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Zmiany w podatku od towarow i uslug w aspekcie czynnosci eksportu i importu po 1 maja 2004 roku na
przykladzie firmy balmet.praca licencjacka budzet gminy .Uslugi ubezpieczeniowe w zarzadzaniu ryzykiem
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..Analiza czynnikow wplywajacych na pozycje konkurencyjna
firmy na rynku w aspekcie zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy ceramika paradyz sp. Z o.o..Analiza
porownawcza kredytow walutowych i zlotowych na przykladzie kredytu samochodowego.Fakultatywne i
subsydiarne tryby wzruszenia decyzji..Windykacja naleznosci z ubezpieczen komunikacyjnych na przykladzie
oddzialu pzu sa w lodzi.Zakaz reformationis in peius w postepowaniach sadowych i
administracyjnym..Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie przestepczosci mlodziezowej swietlicy
socjoterapeutycznej dzialajacej przy strazy miejskiej w czestochowie.Makowski- kazimierz. Red. - zarzadzanie
zasobami ludzkimi a zdolnosci adaptacyjne przedsiebiorstw : trudne obszary..Ukrainskie prawo karne. Czesc
ogona. Wybrane zagadnienia..Wykorzystanie reklamy w ksztaltowaniu potrzeb i stylu zycia
konsumentow.Zbieg egzekucji administracyjnej i sadowej.Planowanie karier nauczycieli na przykladzie szkoly
podstawowej.Dziecko jako swiadek w procesie karnym.Badanie korzysci z partnerstwa miast na wybranym
przykladzie miasta weingarden..Walne zgromadzenie w spolce komandytowo - akcyjnej.Seminarium i r.niest.
- katedra historii administracji i mysli administracyjnej.Szczegolne zasady rachunkowosci jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu zdunskowolskiego.Korzysci i ograniczenia zastosowania
systemu logistyki odwrotnej w przedsiebiorstwie.Konstans promocyjny jako podstawa budowy i rozwoju
spolki browary polskie brok - strzelec.Promotion activities and their standardization level in global
businesses.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie stylu kierowania na efektywnosc pracy w firmie
x.Zabawka jako produkt kulturowy i rynkowy - przyklad lalki barbie..Miedzynarodowe ujecie problematyki
eutanazji.Pelnomocnictwo procesowe do prowadzenia poszczegolnych spraw.Sytuacja prawna tymczasowo
aresztowanego.Praca licencjacka z pedagogiki.Efektywnosc programow przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w wadowicach.Polityka ochrony konsumenta w unii europejskiej.
Konsekwencje dla gospodarki polskiej i konsumentow.Motywacja jako element psychologii organizacji i
pracy na przykladzie sieci sklepow biedronka.Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy
prawnej.Inwestycje drogowe w bialymstoku w latach 2009-2013.Przeslanki i metody diagnozowania sytuacji
kryzysowych w przedsiebiorstwie.Brdulak- halina. Red. - tworzenie wartosci przedsiebiorstwa na rynku unii
europejskiej : praca zbiorowa .praca licencjacka budzet gminy .Aspekty logistycznej obslugi klienta na
przykladzie przedsiebiorstwa orsay.Wplyw wizerunku marki na efekty ekonomiczne firm polskich i
zagranicznych.Zatrudnianie i wynagradzanie pracownikow samorzadowych na przykladzie urzedu miasta
krakowa..Rola posrednika pracy w procesie aktywizacji bezrobotnego na przykladzie dzialan powiatowego
urzedu pracy w leczycy.Problemy prawne i informatyczne podpisu elektronicznego..Delegowanie uprawnien
jako narzedzie zarzadzania wspolczesnego kierownika.Funkcja nadzorcza regionalnej izby
obrachunkowej.Organizacja zamowien publicznych na uczelniach wyzszych na przykladzie uniwersytetu
jagiellonskiego..Standard sprawozdawczy rachunku wynikow w praktyce polskich spolek gieldowych.Kultura
prawna japonii.Korzysci plynace ze stosowania gazu propan-butan oraz mozliwosci jego wykorzystania we
wspolczesnym swiecie.Kompetencje menedzera publicznego a doskonalenie zarzadzania zasobami ludzkimi
..
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w organizacjach publicznych..Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji dla kierownictwa i klientow
banku komercyjnego.Rozwoj prawa uzytkowania wieczystego w okresie polwiecza istnienia instytucji w
polsce.Rachunkowosc praca licencjacka.Prace dyplomowe.Sposoby pozyskiwania majatku przez fundacje w
swietle prawa polskiego..Zarzadzanie jakoscia w procesie produkcji w latach 2002 - 2007 w hucie szkla jedlice
s.a..Wplyw podnoszenia jakosci zasobow ludzkich na przewage konkurencyjna przedsiebiorstwa(na
przykladzie polskiego oddzialu amerykanskiej korporacji z branzy nowoczesnych technologii).Stan prawnyakwizycja polis i likwidacja szkod obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy
pojazdow mechanicznych w rzeczypospolitej polskiej i republice federalnej niemiec. Analiza
porownawcza..Implantoskopia jako szczegolna metoda identyfikacji osob i zwlok.Proces restrukturyzacji
gornictwa wegla kamiennego w polsce (1989-2010)..Analiza promocji realizowanej w capgemini.Logistyka w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Procedury kontroli podatkowej w polskim prawie podatkowym i ich
skutecznosc.Fundusze hedgingowe jako alternatywna metoda inwestowania na globalnym rynku
finansowym.Zarzadzanie tworzeniem sieci spolecznosciowych w spoleczenstwie obywatelskim na
przykladzie hiszpanskiego miasta oviedo.Specyfika ujecia kosztow rodzajowych w rachunku zyskow i
strat..Konferencja wydzialu prawa i administracji uniwersytetu warszawskiego - interes publiczny a interes
prywatny w prawie : xiii konferencja wydzialu prawa i administracji.Analiza procedur obslugi klienta na
przykladzie przedsiebiorstwa handlowo - uslugowego odziezy ochronnej i roboczej.Prace magisterskie
licencjackie.Podles- dariusz. - ujawnianie i kontrola osob prowadzacych pojazdy pod wplywem narkotykow :
ocena przygotowania.Informatyzacja administracji publicznej - cyfrowy urzad.Konwergencja w
telekomunikacji i dywergancja w prawie regulujacym porzadek lacznosci elektronicznej w polsce.Analiza
polskiego rynku leasingowego.Analiza procedur kredytowych dla podmiotow gospodarczych na przykladzie
banku spoldzielczego w lasku.Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Struktura organow spolki
europejskiej.Biznes plan jako narzedzie pozyskiwania srodkow finansowych na rozpoczecie dzialalnosci
gospodorczej lub jej rozwoj.Informacyjne aspekty sprawozdan finansowych w procesie decyzyjnym na
przykladzie zakladu kredowego mineral sp.z z.o w trebaczewie.Polozenie prawne i organizacja uzytkowania
wylacznej strefy ekonomicznej jako czesci obszarow morskich rzeczypospolitej polskiej.Praca magisterska
pisanie.Optymalizacja podatkowa jak narzedzie budowania przewagi konkurencyjnej firmy w polsce.Wstep
praca licencjacka.Straz pozarna i jej zadania w systemie ochrony bezpieczenstwa porzaku publicznego.Rola
rzecznika ubezpieczonych w polsce.Naruszenia znakow towarowych- oznaczen indywidualizujacych
przedsiebiorce.Gwarancje procesowe w postepowaniu odrebnym w sprawach z zakresu prawa
pracy.Obciazenia podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw w zaleznosci od wyboru formy
opodatkowania.Czubak- wawrzyniec. - wspolna polityka rolna a rozwoj rolnictwa w polsce .Wypalenie
zawodowe nauczycieli praca magisterska.Zastaw zwykly i zastaw rejestrowy na majatkowych prawach
autorskich.Profesjonalne pisanie prac.Eksperyment procesowy jako czynnosc dowodowa.Planowanie jako
instrument zarzadzania samorzadem terytorialnym na przykladzie powiatu czestochowskiego.Wypalenie
zawodowe nauczycieli.Ocena i doskonalenie funkcjonowania uslug..Strategie wchodzenia na rynki
zagraniczne przez polskie przedsiebiorstwa sektora msp na przykladzie firmy x.Kultura organizacyjna w
przedsiebiorstwie zorientowana na rozwoj..Geograficzne oznaczenia pochodzenia w unii europejskiej i
prawie polskim.Komputery kwantowe - bit a qubit. Rewolucja informatyczna..Projekt stacji benzynowej wraz
z obiektem obslugi technicznej praca inzynierska budownictwo.Zmiana albo uchylenie postanowienia- co do
istoty sprawy w postepowaniu nieprocesowym.Swobodny przeplyw towarow w unii europejskiej na
przykladzie wyroku ets w sprawie akcyzy na samochody sprowadzone z zagranicy wprowadzonej przez
polske.Srodki finansowania malych i srednich przedsiebiorstw funkcjonujacych w warunkach gospodarki
rynkowej.Lencioni- patrick - przezwyciezanie pieciu dysfunkcji pracy zespolowej : praktyczny przewodnik dla
liderow- men.praca licencjacka budzet gminy .Behnke- michal. - umowy w procesie budowlanym .Wyrok w
procesie cywilnym.Identyfikacja logistycznego procesu obslugi klienta jako podstawa ksztaltowania przewagi
konkurencyjnej przedsiebiorstw..Szkolenia pracownicze.Elementy mix na rynku nieruchomosci
mieszkaniowych.Optymalizacja dzialalnosci front office jako podstawa budowania przewagi
konkurencyjnej.Analiza celow strategicznych rozwoju lokalnego na przykladzie planu rozwoju gminy
klobuck.Stress i wypalenie zawodowe ratownikow medycznych pracujacych w zespolach wyjazdowych
..
