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Polityka spoleczna w unii europejskiej.Gospodarstwa domowe na rynku produktow
depozytowych.Zarzadzanie studencka instytucja kultury na przykladzie centrum kultury rotunda..Walka z
handlem ludzmi z perspektywy prawa miedzynarodowego.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
sopockiego towarzystwa ubezpieczen ergo hestia s.a. w zakresie ubezpieczenia nieruchomosci
mieszkalnych..Znaczenie bankowosci wirtualnej w rozwoju bankow.Motywacja pracownicza na przykladzie
firmy uslugowej.Wdrozenie zintegrowanego systemu zarzadzania jako element informatyzacji
przedsiebiorstwa na przykladzie pabianickiej fabryki narzedzi pafana spolka akcyjna.Problemy zarzadzania
systemami logistycznymi na podstawie przedsiebiorstwa x..Elastyczne formy zatrudnienia..Marketing
terytorialny w kreowaniu wizerunku gminy na przykladzie gminy opatowek.Analiza jakosci w przemysle
spozywczym..Instytucja prezydenta w v republice francuskiej.Budzet gospodarstw domowych a rozwoj
przedsiebiorstw.Dopuszczalnosc wydania wyroku zaocznego w postepowaniu cywilnym.Dzialalnosc
kredytowa banku- ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania na przykladzie banku
spoldzielczego..Bibliografia praca magisterska.Oaza podatkowa jako zrodlo optymalizacji podatkowej .Ocena
sytuacji finansowej banku komercyjnego na przykladzie pko bp s.a. w latach 2001-2004.Kapital zakladowy w
spolce z ograniczona odpowiedzilnoscia - istota prawna i organizacyjna.Haber- agnieszka. Red. - ewaluacja
wobec wyzwan stojacych przed sektorem finansow publicznych .Pisanie prac dyplomowych cennik.praca
licencjacka budzet gminy .Zastosowanie narzedzi rachunku kosztow oraz analizy finansowej w
przedsiebiorstwie wielobranzowym swietoszek sp. Z o.o. Z siedziba w lodzi.Kierowanie gmina pajeczno przez
przedstawicieli samorzadu lokalnego w kontekscie realizacji budzetu w latach 1994-2004.Bezpieczenstwo
elektronicznych kanalow dystrybucji uslug bankowych.Wlasna dzialalnosc gospodarcza gminy..Zarzadzanie
szkola dla innowacyjnej dzialalnosci nauczycieli..Wplyw kreatywnosci pracowniczej na podnoszenie
innowacyjnosci przedsiebiorstwa.Tajemnica zawodowa zawodow prawniczych.Praca licencjacka z
pedagogiki.Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa..Ochrona- dochodzenie i egzekwowanie
alimentow.Podejscie procesowe do zarzadzania jakoscia w swietle wymogow norm i instrumentow
doskonalenia.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zwiazek miedzygminny i
stowarzyszenie gmin jako publicznoprawne formy wspoldzialania gmin.Sadowa kontrola bezczynnosci i
przewleklosci w zalatwianiu spraw przez organ administracyjny .Pojemnosc zadluzeniowa i struktura kapitalu
spolek notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Spolka partnerska w polskim kodeksie
spolek handlowych.Narzedzia marketingowe na przykladzie przedsiebiorstwa energetyki cieplnej w
belchatowie.Praca licencjacka dziennikarstwo.Kontrola dzialalnosci gospodarczej w polsce.Rozwoj
wybranych portow lotniczych w polsce w swietle integracji z unia europejska.Adwokat w procesie
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Polaczenie odwrotne spolek kapitalowych w polskim prawie
handlowym.Ochrona artystycznych wykonan w swietle prawa autorskiego.Czy rzeczypospolita trojga
narodow? Idea ksiestwa ruskiego jako trzeciego czlonu rzeczypospolitej.Wybrane aspekty funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Wybrane zagadnienia
polityki gospodarczej brazylii w ujeciu historycznym i obecnie.Dyfuzja innowacji technologicznych w branzy
kurierskiej dhl.Zyra- joanna. Red. - ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji : praca
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zbiorowa..Centra logistyczne jako wazny element lancucha dystrybucji.Rzecz o przepadku w kodeksie
karnym.Dostosowanie polskiego prawa bankowego do norm ue.Motywacyjne aspekty zarzadzania szkola
jezykowa.Strategie konkurencyjnosci malych firm na przykladzie branzy opakowan z tektury
falistej.Powszechne towarzystwa emerytalne w swietle reformy emerytalnej z 1999 roku.zrodla stresu w
pracy a wypalenie zawodowe wsrod pracownikow internetowej obslugi klienta (w aspekcie badan
wlasnych).Zasady funkcjonowania sportu w swietle nowych regul prawnych.Uchwaly prawotworcze
organizacji miedzynarodowych jako zrodlo prawa miedzynarodowego..praca licencjacka budzet gminy
.Narzedzia oceny i doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w szpitalu.Analiza wykorzystania systemow
komputerowych do zarzadzania firma na przykladzie sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Postrzeganie
jakosci obslugi przez klientow apteki prywatnej x spolka jawna w zychlinie.Aktywnosc sportowa a rozwoj
pracownika.Wstapienie interwenienta ubocznego do procesu cywilnego.Znaczenie sprawozdan finansowych
w zarzadzaniu bankiem na przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie..Uwarunkowania doboru zrodel
finansowania sektora msp na przykladzie firmy compress.Miejsce promocji w strategii marketingowej na
przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Kapitaly wysokiego ryzyka jako formy
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie bankier.pl spolki akcyjnej.Zbywalnosc akcji i
jej ograniczenia w spolkach prywatnych.Przypisy w pracy licencjackiej.Egzekucja z bankowego rachunku
wspolnego malzonkow.Tematy prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .Dochody w rachunkowosci
organu podatkowego na przykladzie gminy kodrab..praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie
bankowosc.Znieslawienie.Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykladzie banku spoldzielczego
ziemi lowickiej.praca licencjacka budzet gminy .Glowacki- robert. - monitorowanie przedsiewziec
profilaktycznych : raport z badan .Godnosc czlowieka a ochrona dziecka i rodziny w prawie pomocy
spolecznej.Wankiewicz- bogdan. - zasoby finansowe a rozwoj samorzadnosci lokalnej : obszary rozwoju rozwiazania modelowe .Kredyty pomostowe i fundusze poreczeniowe w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Tematy prac magisterskich prawo.Ocena standardu obslugi klienta na przykladzie uslugi private
banking w kredyt bank s.a..Promocja kultury i dziedzictwa narodowego w internecie a polska polityka
kulturalna. Przypadek malopolski..Poszanowanie energii jako zadanie administracji publicznej..Organizacja
systemu rachunkowosci.Management challenge: employees motivation as a factor in customer relationship
management.Prowadzenie spraw spolki komandytowo-akcyjnej.Finansowanie dzialalnosci gospodarczej
malych i srednich przedsiebiorstw..Ocena skutecznosci realizacji wieloletnich programow inwestycyjnych na
przykladzie gmin opole i nysa.Nadzor regionalnych izb obrachunkowych nad samorzadem
terytorialnym.Marketing i innowacje w dzialalnosci przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstw
handlowych.Wspolczesne niewolnictwo w swietle prawa miedzynarodowego.Nadzor i kontrola dzialalnosci
zawodowej rzeczoznawcow majatkowych.Zachowek ze spadku obejmujacego gospodarstwo rolne.Teatr w
zyciu dziecka..Odpowiedzialnosc posiadacza za uzycie karty platniczej.praca licencjacka budzet gminy
.System motywowania pracownikow w autoryzowanych punktach handlowych sieci komorkowej.Ocena
jakosci uslug na przykladzie zakladow energetycznych wchodzacych w sklad spolki enion s.a..Strategie
finansowe wybranych spolek gieldowych.Prawnokarne aspekty tajemnicy dziennikarskiej..Ocena zdolnosci
kredytowej jako forma ograniczenia ryzyka bankowego.Rachunkowosc w procesach przeksztalcen jednostek
gospodarczych na przykladzie restrukturyzacji poczty polskiej.Zamowienia publiczne w prawie unii
europejskiej (ewolucja i zagadnienia proceduralne).Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi na
podstawie przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej sp.zo.o. W olkuszu.Wplyw zagospodarowania
przestrzennego i procesu urbanizacji na poziom przestepczosci..Rola samorzadu lokalnego w procesie
wspierania przedsiebiorczosci na przykladzie miasta plock.Zasadnosc wypowiedzenia umowy o
prace.Nowoczesne metody pomiaru ryzyka portfela kredytowego.Pomoc w pisaniu pracy
licencjackiej.Wplyw programu sapard na rozwoj przedsiebiorczosci terenow wiejskich.Rola zrzadzania
stanowiskami archeologicznymi w popularyzacji kultur swiata starozytnego..Efektywnosc gospodarowania
srodkami trwalymi na podstawie przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej sp.zo.o. W olkuszu.Wplyw
turystyki na rozwoj gminy niedzwiedz.Analiza systemu zarzadzania jakoscia w firmie uslugowej na
przykladzie banku pekao s.a..Koszty w rachunkowosci jednostki samoarzadu terytorialnego na przykladzie
gminy kruszyna..Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna rozwiazania stosunku pracy.Instrumenty
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przeciwdzialaniu korupcji.Problematyka niesubordynacji i dzialania na rozkaz na tle przepisow polskiego
prawa karnego.Ta nowa huta ani na chwile nie chce przestac rosnac - o potencjale kulturalnym nowej
huty.Kierowanie gmina pajeczno przez przedstawicieli samorzadu lokalnego w kontekscie realizacji budzetu
w latach 1994-2004.Rola ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce.Prawno-administracyjne
problemy procesu wykorzystania gruntow rolnych w celach budowlanych.Status uchodzcy w prawie
administracyjnym.Ochrona zabytkow i opieka nad nimi.Rynek kapitalowy a funkcjonowanie gieldy papierow
wartosciowych w warszawie z uwzglednieniem centralnej tabeli ofert s.a..Zarzadzanie bezpieczenstwem
pracy na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego skanska..Dzialalnosc krakowskiego biura festiwalowego
i jego wplyw na promocje miasta..Motywowanie pracownikow na przykladzie urzedu miasta
czestochowy.Przykladowe tematy prac licencjackich.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie
osrodka szkolenia kierowcow m.sagadyn.Finansowanie zadan samorzadu terytorialnego na przykladzie
powiatu zawiercianskiego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
placowka oswiatowa na przykladzie przedszkola nr 166 w warszawie.Wykorzystanie analizy ekonomicznofinansowej do oceny perspektyw rozwoju na przykladzie pge kwb belchatow s.a..Rentownosc inwestycji w
otwarte fundusze emerytalne.Ocena dzialalnosci firmy swiadczacej uslugi promocyjne.praca licencjacka
budzet gminy .Promocja on-line /na przykladzie wybranych firm/.Analiza organizacji procesu produkcyjnego
w przedsiebiorstwie materialow budowlanych (na przykladzie firmy atlas s.a.).praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac z psychologii.praca licencjacka budzet gminy
.Rozstrzyganie sporow ze stosunku spolek kapitalowych przez sady polubowne.Promocja miasta praca
magisterska.Pozaplacowe czynniki motywacyjne stosowane w przedsiebiiorstwach miedzynarodowych na
przykladzie us pharmacia oraz przedsiebiorstwa x.Analiza gospodarki finansowej w przedsiebiorstwie duda
s.a..Marketing terytorialny nowoczesna forma promocji miasta plocka.Pisanie prac wroclaw.Realizacja uslug
publicznych przez gmine siewierz w latach 2005-2009.Zarzadzanie jakoscia w firmie produkujacej elementy
konstrukcji stalowych.Racjonalnosc decyzji na przykladzie analiz ekonomiczno-finansowych spolki x.Wplyw
wybranych instrumentow wspolnej polityki rolnej na konkurencyjnosc polskich gospodarstw rolnych.praca
licencjacka budzet gminy .A-loading: the agent system in logistics management.Modyfikacja tresci
umownego stosunku pracy w formie wypowiedzenia zmieniajacego.Kredyty w gospodarce budzetowej
gmin.Przewlaszczenie nieruchomosci na zabezpieczenie w polskim systemie prawnym.Centrum promocji
nauk matematycznych i przyrodniczych jako przyklad nowatorskiej idei instytucji muzealno-naukoworozrywkowej..Rozwiazywanie konfliktow w msp na przykladzie rodzinnej firmy frutta.Znaczenie analizy
finansowej dla zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie bpbk sp. Z o.o. Lodz.praca licencjacka budzet
gminy .Zakazy dowodowe w polskiej procedurze karnej ze szczegolnym uwzglednieniem tajemnicy
dziennikarskiej.Wplyw kultury organizacyjnej na procesy adaptacyjne nowych pracownikow..Ciezar dowodu
w postepowaniu podatkowym.Promocja jako element strategii marketingowej przedsiebiorstwa.Kupie prace
magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia pracownicze i ich rola w kierowaniu
przedsiebiorstwem na podstawie procedur zarzadzania zasobami ludzkimi- realizowanych w praktyce
gospodarczej.Podatki i oplaty jako zrodlo dochodow wlasnych gminy.Gancarczyk- marta. - wsparcie publiczne
dla msp : podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza .Wplyw podatkow lokalnych na funkcjonowanie
gminy konopiska w latach 2004- 2008.Finansowanie malych przedsiebiorstw (kredyt bankowy- fundusze
poreczeniowe i pozyczkowe).Przewaga wartosci informacyjnej rachunku przeplywow pienieznych nad
rachunkiem wynikow.Zasady polityki kredytowej banku komercyjnego.Proces automatyzacji prac
magazynowych.Ochrona konsumenta w prawie internetowym..Ocena funduszy strukturalnych jako zrodla
finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na podstawie firmy x..Rynek uslug pocztowych
w polsce.Ksztaltowanie wizerunku przedsiebiorstwa w programach lojalnosciowych..Alternatywy wobec kary
pozbawienia wolnosci na podstawie kodeksu karnego z 1997 r. .Prace licencjackie logistyka.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza niemiec..Stosunki unia europejska-rosja. Historia i
stan aktualny..Koncern a holding.Zarzadzanie transportem w sieci handlowej.Wplyw korzysci wynikajacych z
zastosowania dzwigni finansowej na ksztaltowanie struktury kapitalu w przedsiebiorstwie - analiza
przypadku.Wdrazanie wspolnej polityki rolnej unii europejskiej w gminie kutno na przykladzie wsi
golebiew.Miedzynarodowe prawo konfliktow zbrojnych..Pomoc publiczna dla malych i srednich
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przedsiebiorstw w prawie ue na przykladzie prawa polskiego.Wizerunek powszechnego towarzystwa
emerytalnego jako zrodlo przewagi konkurencyjnej otwartego funduszu emerytalnego.Pisanie prac
olsztyn.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej na przykladzie komendy wojewodzkiej
panstwowej strazy pozarnej w katowicach.Informatyczne systemy sterowania w inteligentnym
samochodzie..Rola analizy ekonomiczno-finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie grupa
kolastyna s.a..Analiza finansowa spolki gieldowej na przykladzie firmy rafako s.a..Uprawnienia drugiej izby
parlamentu w wybranych panstwach..Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkody wyrzadzone w
mieniu powierzonym.praca licencjacka budzet gminy .Cele i zalozenia polityki kredytowej przedsiebiorstwa
wobec odbiorcow..Rozwoj kongestii transportowej a wzrost znaczenia logistyki miejskiej w polsce w latach
2001-2011.Wroclawskie seminarium karnoprocesowe - pojecie- miejsce i znaczenie prawdy w polskim
procesie karnym : materialy wroclawskiego semin.praca licencjacka budzet gminy .Turystyka pielgrzymkowa
w polsce - ocena jakosci uslug oferowanych w kalwarii zebrzydowskiej..Dzialalnosc agencji restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa na przykladzie biura powiatowego w pajecznie w latach 2004-2010..Pisanie prac
licencjackich krakow.Praca magisterska przyklady.Instytucje unii europejskiej i ich kompetencje.System
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami norm iso serii 9000 na przykladzie wybranej firmy.Marketing
internetowy jako nowoczesne narzedzie promocji uslug turystycznych.Czynniki egzogeniczne i endogeniczne
wplywajace na rozwoj gminy wreczyca wielka.Zasady i procedury badania sprawozdan finansowych w
swietle polskich i miedzynarodowych regulacji prawnych.Analiza i ocena ryzyka bankowego na przykladzie
banku spoldzielczego w bialej..Pisanie prac magisterskich bialystok.Adamus- rafal - upadlosc a potracenie :
komentarz .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie i wspomagajace systemy sterowania we logistyce.
