Wplyw
rewitalzacji obszarow kryzysowych miasta na jego rozwoj spoleczno - gospodarczy na przykladzie kedzierzyna
- kozla..Ochrona uczciwej konkurencji w unii europejskiej przed reklama wprowadzajaca w blad.praca
licencjacka budzet gminy .Jedrzejec- janina. - klasyfikacja- kryteria wyboru i ewolucja rezimow walutowych w
latach 1990-2004 .Dzialalnosc rady miejskiej miasta i gminy w dzialoszynie w latach 2006-2009.Analiza
wdrozenia systemu haccp w produkcji piekarniczej na podstawie pss spolem.Zabezpieczenie wykonania
zobowiazania podatkowego..System prawnoustrojowy panstwa izraela ze szczegolnym uwzglednieniem
uregulowan dotyczacych religii.Zarzadzanie zasobami spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej parkitka w czestochowie.Audyt wewnetrzny w gospodarce finansowej jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy brenna.Organizacja procesow transportowych w centrum logistycznym
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(w firmie kurierskiej ups sp. Z o.o.).Rola podatku od nieruchomosci w gospodarce finansowej gminy i miasta
pajeczno..Organizacja systemu ubezpieczen klienta korporacyjnego na przykladzie firmy ubezpieczeniowej
pzu sa w lodzi.Zasada sukcesji uniwersalnej w polskim prawie spadkowym.Gospodarka magazynowa i
zaopatrzeniena na podstawie przedsiebiorstwa jurajska spoldzielnia pracy..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium v roku - historia prawa polskiego.Funkcja stanowiaca i
kontrolna rady gminy na przykladzie gminy patnow w latach 2006-2011..Wspolnotowa zasada swobody
przeplywu pracownikow w odniesieniu do sportu.Analiza efektywnosci portfela spolek o najwyzszych
wartosciach dywidendy na jedna akcje.Inwestycje proekologiczne w celu osiagniecia zrownowazonego
rozwoju w gminie pokoj w latach: 2006 - 2009..Ocena kondycji finansowej na przykladzie zakladow
azotowych w tarnowie-moscicach s.a. w latach 2008-2010.Wplyw motywacji na zarzadzanie zespolami
pracowniczymi na podstawie przedsiebiorstwa x.Trucizna jako narzedzie zbrodni.Przyczyny
miedzynarodowego awansu bankow japonskich w latach 80. Xx wieku oraz ich pozycja obecnie..Ryzyka
bankowe ii filaru nowej umowy kapitalowej.zrodla pozyskiwania kapitalu dla przedsiebiorstw w fazie
powstawania i poczatkowego rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Metody promocji firmy za pomoca
wydarzen marketingowych.Zaniechanie uporczywej terapii w prawie polskim oraz w prawie i nauczaniu
kosciola katolickiego.Finansowanie stowarzyszen na przykladzie stowarzyszenia pracownia na rzecz
wszystkich istot.Koszty sprzedazy w rachunkowosci firmy produkcyjno-handlowej na przykladzie f.p.h.
g.z.kowalczyk kalina drabik..Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposob na efektywna realizacje zadan
publicznych.Trwaly zarzad a uzytkowanie wieczyste w swietle ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce
nieruchomosci.Karna i administracyjnoprawna ochrona informacji na rynku kapitalowym.Status prawny
agenta ubezpieczeniowego na podstawie ustawy o posrednictwie ubezpieczeniowym.Formy kontaktu
klientow z bankiem a jakosc swiadczonych uslug na przykladzie banku pko bp.Zarzadzanie szkola wobec
szczegolnych potrzeb edukacyjnych uczniow: rozumienie roli zawodowej a zaangazowanie nauczycieli w
prace z uczniami dyslektycznymi..Czynniki zadowolenia z pracy. Z doswiadczen malych przedsiebiorstw
handlowych w zdunskiej woli..Technologie obnizania natezenia halasu w rejonie drogowych przejsc dla
zwierzat praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Promocja jako instrument
komunikacji z rynkiem bankow spoldzielczych wojewodztwa opolskiego..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym ludnosci na przykladzie dzialalnosci banku spoldzielczego pa-co-banku
v/o koluszki.Analiza zdolnosci kredytowej podatnikow gospodarczych na przykladzie banku spoldzielczego w
mykanowie.Analiza porownawcza kosztow pracy w polsce na tle unii europejskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie rawsko-mazowieckiej spoldzielni
mieszkaniowej.Uklady zbiorowe pracy jako instytucja regulacji stosunkow pracy..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena zasobow w przemysle cementowym..Mozliwosci finansowania
potrzeb inwestycyjnych gminy na przykladzie gminy mokrsko w latach 2007-2010..Faktoring jako
krotkoterminowa forma finansowania przedsiebiorstw.Jak napisac plan pracy licencjackiej.Uwarunkowania
prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej..Renta na rzecz osoby bliskiej.Projekt technologii i organizacji
robot remontowych i modernizacyjnych wybranego budynku mieszkalnego praca inzynierska
budownictwo.Zapobieganie niewykonywaniu orzeczen europejskiego trybunalu sprawiedliwosci procedura z
art. 260 traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza logistyki
zaopatrzenia na przykladzie rynku warzyw i owocow..Wsparcie malych i srednich przedsiebiorstw przez
programy unijne na przykladzie woj. Opolskiego.Osikowicz- marcin - rachunkowosc malych firm wedlug
wymogow funduszy unijnych .praca licencjacka budzet gminy .Wyzwania reklamy w nowych
mediach.Zarzadzanie jakoscia i produkcja ksztaltownikow z metali niezelaznych..praca licencjacka budzet
gminy .Wybor formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizyzcznych na przykladzie wybranego
mikroprzedsiebiorstwa..Tematy prac licencjackich socjologia.Kapital zakladowy w spolce akcyjnej.Proba
oceny sytuacji finansowej miasta tarnow..Marketing w malym sklepie detalicznym.Zmiany organizacyjne
contract consulting.Analiza belek adaptacyjna metoda elementow skonczonych typu hp praca inzynierska
budownictwo.Marketingowe znaczenie opakowan na przykladzie kremow do twarzy.Prognozowanie potrzeb
kadrowych w firmie x.Kowalik-banczyk- krystyna. - problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych
postepowaniach w sprawach z zakresu ochrony k.Wykorzystanie instrumentow promocji w marketingu
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terytorialnym (na przykladzie gminy zgierz).Wykorzystanie metod motywacji w zarzadzaniu.Naduzywanie
pozycji dominujacej na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Marketing rynku nieruchomosci na
przykladzie agencji nieruchomosci skzyneccy .Fluktuacja kadr a poziom satysfakcji z pracy i zaangazowania
pracownikow.Biuro podrozy.Minimalne wynagrodzenie za prace.praca licencjacka budzet gminy .Churskipawel (1967- ). Red. - zroznicowania regionalne w polsce = (regional differentiations in poland)
.Wewnetrzne public relations przedsiebiorstw dystrybucyjnych na przykladzie mclane polska sp. Z o.o..Status
prawny spolki komandytowej i jej wspolnikow na tle obowiazujacych regulacji prawnych.Proces zakladania
przedsiebiorstwa. Aspekty prawno - organizacyjne na przykladzie branzy transportowej..Czynniki wplywajace
na satysfakcje klientow korzystajacych z uslug swiadczonych przez biura podrozy.Formy finansowania zakupu
nowych samochodow..praca licencjacka budzet gminy .Analiza poziomu i struktury finansowego zasilania
miasta czestochowy w latach 2007-2011.Organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania zespolow
pracowniczych na przykladzie firmy x.Przyklad pracy licencjackiej.Koncepcja pracy w zespolach
wielokulturowych na przykladzie firmy delphi.Wplyw spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na budowanie
wartosci spolki na przykladzie wybranych uczestnikow gieldowego indeksu spolek odpowiedzialnych
respect.Procesy fuzji i przejec w polskich grupach kapitalowych w sektorze bankowym.Prace
licencjackie.Rynek piwa w polsce.Budowanie marki handlowej na przykladzie grupy zywiec.Polityka polski i
wielkiej brytanii wobec fali migracji zarobkowej po 1 maja 2004 roku w opiniach polskich emigrantow..Ocena
jakosci uslug swiadczonych przez towarzystwo ubezpieczen i reasekuracji warta s.a. na przykladzie regionu w
czestochowie..Uklad pracy magisterskiej.Analiza informacji w bezpieczenstwie.Iso 9001-2000 zarzadzanie
jakoscia w administracji publicznej.Prace zaliczeniowe.Wykorzystanie srodkow z funduszy strulturalnych a
konkurencyjnosc regionow na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Ochrona klimatu w prawie
miedzynarodowym publicznym.Budzetowanie operacyjne jako narzedzie rachunkowosci zarzadczej na
przykladzie zf nycomed pharma sp. Z o.o..System motywacyjny a wydajnosc pracy na przykladzie
przedsiebiorstwa komet - urpol spolka z o. O. W kedzierzynie - kozlu..praca licencjacka budzet gminy
.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec skazanych stwarzajacych powazne zagrozenie dla
bezpieczenstwa spoleczenstwa albo powazne zagrozenie dla bezpieczenstwa zakladu karnego- czyli tzw.
Niebezpiecznych.Innowacyjna obsluga klienta na przykladzie statoil....
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