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pogotowia ratunkowego.Rola motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi organizacji.Sadowe ustalenie
ojcostwa.Logistyka dystrybucji w branzy odziezowej na przykladzie malego przedsiebiorstwa x.Adwokat w
procesie cywilnym.Wplyw wybitnych osob na bieg historii - studium przypadku:alan greenspan..Miejsce
reklamy internetowej we wspolczesnych dzialaniach reklamowych (na wybranym przykladzie).Reklama
wprowadzajaca w blad.Rola jakosci produktu w dzialalnosci przedsiebiorstwa produkcyjnego (na przykladzie
zakladu produkcyjnego victus sp.j.).Inwestycyje rzeczowe w przedsiebiorstwie na przykladzie branzy
farmaceutycznej.Procedury udzielania i monitoringu kredytow (na przykladzie krakowskiej spoldzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej).Bezpieczenstwo elektronicznych transakcji bankowych w polsce i wybranych
krajach oecd.Panasiuk- aleksander (1965- ). Red. - fundusze unii europejskiej w gospodarce turystycznej
.Wisniewski- rafal (1977- ). Red. - polityka przestrzenna a transportowa : ewaluacja inwestycji
infrastrukturalnych .Znaczenie placowych i pozaplacowych narzedzi motywacji - na podstawie badan w
kopalni wegla kamiennego jankowice..Ocena ekonomicznych warunkow funkcjonowania systemu opieki
zdrowtnej w polsce.Zarzadzanie strategia produktu w marketingu na przykladzie szkolki roslin
ozdobnych.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu.Ocena wiarygodnosci przedsiebiorstwa w aspekcie
dostepnosci informacji gospodarczych.Potencjal turystyczny ziemi kluczborsko-oleskiej- a mozliwosci
realizacji edukacji zajec terenowych..Wplyw prezydenta na kompetencje i zasady dzialania kongresu
usa.Wzor planu pracy magisterskiej.Dzialalnosc i rozwoj stowarzyszen koscielnych w archidiecezji krakowskiej
na przykladzie katolickiego stowarzyszenia mlodziezy..Sobiecki- roman (1954- ). Red. - przedsiebiorstwo a
kryzys globalny .Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku uslug bankowych na przykladzie banku bph
s.a..Public relations jako element rywalizacji informacyjnej na rynkach ubezpieczeniowych na podstawie
grupy allianz polska..Praca magisterska pedagogika.Zasada aktualnosci a mechanizm stosowania norm
prawa administracyjnego.Miedzynarodowy trybunal karny dla rwandy – geneza- struktura i
funkcjonowanie.Jak sie pisze prace licencjacka.Zawarcie umowy w drodze negocjacji (art. 71 i 72 par. 1
k.c.).Wspieranie procesu tworzenia nowych przedsiebiorstw przy wykorzystaniu funduszy
strukturalnych.Prace licencjackie fizjoterapia.Opodatkowanie dochodow ze zrodel nieujawnionych lub
nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach przychodow.Ocena systemu motywowania pracownikow
w firmie pzu zycie s.a. w plocku.Ukryta reklama w prawie wspolnotowym- polskim i niemieckim.Rola szkolen
w procesie rozwoju zasobow ludzkich na przykladzie bis multiserwis sp. Z o. O..Polozenie prawne
karimskiego zwiazku religijnego w polsce.Kontrowersje towarzyszace zmianom w nowej bazylejskiej umowie
kapitalow.Praca magisterka.Wplyw reklamy na zachowanie konsumenta na rynku farb i artykulow
malarskich.Zarzadzanie finansami organizacji pozarzadowych na przykladzie stowarzyszenia
aiesec.Wykorzystanie funduszow europejskich dla finansowania projektow realizowanych w ramach
euroregionow..Dzialalnosc gospodarcza osob fizycznych w polsce - uwarunkowania prawno-podatkowe a
system rachunkowosci.Wplyw korupcji na bezpieczenstwo wewnetrzne polski.Koncentracje konglomeratowe
w prawie unii europejskiej.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie goldmak-lux..Pozycja ustrojowa
trybunalu konstytucyjnego rzeczypospolitej polskiej.Otwarte fundusze emerytalne w zreformowanym
systemie ubezpieczen spolecznych.Obowiazek niepieniezny jako przedmiot egzekucji
administracyjnej.Damodaran- aswath - ryzyko strategiczne : podstawy zarzadzania ryzykiem .Niemcy jako
panstwo federalne.Lis- stanislaw (1940- ). Red. - kontrowersje wokol akcesji polski do unii gospodarczej i
walutowej .Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw.Wspolpraca
miedzysektorowa w zakresie promowania i wspierania spolecznej odpowiedzialnosci biznesu.Dostep
podejrzanego do akt w postepowaniu aresztowym a zasada rzetelnego procesu. Regulacje prawne w polsce
oraz w niemczech.Miejsce prewencji i profilaktyki spolecznej w roli zawodowej nauczyciela a zaangazowanie
nauczycieli w realizacje zadan z tego zakresu..Zamowienia publiczne z wolnej reki a ustawowe regulacje
formalno-prawne.Polityka pieniezna narodowego banku polskiego w aspekcie akcesji polski do unii
europejskiej.Wplyw przystapienia polski do unii europejskiej na funkcjonowanie podatku vat na przykladzie
biura rachunkowego debet.Obowiazki pracodawcy w zwiazku z ustaniem stosunku pracy.System premiowy
jako glowny motywator przedstawicieli handlowych w spolce zywiec sprzedaz i dystrybucja.Deweloper przedsiebiorca budowlany.Charakterystyka zrodel dochodow budzetowych gminy..Przedawnienie jako
nieefektywny sposob wygasania zobowiazan podatkowych.Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Marketing
..
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uslug na przykladzie hotelu mercure patria czestochowa.Szkolenia jako forma inwestowania w pracownika i
ich funkcja motywacyjna..Gotowe prace zaliczeniowe.Przestepczosc przeciwko zwierzetom z perspektywy
prawa karnego i kryminologii.Uwarunkowania prawne bankowosci internetowej jako formy swiadczenia
uslug finansowych.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako forma ewidencji operacji gospodarczych
w firmie xy spolka cywilna w latach 2007-2009.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczna odpowiedzialnosc
biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie grupy energa.Odpowiedzialnosc
polityczna rady ministrow przed sejmem w polskich rozwiazaniach ustrojowych od 1989 roku.Mozliwosci
wykorzystania urokow dolinek krakowskich do aktywizacji spoleczno - gospodarczej tego obszaru.Motywacja
jako istotny element zarzadzania zasobami ludzkimi - analiza porownawcza systemu motywacji w organizacji
budzetowej i przedsiebiorstwie prywatnym.Borowska- paula a. - prawo administracyjne : cwiczenia
.Rekrutacja i selekcja pracownikow jako instrumenty zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
roldrob s.a. w tomaszowie mazowieckim.Ekonomiczne skutki wprowadzenia internetu w przedsiebiorstwie
uslugowym.Ocena satysfakcji klientow w urzedzie z wdrozonym systemem zarzadzania jakoscia na
przykladzie urzedu miasta czestochowa.Polityka panstwa wobec malej i sredniej
przedsiebiorczosci..Swiadczenia pieniezne z tytulu choroby i macierzynstwa w polsce w latach 20042008.Psychoterror w miejscu pracy - wplyw mobbingu i molestowania moralnego na osobowosc
pracownika.Strategia w rozwoju gminy i miasta kozieglowy w latach 2001 - 2007.Mozliwosci pozyskiwania
srodkow finansowych przez publiczne szkoly wyzsze na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Zmiany
organizacyjne w percepcji pracownikow - na przykladzie przedsiebiorstwa poczta polska.Outsourcing
logistyczny na przykladzie grupy ambra s.a..Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego excel w planowaniu
nowego przedsiewziecia biznesowego.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie przedsiebiorstwa
komunalnego therma w bielsku-bialej.Znaczenie internetu w promocji i sprzedazy uslug hotelarskich w
krakowie.Kreowanie przestrzeni intelektualnej w malym przedsiebiorstwie.Ocena szans rozwojowych
wybranych przedsiebiorstw branzy cukierniczej.Wplyw dywidendy na stope zwrotu z akcji spolek notowanych
na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac doktorskich
cena.Stan oraz zrodla finansowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Zawod posrednika w
obrocie nieruchomosciami w dobie postepujacej globalizacji i informatyzacji.praca licencjacka budzet gminy
.Naruszenie ustawy vat na przykladzie wybranych przestepstw karnoskarbowych.Rozwoj infrastruktury
transportowej w usprawnieniu procesow logistycznych.Turystyka w alpach i beskidach - analiza
porownawczwa.Karate jako sztuka i kultura dalekiego wschodu oraz jej wplyw na osobowosc- wychowanie i
charakter trenujacych go osob..Mikolaj zebrzydowski - polityk- rokoszanin- pobozny fundator..Jak pisac prace
dyplomowa.Pisanie prac lublin.praca licencjacka budzet gminy .Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowychzeszczegolnym uwzglednieniem sektora elektroenergetycznego.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
kryzysu finansowego 2007-2009 na globalny rynek bankowy.Wplyw reklamy na odbiorcow za szczegolnym
uwzglednieniem najmlodszych konsumentow - dzieci.Wplyw stylow kierowania na efektywnosc zespolu
pracownikow w firmie x.Tworzenie wizerunkow politykow i jego wplywu na ksztaltowanie preferencji
wyborczych.Analiza porownawcza budzetu jednostek samorzadu terytorialnego wybranych gmin w polsce w
latach 2003-2007.Rozwoj spoleczno-gospodarczy miast wojewodztwa lubelskiego w latach 19992004..Wykorzystanie funduszy strukturalnych na przykladzie gminy trzciana.Rachunkowosc w zakresie
ubezpieczen spolecznych na przykladzie urzedu gminy blizanow.Odpowiedzialnosc banku za udzielenie
kredytu w obrocie profesjonalnym.Czynniki determinujace stope bezrobocia w polsce.Jurydyzacja zycia
spolecznego w obliczu globalizacji.Samorzad terytorialny a zarzadzanie logistyczne w regionie.Konspekt
pracy magisterskiej.Analiza rynku nieruchomosci na przykladzie biura nieruchomosci twoja nieruchomosc w
warszawie..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena jakosci wytwarzania szyb
zespolonych na przykladzie zakladu produkcyjnego glaspol w jaroszowcu.Cykl zycia organizacji na przykladzie
fundacji dla uniwersytetu jagiellonskiego..Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej polnoc w czestochowie.Pisanie prac cennik.Balogun- julia. - analiza zmian strategicznych
.Wplyw wspolczesnego kryzysu finansowego na sytuacje gospodarcza polski. Analiza
ekonometryczna.Programy na rzecz rozwiazywania problemu bezrobocia wspierane z europejskiego
funduszu spolecznego na przykladzie powiatu piotrkowskiego.Zjawisko starzenia sie spoleczenstwa polski ..