Analiza na przykladzie firmy rohling suus logistics s.a..Transport inter- i multimodalny w polsce - perspektywy
rozwoju..Przedsiebiorczosc na terenach wiejskich. Instrumenty wspomagajace jej rozwoj na przykladzie
gminy wola krzysztoporska.Regionalny program operacyjny wojewodztwa lodzkiego szansa rozwoju
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (przyklad projektu inwestycyjnego).Regulations concerning
geographical indications in the european union law.Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.Polityka
finansowania jednostek budzetowych na przykladzie powiatowego inspektoratu weterynarii w lomzy.Rozne
sposoby ujecia winy w prawie karnym materialnym i procesowym. Rozwazania na tle zagadnienia
domniemania niewinnosci.Jak zaczac prace licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw budowy autostrad na wartosc nieruchomosci.Przygotowanie systemu okresowych
ocen pracowniczych dla powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.Stachowicz- jan karol (1943- ). Red. rozwoj organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarzadzaniu .Analiza kosztow eksploatacji
zasobow spoldzielni mieszkaniowej i wspolnot mieszkaniowych.praca licencjacka budzet gminy .Dzierzawa
nieruchomosci rolnych..Wplyw ulg podatkowych w podatku dochodowym od osob fizycznych na sytuacje
majatkowa rodziny -wybrane zagadnienia.Wykorzystanie internetu w przedsiebiorstwie- ze szczegolnym
uwzglednieniem sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Wspolpraca transgraniczna na przykladzie
euroregionu baltyk.Odnawialne zrodla energii jako realizacja zasady zrownowazonego rozwoju.Regionalne
zroznicowane warunkow mieszkaniowych gospodarstw domowych.Rozwoj agroturystyki na przykladzie
gminy wlodowice.Perspektywa finansowa i jej rola w ksztaltowaniu budzetu unii europejskiej.Tematy prac
licencjackich ekonomia.Strategie promocji stosowane w telefonii komorkowej.praca licencjacka budzet
gminy .Opodatkowanie dochodow osob fizycznych z tytulu zbycia i realizacji praw z maklerskich
instrumentow finansowych..Rozstrzyganie sprawy w rozsadnym terminie.Zakladowy fundusz swiadczen
socjalnych jako instrument pozaplacowego systemu motywowania pracownikow na przykladzie pge giek s.a.
o/kwb belchatow.Alternatywne zrodla finansowania wydatkow w jednostakach samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy maisto sieradz.Bankowosc internetowa - istota i strategie rozwoju na podstawie
elektronicznej bankowosci pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Planowanie dzialan z zakresu marketingu bankowego w oparciu o nowo wprowadzany produkt w
mbanku.Status parlamentu szwajcarii w ustrojowym systemie sprawowania wladzy.Wykorzystanie nowych
mediow w procesie budowy silnej marki (na przykladzie grupy kapitalowej kolporter).Analiza systemow
zapewnienia jakosci- higieny i bezpieczenstwa zdrowotnego produktow mleczarskich.Gospodarka finansowa
wspolnot mieszkaniowych na przykladzie wspolnoty mieszkancow przy ul. Bankowej 2 w blachowni.Analiza
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finansowa w przedsiebiorstwie na przykladzie kopalni soli klodawa s.a. w klodawie.Tematy prac licencjackich
socjologia.Porownawcza analiza nosnosci podloza budowlanego w opcjonalnych ujeciach normowych praca
inzynierska budownictwo.Rozwoj rynku uslug leasingowych w polsce w latach 2006-2010..Sciagalnosc
podatkow lokalnych na przykladzie gminy olsztyn.Przydatnosc analizy finansowej w podejmowaniu
decyzji.Strategia produktowa w ksztaltowaniu konkurencyjnosci firmy paul hartmann polska sp. Z
o.o..Menedzer u progu xxi wieku.Postep techniczno-organizacyjny w logistyce.praca licencjacka budzet
gminy .Pojecie kariery w kontekscie sukcesu zawodowego pracownika..Przedmiotowe przeslanki
odpowiedzialnosci czlonkow zarzadu za zobowiazania spolki z o.o.na podstawie art.299 k.s.h..Eurojust jako
instytucja wspolpracy miedzynarodowej w sprawach karnych.Problematyka spamu jako czynu nieuczciwej
konkurencji.Czynniki determinujace polityke dochodowo-wydatkowa gmin.Przestepstwa przeciwko rodzinie i
opiece na przykladzie przestepstwa znecania sie z art. 207 kodeksu karnego.Praca magisterska.Zatrudnienie i
awans funkcjonariusza sluzby wieziennej .Technologia i organizacja wykonania zielonego dachu praca
inzynierska budownictwo.Dochody budzetu panstwa z tytulu wplywow z podatkow bezposrednich i
posrednich w latach 2003-2005.praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnienie w sluzbach porzadku
publicznego.Napisanie pracy magisterskiej.Podatki lokalne w systemie zasilania finansowego gminy na
przykladzie gminy pawlow.Prawo pracownika do prywatnosci a monitoring w miejscu pracy.Analiza
finansowa jako podstawa oceny funkcjonowania przedsiebiorstwa (na przykladzie ccc s.a. w latach 20102012).Praca magisterska pedagogika wczesnoszkolna.Wstep pracy licencjackiej.Zarzadzanie logistyczne w
jednostce samorzadu terytorialnego (na przykladzie miasta i powiatu tomaszow mazowiecki).Leasing
pracowniczy jako elastyczne ksztaltowanie wielkosci i struktury zatrudnienia.Czech-rogosz- joanna. Red. koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotow gospodarujacych : praca zbiorowa .Wykorzystanie
zarzadzania logistycznego w transporcie osob na przykladzie przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej w
skierniewicach sp. Z o.o..Zarzadzanie rozwojem pracownikow w przedsiebiorstwie
produkcyjnym.Zarzadzanie i organizacja w stowarzyszeniu kulturalnym na przykladzie towarzystwa
dramatycznego im. A. Fredry fredreum w przemyslu..Lafley- a. G. - zmiana regul gry w biznesie : jak
zwiekszyc przychody i zyski przez innowacje .praca licencjacka budzet gminy .Konkurencja podatkowa i
perspektywa harmonizacji podatku dochodowego od przedsiebiorstw w unii europejskiej.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku spoldzielczego w klobucku w latach 2000-2004.Czynniki wplywajace na wynik finansowy
przedsiebiorstwa komunalnego na podstawie zakladu komunalnego kleszczow sp. Z o.o..Wypowiedzenie
umowy spolki jawnej przez jej wspolnika.Zarzadzanie projektem eksploracji danych.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza wymagan systemu zarzadzania jakoscia pod katem podniesienia poziomu bezpieczenstwa i
zadowolenia klienta- na przykladzie zakladu produkcyjnego wyrobow medycznych.Ocena efektywnosci
funkcjonowania banku pekao s.a. na tle sytuacji ekonomicznej polskiego sektora bankowego w latach 20032008.Wybrane aspekty strategii marketingowej firm ponadnarodowych.Zarzadzanie ryzykiem walutowym z
wykorzystaniem instrumentow pochodnych..Ochrona konsumenta w swietle obowiazujacych przepisow
prawa oraz rola miejskiego rzecznika konsumentow w procesie dochodzenia roszczen i realizacji praw
konsumentow..Strategia zarzadzania klientami firmy primulator - analiza- ocena i mozliwosc
zmian..Organizacja rachunkowosci w firmach malych na przykladzie xyz sp. Z o.o..Dzialalnosc organizacji
wirtualnych na rozwinietych rynkach elektronicznych (na przykladzie sektora bankowego).Zewnetrzne zrodla
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Uzywanie znaku towarowego w reklamie jako
dzialanie nieuczciwej konkurencji.Ocena projektow inwestycyjnych i ich wplyw na sytuacje finansowa
jednostki na przykladzie producenta mebli biurowych profim sp. Z o.o..Wplyw podatkow lokalnych na rozwoj
i funkcjonowanie gminy lyszkowice - analiza strukturalna i wskaznikowa dochodow jednostki
samorzadowej.Przeglad i analiza centralnych systemow rezerwacji turystycznej.Ryzyko sportowe.Turystyka
miejska lodzi..Analiza strategii marketingowej firm odziezowych w internecie na przykladzie zary oraz
reserved - liderow w branzy odziezowej na swiecie oraz w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Trwaly
zarzad nieruchomosci publicznych.Perspektywy rozwoju innowacyjnosci sektora msp w bialymstoku w
oparciu o funkcjonowanie bialostockiego parku naukowo-technologicznego.Strategia rozwoju pszczelarstwa
w polsce..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie czasem jako
instrument ksztaltowania kultury organizacyjnej przedsiebiorstwa.Postepowanie dowodowe w procedurze
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administracyjnej..Motywacja i jej zastosowanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
przedsiebiorstwa radiotel polska.Polityka regionalna ue wobec niwelowania dysproporcji ekonomicznych - na
przykladzie polski.Malys- lukasz. - sila powiazan sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki
przedsiebiorstwa .Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki.Odpowiedzialnosc dluznikow wekslowych.Prawo
cytatu jako instytucja dozwolonego uzytku publicznego - kazuistyka regulacji i koniecznosc
reformy.Zarzadzanie projektami inwestycyjnymi na przykladzie gminy siepraw.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wprowadzenie nowego produktu na rynek w ocenie klientow w
swietle badan wlasnych.Ulgi w splacie zobowiazan podatkowych.Zarzadzanie innowacjami na przykladzie
przedsiebiorstwa amcor.Praca licencjacka z fizjoterapii.Godlewska- hanna (1960- ). Red. - atrakcyjnosc
inwestycyjna regionow polski na tle unii europejskiej .Zmiany w zrodlach finansowania sektora msp w
polsce w xxi w..Analiza budzetu gminy wiejskiej na przykladzie gminy kolno.Finansowanie ubezpieczen
spolecznych rozliczanych przez instytucje panstwowa jako zrodlo zabezpieczenia spolecznego..System
obciazen podatkowych oraz koszty pracy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na przykladzie spolki
intertom w latach 2002-2003..Prace magisterskie net.Szkolenia jako aktywna forma zwalczania bezrobociana przykladzie przedsiebiorstwa energoserwis s.a. w lublincu.Dobrowolne poddanie sie karze w
postepowaniu karnym- problemy interpretacyjne oraz ocena potencjalnych korzysci wynikajacych ze zlozenia
wniosku.Analiza wykorzystania srodkow unijnych w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju
regionalnego woj. Mazowieckiego w latach 2004-2006.Realizacja programu operacyjnego kapital ludzki przez
powiatowe centrum pomocy rodzinie w czestochowie w latach 2008-2010.Wypalenie zawodowe nauczycieli
na przykladzie zespolu szkol ogolnoksztalcacych im. I. J. Paderewskiego w lasku-kolumnie.Walkowiakryszard. - zarzadzanie potencjalem spolecznym organizacji .Pelnomocnik w sadowym postepowaniu
cywilnym.Laszczak- miroslaw. - intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych .Efekty inwestycyjne w
strefach ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej..Leasing jako forma
finansowania aktywow w przedsiebiorstwie na podstawie wybranych przedsiebiorstw..Zjawisko
przestepczosci i wiktymizacji wsrod studentow zamieszkalych na terenie miasteczek studenckich w
krakowie.Doswiadczenie i perspektywy rozwojowe biur podrozy w polsce..Rola i znaczenie komunikacji w
organizacji na przykladzie fabryki mebli gabi w piaskach.Udzial kapitalowy w handlowych spolkach
osobowych.Inwestycje w nieruchomosci stanowiace wlasnosc samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy blachownia 2008-2010..Podatek od nieruchomosci a podatek katastralny - wybrane przyklady i
symulacje.Technologia produkcji recyklingu w procesie wytwarzania wyrobow z tworzyw sztucznych..Stan i
perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej na obszarze wyzyny krakowsko-czestochowskiej..Pozycja
prawna stolicy apostolskiej..Wierzbica- anna. - ograniczenia antykorupcyjne w samorzadzie terytorialnym
.Doskonalenie procesu zarzadzania jakoscia produktow na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego..Dochody budzetu samorzadu terytorialnego w latach 2006-2008 na przykladzie gminy
rozan.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w recznej myjni
samochodowej.Dostosowania regulacji rynku energii elektrycznej w polsce do prawa unii
europejskiej.Wplyw efektywnosci eksploatacji maszyn na jakosc otrzymywanego odlewu
cisnieniowego..Projekt pracy magisterskiej.Okreslenie stopnia skutecznosci komunikacji pomiedzy
pracownikami urzedu miasta w lowiczu.Praca licencjacka zarzadzanie.Znaczenie marketingu dla rozwoju
uslug turystycznych na przykladzie dzialalnosci hotelu wentzl w krakowie.Analiza ekonomiczna dzialalnosci
gospodarczej przedsiebiorstwa foto - max.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany w organizacji w zwiazku z
wdrozeniem systemu zarzadzania jakoscia.Wykorzystanie sztucznych systemow immunologicznych do
rozwiazywania problemow z zakresu zarzadzania i ekonomii. Analiza problematyki i wybrane
przyklady.Europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczen.Szara strefa zatrudnienia w
polsce.Zarzadzanie marketingiem w przedsiebiorstwie omega.Zastosowanie rachunku kosztow w zarzadzaniu
firma budowlana..Determinanty ceny i wielkosci sprzedazy w handlu internetowym. Badanie i analiza na
podstawie portalu allegro.pl..Praca licencjacka socjologia.Postepowanie nakazowe w prawie karnym
skarbowym i w prawie powszechnym.Mobbing jako przyklad patologii organizacyjnej.Optymalizacja systemu
produkcyjnego wytwarzania stolarki pvc w swietle zasad toyoty..Wycena nieruchomosci dla potrzeb
zabezpieczenia wierzytelnosci kredytodawcy na przykladzie bankow uniwersalnych.Roznicowanie
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cen.System gwarantowania srodkow pienieznych przez bankowy fundusz gwarancyjny.praca licencjacka
budzet gminy .Poziom obslugi klienta podstawa efektywnego funkcjonowania systemu logistycznego na
przykladzie przedsiebiorstwa x..Skutki prawne polaczenia spolek a pozycja wierzyciela.Deficyt snu a
zmeczenie chroniczne i poziom stresu w grupie nauczycieli z chronotypem porannym i wieczornym..Prawo
ekskluzywne panstw do wykorzystania szelfu kontynentalnego.Dostosowanie podatku od towarow i uslug do
wymogow unii europejskiej.Ocena efektywnosci zarzadzania zasobami mieszkaniowymi w sieradzkiej
spoldzielni mieszkaniowej.Statystyczna analiza i ocena spolecznosci zagrozonej ubostwem.Wspieranie
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw przez gmine popow.Egzekucja z nieruchomosci w postepowaniu
egzekucyjnym w administracji.Wykorzystanie technologii open source w firmie produkcyjnej.Status prawny
czlonka drugiej izby w polsce- niemczech- wielkiej brytanii..Problemy wspolpracy organizacji pozarzadowych
z samorzadem miasta tychy na przykladzie organizacji dzialajacych na rzecz osob niepelnosprawnych..praca
licencjacka budzet gminy .Pisanie prac lublin.Ostoj- jan (1944- ). Red. - ryzyko a zarzadzanie finansami
organizacji gospodarczych .Wplyw ogloszenia upadlosci na inne postepowania cywilne.Organizacja
zamowien publicznych na uczelniach wyzszych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Miejsce
narodowych funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitalowym.Rola systemu komunikacji na
przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego aviva.Problematyka bezpieczenstwa i higieny pracy z dziedziny
sportow samochodowych.Globalizacja i lokalnosc. Postawy wobec symboli narodowych w reklamie.Metody
walki z bezrobociem w okresie przemian gospodarczych polski.Przedsiebiorstwo jako podmiot gospodarujacy
i obiekt wyceny.Zarzadzanie praca licencjacka.Skarga o wznowienie postepowania
sadowoadministracyjnego.Zorientowanie na klienta - porownanie dzialan marketingowych angencji
turystycznych w polsce i wielkiej brytanii.Cyrul- wojciech. - informatyzacja tekstu prawa : perspektywy
zastosowania jezykow znacznikowych .praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania bezpieczenstwem
i higiena pracy w enion s.a..Powszechny system opieki zdrowotnej a dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne w
polsce..Wycena wartosci przedsiebiorstwa na przykladzie pol-win sp. Z o.o..Biznesplan dla potrzeb
podejmowania decyzji finansowych na przykladzie przedsiebiorstwa bonita.Wojewoda jako zwierzchnik
administracji zespolonej.Systemy i techniki motywowania pracownikow na przykladzie spolki kghm polska
miedz s.a..Analiza tworzenia i rozwoju filii przedsiebiorstwa miedzynarodowego na przykladzie
przedsiebiorstwa daimler ag.Biuro nieruchomosci jako przedsiebiorstwo na rynku.Odpowiedzialnosc z
majatku wspolnego za zobowiazania jednego z malzonkow.Patologie wsrod nieletnich.Zarzadzanie produkcja
i jakoscia oraz utrzymanie maszyn w budownictwie..Obszary aktywnosci gospodarczej w wojewodztwie
opolskim..Problematyka powrotu do przestepstwa na gruncie kodeksu karnego oraz kodeksu karnego
skarbowego.Samorzad gminny w ii rzeczypospolitej.Wplyw wypalenia zawodowego na postawy pielegniarek
szpitala wojewodzkiego w bielsku-bialej..Pisanie prac katowice.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
przedsiebiorczosci wiejskiej w oparciu o unijne srodki pomocowe - przyklad gminy daszyna.Promocja uslug
bankowych jako element marketingu bankowego.Logistyka zaopatrzenia i jej znaczenie w
przedsiebiorstwie.Wykorzystanie gruntu rolnego w procesie inwestycyjnym.Niekomercyjne systemy
zarzadzania baza danych.praca licencjacka budzet gminy .Kierunki rozwoju capital venture w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Prace dyplomowe logistyka.Od ii do iv rp- czyli demokracja w polsce w latach
1918-2007..Kredyt hipoteczny w ofercie bankow komercyjnych w aspekcie sytuacji gospodarczej w polsce na
przykladzie pko bp.Integracja rynku pracy i polityki spolecznej w procesie integracji europejskiej.Zarzadzanie
rozwojem zasobow ludzkich (na przykladzie przedsiebiorstwa athletic sp. Z o.o. w kluczborku)..Aktywna i
pasywna bankowosc elektroniczna na przykladzie telebankingu..Rynek nieruchomosci hiszpanii i polski w
latach 2007 -2010.Ochrona oznaczenia przedsiebiorstwa.Dzialalnosc agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa na przykladzie biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w polskiej
cerekwi.Przeglad i analiza porownawcza izolacyjnosci cieplnej skosnych dachow budynkow jednorodzinnych.