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badania nad dyskryminacja osob w wieku 45 lat i wiecej..Zarzadzanie nieruchomosciami komercyjnymi na
przykladzie obiektu handlowo-uslugowej przy ul. Kaliskiej 11 w wieluniu..Cascio- wayne f. - inwestowanie w
ludzi : wplyw inicjatyw z zakresu zzl na wyniki finansowe przedsiebiorstwa .Prawo do prywatnosci a kontrola
pracownika w miejscu pracy.Ocena funkcjonowania kart platniczych na przykladzie ing banku slaskiego w
latach 1999 - 2004.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki gieldowej bioton s.a..Umowa
licencyjna na uzywanie znaku towarowego.Rola i skutecznosc empiryczno - statystycznych modeli
przewidywania bankructwa.Determinanty plynnosci finansowej na przykladzie spolki pkp energetyka.praca
licencjacka budzet gminy .Strategia marketingowa w malym przedsiebiorstwie na przykladzie pracowni
cholewek.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa x s.a..Kredyt bankowy jako forma finansowania
inwestycji sektora msp..Banking system of the united states of america. Problem of expending investment
banks scope of activities and its consequences..Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa x w latach 20062010.Proces zarzadzania personelem i motywowanie pracownikow w jednostce budzetowej na przykladzie
domu pomocy spolecznej w biskupicach..Wsparcie restrukturyzacji gospodarstw rolnych z funduszy
strukturalnych unii europejskiej na przykladach z powiatu czestochowskiego.Czystsza produkcja w miejskiej
oczyszczalni sciekow..Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej rzeczoznawcow
majatkowych.Samodzielnosc dochodowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
krzyzanow w latach 2002-2005.Zarys problematyki wykonywania kary pozbawienia wolnosci w
irlandii..Motywowanie pracownikow.Rachunkowosc zarzadcza w przedsiebiorstwie produkcyjno uslugowym kalia.Referendum ogolnokrajowe w polskim systemie konstytucyjnym.Internet jako nowa forma
dzialalnosci reklamowej firmy.Obraz przestepczosci narkotykowej nieletnich na przykladzie miast krakow i
czestochowa.Specyfika dzialan komunikacyjnych kierowanych do dzieci w polsce i we francji na przykladzie
danone- ferrero i storck.Handel i uslugi przez internet w firmie krakinform sp. Z o.o..Status prawny partii
politycznych w polsce po 1989 roku.Oszustwo asekuracyjne i pozorowanie wypadku ubezpieczeniowego na
tle polskiego rynku ubezpieczen.Chackiewicz- malgorzata. - cites a miedzynarodowy obrot towarowy
.Zastosowanie wybranych terorii motywacji w zarzadzaniu na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet
gminy .Przestepstwo spowodowania wypadku drogowego..Rola analizy wskaznikowej w procesie
podejmowania decyzji w spolce udzialowiec.Rozwoj rynku kapitalowego w polsce.Kompleksowa ocena
sytuacji finansowo - majatkowej przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki pkm duda s.a.).Analiza
funkcjonowania grup kapitalowych na przykladzie grupy kapitalowej pge polska grupa energetyczna
s.a..Podporzadkowanie pracownika pracodawcy w umownym stosunku pracy.Marketing terytorialny – na
przykladzie miasta stolecznego warszawy.Bezinteresowny dar z siebie samego w zarzadzaniu. Postawy
studentow krakowskich szkol wyzszych.Polecenie pracodawcy w umownym stosunku pracy.Zarzadzanie
wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi..Wybrane aspekty zarzadzania rozwojem centrum
logistycznego europa park w mszczonowie.praca licencjacka budzet gminy .Poziom efektywnosci pracy w
przedsiebiorstwie x w kontekscie ocen pracowniczych.Franczyza jako zrodlo finansowania
przedsiebiorstwa.Rachunkowosc w jednostkach budzetowych na podstawie powiatowego inspektoratu
weterynarii.Rola gminy na rynku nieruchomosci na przykladzie gminy konopnica..Male i srednie
przedsiebiorstwa na rynku uslug transportu drogowego.Wplyw opodatkowania na sektor malych i srednich
przedsiebiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.praca licencjacka budzet gminy .Problemy utylizacji
odpadow poprodukcyjnych w malych zakladach przemyslowych.Wplyw krotkoterminowych decyzji
finansowych na wartosc rynkowa przedsiebiorstwa..Nowe podejscie banku do klienta na przykladzie kredyt
banku s.a..Motywacja placowa i pozaplacowa pracownikow sieci supermarketow na przykladzie firmy
x.Problematyka analizy i dekompilacji programow komputerowych.Budowanie przewagi konkurencyjnej w
sektorze telefonii komorkowej (na przykladzie plus gsm).Rott-pietrzyk- ewa. Red. - kierunki rozwoju
europejskiego prawa prywatnego : wplyw europejskiego prawa konsumenckiego na p.Zsady przyznawania
pomocy publicznej na kinematografie w prawie wspolnoty europejskiej.Analiza zarzadzania
bezpieczenstwem ochrony informacji niejawnych.Pozyskiwanie i utrzymanie pracownikow w
przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie badan przeprowadzonych w hotelu mercure w opolu..Stres w
pracy urzednika. Czynniki ryzyka- wypalenie zawodowe- strategie zaradcze..Zarzadzanie ryzykiem bankowym
w bankach spoldzielczych w swietle nowej umowy kapitalowej na przykladzie banku spoldzielczego w
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szczekocinach.Kondycja finansowa bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w
andrespolu.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie i aktywne metody
jego zwalczania w powiecie kutnowskim w latach 2007-2010.Reforma sluzby zdrowia na opolszczyznie proba
oceny..Koncentracja materialu procesowego w postepowaniu odrebnym w sprawach gospodarczych.System
ocen pracowniczych jako czynnik motywujacy do pracy na przykladzie wojewodzkiego szpitala
specjalistycznego w czestochowie.Zarzadzanie relacjami z dostawcami jako czynnik optymalizujacy
efektywnosc lancucha dostaw.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Problemy
rownowagi praca - zycie w percepcji wspolczesnej polskiej rodziny.Rola promocji w rozwoju regionu na
przykladzie gminy radgoszcz.Miasik- dawid. - wlasnosc intelektualna a szkoda dla konkurencji w prawie ue =
intellectual property and harm.Wydatki jednostek samorzadu terytorialnego w systemie zamowien
publicznych na przykladzie gminy rzgow.Uwarunkowania wdrazania systemu zarzadzania jakoscia w
piekarni.Wplyw zarzadzania relacjami z klientem na wizerunek banku na przykladzie mbanku.Wykorzystanie
funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy baruchowo.Kara smierci: historiaprawo- etyka.Reklama internetowa. Znaczenie i trendy rozwoju..Charakterystyka dzialan marketingowych na
przykladzie banku bph s.a..Sliwinska- krystyna. Red. - marketing wobec wyzwan xxi wieku : uwarunkowania a
opcje strategiczne przedsiebiorstw funkcjon.Voss- matthieu. - die effektivität der europäischen
nachbarschaftspolitik : eine analyse am beispiel tunesien .praca licencjacka budzet gminy .Mlodziez na
rynku pracy (bael 1992-2005).Kredyty mieszkaniowe jako zrodlo finansowania budownictwa..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Swiadczenie uslug prawniczych w unii
europejskiej.Wplyw wspolnej polityki rolnej na polskie rolnictwo.Zarzadzanie logistyka transportu na
przykladzie onninen sp. Z o.o..Fundusze uniii europejskiej szansa wzmocnienia rolnictwa na przykladzie
programow pomocniczych dla obszarow wiejskich.Sytuacja prawna czlonka otwartego funduszu
emerytalnego.Srodki probacyjne w polskim prawie karnym na tle porownawczym..Pisanie prac licencjackich
lublin.System motywowania kadry kierowniczej w spolkach kapitalowych.Matka – pracownik. Diagnoza
sytuacji pracujacych matek – stan prawny- a stan faktyczny..Zrodla finansowania przedsiebiorstwa..Ocena
zasobow w przemysle cementowym..Analiza i ewaluacja metodologii oceny zdolnosci kredytowej
stosowanej przez bank pko bp s.a..Marketing partnerski rynku dobr przemyslowych.Jednostka samorzadu
terytorialnego jako inwestor budowlany na przykladzie gminy koprzywnica.Bolechow- bartosz. Red. - prawa
czlowieka a stosunki miedzynarodowe .Uslugi bankowosci inwestycyjnej na tle bankowosci
komercyjnej.Znaczenie komunikacji marketingowej w pozycjonowaniu marek piw - analiza i ocena na
przykladzie dzialan podejmowanych przez grupe zywiec i kompanie piwowarska.Kluczowe kompetencje jako
determinanty strategii lancucha dostaw na przykladzie wal-mart oraz procter&gamble.Wplyw wyrokow
trybunalu konstytucyjnego na akty administracyjne.Marketing uslug na przykladzie biura podrozy kolumb z
wielunia.praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie jako jeden z glownych czynnikow wplywajacych na
emigracje studentow do krajow unii europejskiej.Strona tytulowa pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet
gminy .Ochrona interesow pracodawcow zatrudniajacych radcow prawnych na podstawie umowy o
prace.Strategie rozwoju rynku uslug logistycznych na przykladzie firmy kurierskiej dhl..Rozne formy rozwoju
jako potencjalne zrodla zdobywania przewag konkurencyjnych przedsiebiorstw w sektorze odziezy ochronnej
i roboczej w polsce na przykladzie firmy robostar..Rozwod w prawie prywatnym miedzynarodowym de lege
lata i de lege ferenda..Suicidal tendencies in employees behavior (tendencje samobojcze w zachowaniu
pracownikow).Zawieszenie postepowania administracyjnego i sadowoadministracyjnego..Droga republiki
turcji do unii europejskiej.Ocena polityki kadrowej na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa
uslugowego.Skarga kasacyjna jako srodek odwolawczy w postepowaniu sadowoadministracyjnym.praca
licencjacka budzet gminy .Bezrobocie w powiecie namyslowskim w latach 2006-2010.Oferta firm doradztwa
personalnego w swietle analizy stron internetowych.Sponsoring jako metoda promowania firmy na rynku na
przykladzie coca-cola poland services sp.o.o.Ocena walorow turystycznych drog kolowych na podhalu oraz
mozliwosci organizacji turystyki samochodowej.Modus operandi sprawcow zabojstw a stan
psychiczny.Ksztaltowanie zrodel dochodow budzetowych samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy
daszyna..Prawo cywilne.Zarzadzanie firma w kryzysie.Koncepcja zarzadzania projektem budowy sieci
informatycznej w firmie x.Problemy zmian struktury przemyslu wojewodztwa lodzkiego w okresie
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transformacji.Efektywnosc swiadczenia uslug publicznych polegajacych na wydawaniu decyzji
administracyjnych na przykladzie dzialalnosci wydzialow ochrony srodowiska urzedu miasta oraz starostwa
powiatowego w bielsku - bialej..Rola i funkcje rady nadzorczej w banku spoldzielczym (na przykladzie banku
spoldzielczego w skierniewicach).Rola i przyszlosc karty bankowej jako produktu bankowofinansowego..Handel ludzmi w ujeciu prawa karnego i kryminologii.Kierowanie gmina przez samorzad
lokalny na przykladzie gminy pajeczno.Malecki- witold (1948- ). Red. - globalny kryzys finansowy a polska
gospodarka : praca zbiorowa .Badanie sprawozdan finansowych a wiarygodnosc i rzetelnosc informacji
finansowej.Kobieta-morderczyni.Metody termomodernizacji budynkow praca inzynierska
budownictwo.Statutowe mechanizmy obrony spolki akcyjnej przed jej wrogim przejeciem..Ocena dochodow
i wydatkow gminy skomlin w latach 2006-2010..Uslugi faktoringowe jako element dzialalnosci banku.Wplyw
oceny pracowniczej na motywacje pracownikow w okregowej spoldzielni mleczarskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Marka jako kryterium wyboru na rynku odziezowym.praca licencjacka budzet gminy .Cellarymieczyslawa. Red. - ksiegowania od a do z w jednostkach finansow publicznych : schematy ksiegowan z
wyjasnienia.Kryteria i strategie wyboru formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej przez osoby
fizyczne.Bartkowiak- piotr. Red. - dillemas of business management in times of crisis .Franchising jako jedna
z podstawowych form integracji przedsiebiorstw handlowych.praca licencjacka budzet gminy .Wycena
wartosci nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego i
zakladowego na stanowiskach pracy na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa produkcyjnego..Granice
prawa wlasnosci-a ochrona przed eksmisja z lokalu mieszkalnego.Odpowiedzialnosc panstwa wobec
inwestora zagranicznego za wywlaszczenie jego inwestycji.Controlling finansowy jako narzedzie zarzadzania
wartoscia przedsiebiorstwa.Telemarketing jako forma komunikacji pomiedzy przedsiebiorstwem pgf a
aptekami.Kompetencje pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie banku pko bp
s.a..Zarzadzanie sluzbami mundurowymi w polsce na przykladzie policji .Charakter prawny umowy
sejfowej.praca licencjacka budzet gminy .Zubrzycki- janusz. - pkwiu a nowe stawki vat 2013 .Diagnoza
systemu motywacyjnego na przykladzie zespolu szkol ponadgimnazjalnych w giebultowie.Bankowa analiza
ryzyka kredytowego przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie rozwojem zasobow
ludzkich (na przykladzie przedsiebiorstwa athletic sp. Z o.o. w kluczborku)..praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw roznic kulturowych na styl rozwiazywania konfliktow w organizacjach wielokulturowych.Marketing
miedzynarodowy - uwarunkowania i otoczenie przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym.praca
licencjacka budzet gminy .Praca magisterska pomoc.Wplyw kultury organizacyjnej na motywacje
pracownikow.Jezyk reklamy.Sprawozdawczosc budzetowa na przykladzie urzedu skarbowego w zgierzu.praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc kredytowa banku spoldzielczego we wloszczowie w latach 2004 2006.Zarzadzanie strategiczne w organizacjach pozarzadowych na podstawie stowarzyszenia willa
decjusza.Nowoczesne technologie na rynku uslug transportu drogowego.praca licencjacka budzet gminy
.Marketing terytorialny jako model profesjonalizmu zarzadzania w administracji publicznej..Zarzadzaniu
relacjami z klientem crm.Instrumenty marketingowe w przedsiebiorstwie.Determinanty kariery zawodowej
absolwentow szkol wyzszych.Predyspozycje kobiet do stanowisk menadzerskich w przedsiebiorstwie na
przykladach bialostockich firm.Fundusze strukturalne unii europejskiej na przykladzie wojewodztwa
malopolskiego..Wdrazanie i rozwoj innowacji technologicznych na przykladzie sita czestochowa..Wplyw
niestandardowych form marketingu na decyzje konsumenta.Fundusze unijne dla rolnictwa i sposob ich
wykorzystywania przed i po wstapieniu polski do ue.Wplyw oceny pracowniczej na motywacje pracownikow
na przykladzie eurobanku w kluczborku.Instytucja zatrzymania osoby w prawie wykroczen na tle rozwiazan
karno-procesowych.Postepowanie nakazowe- upominawcze i uproszczone w postepowaniu w sprawach
gospodarczych..Marketing audiowizualnych uslug medialnych w internecie na przykladzie telewizji
internetowej ipla firmy redefine.Sytuacja rodziny w prawie podatkowym.Analiza kultury organizacyjnej na
przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacji spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w nowym
saczu.Polityka azylowa unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wdrozenia i certyfikacji
zintegrowanego systemu zarzadzania w organizacji na jej wynik ekonomiczny i pozycje na rynku na
przykladzie osm piatnica..Uwarunkowania organizacyjno - ekonomiczne pozyskiwania srodkow unijnych
przez gmine ozimek..praca licencjacka budzet gminy .Stosunek dzieci do zjawiska przemocy prezentowanej w
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srodkach masowego przekazu (na przykladzie seriali kryminalnych- bajek i gier
komputerowych).Rachunkowosc w procesie naliczania podatku dochodowego od osob
prawnych.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce w perspektywie przystapienia do unii
europejskiej.Rola promocji w rozwoju regionu na przykladzie gminy radgoszcz.Strategia dzialania
przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa gracja..Edukacja w obliczu wyzwan gospodarczych xxi
wieku.Fundusze unijne jako czynnik wspierajacy inwestycje gminy patnow.Outsourcing w polskich
przedsiebiorstwach na wybranym przykladzie.Zarzadzanie finansami w projektach kulturalnych
wspolfinansowanych ze srodkow unii europejskiej..Tworczosc ludowa jako czynnik rozwoju lokalnego na
przykladzie regionu lowickiego.Optymalizacja obciazen podatkowych w przedsiebiorstwie..Wplyw turystyki
kulturowej na biezace funkcjonowanie muzeum narodowego w krakowie.Bariery inicjowania dzialalnosci
innowacyjnej w polsce - analiza procesu inwestycyjnego funduszu jci venture..Wsparcie finansowe unii
europejskiej dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 2007-2013 .Centra logistyczne
w belgii.Reakcje konsumentow na marke i produkty clean&clear.Spolki osobowe jako jedna z form
prowadzenia dzialalnosci godpodarczej na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Analiza funkcjonowania
grup kapitalowych na przykladzie grupy kapitalowej pge polska grupa energetyczna s.a..Wynagrodzenie jako
element motywujacy pracownikow na przykladzie firmy kuznia batory spolka z o.o..Oferta kredytowa banku
pko bp dla malych i srednich przedsiebiorstw w latach 2008-2013.Roznice w stylach reklamy prasowej na