Praca inzynierska budownictwo.Wplyw szkolen na prace banku spoldzielczego w pajecznie.Funkcjonowanie
ratownictwa gorskiego na przykladzie beskidzkiej grupy gopr na tle doswoadczen
zagranicznych.Uwarunkowania rozwoju bankowosci internetowej na przykladzie banku bph.Kreowanie
wizerunku organizacji non-profit na przykladzie policji.Specyfikacja procesu rekrutacji i selekcji kadr w
jednostkach administracji publicznej (na przykladzie urzedu miejskiego w bialymstoku).Trzaskalik- tadeusz
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(1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’13 .Marketing strategies in student tourism.Bednarczykjan l.. Red. - stopy procentowe a gospodarka : dylematy unii gospodarczej i walutowej .Projekt adaptacji
budynku przy ul. Pilsudskiego w nowej soli na funkcje administracyjna praca inzynierska budownictwo.Pngivan - ekonomia menedzerska .Wspolczesne metody analizy kosztow z uwzglednieniem controllingu na
przykladzie wybranej spolki akcyjnej.Pozycja prawna kosciola starokatolickiego mariawitow w polsce.Dobra
osobiste zmarlego tworcy.Proces zarzadzania systemem edukacji na przykladzie gminy konopiska.Lokalizacja
centrow logistycznych w regionie (na przykladzie rejonu strykowa).Eurojust jako instytucja wspolpracy
miedzynarodowej w sprawach karnych.Rola i zanczenie wydatkow na finansowanie inwestycji w
gminie.Prawo do dobrej administarcji.Rola wizerunku w zarzadzaniu organizacja pozarzadowa na przykladzie
wybranych organizacji..Status prawny agencji pracy tymczasowej.Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku
pracy w swietle polskiej regulacji prawnej.Poskrobko- bazyli. Red. - sustainable development versus
knowledge-based economy = zrownowazony rozwoj a gospodarka opa.Zastosowanie modelowania
ekonometrycznego w wycenie nieruchomosci mieszkalnych.Standard obslugi klienta w poczcie
polskiej.Monitoring pozycji witryn firmowych w wyszukiwarkach internetowych przy uzyciu systemu
agentowego web ranker.Wplyw systemu zarzadzania jakoscia na konkurencyjnosc
przedsiebiorstwa.Harmonizacja podatkow posrednich w panstwach wspolnoty europejskiej a polskie
regulacje podatkowe w zakresie vat.Efektywnosc aktywizacji zawodowej osob bezrobotnych na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w grajewie.Ocena wplywu polityki regionalnej na rozwoj malych i srednich
przedsiebiorstw.Zagadnienie konfliktu interesow w polskich i amerykanskich etykach prawniczych.Stosunki
majatkowe malzenskie w prawie prywatnym miedzynarodowym.Prawo do integralnosci w utworach
audiowizualnych.Przestepstwo zmuszania w kodeksie karnym z 1997 r. .Kasy rejestrujace.Akcje afirmatywne
a zasada rownosci w prawie.Ocena poziomu i struktury zrodel finansowania dzialalnosci gminy poraj.Obrona
konieczna..Adaptacja gospodarcza polskich przedsiebiorstw na rynek unii europejskiej.Analiza sytuacji
finansowej spolki gieldowej cersanit s.a..Formy przeciwdzialania bezrobociu w miescie skierniewice.Wiek
jako kryterium dyskryminacji w zatrudnieniu.Wplyw globalizacji na zarzadzanie firma.Promocja jako sposob
komunikowania sie przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie firmy motoryzacyjnej marszalek
volkswagrn.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie comarch s.a..Organizacja
srodowiska produkcyjnego z punktu widzenia zasad logistyki. Aspekt bezpieczenstwa- marnotrastwa i
czynnika kosztowego na podstawie wybranych przykladow.Praca licencjacka z pedagogiki.Zarzadzanie
oswiata w obliczu konfliktu nauczyciel - uczen..Prognozowanie sprzedazy filtrow do maszyn i urzadzen
silnikowych.Analiza dochodow budzetowych w gminie zgierz w latach 2004-2007.praca licencjacka budzet
gminy .Aliza eksploatacji maszyn i urzadzen w przemysle metalowym..Obligacje skarbowe i
komunalne.Prawo poboru i jego wylaczenie w spolce akcyjnej.Zastosowanie internetu w komunikacji z
klientami na przykladzie przedsiebiorstwa alfa-lux.Patrzalek- wanda - procesy komunikacji a mechanizmy
podejmowania decyzji w gospodarstwach domowych .Konstrukcja prawna obowiazku
alimentacyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Wspolnotowa zasada rownego traktowania kobiet i
mezczyzn w zatrudnieniu i jej wplyw na polskie prawo pracy.Outsourcing narzedziem optymalizacji czynnika
czasu w dystrybucji.praca licencjacka budzet gminy .Venture capital jako forma finansowania nowych
technologii w polsce..Charakterystyka programow do planowania i kontroli przedsiewziec budowlanych
praca inzynierska budownictwo.Wplyw prawa unii europejskiej na konstytucje i orzecznictwo rady
konstytucyjnej we francji.praca licencjacka budzet gminy .Przetarg nieograniczony na przykladzie budowy
pawilonu szpitala w andrychowie..Zbrodnie ukrainskich nacjonalistow popelnione na polakach na wolyniu w
okresie ii wojny swiatowej.Pozyskiwanie pracownikow na przykladzie sony music entertainement
polska.Ocena realizacji zadan z zakresu pomocy spolecznej przez miejski osrodek pomocy spolecznej w
czestochowie.Spolka cicha w polskim prawie cywilnym.Zasady rachunku kosztow dzialalnosci uslugowej na
przykladzie wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego w czestochowie..Seminarium
dyplomowe.Zarzadzanie produkcja i jakoscia torebek damskich.Reklama telewizyjna jako instrument
kreowania wizerunku partii politycznych.praca licencjacka budzet gminy .Proces motywowania w koncernie
naftowym- ocena skutecznosci.Lad korporacyjny - istota- znaczenie- zwiazki z rachunkowoscia.Wplyw
integracji z unia europejska na sektor msp na przykladzie przedsiebiorstwa x polska sp. Z o.o..Umowne
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sposoby nabycia prawa reprezentacji przez organizacje zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi i
prawami pokrewnymi.Ststem motywacyjny przedsiebiorstwa w ocenie pracownikow.Ochrona praw
pracowniczych jako przedmiot zainteresowania prawa karnego (rozdzial xxviii k.k.).Turystyka i mozliwosci jej
rozwoju w gminach powiatu chrzanowskiego..Bartkowiak- anna. Red. - zrownowazony rozwoj organizacji a
relacje z interesariuszami : teoria i praktyka .Producent jako podmiot prawa autorskiego.Motywowanie
pracownikow w polskich korporacjach.Weryfikacja przydatnosci zawodowej nauczycieli szkol
gimnazjalnych.Dostep do infrastruktury technicznej.Gourdin- kent n. - global logistics management : a
competitive advantage for the 21st century .praca licencjacka budzet gminy .Dobro dziecka jako negatywna
przeslanka rozwodowa.System motywacji pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa fresenius kabi
polska sp. Z o. O..Teledetekcja satelitarna ziemi w swietle prawa miedzynarodowego
publicznego.Rachunkowosc zarzadcza jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiebiorstwa.Ocena zarzadzania
zasobami ludzkimi w opinii pracownikow urzedu miasta lubliniec..Niedozwolone postanowienia umowne w
umowach bankowych.Wplyw wydatkow na system oswiaty i jej funkcjonowanie na jakosc zasobow ludzkich
w jst..System rehabilitacjizawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych w polsce i w krajach unii
europejskiej..Ocena uslug generowanych przez hotel linder..Marketing terytorialny miasta sanok..Wplyw
srodkow budzetowych i pozabudzetowych na rozwoj gminy bierutow.Uchodzcy klimatyczni w aspekcie
prawnomiedzynarodowym.Instrumenty promocji lokalnego produktu turystycznego..praca licencjacka
budzet gminy .Holdingi i ich skonsolidowane sprawozdania finansowe sporzadzone wedlug regulacji msr i
rachunkowosci polskiej.Rola funduszy unijnych w rozwoju lokalnym na podstawie gminy ladek zdroj w latach
2005-2006.Ocena efektywnosci finansowej inwestycji rzeczowych na przykladzie przedsiebiorstwa
spedimpex sp. Z o.o..Przykladowe prace dyplomowe.Prace licencjackie administracja.Rola i status parwny
prezesa narodowego banku polskiego.Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy
forte vita polska sp. Z o.o..Sakowicz- marcin - modernizacja samorzadu terytorialnego w procesie integracji
polski z unia europejska .Powstanie i historia ruchu punk w polsce jako przyklad pluralizmu wspolczesnej
kultury..praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci automatycznego systemu transakcyjnego
opartego o analize techniczna.Ocena zmian rozwoju spoleczno gospodarczego gmin miejsko-wiejskich
wojewodztwa opolskiego w latach 2003-2005.Zmiany w strukturze geograficznej i towarowej handlu
zagranicznego polski w latach 1995-2009.Ocena systemu motywacji w rejonowym przedsiebiorstwie
wodociagow i kanalizacji spolka z o.o. W chrzanowie.Determinanty popytu na produkty funduszy
inwestycyjnych w polsce w swietle badan ankietowych..Budzetowanie w warunkach zastosowania rachunku
kosztow dzialan.Analiza finansowa przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego x w latach 2007-2011.Ocena
efektywnosci funkcjonowania krakowskiego banku spoldzielczego w latach 2007-2011.Analiza finansowa i
ocena kondycji finansowej spolki pollena ewa.Tomaszewska- ludmila. - przemoc wobec kobiet w rodzinie :
niezbednik prokuratora .Zarzadzanie spoleczna odpowiedzialnoscia w organizacji..Wybor wolnej pozycji jako
opcja plasowania widowiska sportowego.Funkcjonowanie miedzynarodowej normy iso serii 9001:2001 w
firmie uslugowej nitrex-htc sp. Z o.o..Ksztaltowanie sie polskiego prawa wyznaniowego.Biznes plan w
zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwami budowlanymi..Szalenstwo w historii - wybrane zagadnienia dotyczace
pozycji prawnej chorych psychicznie dawniej i obecnie.Rola rachunkowosci w jednostce samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy wielun.Analiza komparatywna procedur oceny zdolnosci kredytowej dla
kredytow hipotecznych.Bezczynnosc i przewleklosc postepowania organu administracji publicznej.praca
licencjacka budzet gminy .Outsourcing w przeksztalceniach biznesowych na przykladzie ibm.Strategie
wejscia przedsiebiorstwa zagranicznego na rynek polski na przykladzie firmy ikea.Rola funduszy
strukturalnych w niwelowaniu dysproporcji regionalnych.Malek- aleksandra. - obligacje katastrofowe a
reasekuracja w procesie zarzadzania ryzykiem ubezpieczyciela .Tworczosc ludowa jako czynnik rozwoju
lokalnego na przykladzie regionu lowickiego.Analiza dochodow budzetowych jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy poczesna w latach 2005 - 2009.praca licencjacka budzet gminy .Public
relations w fazie rozpoczynania dzialalnosci gospodarczej na rynku.Srodki prawne w postepowaniu
egzekucyjnym w administracji..Dach- zofia (1940- ). Red. - otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotow
rynkowych .Pisanie prac licencjackich forum.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako zrodlo
informacji malego przedsiebiorstwa.Internal marketing strategies for the frontline employees.Polityka
..

..
wizowa i migracyjna unii europejskiej.Regres ubezpieczeniowy.Zarzadzanie jakoscia w oparciu o certyfikaty
iso serii 9000:2000 na przkladzie grupy lotos s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Przyczyny oraz konsekwencje zagrozenia dobra dziecka.Niedozwolone klauzule umowne w umowach
deweloperskich.praca licencjacka budzet gminy .Biurokratyzacja awansu zawodowego na przykladzie
nauczycieli..Tokarski- tomasz - efekty skali a wzrost gospodarczy .Znaczenie turystyki biznesowej na rynku
turystycznym.Rola wladz lokalnych we wdrazaniu koncepcji rozwoju zrownowazonego na przykladzie
zielonych parkow przedsiebiorczosci..Zarzadzanie jakoscia na przykladzie zakladu techniczno-budowlanego
polbau sp. Z o.o w opolu.Muzeum erotyzmu- erotyzm muzeum. Kontekst historyczny- przeglad i analiza
europejskich muzeow o tematyce seksualnej..Nadzor organizacyjny i pedagogiczny nad placowkami
oswiaty..Gospodarka magazynowa jako element logistyki.Sadowy zakaz prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej..Porownawcza analiza struktury sprawozdan finansowych (na przykladzie mssf/msr i polskiej
ustawy o rachunkowosci).Zawieszenie postepowania z urzedu w procesie cywilnym.Wycena i zarzadzanie
wartoscia przedsiebiorstwa.Ocena zarzadzania dzialem pracowniczym w pkp polskie linie kolejowe s.a.
zaklad linii kolejowych w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja logistyki w firmie krespol.praca licencjacka budzet gminy
.Nieruchomosci a podatki dochodowe i obrotowe. Wybrane zagadnienia.Dochody budzetowe w systemie
rachunkowosci gminy na przykladzie gminy pajeczno.Wplyw wejscia polski do unii europejskiej na sytuacje
na rynku pracy.Postawa wzgledem unii europejskiej a sklonnosc do aplikowania o srodki unijne w powiecie
klodzkim.Zroznicowanie przestrzenne cen nieruchomosci mieszkaniowych w polsce.Kompetencyjne opisy
stanowisk na przykladzie firmy capgemini.Rostropowicz- przemyslaw. Red. - wojewodztwo opolskie po
wejsciu do unii europejskiej : wymiar spoleczno-ekonomiczny : praca z.Rola centrum dystrybucji w
logistycznym lancuchu przeplywu towarow w polsce.Umorzenie zaleglosci podatkowej stanowiace pomoc
publiczna dla przedsiebiorstw.Nadzor nad samorzadem terytorialnym w ii rzeczypospolitej..Ochrona
wierzycieli spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia po nowelizacji kodeksu spolek handlowych ustawa z dnia
23 pazdziernika 2008 r..Recydywa w polskim prawie karnym.Perspektywy rozwojowe przedsiebiorstwa
turystycznego w gminie rytro.Kredyt hipoteczny w ofercie bankow komercyjnych w aspekcie sytuacji
gospodarczej w polsce na przykladzie pko bp.Rola i zadania pracownika socjalnego w instytucjonalnej
pomocy spolecznej na przykladzie miejsko gminnego osrodka pomocy spolecznej w wieliczce.Relacja z
klientem jako podstawa marketingu w hotelarstwie.segmentacja rynku uslug hotelarskich w powiecie
zawiercianskim.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa oras olesno sp.zo.o..Rozwoj
bankowosci elektronicznej w polsce..Controlling kosztow w obszarze logistyki na rynku krajowym i
miedzynarodowym na przykladzie cementowni warta s.a. w trebaczewie.Przeciwdzialanie bezrobociu na
rynku pracy w powiecie sieradzkim w latach 2005-2009.Przestepstwa przeciwko zyciu w kodyfikacjach
polskich xx w. Analiza z perspektywy winy w swietle ujec normatywnych i egzegezy jurystow.Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.Niedziolka- pawel. - fundusze hedgingowe a stabilnosc finansowa
.Kierowanie konfliktem w organizacji na przykladzie firmy xxx.Rola e-learningu w zarzadzaniu nowoczesnym
przedsiebiorstwem.Analiza wydatkow budzetowych z uwzglednieniem finansowania oswiaty na przykladzie
gminy klucze w latach 2007-2011.Zarzadzanie stowarzyszeniami na podstawie towarzystwa krzewienia
kultury i tradycji romskiej kale jakha.Globalizacja miedzynarodowych rynkow finansowych.Kredytowanie
dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie oferty banku bph s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Przychody i koszty oraz ustalenie wyniku finansowego w jednostce sektora
finansow publicznych - studim przypadku.Rynek walutowy: metody analiz oraz strategie
inwestycyjne.Specyfika restrukturyzacji przedsiebiorstw w srodowisku globalnej gospodarki.Postepowanie w
sprawie nadania klauzuli wykonalnosci tytulowi egzekucyjnemu wydanemu w elektronicznym postepowaniu
upominawczym.Wplyw sekurytyzacji na kryzys finansowy 2007-2009.Wplyw integracji z unia europejska na
poziom bezrobocia w powiecie strzeleckim..Sposoby motywowania wolontariuszy w organizacji ars legis w
krakowie oraz w hospicjum im. Sw. Jozefa w sopocie.Analiza struktury bezrobocia i sposoby jego
ograniczania w wojewodztwie mazowieckim w latach 2006-2010.Mechanizmy nadzoru wlascicielskiego w
spolkach kapitalowych.Projekt usprawnienia procesu produkcyjnego z uwzglednieniem zasad ergonomiibezpieczenstwa i higieny pracy..Analiza finansowa biezacej dzialalnosci firmy handlowej
..