podstawie polskiej i amerykanskiej edycji magazynu playboy z 2004r..Znaczenie systemu ocen pracowniczych
w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w markecie
kaufland..Funkcjonowanie systemu ubezpieczen emerytalnych w polsce.Kredyty dla ludnosci w polskim
sektorze bankowym.Prace doktorskie.Prawo do odliczenia w podatku od wartosci dodanej.praca licencjacka
budzet gminy .Rewitalizacja i adaptacja nieruchomosci poprzemyslowych w lodzi..Pisanie prac licencjackich
kielce.Analiza bezrobocia w wojewodztwie lodzkim w latach 2003-2005 i metody jego zwalczania.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza sprawozdania finansowego banku - studium przypadku.Szewczak- marcin.
Red. - wspolna polityka rolna : tradycja i nowoczesnosc .Umowa darowizny na wypadek smierci.Budowanie
przewagi konkurencyjnej poprzez jakosc na podstawie dzialalnosci firm produkcyjnych.Efektywnosc
gospodarowania srodkami trwalymi na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji sp.zo.o. W
tarnowskich gorach.Przestepstwo czynnej napasci na funkcjonariusza publicznego.praca licencjacka budzet
gminy .Zjawisko mobbingu jako patologia wewnatrzorganizacyjna.Pozyskiwanie srodkow unijnych na
przykladzie gminy kobiele wielkie w latach 2007-2009.Bezpieczenstwo i higiena pracy w realizacji obiektow
hydroinzynieryjnych..Rola apelacji w postepowaniu cywilnym.Europejskie biuro policji jako przyklad
miedzynarodowej wspolpracy policji krajow czlonkowskich unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Outsourcing i jego znaczenie w zarzadzaniu sluzba zdrowia na przykladzie uniwersyteckiego szpitala
dzieciecego w krakowie- prokocimiu.Ocena strategii zrownowazonego rozwoju zakopanego.Budzet jako
element finansowego zarzadzania jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
pajeczno.Historia administracji.Transport rur aluminiowych jako element systemu logistycznego na
przykladzie firmy dospel sp.zo.o..Analiza finansowa jako narzedzie zarzadzania w badaniach porownawczych
na przykladzie spolek gieldowych.Instytucja warunkowego umorzenia postepowania karnego w prawie
polskim.Globalization - chance of threat (globalizacja - szansa czy zagrozenie).Produkt ubezpieczeniowy na
przykladzie ubezpieczenia na zycie pzu s.a..Sposoby przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w kedzierzynie - kozlu w latach 2005 - 2008..Rozrachunki jako integralny element
krotkoterminowego zarzadzania kapitalem obrotowym jednostki.Legalizacja pobytu cudzodziemcow na
terenie rp..Postepowanie uproszczone w procesie cywilnym przed sadem i instancji.Programy lojalnosciowe
jako jedna z form promocji na przykladzie plus gsm.Proces motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie
(na przykladzie mpk lodz).Postepowanie rozpoznawcze w sprawie o oproznienie lokalu mieszkalnego.praca
licencjacka budzet gminy .Rola rachunkowosci zarzadczej w kontroli realizacji projektow badawczych
finansowanych z funduszy europejskich na przykladzie ul.Marketing uslug ubezpieczeniowych oraz
mozliwosci ubezpieczeniowe malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie tuir warta sa i tu alianz
sa..Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej we francuskim postepowaniu cywilnym.Udzial czynnika spolecznego w
wymiarze sprawiedliwosci w polskiej procedurze karnej.Kryteria i czynniki okreslajace efektywnosc aparatu
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skarbowego na przykladzie dzialania urzedu skarbowego w ostrolece.praca licencjacka budzet gminy
.Gospodarka majatkiem trwalym na przykladzie przedsiebiorstwa agromet pilmet sp. Z o.o. w
brzegu..Bankowosc elektroniczna jako glowny obszar dzialalnosci bankowej.Czynniki wplywajace na proces
motywowania na przykladzie wybranych domow kultury.Mozliwosci doskonalenia struktury organizacyjnej (
na przykladzie badan w powiatowym urzedzie pracy w nysie)..Kolejnosc splacania dlugow
spadkowych.Dzialalnosc krakowskiego biura festiwalowego i jego wplyw na promocje miasta..Ryzyko
kredytowe na rynku hipotecznym..Uwarunkowania emisji akcji na gieldzie papierow wartosciowych na
przykladzie spolki x.Pozycja ustrojowa prezydenta republiki federalnej niemiec.praca licencjacka budzet
gminy .Wynagrodzenie jako element motywacji w szpitalu powiatowym w zawierciu.Marketing polityczny w
prezydenckich kampaniach wyborczych na przykladzie kampanii wyborczej w polsce w 2005 r.Mis w
zarzadzaniu ryzykiem banku detalicznego.The conception of prochniks profitability increase through the
brand extension..Motywowanie pracownikow..Udzial wybranych elementow promocji mix w polityce
promocji realizowanej przez komputronik s.a..Wplyw stylu kierowania na relacje pracownicze na przykladzie
urzedu gminy.Doskonalenie zawodowe i motywacja pracownikow na przykladzie wybranej
placowki.Turystyka przyjazdowa i wyjazdowa w latach 1998-2003. Analiza statystyczna na wybranych
przykladach.Promocja turystyczna irlandii i polski na przykladzie krakowa i dablina.Doskonalenie kultury
wewnetrznej organizacyjnej przy wykorzystaniu programu hopp - na przykladzie elektrowni belchatow
s.a..Wplyw kryzysu na koniunkture gospodarcza chorwacji w swietle badan ekonometrycznych..Turystyka
industrialna jako regionalny produkt turystyczny wojewodztwa slaskiego..Analiza finansowa na przykladzie
spolki gieldowej mostostal warszawa s.a..Budzetowanie kosztow dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
isd huty czestochowa sp. Z o.o..Przyczyny oraz konsekwencje zagrozenia dobra dziecka.Konflikt w organizacji
i sposoby jego rozwiazywania na podstawie przedsiebiorstwa emalia olkusz s.a..Proces rekrutacji i selekcji
pracownikow w przedsiebiorstwie cemex polska oddzial cementownia rudniki.Status prawny
spadkobiercy.Spontaniczne zycie spoleczne uczniow jako mozliwe pole dla zarzadzania w szkole..Rola audytu
finansowego w ograniczaniu kreatywnej rachunkowosci.praca licencjacka budzet gminy .Projakosciowa
strategia rozwoju cementowni rudniki s.a.- cemex..Legalna definicja czasu pracy.Aubin- yann. Red. - export
control law and regulations handbook : a practical guide to military and dual-use goods t.Marketingowe
zarzadzanie uslugami sportowymi na przykladzie wypozyczalni sprzetu sportowego.Stan w federacji
usa.Projekt technologii i organizacji robot remontowych i modernizacyjnych wybranego budynku
mieszkalnego praca inzynierska budownictwo.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z przyczyn
niezawinionych przez pracownika.Wplyw akcesji do unii europejskiej na funkcjonowanie bankow
spoldzielczych w polsce (na przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w piotrkowie
trybunalskim).Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez jakosc na podstawie dzialalnosci firm
produkcyjnych.Migracje zarobkowe polakow na wyspy brytyjskie po 1 maja 2004.praca licencjacka budzet
gminy .Niepoczytalny sprawca kradziezy z wlamaniem.Skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodnosci
z prawem prawomocnego orzeczenia jako system wzajemnie uzupelniajacych sie srodkow kontroli legalnosci
orzeczen sadowych..Narodowa demokracja wobec mniejszosci zydowskiej.Guziejewska- beata. - zewnetrzne
zrodla finansowania samorzadu terytorialnego : teoria a praktyka .Adamczyk- adam. - rola podatku
dochodowego od osob prawnych w ksztaltowaniu dzialalnosci inwestycyjnej przedsi.Wybrane aspekty
przestepstwa oszustwa w polskim prawie karnym.Znaczenie funduszy strukturalnych dla miasta tarnow w
latach 2007-2013..Wrogie przejecie spolki publicznej - motywy- finansowanie- obrona.Istota i narzedzia
ograniczania ryzyka kredytowego.Faktoring jako forma finansowania transakcji handlowych.praca licencjacka
budzet gminy .Status prawno -podatkowy malzonka podatnika.Kosacka-ledzewicz- dorota. - leksykon
pracodawcy 2012 : prawa i obowiazki pracodawcy od a do z .Wplyw gminy na wydajnosc dochodow
podatkowych ( na przykladzie gminy kietrz )..praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie inwestycji
samorzadu gminnego ze srodkow zewnetrznych w latach 2004-2009 na przykladzie gminy
prudnik..Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracownika w tybie art.55 §1
k.p..Odpowiedzialnosc dyscyplinarna czlonka korpusu sluzby cywilnej..Pozyskiwanie srodkow unijnych na
finansowanie zadan gmin na przykladzie gminy toszek..Kultura organizacyjna na przykladzie firmy
kappahl.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa firmy hoop s.a..Licencjat prace.praca licencjacka
..

..
budzet gminy .Zasada uczciwej konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego..Wplyw
kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych branzy telekominikacyjnej. Analiza
ekonomiczna..Bariery rozwoju bankowosci spoldzielczej w polsce..Analiza dostepnosci kredytu hipotecznego
dla potencjalnego klienta banku uniwersalnego.Kara ograniczenia wolnosci w polskim kodeksie karnym
.Analiza przestrzeni ergonomicznej pracy w zakladzie produkujacym chemie budowlana.Gotowe prace
licencjackie.Ksztaltowanie systemu wynagrodzen pracownikow sadow na przykladzie sadu rejonowego w
kutnie.Komercjalizacja wizerunku.Analiza bezrobocia dlugookresowego w wojewodztwie
mazowieckim.Wplyw turystyki na ksztaltowanie marki miasta krosna.Ocena kosztow zagospodarowania
placu budowy przy wznoszeniu obiektow praca inzynierska budownictwo.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna
policjantow .Leasing jako forma finansowania dzialalnosci gospodarczej..Parlamentaryzm angielski xvii-xviii
wieku - od monarchii absolutnej do konstytucyjnej..Naduzycia wobec osob starszych. Socjologiczno-prawna
analiza zjawiska w polsce po 1989 roku.Dudek- mieczyslaw (ekonomia). Red. - polityka unijnej integracji :
wybrane relacje zewnetrzne i wewnetrzne .Status prawny zwierzat.Wplyw kalwinizmu na rozwoj kapitalizmu
w europie na podstawie pogladow maxa webera i jana kalwina.Analiza funkcjonowania instytucji
generalnego inspektora ochrony danych osobowych.Motywowanie jako instrument zarzadzania personelem
np. Philips lighting pabianice s.a. personelem na przykladzie philips pabianice s.a..Analiza ekonomiczno finansowa przedsiebiorstwa pks wielun sp. Z o.o..Spoleczne zaangazowanie organizacji - dzialalnosc
charytatywna czy korzysci dla firmy..Wydatki budzetow gmin w polsce na przykladzie gminy wola
krzysztoporska w latach 2006-2010.Srodki przeciwdzialajace unikaniu opodatkowania dochodu osob
prawnych.Kierowanie personelem w sytuacji negatywnego nastroju.Organizacja czasu mieszkancom przez
jednostki kultury na wybranych przykladach.Status komisji sejmowych na tle konstytucji rzeczypospolitej
polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby finansowania dzialalnosci
gospodarczej.Uwarunkowania konkurencyjnosci przedsiebiorstw w dobie globalizacji.Marketing polityczny
jako zrodlo sukcesu wyborczego.Zarzadzanie tworzeniem sieci spolecznosciowych w spoleczenstwie
obywatelskim na przykladzie hiszpanskiego miasta oviedo.Rola audytu wewnetrznego w systemach
zarzadzania jakoscia.Rola brokera w posrednictwie ubezpieczen dzialu ii w polsce..Zarzadzanie gospodarka
magazynowa i dystrybucja w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Exchange traded funds (etf) na polskiej
gieldzie papierow wartosciowych.Planowanie- organizowanie i kontrola dzialan jednostek odpowiedzialnych
za marketing w przedsiebiorstwach-analiza rozwiazan stosowanych w firmie jurajska.Oznaczenie i ochrona
produktow tradycyjnych i regionalnych w unii europejskiej.Praca licencjacka zarzadzanie.Wspolpraca
panstwowego gospodarstwa lesnego lasy panstwowe z organizacjami pozarzadowymi dzialajacymi w sferze
ochrony srodowiska.Burg- bob - go-giver : krotka opowiesc o wielkiej koncepcji biznesowej .Analiza
finansowa w kierowaniu jednostka budzetowa na przykladzie szpitala wojewodzkiego w opolu..Analiza
plynnosci finansowej i jej znaczenie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie zakladow
koksowniczych zdzieszowice sp. Z o.o..Transport miedzynarodowy jako element procesu dystrybucji w
przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Procedura nawiazania i rozwiazania stosunku pracy na podstawie
mianowania.Unikanie podwojnego opodatkowania na podstawie umowy polsko-francuskiej - praca
porownawcza.Odpowiedzialnosc porzadkowa i dyscyplinarna pracownikow.praca licencjacka budzet gminy
.Satysfakcja klientow na przykladzie przedsiebiorstw specjalizujacych sie w myciu cystern.Prawnokarna
ochrona informacji niejawnych.Zajecie w sadowej egzekucji z nieruchomosci.Wybrane problemy wdrozenia
zitegrowanego informatycznego systemu zarzadzania implus bpsc w zakladzie energetycznym czestochowa
s.a..Wplyw procesow logistycznych na dzialalnosc produkcyjna huty szkla..Etapy rozwoju rynku funduszy
inwestycyjnych w polsce w latach 1992-2010..Opodatkowanie importu towarow.Porownawcza analiza
finansowa spolek telekomunikacja polska s.a. oraz netia s.a..Unowoczesnienie gospodarki wodnokanalizacyjnej przy udziale srodkow z unii europejskiej na przykladzie gminy poczesna.Poziom satysfakcji
beneficjentow programow finansowanych z funduszy europejskich.Integracja sektora bankowego w unii
europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem polski w latach 1999-2007.Ochrona srodowiska naturalnego w
konfliktach zbrojnych.Prawne aspekty gospodarowania odpadami komunalnymi (na przykladzie prawa
polskiego i niemieckiego.Rekrutacja i selekcja kadr jako podstawa zarzadzania zasobami ludzkimi.Analiza
systemu zdrowotnego w polsce na tle rozwiazan realizowanych w innych krajach.Prace licencjackie z
..