..
tandem.Odpowiedzialnosc czlowieka jako sprawcy wypadkow komunikacyjnych..Budzet gminy podstawa
organizacji i finansowania placowek oswiatowych na przykladzie gminy kadzidlo.Zarzadzanie szkola a wybory
edukacyjne uczniow gimnazjum - rola nauczyciela.Rozszerzona ochrona patentowa oryginalnych produktow
leczniczych a produkty lecznicze generyczne.Uslugi reklamowe w dzialalnosci gazet - analiza i ocena na
przykladzie konkretnego wydawnictwa..Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa przemyslowego zaklad elektroniki przemyslowej profel sp. Z o.o. W latach 2001-2005.Badanie jakosci uslug handlowych na
podstawie firmy uslugowej avon cosmetics..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Logistyka w procesach magazynowych w firmie hortex.Miarkowanie odszkodowania w prawie
cywilnym.Kuratela zawodowa dla doroslych oraz jej efektywnosc.zrodla finansowania mikro przedsiebiorstw
na przykladzie firmy transportowo-handlowej.Rola menedzera na przykladzie restauracji wierzynek w
krakowie.Analiza strategii marketingowej firm odziezowych w internecie na przykladzie zary oraz reserved liderow w branzy odziezowej na swiecie oraz w polsce..Polityka zatrudnienia na przykladzie malych i
srednich firm w polsce..Dozwolony uzytek chronionych utworow w polskim prawie autorskim.Ocena
efektywnosci maszyn i urzadzen w procesie wytwarzania energii elektrycznej..Spoleczna odpowiedzialnosc
biznesu i jej wplyw na wizerunek firmy na przykladzie koncernu bp.praca licencjacka budzet gminy .Badanie
efektywnosci systemu motywacyjnego na przykladzie firmy delphi poland s.a..Psychologiczne oddzialywanie
reklamy na wybranych przykladach kampanii marketingowych.Ocena funkcjonowania systemu zarzadzania
kosztami transportu w zakladzie przemyslu cukierniczego otmuchow s.a..Zastaw finansowy.Zarzadzanie
elementami wektora wejscia w procesie kalandrowania folii twardej z pcv.Financial reporting in public
companies on the basis of the lentex public company.Analiza informacji w bezpieczenstwie.Dostosowanie
pomocy strukturalnej do potrzeb msp na przykladzie firmy md.Wprowadzajace w blad uzycie znaku
towarowego.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa oras olesno sp.zo.o..Oceny
pracownicze a polityka wynagrodzen w przedsiebiorstwie.Podsluch procesowy i operacyjny stosowany przez
policje- cba oraz abw i aw .Formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Szanse i
perpektywy rozwoju klastra branzy rolno-spozywczej w wojewodztwie lodzkim.Wplyw globalizacji na
strategie funkcjonowania przedsiebiorstw.Uniwersalizm praw czlowieka.Marketing w dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy opoczno.Korupcja jako przyczyna uzasadniajaca rozwiazanie stosunku
pracy bez wypowiedzenia.Przedsiebiorca zagraniczny.Marketingowa strategia rozwoju polskiej elektro energetyki na przykladzie enion s.a..Komunikacja z otoczeniem w przedsiebiorstwie uslugowym na
podstawie poczty polskiej.Wplyw gminy na rozwoj lokalny na przykladzie gminy kleszczow.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie w sprawach nieletnich przed sadem
rodzinnym.Kierunki informatyzacji w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
mykanow.Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako metody rozwoju kapitalu ludzkiego na przykladzie zak
s.a. w kedzierzynie-kozlu..Dystrybucja skraplaczy do chlodziarek na rynku miedzynarodowym na przykladzie
przedsiebiorstwa marcegaglia poland sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Fundusz inwestycyjny
otwarty jako uczestnik rynku finansowego.Stawicka- malgorzata. Red. - integracja a konkurencyjnosc
przedsiebiorstw w ue : wybrane zagadnienia .praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko klienta zwiazane z
zaciagnieciem kredytu walutowego.praca licencjacka budzet gminy .Konkurencja ustawodawcza w
europejskim prawie spolek.Pozycjonowanie stron jako element reklamy internetowej.Handel
wielkopowierzchniowy w opiniach konsumentow.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej we francuskim
postepowaniu cywilnym.Przestepstwo dzialania na szkode spolek kapitalowych (art. 585 kodeksu spolek
handlowych).Dziemianowicz- ryta iwona. Red. - miedzy ekonomia a historia : studia ofiarowane profesorowi
czeslawowi noniewiczowi z okazji.Styczynski- rafal. - marketing a podatki dochodowe i vat 2013 :
reprezentacja- reklama- sponsoring- promocja .Zasady prowadzenia dzialalnosci gospodarczej..Pomiedzy
europa a azja- czyli intelektualne poszukiwania dziewietnastowiecznej inteligencji rosyjskiej.Modelowanie i
prognozowanie cen cukru w polsce w latach 2005 - 2011..Zarzadzanie publiczna organizacja projektowa na
przykladzie miedzynarodowego centrum kultury w krakowie.Finansowanie nauki ze srodkow programow
wspolnotowych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Wykorzystanie franczyzy w strategii rozwoju
sieci stacji paliw na przykladzie polskiego koncernu naftowego orlen s.a..Test trojstopniowy w prawie
autorskim - w kierunku fair use?.Perspektywy przystapienia ukrainy do unii europejskiej.Finansowanie badan
..
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naukowych w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem funduszy strukturalnych..Sprzezenie zwrotne 360
stopni jako dodatkowa metoda oceny okresowej na przykladzie firmy uniqa tu sa - oddzial w krakowie..praca
licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty kryminalistyczne srodkow dzialajacych podobnie do
alkoholu.Instytucja swiadka incognito w polskim procesie karnym.Syndrom wypalenia zawodowego w
korporacji. Ujecie teoretyczne i praktyczne..Sterowanie kosztami produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa
branzy cukierniczej.Poziom zaangazowania pracownikow- a interpretacja kulturowa organizacji na
przykladzie firmy kegel - blazusiak.Reklama jako narzedzie kampanii spolecznej.Analiza wskaznikowa
narzedziem oceny zdolnosci kredytowej na przykladzie pphu spolka jawna x.Finansowanie i
sprawozdawczosc podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Uklady zbiorowe pracy na
przykladzie sektora hutniczego w polsce.Problematyka przestepczosci seksualnej w odniesieniu do polskiego
kodeksu karnego.Kopiec kosciuszki w krakowie i jego funkcjonowanie pod zarzadem komitetu kopca
kosciuszki.Wspomaganie przez szkole wychowawczej roli rodziny- na przykladzie zespolu szkol
ogolnoksztalcacych integracyjnych nr 7 w krakowie..Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia wedlug
modelu efqm na przykladzie instytutu odlewnictwa w krakowie.Polityka finansowania jednostek
budzetowych na przykladzie powiatowego inspektoratu weterynarii w lomzy.Wplyw integracji z unia
europejska na sektor msp na przykladzie przedsiebiorstwa x polska sp. Z o.o..Sprzedaz bezposrednia jako
element polityki promocji na przykladzie przedsiebiorstwa netia s.a..Reklama zakazana..Wplyw polityki
fiskalnej i monetarnej na wzrost gospodarczy polski.Logistyka gospodarowania kapitalem ludzkim na
przykladzie firmy ikea.Wplyw kultury organizacyjnej na jakosc uslug medycznych na przykladzie szpitala sw.
Jozefa w mikolowie.Wroclawskie seminarium karnoprocesowe - pojecie- miejsce i znaczenie prawdy w
polskim procesie karnym : materialy wroclawskiego semin.Administracja bezpieczenstwa i porzadku
publicznego na poziomie lokalnym na przykladzie programu bezpieczny krakow.Dzialalnosc kredytowa
bankow komercyjnych na przykladzie kredyt banku s.a..Skutecznosc systemow wynagradzania na podstawie
gorazdze cement s.a..Faszyzm wloski w latach 1919-1939.Lucjan- kamila. Oprac. - lublin- swidnik : plan
miasta : 1:20 000 .Euro - jako pieniadz zjednoczonej europy.Kontrola parlamentarna nad rada ministrow w
konstytucjach rp.Dzialalnosc inwestycyjna jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie skarzyskakamiennej..Praca magisterska rachunkowosc.Rola jakosci obslugi klienta w uslugach bankowych na
przykladzie ing bank slaski s.a..Uczestnicy aktywnych programow zwalczania bezrobocia (na przykladzie
powiatu ostroleckiego).praca licencjacka budzet gminy .Modernizacja systemu produkcyjnego w odlewni
zeliwa firmy wielobranzowej almet.Analiza aspektow prawnych- ekonomicznych i etycznych kontraktow
bioprospektywnych- prawo do rozwoju a prawo wlasnosci intelektualnej.Rola portali internetowych w
rekrutacji i selekcji pracownikow sektora it.Reforma praskiej sieci teatralnej - proba analizy pierwszych
dzialan transformacyjnych..Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce na tle krajow unii
europejskiej.Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych na przykladzie pko bp.Charakterystyka roznych
form zatrudniania pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem wolontariatu.Efekty wdrazania projektow
europejskich w powiatowym urzedzie pracy w klobucku.Swobodny przeplyw towarow w unii europejskiej na
przykladzie wyroku ets w sprawie akcyzy na samochody sprowadzone z zagranicy wprowadzonej przez
polske.Analiza kampanii prezydenckich w polsce.Wplyw msr/mssf na polski system rachunkowosci..System
ocen okresowych pracownikow oparty na kompetencjach na przykladzie banku pko bp s.a..Internet jako
narzedzie konkurencyjnosci na rynku uslug bankowych.Informatyzacja administracji publicznej na przykladzie
urzedu miejskiego w grodkowie..Posrednik na rynku nieruchomosci..Jednostki pomocnicze gminy w miescie
stolecznym warszawa.Uznanie powodztwa.Przystapienie nowych krajow czlonkowskich unii europejskiej do
strefy euro. Warunki i pierwsze doswiadczenia.Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi
autorstwa c. Coopera i s. Sloana - grupa zawodowa farmaceuci..Male i srednie przedsiebiorstwa na rynku
pracy w polsce.Wycena nieruchomosci a zrodla bledow i roznic w procesie szacowania wartosci.Profile kultur
organizacyjnych korporacji offshoringowych.Rola bankow spoldzielczych w rozwoju przedsiebiorczosci i
rolnictwa..Pisanie prac inzynierskich.Rozpoczynanie dzialalnosci gospodarczej w gastronomii w
wojewodztwie mazowieckim.Miejsce rekrutacji w polityce personalnej zakladu montazu i prefabrykacji
„montonaft” jedlicze..Zarzadzanie marka w przedsiebiorstwie na przykladzie wybranych firm .Dzialalnosc
powiatowego urzedu pracy we wloszczowie w latach 2006-2011..O dwoch sposobach wykorzystania
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wynikow badan nad prawdopodobienstwem w rozwazaniach prawnych.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Status prawny pracownika mlodocianego w polskim prawie
pracy.Porownanie kredytu- leasingu i funduszy unijnych na przykladzie msp.Preferencyjne kredyty
inwestycyjne na podstawie banku spoldzielczego w zambrowie.Zroznicowanie wydatkow budzetowych
gminy na przykladzie gminy miejskiej radziejow i miejsko-wiejskiej piotrkow kujawski.Hala koszykarska przy
szkole sredniej praca inzynierska budownictwo.Perspektywy warszawskiej gieldy papierow wartosciowych
s.a..Relacje miedzy ocena a motywacja pracownicza na przykladzie firmy w wieruszowie.Lagodzenie skutkow
bezrobocia poprzez zarzadzanie inwestycjami w miescie ostroleka.Swoboda przemieszczania sie
pracownikow polskich w unii europejskiej po traktacie akcesyjnym z uwzglednieniem problematyki okresow
przejsciowych.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja i jakoscia w firmie x- produkujacej
opakowania z tektury..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich warszawa.Analiza
porownawcza zasad dopuszczania papierow wartosciowych do obrotu gieldowego na przykladzie
warszawskiej gieldy papierow wartosciowych i fundacyjnej gieldy - rosyjski system rynkowy.Prace
zaliczeniowe.Uwarunkowania doboru zrodel finansowania sektora msp na przykladzie firmy compress.Formy
uproszczonej ewidencji podatkowej w malych przedsiebiorstwach.Marketing spoleczny na przykladzie
kampanii antynikotynowej promujacej produkt zyban.Ocena systemu szkolen w przedsiebiorstwie na
przykladzie can-pack s.a..Koniec obowiazywania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
oraz zawartego w niej zakazu konkurencji.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w sektorze motoryzacyjnym
w polsce..Ocena urzedu miasta krakowa za pomoca metody caf.Zadania policji zwiazane z przetwarzaniem
informacji.Wykorzystanie srodkow ue w procesach rozwoju infrastruktury spolecznej na przykladzie miasta i
gminy ozorkow.Outsourcing w procesach rozwojowych przedsiebiorstw.Podzeganie i pomocnictwo w
polskim prawie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Charakter prawa do firmy.Praca magisterska
rachunkowosc.Analiza porownawcza warunkow emisji reklam przez wybrane stacje telewizyjne.Ocena
systemu kontrolno- pomiarowego na podstawie stacji uzdatniania wody..Analiza ryzyka kredytowego w
dzialalnosci bankow komercyjnych na przykladzie bz wbk.Buczna- malgorzata. Red. - podatki 2010 : ustawy o
podatku dochodowym od osob fizycznych- o podatku dochodowym od osob pr.Wykorzystanie srodkow
unijnych na rozwoj turystyki w powiecie kolobrzeskim.Kupony jako narzedzie promocji
sprzedazy.Finansowanie zadan gminy ze srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy gomunice w latach
2003-2007.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola wewnetrzna jako element zarzadzania jednostka strazy
miejskiej- na przykladzie strazy miejskiej w czestochowie.Uwarunkowania efektywnosci realizacji funkcji
personalnej we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Alternatywne systemy obrotu.Nowoczesne metody i
koncepcje zarzadzania szansa konkurencyjnosci przedsiebiorstw - studium przypadku w warunkach
polskich.Dowod z zeznan swiadkow..Rola kierownika w budowaniu zespolu pracowniczego - rekrutacja
pracownikow w miejskim zakladzie uslug komunalnych w sosnowcu..Przyczyny bezrobocia wsrod
absolwentow szkol wyzszych na terenie krakowa.Marketing w instytucji kultury na przykladzie muzeum
lazienki krolewskie.Podatek od towarow i uslug (vat) w jednostkach handlowych na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Nowa architektura finansowa i jej wplyw na polski sektor bankowy.Pelnomocnictwo
udzielone za granica dotyczace obrotu nieruchomosciami polozonymi w polsce - rozwazania w zakresie
formy.Status telepracownika.praca licencjacka budzet gminy .Plan biznesu. Lokalny produkt turystyczny grod
slowianski w dolinie wisloki.Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora..Analiza
sprawozdawczosci finansowej w przedsiebiorstwie na przykladzie gsg sp. Z o.o. W zabrzu.Employer branding
w korelacji z oczekiwaniami pokolenia y. Na przykladzie badan studentow uniwersytetu jagiellonskiego i
akademii gorniczo hutniczej.Nowe trendy w zaopatrzeniu wplywajace na obnizke kosztow w sektorze firm
budowlanych na przykladzie firmy unibud sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Odwolanie w postepowaniu administracyjnym.Marketing personalny w firmie laboratorium
kosmetyczne dr irena eris.Krupa- lukasz. - odpowiedzialnosc kadry zarzadzajacej spolek kapitalowych
.Stosowanie zlotej akcji w prywatyzowanych przedsiebiorstwach panstwowych w krajach czlonkowskich unii
europejskiej..Sprawozdanie finansowe jednostki jako zrodlo informacji do podejmowania decyzji na
przykladzie fabryki dywanow weltom s.a. w tomaszowie mazowieckim.Rola wolontariatu w dzialalnosci
organizacji pozarzadowych na przykladzie fundacji dla uniwersytetu jagiellonskiego..praca licencjacka budzet
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gminy .Ocena skutecznosci form i metod zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w bankach na
przykladzie ing banku slaskiego s.a..Mobbing praca licencjacka.Przeksztalcenie przedsiebiorcy
jednoosobowego w spolke kapitalowa.Od filantropii do idei odpisu 1% od podatku dochodowego - ustawa
zrodlem istnienia i funkcjonowania organizacji pozytku publicznego..Pozycja ustrojowa prezydenta
rzeczypospolitej polskiej w swietle postanowien konstytucji z 1997 r..Wzor przemyslowy jako przedmiot
prawa autorskiego.praca licencjacka budzet gminy .Rola ubezpieczenia spolecznego w zarzadzaniu jednostka
gospodarcza.Strategia rozwoju marki w dzialalnosci przedsiebiorstwa (na przykladzie hyundai motor
poland).Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w radomsku w latach 2005-2007.Zewnetrzne
zrodla finansowania przedsiebiorstwa.Formy platnosci w rozliczeniach krajowych i zagranicznych na