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socjologii.Fuzje i przejecia jako metoda pozyskiwania i transferu wiedzy - analiza przypadkow..praca
licencjacka budzet gminy .Projektowanie skutecznych kampanii reklamowych..praca licencjacka budzet
gminy .Metody oceny zdolnosci kredytowej w bankach komercyjnych.Zarzadzanie firma z mysla o jej
rozwoju.Zastosowanie analizy wskaznikowej do oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Bariery i formy
wsparcia rozwoju sektora malej i sredniej przedsiebiorczosci w polsce..Projekt montazu hali zelbetowej
prefabrykowanej trojnawowej o zroznicowanejmszerokosci i wysokosci naw oraz dlugosci 60 m. Praca
inzynierska budownictwo.Raje podatkowe a zjawisko optymalizacji podatkowej.Wplyw opodatkowania na
sektor malych i srednich przedsiebiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.Majatek potockich w
krzeszowicach. Dziedzictwo rodowe w powojennej polsce.Organizacja i finansowanie dzialalnosci
deweloperskiej w polsce.Fundusze unijne zrodlem wspomagania dzialan samorzadowych na przykladzie
gminy parzeczew..praca licencjacka budzet gminy .Transgraniczne laczenie sie spolek jako forma korzystania
ze swobody przedsiebiorczosci.zrodla finansowania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw.Funkcjonowanie ulg i odliczen w podatku dochodowym od osob fizycznych za lata 2000 2003 na przykladzie urzedu skarbowego x.Diagnoza stresu organizacyjnego w firmie electro proces - studium
przypadku.Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie
produkcyjnym luminex..Skierska-pieta- katarzyna. - komercjalizacja rezultatow prac badawczych a rozwoj
gospodarki : dobre praktyki .Znaczenie rachunkowosci w jednostkach sektora finansow publicznych na
przykladzie powiatowego urzedu pracy.Praca magisterska przyklad.Ograniczenia w wykonywaniu prawa do
wolnej krytyki na tle obowiazujacego ustawodawstwa.Wspoldzialanie przedsiebiorstw w lancuchu
dostaw.praca licencjacka budzet gminy .Urzad patentowy rzeczypospolitej i europejski urzad patentowy a
ochrona praw uprawnonych z patentu.Praca dzielnicowego w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie
na przykladzie iv komisariatu policji w czestochowie.Rachunkowosc w procesie naliczania podatku
dochodowego od osob prawnych.Ocena funkcjonowania kart platniczych na przykladzie ing banku slaskiego
w latach 1999 - 2004.Pisanie prac licencjackich opole.Sprawozdawczosc finansowa banku.Znamiona czynow
naruszenia dyscypliny finansow publicznych w swietle pogladow doktryny i orzecznictwa.Przywodztwo i
wladza organizacyjna w przedsiebiorstwie turystycznym.Dzialania marketingu wewnetrznego na przykladzie
hipermarketu real.Identyfikacja nieznanych zwlok.Rozwod i separacja.Usprawnienie organizacji transportu
intermodalnego w aspektach infrastruktury punktowej oraz kosztow przewozu.Ryzyko przewozu materialow
niebezpiecznych i wybuchowych transportem drogowym.praca licencjacka budzet gminy .Ocena poziomu
zroznicowania rozwoju spoleczno-gospodarczego polskich regionow.Rola logistyki w procesie
gospodarowania stalymi odpadami komunalnymi w wojewodztwie slaskim..Projekt hali sportowej praca
inzynierska budownictwo.Inflacja w polskiej gospodarce po 1989 roku. Analiza porownawcza z wybranymi
krajami..Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia przy pomocy narzedzi i metod tqm na przykladzie
fabryki farb proszkowych.Znaczenie transportu kolejowego w handlu miedzynarodowym na przykladzie
polski i ukrainy w latach 1995-2007.Tendencje rozwojowe w dziejach prawa dowodowego od constitutio
criminalis carolina z 1532 roku do ii polowy xix wieku..Prawa autorskie do utworow muzycznych i ich ujecie w
sprawozdaniach finansowych w swietle prawa i standardow rachunkowosci.Przebieg postepowania
apelacyjnego.Analiza prorodzinnych aspektow systemu podatkowego w polsce.Przesluchanie bieglychspecjalistow oraz tlumacza i kuratora.Wladza rodzicielska w swietle prawa rzymskiego i polskiego prawa
wspolczesnego.Strategia integracji wertykalnej jako sposob uzyskania przewagi konkurencyjnej.praca
licencjacka budzet gminy .Kreowanie przewagi konkurencyjnej w zakresie dystrybucji intensywnej
towarow.Logistyczne wykorzystanie sprzetu technologicznego i srodkow transportu wewnetrznego w pge
kwb belchatow s.a..Przekrycie siatkowe hali tenisowej. Praca inzynierska budownictwo.Zastosowanie
systemu eksportowego rekrut do wspomagania procesu rekrutacji pracownikow w
przedsiebiorstwie.Ewolucja senatu w kanadzie.Rola i zadania kierownika we wspolczesnej organizacji na
przykladzie muzeum w lowiczu.Wielowymiarowa analiza rentownosci w firmie produkcyjno-handlowouslugowej abc.Wypowiedzenie zmieniajace w kodeksie pracy.Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na
efektywnosc realizacji projektu informatycznego.Czyn nieuczciwej konkurencji polegajacy na naruszeniu
tajemnicy przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich z
administracji.Organizacja i funkcjonowanie rady ministrow w polsce..Rekrutacja wewnetrzna i selekscja
..
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pracownikow jako metoda zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie zus.praca licencjacka budzet gminy
.Preferencje i zachowania nabywcow czekolady wsrod studentow uj.Warunki realizacji celow wykonywania
kary pozbawienia wolnosci.Plynnosc finansowa jako podstawa oceny kondycji finansowej na podstawie
przedsiebiorstwa pamapol s.a..Wspolczesna przestepczosc zorganizowana a polskie srodki jej
zwalczania.Ksztaltowanie motywacji do kariery zawodowej na przykladzie osob uprawiajacych sporty
silowe.Projekt systemu telewizji przemyslowej oraz elektronicznych systemow kontroli w zarzadzaniu
jakoscia..Wplyw podatkow lokalnych na ksztaltowanie sie dochodow jednostki smorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy miasto radomsko..Systemy i techniki motywowania pracownikow na przykladzie spolki
kghm polska miedz s.a..Rekrutacja i szkolenia personelu jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczta polska.Ograniczenia prawa do
obnizenia kwoty naleznego podatku od towarow i uslug o podatek naliczony w kontekscie zasady
neutralnosci podatku od wartosci dodanej.praca licencjacka budzet gminy .Psychoterror w miejscu pracy wplyw mobbingu i molestowania moralnego na osobowosc pracownika.Prace licencjackie
informatyka.Jakubowicz- karol - unia europejska a media : miedzy kultura a gospodarka .Polskie rozwiazania
w zakresie podatku vat a vi dyrektywa rady ue na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej przodownik w
tomaszowie mazowieckim.Realizacja standardow obslugi w kontakcie klient sprzedawca na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego obi..Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Analiza dzialalnosci kredytowej ing
banku slaskiego w latach 2005-2009..Marketingowe zarzadzanie uslugami bankowymi na przykladzie ing
banku slaskiego.Problem bezrobocia wsrod absolwentow szkol wyzszych.Konkurowanie cena i jakoscia na
rynku uslug bankowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .zrodla energii
odnawialnej jako podstawowy element ekologistyki.Praca licencjacka wzory.Nadplata w podatku
dochodowym od osob fizycznych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Obrot
srodkami odurzajacymi i substancjami psychotropowymi w swietle art. 56 u.p.n..Analiza sytuacji finansowej
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia agwa pl w latach 1999-2003.Analiza i ocena niematerialnych metod
motywowania na przykladzie firmy lpp s.a..Antykryzysowa legislacja w polsce w swietle nauczania
przedstawicieli austriackiej szkoly ekonomii.Organizacja dystrybucji sprzedazy na przykladzie firmy p.p.h.
rekin..Funkcjonowanie zakladu remontowego maszyn i urzadzen dla elektrowni na przykladzie spolki
elporem..Ocena zdolnosci kredytowej z wykorzystaniem analizy finansowej.Ewidencja i rozliczenie podatku
vat w roznych typach dzialalnosci..Sprawozdania finansowe jako zrodlo oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstwa zampap s.a..Pomoc w pisaniu pracy inzynierskiej.Analiza starego teatru jako
przedsiebiorstwa.Zestawienie zmian w kapitale wlasnym przedsiebiorstwa jako element sprawozdawczosci
finansowej.Dzialania produktem na rynku dobr inwestycyjnych.praca licencjacka budzet gminy
.Miedzynarodowy komitet czerwonego krzyza straznikiem miedzynarodowego prawa
humanitarnego.Motywacja jako pochodna rozumienia roli zawodowej. Znaczenie pelnej koncepcji roli
zawodowej nauczyciela zw zarzadzaniu zasobami ludzkimi w szkole..Agencja restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa w powiecie jedrzejowskim.Zaniechanie uporczywej terapii w prawie polskim oraz w prawie i
nauczaniu kosciola katolickiego.Korzysci dla firmy plynace z usprawnienia procesow rekrutacji i selekcji
pracownikow przy uzyciu nowoczesnego oprogramowania.Zamowienia publiczne w swietle inwestycji i
prowadzenia dzialalnosci biezacej w jednostkach publicznych sluzby zdrowia na przykladzie szpitala
powiatowego w radomsku.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie transportu wewnetrznego.
Badanie na przykladzie firmy jotkel.Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie..Problematyka zakazu
reformationis in peius w postepowaniu administracyjnym na tle art. 139 k. P. A..Zasady dzialania firmy
transportu miedzynarodowego w swietle dyrektyw unijnych.praca licencjacka budzet gminy .zrodla i sposoby
finansowania gorskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego..Rola controllingu w zarzadzaniu poczta
polska s.a..Rola reklamy w strategii marketingowej wspolczesnej firmy (na przykladzie sieci plus
gsm).Stosunek do czasu jako bariera komunikacyjna w organizacjach wielokulturowych.Uwarunkowania
srodowiskowe w procesie inwestycyjno-budowlanym.Public relations w kreowaniu wizerunku w
administracji publicznej na przykladzie agencji rynku rolnego.Rola komunikacji w zarzadzaniu
organizacja.Rola systemow motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie ing banku
slaskiego.Odpowiedzialnosc dostawcy uslug (service providera) za naruszenia praw osob trzecich przez
..