przykladzie banku bph s.a. w piotrkowie trybunalskim.Statut w systemie zrodel prawa..Nierownowaga
budzetowa a procedura nadmiernego deficytu w wybranych panstwach czlonkowskich unii
europejskiej.Rozwoj pracownikow w organizacjach opartych na wiedzy.Ocena funkcjonowania
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych na przykladzie ing parasol specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty.Pisanie prac licencjackich opole.Srodki z funduszy unii europejskiej jako zrodlo finansowania zadan
gminy olesno w latach 2007-2010.Praca magisterska cena.Inwestycje jako czynnik rozwoju lokalnego na
przykladzie miasta i gminy dzialoszyn..Zawiazanie spolki z o.o. W prawie polskim i prawie rosyjskim.Zakres
rozpoznania i orzekania w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Polityka i kultura europy.Zarzadzanie
konfliktem na przykladzie osrodka badawczo-rozwojowego w tarnowie.Kredyt i leasing w finansowaniu
inwestycji..Analiza czynnikow determinujacych decyzje zakupowe konsumentow w branzy fmcg.Ochrona
oznaczen odrozniajacych w internecie.Wplyw stylu kierowania na zachowania komunikacyjne pracownikow
w organizacji.Postepowanie karne.Organizacja ochrony informacji niejawnych w prawie
miedzynarodowym.Zabezpieczenie majatkowe w sprawach karnych skarbowych.Nowoczesne formy
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Staszczak- dariusz eligiusz. - globalizacja : zbiorowa
hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing .System motywacyjny w
spoldzielczej kasie oszczednosciowo – kredytowej „wesola” - analiza- ocena i propozycje
modernizacji.Dzialania samorzadu terytorialnego w lodzi na rzecz zwalczania bezrobocia i rozwoju
przedsiebiorczosci.Thornhill- christopher j. - a sociology of constitutions : constitutions and state legitimacy
in historical-sociological per.Marketing internetowy jako uzyteczna alternatywa dzialan w odniesieniu do
tradycyjnej dzialalnosci marketingowej..Analiza i ocena ryzyka kredytowego na przykladzie banku
spoldzielczego w klobucku w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Bariery rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce (na przykladzie firmy marko-kolor spolka jawna).Finansowanie inwestycji
komunalnych na przykladzie gminy kozieglowy w latach 2007-2011..Wplyw ruchu pielgrzymkowego na
rozwoj przedsiebiorczosci regionalnej.Odpowiedzialnosc rodzicow za szkode wyrzadzona przez
dziecko.Pisanie prac semestralnych.Zarzadzanie personelem a poziom otwartosci pracownikow jurajskiego
banku spoldzielczego.Bezrobocie w powiecie szczycienskim w latach 2007-2009.Rozwoj lokalny na
przykladzie gminy przyrow w latach 2005-2009.Urlopy rodzicielskie.Odpowiedzialnosc skarbu panstwa za
naruszenia dobr osobistych osob osadzonych w zakladach karnych – na tle wybranych orzeczen trybunalu
konstytucyjnego- europejskiego trybunalu praw czlowieka- sadu najwyzszego oraz sadow
powszechnych.Konkurencyjnosc okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku oraz jej produktow na rynku
krajowym.Kierowanie personelem w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy poczesna i urzedu
gminy starcza.Rynek pracy w powiecie zawiercianskim w latach 2000-2005.Mozliwosci wsparcia dzialalnosci
eksportowej przedsiebiorstwa w ramach funduszy strukturalnych - przyklad przedsiebiorstwa szar.Fair trade
we wspolczesnej gospodarce swiatowej..Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp w latach 20082012..Gotowe prace dyplomowe.Pisanie prac mgr.Funkcjonowanie policji kryminalnej na przykladzie
wydzialu kryminalnego komendy wojewodzkiej policji w bialymstoku.Budzet gminy na przykladzie gminy i
miasta nowogrod.Pozyskiwanie i utrzymanie pracownikow jako wazny element zarzadzania zasobami
ludzkimi na podstawie badan wlasnych.Ocena kierowania i organizacji stanowisk pracy w komendzie
powiatowej panstwowej strazy pozarnej we wloszczowie..Tajemnica bankowa - ujawnienie danych klienta
przez banki.Dzialalnosc innowacyjna samorzadow wspierana srodkami z funduszow unii europejskiej na
przykladzie gminy dzialoszyn..Obywatelstwo i staly pobyt jako przeszkoda w przekazaniu na tle
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europejskiego nakazu aresztowania.Korzysci i koszty posiadania jednej waluty na przykladzie europejskiej
unii walutowej..Business naming - wykorzystanie obcojezycznych slow w tworzeniu nazw firm.Instytucja
kontratypu obrony koniecznej w polskim prawie karnym.Zarzadzanie projektem. Budowanie efektywnego
zespolu projektowego.Harmonizacja polskiego prawa srodowiskowego z rozwiazaniami unijnymi..Podatki
praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Prace dyplomowe informatyka.Czynniki motywujace i
determinujace pracownikow na przykladzie wybranych jednostek samorzadu terytorialnego.Zarzadzanie
produkcja i jakoscia odziezy ochronnej.Ewolucja podstaw prawnych orzekania kary smierci w polskim prawie
karnym.Przekroczenie granic obrony koniecznej.Vat - harmonizacja polskiego prawa podatkowego do prawa
unii europejskiej.Oferta bankowosci elektronicznej na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Samorzad
terytorialny praca licencjacka.Projekt techniczny ocieplenia sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego
projektowanego w technologii monolitycznej. Praca inzynierska budownictwo.Postepowanie mediacyjne
przed sadami administracyjnymi.Napisze prace licencjacka.Rzetelnosc postepowania
przygotowawczego.Administracja cywilna na terenie generalnego gubernatorstwa..Magazynowanie jako
podsystem logistyczny w przedsiebiorstwie branzy przemyslowej..Kreatywne myslenie a podejmowanie
decyzji przez menedzera.Budzet jako narzedzie realizacji zadan lasnych na przykladzie gminy czarnozyly w
latach 2008-2010..Przemiany w strukturze dochodowej i wydatkowej gminy aleksandrow lodzki w latach
2004-2011 na tle procesow rozwoju przestrzennego.Kredyt jako narzedzie finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Sposoby motywowania pracownikow w urzedzie kontroli skarbowej.praca licencjacka budzet
gminy .Precedens w stanach zjednoczonych miedzy teoria deklaratywna i konstytutywna.Tematy prac
licencjackich z pedagogiki.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka branzy odziezowej w ujeciu
strategicznym.praca licencjacka budzet gminy .Strategie rozwoju firm doradczych..Analiza plynnosci
finansowej przedsiebiorstwa.Znaki towarowe w internecie w swietle prawa wspolnotowego.Powrot do
umorzonego postepowania przygotowawczego.Zarzadzanie relacjami z kluczowymi klientami w sektorze
b2b.Organizacyjny aspekt dzialalnosci biura podrozy dla osob niepelnosprawnych na przykladzie biura
accessible poland tours.Logistyka dystrybucji w branzy odziezowej na przykladzie malego przedsiebiorstwa
x.Wzgledne przyczyny odwolawcze w polskim procesie karnym.Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania
kapitalu.zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie izo - eko - centrum sp. Z o. O. W
ostrzeszowie..Prawa i obowiazki w postepowaniu przygotowawczym.Postepowanie w sprawach zakresu
prawa spadkowego.Pozbawienie podatnika prawa do obnizenia podatku naleznego vat ze wzgledu na sposob
udokumentowania transakcji.Parlament europejski - wybrane aspekty funkcjonowania.Skutki starzenia sie
ludnosci dla systemu emerytalnego w polsce.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie
lukas bank sa.Funkcjonowanie spoldzielni mieszkaniowej na rynku nieruchomosci w polsce. Na przykladzie
spoldzielni mieszkaniowej budowlanych kielnia w lodzi.Bezrobocie wsrod kobiet w polsce w latach 19922004..Wspolpraca miedzynarodowa w zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej ze szczegolnym
uwzglednieniem stanowiska polski i unii europejskiej.Informatyzacja administracji publicznej narzedziem
budowania spoleczenstwa informacyjnego na przykladzie powiatow malopolskich..Hipoteka laczna.Analiza
ksztaltowania sie budzetu miasta i gminy gliwice w latach 2003 - 2006..Wplyw swobody przedsiebiorczosci
na prawo podatkowe panstw czlonkowskich unii europejskiej.Ksztaltowanie wzajemnych relacji pomiedzy
unia europejska a federacja rosyjska.Szkolenie jako system motywowania w firmie.Inwentaryzacja towarow
jako instrument wspomagania zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego
omega.Zarzadzanie srodowiskowe w rozwoju koncepcji marketingu..Budownictwo regionalne na podhalu
jako produkt turystyczny.praca licencjacka budzet gminy .Rola inspektora pracy w sprawach o
wykroczenia.Rola sprzedazy osobistej w promocji uslug ubezpieczeniowych na polskim rynku.Organizacja i
funkcjonowanie gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Wplyw sezonowosci sprzedazy obuwia na
realizacje procesow logistycznych w zaopatrzeniu i dystrybucji..Metodologia ocen pracowniczych w
zarzadzaniu krakowska spoldzielcza kasa oszczednosciowo kredytowa.Ekonomiczne aspekty upadlosci
przedsiebiorstw prowadzacej do likwidacji majatku.Zakaz kumulacji sankcji represyjnych za ten sam
czyn.Koszty e-learningu jako metody pozyskiwania i dystrybucji wiedzy w przedsiebiorstwie.Produkt
turystyczny biura podrozy na przykladzie polskiego biura podrozy orbis sp. Z o.o..Euro jako srodek platniczy
w krajach unii europejskiej.Bankowosc elektroniczna - forma sprzedazy uslug bankowych.Projekt oceny
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okresowej pracownika.praca licencjacka budzet gminy .Aktywne formy zwalczania bezrobocia na terenie
powiatu lodz-wschod w latach 2008-2009.Klauzule abuzywne w umowie o kredyt konsumencki..Ile kosztuje
praca licencjacka.Wypalenie zawodowe jako konsekwencja stresu zawodowego wsrod nauczycieli..Ocena
zdolnosci kredytowej osoby fizycznej ubiegajacej sie o kredyt mieszkaniowy.Wplyw orzeczen trybunalu
konstytucyjnego na proces stosowania prawa administracyjnego.Kaluzynska- malgorzata. - standardowy
model kosztowy a obciazenia administracyjne w sektorze transportu drogowego .Granice prawa do obrony
w kontekscie odpowiedzialnosci za przestepstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwosci.Funkcja rozdzielcza
zbiorowego prawa pracy.Wspolczesna koncepcja wspoldzialania w administracji publicznej..Analiza kondycji
majatkowej i finansowej zakladow pracy chronionej na przykladzie spolki jawnej andex pawlowscy w
skierniewicach.Polski system wieziennictwa w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka
i standardow europejskiego komitetu do zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu- okrutnemu lub
ponizajacemu traktowaniu albo karaniu.Praca licencjacka bezrobocie.Cena pracy magisterskiej.Analiza
porownawcza warunkow kredytow hipotecznych udzielanych przez banki uniwersalne i banki hipoteczne w
polsce.Budzilo- krzysztof. Red. - ksiega xxv-lecia trybunalu konstytucyjnego : ewolucja funkcji i zadan
trybunalu konstytucyjn.Analiza porownawcza wybranych zrodel finansowania inwestycji rzeczowej
przedsiebiorstwa..Zastosowanie outsourcingu w restrukturyzacji przedsiebiorstwa.Wypoczynek podmiejski
jako forma spedzania czasu przez mieszkancow mielca ze szczegolnym uwzglednieniem potrzeb
mlodziezy.Analiza mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia iso 9001 na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa..Nadzor nad warunkami pracy w duzym przedsiebiorstwie..Status prawny cudzoziemca w
rzeczpospolitej polskiej.System zamowien publicznych a racjonalne wydatkowanie srodkow budzetowych na
przykladzie gminy leki szlacheckie.System zarzadzania jakoscia oraz jego znaczenie dla funkcjonowania
organizacji.Umowa leasingu jako zrodlo zobowiazan..Zasada dyspozycyjnosci we wlasciwym postepowaniu
egzekucyjnym.Inwestycje w budzecie i ksiegach rachunkowych gminy na przykladzie gminy
myszkow.Miedzynarodowe regulacje rachunkowosci w znowelizowanej ustawie o rachunkowosci a ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa.zrodla finansowania dzialalnosci malego przedsiebiorstwa - na
przykladzie firmy telepol sp. Jawna.praca licencjacka budzet gminy .Stosunki pomiedzy polska a hiszpania.
Ukazanie roznic i podobienstw w wybranych zagadnieniach.praca licencjacka budzet gminy .Metody- techniki
i narzedzia zapewnienia jakosci w projektach informatycznych.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej w
postepowaniu sadowoadministracyjnym.Namyslak- beata. - dzialalnosci tworcze a rozwoj miast : przyklad
wroclawia .Ocena sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki komputronik
s.a.Analiza finansowa dzialalnosci spolki apator s.a..Praca dyplomowa.Ekspansja marketingowa firmy
wielton.Zastosowanie koncepcji marketing mix w polskich klubach pilkarskich na przykladzie wisly
krakow.Mobile crm as the answer to managing the customer relationship in the fast changing business
environment of the xxi century.Mechanizmy optymalizacji w zarzadzaniu przedsiebiorstwem w aplikacji gry
decyzyjnej w ms excel.Zadania i ustoj miejskiego osrodka pomocy spolecznej w jaroslawiu..Samorzad
terytorialny praca licencjacka.Ochrona szczegolna stosunku pracy dzialaczy zwiazkowych .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Urlopy pracownicze zwiazane z wypelnianiem obowiazkow
rodzicielskich.Analiza i prognoza wykorzystania srodkow finansowych programu operacyjnego kapital ludzki
w latach 2007-2013.Analiza bezrobocia w powiecie czestochowskim w latach 2007-2014.Autonomia w
szkole- uwarunkowania i praktyka..Ambukita- eric. Red. - wiedza a przedsiebiorczosc .Zarzadzanie
przedsiebiorstwem w warunkach zagrozenia upadloscia.Dzialania marketingowe miasta i gminy na
przykladzie miasta chojnice.Wielkosc wspoluprawnionych do udzialu w spolce z o.o..Marcinkowski- jerzy. ryzyko- jakosc prognoz a efektywnosc inwestowania na rynkach finansowych .praca licencjacka budzet
gminy .Europejska sluzba dzialan zewnetrznych na tle wspolnej polityki zagranicznej i
bezpieczenstwa.Znaczenie uznania za strone wojujaca w swietle rozwoju wspolczesnych stosunkow
miedzynarodowych i prawa miedzynarodowego ze szczegolnym uwzglednieniem armii wyzwolenia
kosowa.Tematy prac magisterskich.Funkcjonowanie polskich przedsiebiorstw w ramach jednolitego rynku
wewnetrznego.Reklama jako element dzialan promocyjnych kierowanych do dzieci.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Funkcja nadzorcza regionalnej izby
obrachunkowej.Rola operatorow logistycznych w polsce na przykladzie przedsiebiorstwa alfa logis
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sp.zo.o..Efektywnosc systemow zarzadzania transportem.Rola pomocy spolecznej w lagodzeniu problemu
ubostwa na przykladzie skarzyska-kamiennej.Zarzadzanie finansami w kontekscie mozliwosci wejscia polski
do strefy euro..Wplyw wybranych atrybutow produktu na ksztaltowanie preferencji konsumentow na
przykladzie marki galaxia.Logistyczna obsluga klienta w budowaniu pozycji rynkowej przedsiebiorstwa- na
przykladzie firmy profim sp. Z o.o. W turku.Zarzadzanie procesami logistyki na przykladzie firmy stora enso
poland s. A..Rola zakresu czynnosci w umownym stosunku pracy.Znaczenie rozumienia zjawiska patologii
spolecznej dla zarzadzania procesem edukacyjnym..Nastepstwo prawne miedzy wspolnikami spolki cywilnej
a spolka handlowa powstajaca z przeksztalcenia spolki cywilnej.Murzyn- dorota. - polityka spojnosci unii
europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym.Cena jako narzedzie marketingu na
rynku uslug hotelarskich.Zawislinska- izabela. Red. - wspolczesne panstwo a dlug publiczny : dylematy i mity
.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa logistycznego (na przykladzie firmy db schenker).Analiza systemow
motywacyjnych w instytucjach publicznych.Stwierdzenie niewaznosci malzenstwa w zakresie zgody
malzenskiej w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r.- wybrane zagadnienia..Prace magisterskie
chomikuj.Sytuacja prawna czlonka otwartego funduszu emerytalnego.Rola rachunkowosci w ustalaniu cen
transferowych na przykladzie wybranej jednostki.Ocena pracownikow sektora bankowego na przykladzie
banku zachodniego wbk s.a..Innowacje w logistyce..praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczny wymiar
agroturystyki w wojewodztwie malopolskim..Rzeczywistosc i szanse zieleni urzadzonej w
krakowie.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie energa opec sp. Z o.
O..Leasing operacyjny jako forma finansowania przedsiebiorstwa na podstawie firmy --invado sp. Z
o.o..Kryteria efektywnosci na gruncie ekonomicznej analizy prawa.Licencja gnu general public license w
swietle polskiego prawa.Aspekt roznic kulturowych w komunikacji biznesowej na przykladzie projektu
harvest zrealizowanego przez malopolska agencje rozwoju regionalnego.Zarzadzanie dlugiem publicznym na
przykladzie miasta i gminy zelow.Ocena dochodow i wydatkow gminy skomlin w latach 2006-2010..Prace
licencjackie rachunkowosc.Rachunek kosztow instalacji elektrycznej na przykladzie budowy osrodka sportu i
rekreacji - gora kamiensk.Projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego z wykorzystaniem
materialow energooszczednych. Praca inzynierska budownictwo.Kryminalistyczne i prawne aspekty kontroli
operacyjnej na tle ustawy o policji.Ocena zdolnosci kredytowej potencjalnego kredytobiorcy na przykladzie
wybranego banku.Podmiotowa zmiana powodztwa po stronie pozwanej..Usprawnienie organizacji
transportu intermodalnego w aspektach infrastruktury punktowej oraz kosztow przewozu.Audyt finansowy
w jednostkach sektora finansow publicznych.Instytucja zobowiazania do zwrotu bezprawnie uzyskanej
korzysci majatkowej w prawie karnym (art. 52 k.k.).Venture capital w stanach zjednoczonych i w krajach
nadbaltyckich..praca licencjacka budzet gminy .Moc wiazaca wyroku karnego w postepowaniu
cywilnym.Ocenianie i wynagradzanie na przykladzie firmy xyz.Leasing jako forma finansowania
przedsiebiorstwa.Rachunkowosc bankowa na przykladzie banku ing bank slaski s.a..Zarzadzanie instytucja
pomocy spolecznej na przykladzie domu pomocy spolecznej w lublincu.Jak powinna wygladac praca
licencjacka.Dochody i wydatki a samodzielnosc finansowa gminy (na przykladzie gminy lask).Ochrona
tajemnicy przedsiebiorstwa.Analiza i ocena kondycji finansowej nadwarcianskiego banku spoldzielczego w
dzialoszynie w latach 2007-2011..Pozyskiwanie pracownikow - ujecie teoretyczne i praktyczne.Wznowienie
postepowania sadowoadministracyjnego.Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob prawnych w zakresie
ksztaltowania wielkosci wyniku finansowego w latach 2005-2007 na przykladzie firmy faster s. A..praca
licencjacka budzet gminy .Specyfika zarzadzania jakoscia opartego na wymaganiach normy iso 9001:2008 na
przykladzie urzedu gminy torusn koscielna.Debiuty gieldowe. Na przykladzie debiutu pge s.a. z 2009
roku.Bac- zbigniew (1930- ). Red. - habitaty : architektura socjalna = habitats : social architecture .Janowskijacek. - informatyka prawa : zadania i znaczenie w zwiazku z ksztaltowaniem sie elektronicznego
obrotu.Funkcjonowanie vat w unii europejskiej.Inwestycje zagraniczne w polsce na przykladzie toyota motor
company w walbrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej..Jak pisac prace dyplomowa.Zastosowanie metod
taksonomicznych w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstw na przykladzie spolek branzy
farmaceutycznej.Naduzywanie pozycji dominujacej na rynku telekomunikacyjnym w prawie unii
europejskiej..Wojtysiak-kotlarski- marcin - teoria przedsiebiorstwa a koncepcje zarzadzania i praktyka biznesu
.Ocena finansowa efektywnosci uslug bankowosci elektronicznej ing banku slaskiego 2002-2006.Zarzadzanie
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kapitalem intelektualnym na przykladzie przedsiebiorstwa styromax.Jakosc jako element profesjonalnej
obslugi klienta w zarzadzaniu sektorem uslug finansowych na przykladzie pko banku polskiego
s.a..Mapowanie procesow jako narzedzie wspomagajace wdrazanie systemow informatycznych w
przedsiebiorstwie.Reprezentacja skarbu panstwa w postepowaniu przed sadem cywilnym.Typologia
zakladow karnych w polsce.Konflikty interpersonalne w srodowisku pracy. Porownanie na przykladzie
wybranych placowek: urzad miejski w sandomierzu oraz zaklad federal mogul w gorzycach.Pisanie prac
wroclaw.Bugajski- marcin. - projekty partnerskie a zamowienia publiczne .Projekt strategii spolecznogospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Diagnoza procedury doboru pracownikow w przedsiebiorstwie
international paper.Praca magisterska chomikuj.Analiza i ocena budzetu gminy dabrowa gornicza w latach
2001 - 2003.Optymalizacja podatku dochodowego (na przykladzie przedsiebiorstwa x).Wplyw wdrazania
systemu zarzadzania jakoscia wg normy iso 9001:2008 na jakosc swiadczonych uslug medycznych na
przykladzie zespolu opieki zdrowotnej w dabrowie tarnowskiej.Hajdys- dagmara. - uwarunkowania
partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorzadu te.Finansowanie
dzialalnosci kulturalnej w warunkach gospodarki rynkowej w rzeczypospolitej polskiej.Analiza ryzyka kredytu
inwestycyjnego na przykladzie banku pko s.a..Szkolenia jako instrument budowania przewagi konkurencyjnej
firmy. Porownanie szkolen on i off the job.Ocena systemu motywacji pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa --unitube sp. Z o.o.Ewidencja i rozliczenie podatku vat w roznych typach
dzialalnosci..Rozwoj prawa uzytkowania wieczystego w okresie polwiecza istnienia instytucji w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Aktywne formy przeciwdzialaniu bezrobociu w polsce- ze szczegolnym
uwzglednieniem powiatu tarnowskiego i miasta tarnowa w latach 2008-2009..Ocena bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku przedsiebiorstwa produkujacego roznego
rodzaju pokrowce oraz wyroby galanteryjne..Seminarium ii nst. - katedra historii administracji i mysli
administracyjnej.Prace licencjackie gotowe.Znaczenie pogladow nauczycieli na zjawisko kryzysu wieku
mlodzienczego dla zarzadzania szkola.Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w organizacji.Centra
logistyczne jako czynnik rozwoju gospodarczego i przestrzennego w regionie (na przykladzie regionu
lodzkiego).praca licencjacka budzet gminy .Aktywne metody przeciwdzialania bezrobociu. Analiza na
przykladzie powiatu ostroleckiego..Wplyw integracji europejskiej na mozliwosci pozyskiwania nowych zrodel
finansowania przez male i srednie przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki magtrans).Kontratyp dzialalnosci
artystycznej?.Ilosciowe i jakosciowe metody zarzadzania ryzykiem- jako warunek konieczny osiagniecia celu
projektu na przykladzie przedsiewziec firmy biuro projektowania systemow cyfrowych s.a..Zarzadzanie
dystrybucja na przykladzie przedsiebiorstwa ceramiki budowlanej sp.zo.o. W kazimierzy wielkiej..Rola
placowych i pozaplacowych narzedzi motywacji w przedsiebiorstwie na przykladzie stowarzyszenia osob
niepelnosprawnych w lublincu.Promocja sposobem uzyskania przewagi konkurencyjnej
przedsiebiorstwa..Ceny prac magisterskich.Opodatkowanie dochodow osob fizycznych w polsce i ich rola w
dochodach budzetu panstwa w latach 1990-2005.Efektywne wykorzystanie rachunku kosztow do zarzadzania
produkcja w przedsiebiorstwie produkcyjnym kolb sp. Z o.o..Organizacja pracy lotniska na przykladzie portu
lotniczego im. Wladyslawa reymonta w lodzi.Analiza wskaznikowa i jej wykorzystanie w ocenie kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy xyz s.a. w latach 2000-2002.Pisanie prac wroclaw.Skazanie
bez rozprawy w postepowaniu karnym (art.335-343 k.p.k.).Leasing jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw
w polsce.Koszty leczenia pacjentow poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w latach 2004-2005 na
przykladzie lodzkiego odzizalu wojewodzkiego narodowego funduszu zdrowia.Kreowanie wizerunku firmy na
przykladzie ikea.Wybrane problemy opodatkowania wspolnikow spolek osobowych.praca licencjacka budzet
gminy .Prace licencjackie europeistyka.Status prawny prezydenta rzeczypospolitej polskiej .praca licencjacka
budzet gminy .Formy zabezpieczenia dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego w
grybowie w latach 2000-2004.Zarzadzanie wybranymi walorami turystycznymi iwonicza - zdroju.Integracja w
unii europejskiej - poglebianie oraz problemy poszerzania ze szczegolnym uwzglednieniem polski.Logistyka
dystrybucji w aspekcie obslugi zamowien - na przykladzie analizowanej firmy x.Praca licencjacka cennik.Spor
o ratyfikacje traktatu lizbonskiego w perspektywie analizy dyskursu..Analiza skutecznosci systemu
zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2000 na podstawie firmy drq s.a..Zapis na sad
polubowny.Motywacja pracownikow jako kluczowy element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
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poczty polskiej s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie w sprawie o ustalenie ojcostwa.Modele biznesowe
wykorzystywane w biznesie elektronicznym..Analiza strategii rozwoju spoleczno-ekonomicznego gminy
popow.Zapewnienie jakosci w dostarczaniu specjalistycznych zrodel swiatla.Wplyw motywacji na
efektywnosc pracy na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w porebie.Balanced scorecard
jako metoda pomiaru i komunikowania strategii w przedsiebiorstwie.Przywodztwo jako forma sprawnego
zarzadzania organizacja na przykladzie przedsiebiorstwa precyzmet.Prawnorzeczowy status urzadzen
przesylowych w sluzebnosci przesylu.Profesjonalne pisanie prac.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa
lpp sana tle wybranych polskich spolek publicznych przemyslu lekkiego w l.1999-2003.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku pko bp w latach 2007-2011.Psychometryczne kryteria w stosowaniu metod doboru
zawodowego.Przeciwdzialanie bezrobociu na przykladzie powiatu piotrkowskiego w latach 20052010.Promocja jako instrument rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie budmatu..Prokuratura
europejska.Polityka jakosci a budowanie marki firmy..Znaczenie komunikowania sie w motywowaniu
pracownikow i ksztaltowaniu postaw pracowniczych.Gospodarka finansowa gminy ze szczegolnym
uwzglednieniem inwestycji prowadzonych w gminie lewin brzeski w latach 2001-2006.Internetowe
instrumenty komunikacji marketingowej.praca licencjacka budzet gminy .Dostosowanie polskich podatkow
bezposrednich i posrednich do wymogow czlonkostwa w unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie procesem oceniania nauczycieli. Podejscie nauczycieli do procesu oceniania w kontekscie
rozumienia przez nich wlasnej roli zawodowej..Zmiany podzialu administracyjnego polski 1944-1998.Analiza
systemu motywacyjnego w aspekcie kultury organizacyjnej na przykladzie przedsiebiorstwa x.Przeksztalcanie
spolki komandytowo-akcyjnej w spolke akcyjna.Przedmiot ochrony przepisow prawa karnego
skarbowego..Technologia budownictwa pasywnego praca inzynierska budownictwo.Pozycja prawna bieglego
rewidenta w spolce akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Roszczenia z tytulu rozwiazania umownego
stosunku pracy przez pracodawce..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym jako forma obrony wspolczesnego
banku przed zagrozeniami np. Banku spoldzielczego w belchatowie.Obrona konieczna praca
magisterska.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Aplikacja wspomagajaca
badanie sprawozdan finansowych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie spoldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej.Rola vat-u w polskim systemie podatkowym.Specyfika funkcjonowania
organizacji pozarzadowych- dzialajacych na rzecz osob niepelnosprawnych.Powody wydziedziczenia w
prawie rzymskim i w prawach panstw zachowku w europie.Analiza dzialalnosci finansowej gminy lelow w
latach 2005 - 2009.Negocjacje biznesowe na rynku miedzynarodowym.Skutki gospodarcze przystapienia do
swiatowej organizacji handlu dla ukrainy..Produkty kredytowe dla osob fizycznych w strategii marketingowej
bankow.Wplyw specjalnych stref ekonomicznych na rozwoj gospodarczy chin.Dzialania profilaktyczne
prowadzone przez policje na obszarze wojewodztwa lubelskiego w latach 2005-2009.Zwierzchnictwo starosty
wobec powiatowej administracji zespolonej.Amortyzacja srdokow trwalych i jej wplyw na wynik finansowy
na przykladzie przedsiebiorstwa eko - zbyt sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Specyfika gospodarki
finansowej malego i sredniego przedsiebiorstwa.Biuletyn informacji publicznej w gminach wiejskich
wojewodztwa opolskiego..Ogledziny zwlok i miejsca ich znalezienia w przypadku smierci samobojczej przez
powieszenie.Zrodla finansowania przedsiebiorstw.Instytucja wydziedziczenia w polskim prawie
cywilnym.Projekt domu mieszkalnego w technologii szkieletu drewnianego. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Podatki lokalne jako zrodlo
finansowania samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy slupia.Rachunek zyskow i strat jednostek
budzetowych na przykladzie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2.praca licencjacka budzet
gminy .Tasner- michael - blitzmarketing : praktyczny przewodnik po narzedziach web 3.0 .Straz gminna jako
formacja powolana do ochrony bezpieczenstwa i porzadku publicznego.Wplyw stylu kierowania na poziom
stresu pracownikow w wybranej firmie.Prace magisterskie ekonomia.Motywowanie pracownikow jako
instrument sprawnego funkcjonowania organizacji publicznej na przykladzie bialostockiego teatru
lalek.Temat pracy licencjackiej.Finansowanie dzialalnosci samorzadowej starostwa opoczynskiego ze
srodkow unijnych..Wplyw rekrutacji i selekcji pracownikow na funkcjonowanie i rozwoj banku
komeryjcyjnego.Rewitalizacja wybranych obszarow lodzi jako proces wspomagajacy rozwoj lokalny.Gmina
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wlodowice jako miejsce atrakcji turystycznych na przykladzie wybranych gospodarstw
agroturystycznych.Systemy motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy d.g.s. sp.
Zo.o..praca licencjacka budzet gminy .Wywlaszczenie nieruchomosci..Znaczenie prowadzenia dzialan z
zakresu public relations w branzy uslug rekreacyjnych na przykladzie zalewu kryspinow.Grochowski- robert granice prawne i etyczne reklamy w ustawodawstwie krajowym i europejskim .Wynagrodzenie za
pozostawanie w gotowosci do pracy.Reforma systemu ochrony wierzycieli w europejskim prawie spolek na
tle rozwiazan przyjetych w stanach zjednoczonych.Zastosowanie analizy wskaznikowej w ocenie kondycji
finansowej przedsiebiorstwa..Specyfika przesluchan osob chorych psychicznie.Wplyw promocji na rozwoj
przedsiebiorstwa na przykladzie jurajska s.p..Ptaszynska- barbara. - transformacja systemowa a
transformacyjne bezrobocie strukturalne w polsce .Zmiany struktury wydatkow gospodarstw domowych
jako przejaw zmiany wzorcow konsumpcji w polsce..Analiza rentownosci przedsiebiorstwa grupa kety s.a. w
latach 2006-2010.Zastosowanie analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
z ograniczona odpowiedzialnoscia..praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdanie finansowe jako zrodlo
informacji o sytuacji finansowo-ekonomicznej jednostki gospodarczej.Sytuacja rodziny w obliczu problemu
alkoholizmu i zwiazanej z nim przemocy.Idee francuskich socjalistow utopijnych xix wieku.Weryfikacja
modelu michaela leitera zaleznosci wystepujacych miedzy wypaleniem zawodowym a niedostosowaniem do
pracy w grupie zawodowej policjantow.Oszustwo jako przestepstwo w kodeksie karnym z 1997 roku i
kodeksie karnym skarbowym z 1999 roku.Rozdzial kompetencji w sprawach europejskich pomiedzy organami
wladzy wykonawczej na przykladzie polski.Proces wdrazania strategii na przykladzie gminy zawadzkie..praca
licencjacka budzet gminy .Pecunia non olet! Korzysci i koszty wstapienia polski do strefy euro..Status prawny
kosciola ewangelicko-augsburskiego w rzeczypospolitej polskiej na przykladzie parafii w kluczborku i
lasowicach wielkich.Wykorzystanie potencjalu marki w marketingu innowacji na przykladzie apple
inc..Analiza procesu selekcji w organizacji na przykladzie firmy ideafinance s.c..Prace licencjackie
politologia.Finansowanie dzialalnosci msp na przykladzie kredytu bankowego.Formy opodatkowania
dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne..Analiza finansowa rejonowego urzedu poczty w
czestochowie w latach 2002 - 2004.Wplyw dotacji unijnych na rozwoj lokalny na przykladzie gminy
grajewo.Praca magisterska przyklady.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Sokolowska- stanislawa. - zmiany w organizacji i produktywnosci rolnictwa indywidualnego w procesie
integracji z unia eu.Status prawny podejrzanego.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo naduzycia
zaufania w perspektywie badan aktowych - wybrane zagadnienia.Identyfikacja punktow krytycznych w
procesie nanoszenia powlok elektrolitycznych..Zastosowanie narzedzi motywacji w banku x.Marketing
szkolny w opiniach nauczycieli a ich postawy wobec uczniow..Marketing w zarzadzaniu firma x.Wykorzystanie
e-biznesu w procesach rozwojowych malych i srednich przedsiebiorstw.Reklama jako instrument
promocji.Konkurencyjnosc ubezpieczen komunikacyjnych na polskim rynku ubezpieczeniowym.Fundusze
unijne- a branza hotelarska w bielsku-bialej i powiecie bielskim.System motywacyjny jako kluczowy czynnik
ksztaltowania kapitalu ludzkiego w firmie x i y.Zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie deutsche
banku pbc s.a..Mechanizmy i konsekwencje wdrazania systemu zarzadzania przez jakosc w
przedsiebiorstwie.Psychologiczne mechanizmy oddzialywania reklamy - na przykladach reklamy
krajowej..Proces swiadczenia uslugi i jego organizacja na przykladzie dhl express (poland).Aspekty
podatkowe umowy leasingu.Zarzadzanie produkcja szkla.praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing uslug
logistycznych.Zarzadzanie finansami organizacji pozarzadowych na przykladzie stowarzyszenia aiesec.Rozwoj
spoleczno-ekonomiczny gmin wiejskich (analiza na przykladzie gminy rzewnie).Straz pozarna w polsce na
przykladzie powiatu kutnowskiego.Gotowe prace magisterskie licencjackie.Integracja w unii
europejskiej.Schemat pracy magisterskiej.Logistyka zaopatrzenia w administracji publicznej.praca licencjacka
budzet gminy .Przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu.Jak pisac prace dyplomowa.Ochrona praw
konsumentow.Kryminologiczne aspekty pozornego bankructwa.Opodatkowanie dochodow wspolnikow
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zarzadzanie.Polityka zadluzenia dlugoterminowego spolek informatycznych notowanych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie..praca licencjacka budzet gminy .Strategie marketingowe sklepow
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efektywny rozwoj przedsiebiorstw i organizacji na przykladzie starostwa powiatowego w sieradzu.Inwestycje
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opolskiego..Satysfakcja i lojalnosc klientow na przykladzie fortis bank polska s.a..Analiza zarzadzania
..

..
strategicznego na przykladzie przedsiebiorstwa pks w czestochowie.Charakterystyka bezrobocia w
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funkcjonowania samorzadu lokalnego na przykladzie gminy gorzkowice.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i
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podlaskiego.Struktura i poziom uzdolnien w planowaniu kariery zawodowej.Analiza i ocena rynku pracy w
polsce w latach 2000 - 2004.Leasing jako forma finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Strefa euro:
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finansowa podmiotu gospodarczego dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego na podstawie dzialalnosci banku
spoldzielczego w skierniewicach.Ustanie i wygasniecie umowy o prace.Wyglad pracy licencjackiej.praca
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bankowego.J.w.construction holding s.a. jako developer na lodzkim rynku mieszkaniowym.Bankowosc
internetowa - istota i strategie rozwoju na podstawie elektronicznej bankowosci pko bp s.a..Kulturowe
uwarunkowania negocjacji w procesach fuzji i przejec przedsiebiorstw..Oferta uslug bankowosci internetowej
dla malych i srednich przedsiebiorstw na polskim rynku uslug bankowych- na przykladzie wybranych bankow
internetowych..praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenia i ich rola w procesie motywowania
pracownika.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w malym przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy
.Rekrutacja i selekcja personelu w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Srodki dowodowe w postepowaniu
cywilnym.Funkcjonowanie podatku od towarow i uslug na przykladzie przedsiebiorstwa dekor-studio.Ogolne
warunki umowy w umowie ubezpieczenia.Wladza wykonawcza w polsce w czasie stanow
nadzwyczajnych..Instrumenty bankowosci elektronicznej w obsludze osob fizycznych.Marka w ksztaltowaniu
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lojalnosci nabywcow na przykladzie reserved.Inwestycje proekologiczne w celu osiagniecia zrownowazonego
rozwoju w gminie pokoj w latach: 2006 - 2009..Mediacja w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji o dzialalnosci banku.Czarneckipawel - odpowiedzialnosc pracodawcy a rozwoj struktur holdingowych .Argumenty i topiki prawnicze w
wykladni operatywnej.Stres i wypalenie zawodowe wsrod nauczycieli a ich zadowolenie z pracy.Kasiewiczstanislaw (1946- ). Red. - szok regulacyjny a konkurencyjnosc i rozwoj sektora bankowego .praca licencjacka
budzet gminy .Ocena efektywnosci szolenia zawodowego na przykladzie kandydatow na samodzielnych
ksiegowych.Pawlak- karolina. - konkurencyjnosc polskiego sektora rolno-spozywczego w handlu z krajami
unii europejskiej .Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia wedlug modelu efqm na przykladzie instytutu
odlewnictwa w krakowie.Symulacja elektronicznej gieldy telepracy.praca licencjacka budzet gminy .Historia
administracji.Narzedzia wykorzystywane przez lean manufacturing na przykladzie firmy abb sp. Z
o.o..Uwarunkowania prawno-finansowe funkcjonowania radia na przykladzie radia lodz sa.Analiza kosztow w
firmie protyl serwis sp. Z o.o. W latach 2004-2006.Analiza wskaznikowa jako narzedzie do oceny finansowej
firmy na przykladzie wodociagow czestochowskich s.a..Ochotnicze hufce pracy w systemie przeciwdzialania
patologii nieletnich.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ulg i zwolnien w podatku dochodowym od osob
fizycznych za lata 2004-2007 na przykladzie urzedu skarbowego..Nadzor judykacyjny w sadownictwie
administracyjnym.Kaczkowska-serafinska- magdalena. - determinanty satysfakcji z pracy a postawy
pracownikow wobec miejsca pracy w msp w polsce i we.Odpowiedzialnosc dluznika za inne
osoby.Komputerowe wspomaganie zarzadzania logistycznego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy zenithmonami sp.zo.o..Konflikt w fuzjach i przejeciach organizacji.Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Medialny
wydzwiek funkcjonowania funduszy strukturalnych w polskiej prasie w 2007 roku.Rozstrzygniecia sadu
odwolawczego w postepowaniu sadowoadministracyjnym.System placowy jako element motywacyjny w
przedsiebiorstwie pphu laminex.Postepowanie zakladu mleczarskiego dla uzyskania certyfikatu systemu
haccp na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej we wloszczowie..System ocen pracowniczych a
rozwoj zawodowy w pogladach pracownikow przedsiebiorstwa x.Szanse i zagrozenia zwiazane z emisja
obligacji komunalnych..Sztaba- slawomir. - wybory ekonomiczne a preferencje : polska w swiecie zmiennych
wartosci .Podatek od nieruchomosci i jego ksztaltowanie sie w budzecie na przykladzie gminy krzepice w
latach 2007- 2009.Strzelecki- zbigniew (1949- ). Red. - gospodarka regionalna i lokalna a rozwoj
zrownowazony = (regional and local economy and susta.Dostosowanie spolki pkp cargo s.a. do wymogow
unii europejskiej .strategia i jej rozwoj..Prosocjalna redystrybucja na rynku kredytow
mieszkaniowych..Rachunki bankowe.Zarzadzanie bezpieczenstwem bankowych baz danych.Dzialalnosc
depozytowo-kredytowa na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.Znaczenie organizacji
pozarzadowych w funkcjonowaniu administracji.Skarga konstytucyjna jako srodek ochrony konstytucyjnych
wolnosci i praw jednostki.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania emisji akcji i kierunki
wykorzystania pozyskanych srodkow.Marketing polityczny - ksztaltowanie wizerunku i autoprezentacja
politykow w wyborach prezydenckich w polsce i usa.Transport miedzynarodowy jako element procesu
dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Wplyw roznic kulturowych na styl rozwiazywania konfliktow
w organizacjach wielokulturowych.Kodeks dobrych praktyk jako efektywne narzedzie sluzace do
przeciwdzialania naduzyciom na przykladzie polskich spolek publicznych.Biometryczne ustalanie tozsamosci
ludzkiej w prawie polskim i europejskim.Sekurytyzacja jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego w latach
2007 - 2009.Wypalenie zawodowe u pracownikow na stanowiskach menedzerskich..praca licencjacka budzet
gminy .Zamki gotyckie jako produkt turystyczny wojewodztwa pomorskiego i warminskomazurskiego.Porownywalnosc prasowych rankingow szkol wyzszych.Prawo karne.Czynniki motywacji
finansowej i pozafinansowej wplywajace na pracownikow sadow czestochowskich.Pisanie prac
dyplomowych cennik.Ocena zdolnosci kredytowej klienta stosowana przez bank.Postepowanie podatkowe
dotyczace opodatkowania przychodow z nieujawnionych zrodel jako szczegolne postepowanie
administracyjne.praca licencjacka budzet gminy .Restytucja dobr wywlaszczonych w wyniku przemian
ustrojowych zachodzacych pod rzadami wladzy ludowej.Analiza wplywu zmian w budzecie na rozwoj gminy
przyrow.Rola kredytow preferencyjnych dla rolnictwa w dzialalnosci banku spoldzielczego w
andrespolu.System ocen pracownikow biurowych przedsiebiorstwa jako podstawa ich motywowania.Formy
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opodatkowania dzialalnosci gospodarczej w podatku dochodowych od osob fizycznych.Analiza struktury
kapitalu na przykladzie spolki budvar centrum s.a..Zarzadzanie szkola dla wszechstronnego rozwoju uczniow:
rola postaw nauczycielskich wobec wlasnego rozwoju a zaangazowanie w rozwoj zainteresowan
mlodziezy.Miejsce otwartych funduszy emerytalnych w zreformowanym systemie emerytalnym w
polsce.Rozrachunki z tytulu dostaw i uslug w polityce rachunkowosci firmy uslugowej.Systemy informatyczne
jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstwem..Nowoczesne zarzadzanie miastem. Kurytyba studium przypadku.Wplyw poziomu wykluczenia spolecznego na wielkosc budzetu miejskiego osrodka
pomocy spolecznej w miescie suwalki w latach 2010-2012.Ocena trafnosci odbytych szkolen na przykladzie
centrum finansowo - ksiegowego (cfk).Przedkontraktowe zawieranie umow .Uprawnienia parlamentu
europejskiego a deficyt demokracji w unii europejskiej.Rola przedsiebiorcy w procesie tworzenia
mikroprzedsiebiorstwa..Kulesza- michal - polityka administracyjna i zarzadzanie publiczne .Gospodarowanie
gminnymi zasobami nieruchomosci na przykladzie gminy klomnice.Bezprzewodowa technologia telefinii
komorkowej 3g na tle nowych komunikacyjnych mozliwoscio xxi wieku w turystyce..Od air polonii do
ryanaira - analiza polskiego rynku tanich linii lotniczych..Zmiany w postrzeganiu pracy w przedsiebiorstwie
panstwowym i po jego prywatyzacji - casus producenta elektrod.praca licencjacka budzet gminy
.Oczekiwania absolwentow studiow wyzszych a oferty rynku pracy na przykladzie opolszczyzny..praca
licencjacka budzet gminy .Strategia dystrybucji w zakladzie produkcyjno-handlowym na rynku tkanin i firan
na przykladzie przedsiebiorstwa chemeks w poraju.Spontaniczne zycie spoleczne uczniow jako mozliwe pole
dla zarzadzania w szkole..Dobra osobiste osob powszechnie znanych.Finansowanie i realizacja zadan
inwestycyjnych na przykladzie miasta i gminy dzialoszyn.Wdrozenie koncepcji tqm z uwzglednieniem
wybranych zasad toyoty..Kociemska-pociecha- hanna. - usluga bancassurance dla jednostek samorzadu
terytorialnego .Teoria panstwa i prawa.Ustroje majatkowe w malzenstwie w swietle nowelizacji kro oraz
wplyw nowych regulacji na pozycje malzonkow w spolkach: cywilnej- z ograniczona odpowiedzialnoscia i
akcyjnej.Przerwa i odroczenie rozprawy jako odstepstwo od zasady koncentracji i szybkosci
postepowania.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Borkiewicz-liszkamalgorzata. - poradnik ryczaltowca : nowe limity w 2008 r.- sprawdz- czy mozesz placic ryczalt- utrata
p.Lipiec-warzecha- ludmila. - ustawa o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych :
komentarz .Dzialalnosc bankowego funduszu gwarancyjnego..Kultura organizacyjna wspolczesnych
przedsiebiorstw na przykladzie wybranych firm.Normatywne i kreatywne aspekty rachunkowosci
rozpatrywane w kontekscie celowych i nieswiadomych znieksztalcen sprawozdan finansowych.Strategia
rozwoju gminy jako instrument wykorzystywany na rzecz rozwoju spoleczno-ekonomicznego na przykladzie
gminy wielun.Ststem motywacyjny przedsiebiorstwa w ocenie pracownikow.Srodki zabezpieczajace w ujeciu
kodeksu karnego z 1997 roku.Pozyskiwanie srodkow na finansowanie inwestycji z wojewodzkiego funduszu
ochrony srodowiska i gospodarki wodnej na przykladzie modernizacji miejskiej oczyszczalni sciekow w
prudniku.Konstytucyjna zasada demokratycznego panstwa prawnego .Marketingowo- logistyczne
rozwiazania w uslugach bankowych na przykladzie ing bank slaski.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj
innowacyjnosci w wojewodztwie podlaskim.Umowa spolki cywilnej.Praca licencjacka cennik.Pisanie prac
licencjackich krakow.Zawiazanie spolki z o.o. W prawie polskim i prawie rosyjskim.Ocena efektywnosci
wybranych uslug bankowych dla klientow indywidualnych na przykladzie oferty pko banku polskiego.praca
licencjacka budzet gminy .Franchising w polskim sektorze bankowym..Spis tresci pracy licencjackiej.Zakaz
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na podstawie przepisow prawa upadlosciowego i naprawczego w
swietle praktyki orzeczniczej sadow krakowskich w latach 2003-2007.Przeksztalcenie prawa uzytkowania
wieczystego w prawo wlasnosci na podstawie decyzji administracyjnej.Wyjasnienia podejrzanego i
oskarzonego a zeznania swiadka koronnego.Analiza procesow logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa
handlowego.praca licencjacka budzet gminy .Ocena wdrozonego zszj w opinii pracownikow na przykladzie
zec w lodzi s.a..Prace licencjackie stosunki miedzynarodowe.Analiza gminnych inwestycji sfery infrastruktury
technicznej na przykladzie gminy pawlow.Skutecznosc przylaczania sie mieszkancow do sieci
wodnokanalizacyjnej na przykladzie rudy pabianickiej.Odrebnosci postepowania w sprawach z oskarzenia
prywatnego w modelu polskiego procesu karnego.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie analizy spolki telekomunikacja polska s.a..Ocena kondycji
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ekonomiczno-finansowej podmiotu na przykladzie osrodka sportu i rekreacji w zamosciu.Istota transportu
samochodowego i kolejowego na przykladzie zakladu transportu isd huty czestochowa..Formy propagandy
reklamowej w ekskluzywnych czasopismach przeznaczonych dla mezczyzn.Efekty inwestycji realizowanych z
funduszy unijnych w miescie tomaszow mazowiecki.Kultura organizacyjna w trzecim sektorze na podstawie
fundacji anny dymnej mimo wszystko.Reforma systemu ochrony wierzycieli w europejskim prawie spolek na
tle rozwiazan przyjetych w stanach zjednoczonych.Analiza roszczen osobowych z tytulu ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych na przykladzie europejskiego centrum
odszkodowan sp. Z o.o..Borkowski- krzysztof. Red. - obsluga ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona
granic rzeczpospolitej polskiej .Instrumenty doskonalenia organizacji i przeplywu produkcji.Analiza
finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa zak s.a..Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie
dzialalnosci inwestycyjnej gminy rudniki w latach 2003 - 2006.Dostosowanie bankowosci komercyjnej w
polsce do standartow unii europejskiej na przykladzie banku bph s.a..Znaczenie rozumienia roli dyrektora dla
zarzadzania szkola.Fundusze strukturalne jako nowe zrodlo dofinansowania projektow w sektorze rolno spozywczym.Zarzadzanie miedzynarodowym programem edukacyjnym :rozumienie celow i procedur
programu przez jego pracownikow a kryteria sukcesu beneficjentow..Zageszczalnosc gruntow organicznych i
jej wplyw na nosnosc podloza budowlanego. Praca inzynierska budownictwo.Mazur- stanislaw (nauki
ekonomiczne). Red. - panstwo integrujace zasoby - potencjal rozwojowy a jakosc regulacji publicznych
.Organy wewnetrzne sejmu iii rp.Outsourcing jako narzedzie wspomagajace realizacje uslug logistyki
szpitalnej.Analiza i ocena zarzadzania outsourcingiem na przykladzie przedsiebiorstwa statoil polska sp z o.o.
Departament olejow i srodkow smarnych.Gotowe prace licencjackie za darmo.Tajemnica bankowa ujawnienie danych klienta przez banki.Jak rozwijac kraje trzeciego swiata.praca licencjacka budzet gminy
.Motywowanie jako element procesu zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu kontroli
skarbowej w opolu.praca licencjacka budzet gminy .Wystapienie i przystapienie wspolnika w spolkach
osobowych-dopuszczalnosc- tryb- konsekwencje.Etiologia samobojstw z uwzglednieniem statystyk zgonow
w powiecie brzeskim w latach 2009-2011.Rekrutacja i selekcja pracownikow w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi- na przykladzie bielskich zakladow obuwia befado.Prace licencjackie z pielegniarstwa.Publiczno prawna regulacja statusu notariusza.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kondycji finansowej spolki
akcyjnej polkomtel - operatora sieci telefonii komorkowej plus gsm.Akcje aktywizacji sprzedazy jako
instrument promocji na przykladzie gazety wyborczej.Mozliwosci doskonalenia zarzadzania w polskich
klubach pilkarskich poprzez wzorzec zarzadzania w klubie pilkarskim fc barcelona.Przejscie ryzyka
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarow wedlug konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej
sprzedazy towarow.Analiza jakosci systemow szkolen w biznesie turystycznym.praca licencjacka budzet
gminy .Outsourcing praca magisterska.Gotowe prace dyplomowe.Biologiczno-psychologiczne
uwarunkowania zachowan przestepnych i prawnokarna reakcja na nie..Analiza realizacji ii filaru reformy
emerytalnej i jego wplyw na rozwoj rynku finansowego w polsce.Podstawy prawne powolania i odnowienia
wszechnicy krakowskiej oraz nauczanie w niej prawa w xiv- xv i xvi wieku. Studium porownawcze.Specyfika
zarzadzania projektami kulturalnymi na przykladzie festiwalu kulturuy zydowskiej i lekcji spiewania.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza wypalenia zawodowego jako determinanta systemu motywacyjnego na
przykladzie wojewodzkiej przychodni stomatologicznej w krakowie.Produkt i promocja na przykladzie
restauracji kfc.praca licencjacka budzet gminy .Efekt synergii na przykladzie fuzji pkn orlen i lotos..Marketing
w internecie - historia- stan obecny- trendy na przyszlosc.Wplyw obiazen podatkowych na wynik finansowy
przedsiebiorstwa na przykladzie elektrowni belchatow s.a..Prawo do dobrej administracji..Motywacyjny
charakter wynagrodzen na przykladzie lodzkiego zakladu energetycznego sa.Pomoc w napisaniu pracy
licencjackiej.Organizacja zaopatrzenia materialowego w wybranym przedsiebiorstwie.Akt oskarzenia i jego
surogaty.Ryzyko operacyjne w dzialalnosci bankow komercyjnych w polsce..Management challenge:
knowledge sharing in organization.Promocja imprez sportowych organizowanych przez miejski osrodek
sportu i rekreacji w czestochowie.Prawne polozenie kosciola prawoslawnego w polsce..Bariery w procesie
zarzadzania wiedza.Swiadczenia emerytalne przyznawane przez zaklad ubezpieczen spolecznych z
zastosowaniem przepisow prawnych unii europejskiej..Tryb wydawania indywidualnych interpretacji i
przepisow prawa podatkowego - wybrane problemy.Kontrola instytucjonalna w strukturach
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panstwa..Kreowanie wartosci przedsiebiorstwa poprzez inwestycje na przykladzie s.p.h. armagor.Navellierlouis. - mala ksiazeczka o inwestowaniu w akcje wzrostowe .Rozwiazanie spolki partnerskiej.Motywy
uczestnictwa ludzi starszych w zajeciach w uniwersytecie trzeciego wieku..System motywacyjny w firmie
airline accounting center sp. Z o.o..Ochrona konsumentow w prawie prywatnym
miedzynarodowym.Stosunki unii europejskiej z indiami w xxi wieku.Zasady przetwarzania danych
osobowych.Determinanty rozwoju systemow transportowych na przykladzie przedsiebiorstwa minova
arnall.Outplacement w praktyce na przykladzie dzialalnosci firmy konsultingowej.Inwestycje samorzadowe
na przykladzie gminy radomsko w latach 2005-2008.Projekt jednonawowej hali magazynowej wysokiego
skladowania praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Cesja fiducjarna jako prawna
forma zabezpieczenia splaty kredytu.Pelnomocnictwo w prawie prywatnym miedzynarodowym.Polityka
pronatalistyczna w prawie polskim na tle rozwiazan europejskich.Ksztaltowanie postaw obywatelskich a
organizacje pozarzadowe na przykladzie fundacji im. Stefana batorego.Przygotowanie systemu okresowych
ocen pracowniczych dla powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.praca licencjacka budzet gminy
.Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolnosci.Warunkowe przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie
sadu okregowego w krosnie.Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze sportowej.Reprezentacja i
prowadzenie spraw spolki kapitalowej przed jej zarejestrowaniem.Determinanty procesu formowania sie
zeznan swiadka a wybor taktyki przesluchania w postepowaniu przygotowawczym.Budowanie wizerunku
firmy na przykladzie przedsiebiorstwa kazachstanskiego.Zasady dostepu do informacji publicznej.Podatek
dochodowy od osob fizycznych jako forma opodatkowania malych przedsiebiorstw na przykladzie firmy tank
- spolka jawna.Bunikowski- dawid (1980- ). Red. - pluralizm prawny : tradycja- transformacje- wyzwania
.Analiza budzetu gminy na przykladzie urzedu gminy gomunice w latach 2007-2012..Powodztwo cywilne w
polskim i francuskim postepowaniu karnym.Dyfuzja innowacji technologicznych w branzy kurierskiej
dhl.Ustroj konstytucyjny wloch.Ocena plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie drukarni czestochowskie zaklady graficzne sp. Z o.o..Praca magisterska
administracja.praca licencjacka budzet gminy .Jak napisac plan pracy licencjackiej.Venture capital w stanach
zjednoczonych i w krajach nadbaltyckich..Opodatkowanie spolek osobowych prawa handlowego podatkiem
od czynnosci cywilnoprawnych.Hierarchia strategicznych celow rozwoju wojewodztwa malopolskiego w
opinii mieszkancow.Bank spoldzielczy ziemi leczyckiej jako lokalne centrum finansowe.Fenomen panstwa
upadlego- jako zagrozenie i wyzwanie dla spolecznosci miedzynarodowej. Kazus bosni i hercegowiny.Ocena
dzialalnosci kredytowo-depozytowej fortis banku s.a. w latach 2005-2009.Analiza wynikow jednostki
budzetowej na przykladzie szkoly podstawowej nr 1 w kutnie.Rfid jako nowoczesny system automatycznej
identyfikacji.Polozenie prawne kosciola ewangelicko-reformowanego w polsce.Rola dochodow wlasnych w
ksztaltowaniu samodzielnosci finansowej jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
lutomiersk.Prounijna wykladnia w dzialaniu organow administracji publicznej..Kontrola wewnetrzna w
systemie rachunkowosci na przykladzie gminy panki.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Znaczenie koncepcji 7p w marketingu bankowym - analiza i ocena na przykladzie dzialan
prowadzonych przez bank zachodni wbk..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena portfela
kredytowego na przykladzie banku pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Jakosc uslug hotelarskich.Dowod skladowy.Prace dyplomowe z logopedii.Charakterystyka zawodu
posrednika na rynku nieruchomosci.Reklama internetowa jako narzedzie promocji i pozyskiwania klientow w
sieci (na przykladzie firmy sklepy komfort s.a.).Zasady przyznawania prawa pomocy osobom fizycznym w
postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Analiza kondycji ekonomicznej i finansowej przedsiebiorstwa
inter_garden na podstawie sprawozdan finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Rodzaje dzialalnosci
reglamentowanej prowadzonej przez organizacje pozarzadowe.Znaczenie obslugi klienta dla funkcjonowania
dostawcow uslug logistycznych - przyklad firmy schenker.Zarzadzanie zasobami ludzkimi- a motywacja
pracownikow w firmie trw.Praca magisterska przyklady.Ile kosztuje praca magisterska.Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa stalprofil s.a. w latach 2005-2010.praca licencjacka budzet gminy .Problem praw
nabytych.Praca licencjacka rachunkowosc.Wspolczesne problemy miedzynarodowej harmonizacji
rachunkowosci i ich wplyw na regulacje polskie.praca licencjacka budzet gminy .Struktura przestepczosci
gospodarczej w polsce po 1990 r..Przestepstwa o charakterze terrorystycznym.Ocena efektywnosci dzialan
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marketingowych podejmowanych przez stacje eko-gaz.Szkolenia pracownicze i ich wplyw na motywacje
pracownika.Ewolucja reklamy na przykladzie miasta czestochowy.Mozliwosci i ograniczenia w zakresie
standaryzacji dzialan zwiazanych z obsluga klienta (na przykladzie tp sa oddzial w krakowie)..Zarzadzanie
zasobami mieszkaniowymi na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej przodownik.Znaczenie i uzasadnienie
obowiazywania zasady dotrzymywania umow.Effectiveness of e-marketing strategies on the example of
promotion by social media.Konstrukcje rzeczowych zabezpieczen wierzytelnosci kredytowych oraz ich wplyw
na sytuacje prawna banku- wysokosc ryzyka kredytowego i wymogi kapitalowe- ze szczegolnym
uwzglednieniem postanowien standardow bazylejskich - basel ii ( nowa umowa kapitalowa ) .Poziom stresu a
efekt nastepczy spiralny na przykladzie pracownikow zakladow produkcyjno - uslugowych chemeks w
poraju.Wsparcie procesu uruchomienia dzialalnosci gospodarczej z funduszy europejskich.praca licencjacka
budzet gminy .Zanaczenie reklamy w komunikacji z konsumentem..Motywowanie pracownikow w instytucji
publicznej..Pisanie prac lodz.Analiza wielkosci sprzedazy reklamy w polsce w latach 2006-2009.Tematy prac
licencjackich pedagogika.Zakonczenie pracy licencjackiej.Instytucja przedstawiana zarzutow w postepowaniu
przygotowawczym.Urlop macierzynski.Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Pojecie stosunku
administacyjnoprawnego jako pojecie przedmiot.Zarzadzanie malym i srednim przedsiebiorstwem
rodzinnym.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie pko bp s.a..Prawo bilansowe a prawo
podatkowe w okresie miedzywojennym i wspolczesnie - porownanie wybranych aspektow.Zdanowiczmieczyslawa. Red. - partnerstwo wschodnie : wymiary realnej integracji .Hotele satelitarne i sieciowe analiza porownawcza w zakresie jakosci i swiadczonych uslug na przykladzie hotelu europejskiego i
sympozjum..Postepowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.Badanie efektywnosci rynku na
podstawie wybranych strategii inwestycyjnych.Gilejko- leszek. Ed. By - employment in the public sector :
poland against the background of the eu : reports realised wit.Europejska sluzba dzialan zewnetrznych na tle
wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa.Znaczenie umiejetnosci interpersonalnych w
organizacji.Efekt contagion miedzy gpw a wybranymi rynkami swiatowymi od 21.07.2006 r. Do 23.07.2008
r.Bezposrednie sprawowanie wladzy przez narod - obywatelska inicjatywa ustawodawcza.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Modernizacja administracji publicznej a sprawnosc
podstawowej jednostki samorzadu terytorialnego..Zarzadzanie zaopatrzeniem przedsiebiorstwa
produkcyjnego na przykladzie strategicznego dobra zaopatrzeniowego w firmie kromet.Wykorzystanie
srodkow unijnych oraz korzysci z nich plynace dla jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy i
miasta warta.praca licencjacka budzet gminy .Prace dyplomowe pedagogika.Wzor pracy licencjackiej z
pedagogiki.Analiza rynku turystycznego w niemczech.Wybrane aspekty decentralizacji uniwersytetu
lodzkiego na przykladzie wydzialu zarzadzania.Wyrokowanie i rodzaje wyrokow w procesie karnym.praca
licencjacka budzet gminy .Seminarium iv r.kat.prawa rolnego.Koordynacja systemow zabezpieczenia
spolecznego po przystapieniu polski do unii europejskiej na przykladzie swiadczen rodzinnych..Kontrola
jednostek samorzadu terytorialnego ze szczegolnym uwzglednieniem funkcji kontrolno-nadzorczych
regionalnych izb obrachunkowych..Pozycja ustrojowa i funkcje senatu rp na tle porownawczym..Koszty
wojewodzkiego sztabu wojskowego w opolu jako element wydatkow ministerstwa obrony
narodowej..Przykladowa praca magisterska.Euro - waluta zjednoczonej europy i poglebiona integracja.
Implikacje dla polski..Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.Prace magisterskie
warszawa.Rola rzecznika praw obywatelskich w polskim systemie prawnym.praca licencjacka budzet gminy
.Promocja uslug bankowych na przykladzie grupy wybranych bankow w czestochowie..Zarzadzanie
potencjalem ludzkim w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy i miasta
kozieglowy.Communication policy on the logistics market.praca licencjacka budzet gminy .Metody i formy
redukcji asymetrii informacji na rynkach informacji..Materialny nadzor budowlany nad samowola
budowlana.Mobbing.Obiektywna i subiektywna postrzegalnosc stanu nietrzezwosci w przypadku
przypisywania odpowiedzialnosci za popelnienie czynu zabronionego z art. 178a § 1kk wybrane
aspekty.Okresowe oceny pracownicze i ich odniesienie do motywacji pracowniczej na przykladzie fabryki
mebli bodzio.Spolka komandytowa jako podmiot gospodarczy.Style kierowania a poziom stresu na
przykladzie pracownikow komendy powiatowej policji w myszkowie.Charakterystyka zjawiska recydywy.
Przestepczosc powrotna na przykladzie powiatu nyskiego.Spoleczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
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gminy na przykladzie gminy redziny.Ewolucja systemu gospodarczego na ukrainie..Ocena skutecznosci
zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w bankach na przykladzie banku spoldzielczego we
wloszczowie.Pisanie prac lodz.praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing uslug logistycznych jako element
zarzadzania w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Stosowanie przepisow postepowania dowodowego do
dysponentow informatycznych.Komisja edukacji narodowej.Aspekty zarzadzania plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki it.o.s. W latach 2003 - 2006.Drozdz- dominika. - interwencje
humanitarne a suwerennosc panstwa : realizowanie utopii - usprawiedliwianie uzyc.Transport jako jeden z
obszarow dzialalnosci logistycznej przedsiebiorstw.Status prawny cudzoziemca w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Sady boze w sredniowiecznym postepowaniu karnym na przykladzie prawa anglosaskiej
brytanii i krolestwa anglii do poczatkow xiii wieku.Prawne i kryminologiczne aspekty stalkingu .Metody
zabezpieczenia sie przed ryzykiem walutowym w przedsiebiorstwie..Rola systemu wynagrodzen w
przedsiebiorstwie. Analiza systemow placowych w zakladach tworzacych jastrzebska spolke weglowa
s.a..Administracja publiczna wobec stanow nadzwyczajnych.Ustanowienie i przeniesienie ograniczonych
praw rzeczowych w drodze umowy.Przymusowy wykup akcji jako instrument ochrony interesow spolki
akcyjnej i akcjonariuszy wiekszosciowych - praca prawnoporownawcza.praca licencjacka budzet gminy
.Narkotyki i przestepczosc nieletnich.Kredyt hipoteczny w finansowaniu nieruchomosci mieszkaniowych w
polsce na przykladzie banku pko s.a..Zelazny- rafal. Red. - koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynkow
: praca zbiorowa .Miejsce i zakres budzetu panstwa w systemie finansow publicznych w polsce.Karpiukmiroslaw. - samorzad terytorialny a panstwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorzadem gminnym
.Ocena dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku spoldzielczego w przedborzu.Kredyt bankowy jako
zrodlo pozyskiwania kapitalu przez male i srednie przedsiebiorstwa na przykladzie oferty kredytu pko bp
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Dale- margaret. - skuteczna rekrutacja i selekcja pracownikow
.Zarzadzanie doskonaleniem produkcji opraw oswietleniowych na przykladzie firmy aldex z
czestochowy..Analiza wplywu promocji internetowej na ruch turystyczny w puszczy bialowieskiej.Polityka
podatkowa gminy klomnice i mstow w zakresie podatkow lokalnych.Wplyw konkurencyjnosci i
innowacyjnosci przedsiebiorstw na decyzje o podejmowaniu przez polskich przedsiebiorcow zagraniczych
inwestycji bezposrednich.Zarzadzanie lancuchem dostaw w przemysle ceramicznym z punktu widzenia
jakosci na przykladzie przedsiebiorstwa ceramika gres.Umowa przedwstepna.Konsekwencje prawne
wniesienia wkladow do spolki cywilnej w swietle artykulu 862 kc.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
bankowosci internetowej w polsce.Planowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa turystycznego na
wspolczesnym rynku w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Proces rekrutacji i selekcji na przykladzie
banku xyz.Niepelnosprawny pracownik w unii europejskiej na przykladzie polski.Wyludzenia kredytow
bankowych.Wplyw kryzysu finansowego na rynek bankowosci prywatnej.Marketing b2b w branzy incentive
na podstawie przedsiebiorstwa africa line adventure club.Wybrane prawne aspekty lokalizacji w procesie
inwestycyjnym z zakresu energetyki wiatrowej jako element regulacji sektora wytwarzania energii ze zrodel
odnawialnych.Segmentacja rynku depozytowego w polityce banku..praca licencjacka budzet gminy .Firma
kurierska x na rynku uslug logistycznych.Odpowiedzialnosc karna podmiotow zbiorowych.Analiza systemu
placowego na podstawie urzedu skarbowego w pajecznie..Oferta ing banku slaskiego s.a. na rynku kredytow
hipotecznych w 2011 roku..Transport autokarowy w obsludze ruchu turystycznego w ujeciu
ekonomicznym..praca licencjacka budzet gminy .System logistyki zaopatrzenia i produkcji na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno - uslugowo - projektowego..Zastosowanie rachunku kosztow dzialan w dziale
logistyki przedsiebiorstwa handlowego.praca licencjacka budzet gminy .Male i srednie przedsiebiorstwa w
procesie integracji polski z unia europejska.Geodezyjne opracowanie projektu modernizacji fragmentu
odcinka drogowego na przykladzie trasy zielona gora - lezyca praca inzynierska budownictwo.Dzialalnosc
kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie i oddzialu banku pekao s.a. w piotrkowie
trybunalskim.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich z administracji.praca licencjacka
budzet gminy .Systemy zarzadzania jakoscia na podstawie przedsiebiorstwa grot.Analiza finansowa p.c.
Jutrzenka s.a..Samorzad terytorialny praca licencjacka.Postrzeganie jakosci uslug oferowanych przez
wojewodzki osrodek ruchu drogowego w skierniewicach z punktu widzenia klienta.Status prawny obywatela
nalezacego do mniejszosci narodowej w republice czeskiej.Osobowe spolki prawa handlowego - wybrane
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zagadnienia prawno-funkcjonalne.praca licencjacka budzet gminy .Prawne i moralne aspekty reklamy w
demokratycznym panstwie (na przykladzie polski).Dziela osierocone.Stosunki ukrainy z unia europejska w
dobie partnerstwa wschodniego.Finansowanie ochrony srodowiska w polsce ze srodkow unijnych na
przykladzie gmin regionu kutnowskiego.praca licencjacka budzet gminy .Konstrukcja wylaczenia wspolnika ze
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia przez pryzmat orzecznictwa wybranych sadow gospodarczych.Rola
programow wychowawczo - profilaktycznych dla zarzadania szkola..Wplyw przerwy miedzylekcyjnej na
funkcjonowanie szkoly.Wplyw zrodel finansowania na sytuacje majatkowo - finansowa
przedsiebiorstwa.Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w gospodarce polskiej.Zlece napisanie
pracy.praca licencjacka budzet gminy .Rola systemu placowego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na
podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w unitube sp. Z o. O..praca licencjacka budzet gminy
.Public relations w ksztaltowaniu wizerunku firmy na przykladzie enion s.a..Unia europejska wobec
narkotykow i narkomanii.Ocena pracownikow w procesie implementacji strategii przedsiebiorstwa (na
przykladzie zakladow maszyn elektrycznych emit s.a. w zychlinie).Zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa na
przykladzie kghm polska miedz s.a..Ocena realizacji strategii rozwoju gminy czajkow do roku 2006.Audity
wewnetrzne w doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia.Pozyskiwanie pracownikow na przykladzie firmy
kosmetycznej burnus polska sp.z o.o..Naduzycie prawa glosu w spolce z o.o. I spolce akcyjnej. Z
uwzglednieniem analizy porownawczej konstrukcji naduzycia prawa glosu w systemie francuskim.Dowod
osmologiczny.Gospodarka finansowa wojewodzkiej samorzadowej osoby prawnej na przykladzie osrodkow
ruchu drogowego w wojewodztwie lodzkim.Kosmetyki naturalne – moda czy dlugoterminowy trend?.Pisanie
prac zaliczeniowych tanio.praca licencjacka budzet gminy .Prawne uwarunkowania wymiany towarowej na
rynkach unijnych.Zasada kontradyktoryjnosci na tle innych wybranych zasad procesu cywilnego..Istota oraz
rola kary ograniczenia wolnosci - jako kary nieizolacyjnej - w swietle uregulowan kodeksu karnego oraz
kodeksu karnego wykonawczego..Dystrybucja jako element marketingu mix w grupie zywiec..Wisniewskijakub (1977- ). Red. - 4 lata czlonkostwa polski w ue : bilans kosztow i korzysci spoleczno-gospodarczych
.Zabojstwo kwalifikowane - art.148 paragraf 2 i 3 k.k.Zastosowanie zarzadzania strategicznego na przykladzie
urzedu gminy i miasta drzewica.praca licencjacka budzet gminy .Jak napisac plan pracy licencjackiej.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza aspektow psychologicznych przekazu
reklamowego na przykladzie projektu katalogu oraz przeprowadzonych badan.Startegia marketingowa firmy
shadow poland.Marketingowe zarzadzanie sportem na przykladzie klubu sportowego l.k.s zawisza pajeczno sekcja siatkarzy mezczyzn.Prawo kanoniczne jako system normatywny.Wykorzystanie funduszy unijnych w
celu realizacji euro 2012..Eurosieroctwo jako problem spoleczny w polsce.Analiza bezrobocia w powiecie
koneckim w latach 2001-2005.Ustroj i kompetencje organow administracji morskiej.Analiza techniczno –
ekonomiczna realizacji wybranych systemow budownictwa jednorodzinnego praca inzynierska
budownictwo.Rozprawa w procesie cywilnym przed sadem i instancji.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Przestepczosc nieletnich w gminie strzelce opolskie w latach 2010-2011.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie symboliki w reklamie i znakach towarowych.Analiza
agospodarowania przestrzennego na przykladzie gminy konopiska.Referendum lokalne jako realizacja
konstytucyjnej zasady demokracji bezposredniej (na przykladzie wojewodztwa
swietokrzyskiego)..Efektywnosc motywacyjna wynagrodzen na przykladzie zgm sp. Z o.o. W
skierniewicach.Negocjacje jako sposob radzenia sobie z konfliktem...
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