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umieszczenie na serwerze materialow przez uzytkownikow.Wplyw kryzysu na upadlosc przedsiebiorstw na
przykladzie krosno s.a..Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku.Rachunek kosztow dzialan jako
narzedzie wspierajace efektywne zarzadzanie przedsiebiorstwem uslug finansowych.Polityka pieniezna a
inflacja w polsce w okresie transformacji.Zmiana i rozszerzenie zarzutow w postepowaniu przygotowawczym
w polskim procesie karnym.Znaczenie umiejetnosci zarzadzania soba dla wspolczesnego menedzera.Prezes
samorzadowego kolegium odwolawczego.Systemy informatyczne jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie
przedsiebiorstwem..praca licencjacka budzet gminy .Regulacja prawna inzynierii genetycznej na przykladzie
organizmow transgenicznych.Znaczenie reklamy w dzialaniach promocyjnych krakowskich
festiwali.Zarzadzanie ryzykiem walutowym w banku komercyjnym..zrodla finansowania organizacji
pozarzadowych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Reklama - podejscie komunikacyjne.Zastosowanie
metod psychologicznych w oddzialywaniu na odbiorcow reklam.Bankowosc elektroniczna na przykladzie
rejonowego banku spoldzielczego w lututowie o/wielun.Rola promocji w dzialalnosci e-commerce.praca
licencjacka budzet gminy .Determinanty jakosci w zakladzie obuwniczym..O pojeciu funkcji w naukach
spolecznych i w prawie.Skutecznosc systemu finansowania dzialalnosci krapkowickiego domu kultury w
latach 2005-2010..Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miasta i gminy w
lazach.Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow gmin na przykladzie gminy aleksandrow
lodzki.Strategie bankow internetowych na przykladzie mbank.Samoocena urzedu miasta kozienice za
pomoca metody caf.Analiza strategii produktow na przykladzie firmy hewlett-packard.praca licencjacka
budzet gminy .Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.Alternatywne formy finansowania floty
samochodowej (na przykladzie toyota amx autoryzowany dealer toyota w lodzi).Krukowski- jozef - prawo unii
europejskiej a wartosci chrzescijanskie .Tematy prac licencjackich fizjoterapia.Analiza finansowa plynnosci
finansowej przedsiebiorstwa polmis s.a. w latach 2007-2010.Kredyt hipoteczny w ofercie polskich bankow.
Analiza porownawcza dostepnych ofert..Polityka pieniezna nbp - cele i ich realizacja w latach 1999 2008..Udzial obroncy w postepowaniu przygotowawczym.Regulacja prawna zakupu kontrolowanego
stosowanego przez centralne biuro antykorupcyjne .Analiza budzetu powiatu kolnenskiego.Analiza
dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku spoldzielczego ziemi piotrowskiej w latach 2006 - 2010.Przebieg
postepowania przed sadem polubownym.Praca dyplomowa bhp.praca licencjacka budzet gminy .Ustawowe
prawo pierwokupu nieruchomosci rolnych.Polska policja sanitarna.Kultura organzacyjna oparta na
przykladzie oddzialu pko banku polskiego s.a. w radomsku.Gospodarowanie odpadami na przykladzie
powiatu i gminy belchatow.praca licencjacka budzet gminy .Hoff- waldemar. - polish energy regulation : in its
european setting .Rola posrednictwa pracy i doradztwa zawodowego na rynku pracy w powiecie
czestochowskim.praca licencjacka budzet gminy .Powstanie obowiazku podatkowego w podatku od towarow
i uslug.praca licencjacka budzet gminy .Burzynski- tadeusz. Red. - jakosc uslug turystycznych a ochrona praw
konsumenta : materialy pokonferencyjne vii konfere.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na podstawie starostwa
powiatowego w czestochowie.Zarzadzanie stowarzyszeniem agroturystycznym.praca licencjacka budzet
gminy .Prawa ludnosci cywilnej podczas konfliktow zbrojnych- ze szczegolnym uwzglednieniem konfliktow
nie majacych charakteru miedzynarodowego.Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w powiecie
sejnenskim.Strategie cenowe w przedsiebiorstwie produkcyjno - handlowym na przykladzie firmy ceramik
s.j..Innowacje w zarzadzaniu gmina w swietle regionalnej strategii innowacyjnej regionu lodzkiego na
przykladzie gminy rokiciny.Marketing tools in a b2b market - a case study of revitalizing business
brand.Metody indywidualnej identyfikacji zwlok zeszkieletowanych.Wplyw globalnego kryzysu finansowego
na koniunkture gospodarcza finlandii.Cechy charakterystyczne sprawcow najgrozniejszych przestepstw i ich
kryminalistyczne wykorzystanie.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie organizacji procesu
transportu.Zarzadzanie zbiorczym ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym (na przykladzie pko bp
s.a.).Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia.Instytucja swiadka koronnego w polsce.Wspolpraca
transgraniczna- jako szansa rozwoju turystyki w euroregionach bug- niemen- puszcza
bialowieska.Ksztaltowanie kapitalu wlasnego w spolce akcyjnej..praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc cywilna lekarza oraz zakladu opieki zdrowotnej.Analiza kosztow zintegrowanego systemu
zarzadzania jakoscia- srodowiskiem- bezpieczenstwem i higiena pracy w elektrowni belchatow..Warunki
eksploatacji maszyn i nowoczesnosc ich czesci- jako determinanty jakosci pieczywa..Praca licencjacka
..

..
cena.Lacka- irena. - wspolpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z
przedsiebiorstwami jak.Warunkowe zawieszenie postepowania karnego.Spoleczne aspekty zmian kadrowych
w silach powietrznych rp po wejsciu polski do nato.Prawo reklamy w internecie. Wybrane problemy.Konflikty
i negocjacje w przedsiebiorstwie.Rola i znaczenie marketingu mix na przykladzie przedsiebiorstwa branzy
nasienno-ogrodniczej.Analiza wybranych problemow strategicznych dzialania lotos s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Wzor planu pracy magisterskiej.Rynek pracy w wojewodztwie kujawsko-pomorskim (lata
2000-2007).Pisanie prac kontrolnych.Wykonywanie kary ograniczenia wolnosci..Essential facilities.Prace
licencjackie filologia angielska.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kosztow rodzajowych na przykladzie
zlom - walc sp. Z o.o..Srodki z funduszy unii europejskiej jako zrodlo finansowania zadan gminy olesno w
latach 2007-2010.Zadania i funkcje pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej
w proszkowie w latach 2006-2007..Sprawozdanie finansowe banku w swietle msr/mssf na przykladzie banku
pko bp s.a..Analiza standardow unii europejskiej na przykladzie p.h.u. maks sp. Z o. O..Renty strukturalne w
rolnictwie.Minimalizacja podatku dochodowego w jednoosobowej firmie.Zarzadzanie ryzykiem w
przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Status prawny radnego a status posla..Tematy prac licencjackich.Praca
licencjacka cena.Rola domow kultury w tworzeniu zycia kulturalnego dzielnic na przykladzie nowohuckiego
centrum kultury.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja organizacji
uczacej sie. Studium przypadku inicjatywy lodz europejska stolica kultury 2016..Zarzadzanie personelem a
poziom otwartosci pracownikow jurajskiego banku spoldzielczego.Zarzadzanie produkcja i jakoscia okuc
budowlanych na przykladzie zamkniecia bramowego obrotowego przedsiebiorstwa z branzy
metalowej..Inwestycje w nieruchomosci stanowiace wlasnosc samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy blachownia 2008-2010..praca licencjacka budzet gminy .Jarugowa- alicja - rachunkowosc zarzadcza
.Znaczenie srodkow finansowych pozyskiwanych z funduszy przedakcesyjnych unii europejskiej w
finansowaniu zadan realizowanych przez miasto grybow w latach 2003-2005.Niskokosztowe linie lotnicze w
miedzynarodowym porcie lotniczym krakow-balice..Rola rachunkowosci w ustalaniu cen transferowych na
przykladzie wybranej jednostki.Marka i jej znaczenie w kreowaniu wizerunku firmy na przykladzie orbis
s.a..Rewitalizacja miasta opola..Zarzadzanie powiatem (zespolem gmin) na przykladzie powiatu
tomaszowskiego.zrodla finansowania przedsiewziecia inwestycyjnego na podstawie zakladu produkcyjnego
wiecek.Nowoczesny indoor w handlu detalicznym - analiza i ocena na przykladzie konkretnych
sklepow.Uwarunkowania efektywnosci inwestycji na tle zrodel ich finansowania.Rola proglamow phare w
rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Zabezpieczenie logistyczne polskich misji wojskowych w
latach dziewiecdziesiatych xx wieku.Coughlin- john j. - canon law : a comparative study with anglo-american
legal theory .Borkiewicz-liszka- malgorzata. - ryczalt z podatkiem vat : moment powstania przychodu- nowe
zasady ksiegowania w ewidencji przy.Wadliwosc oswiadczen procesowych stron w postepowaniu
administracyjnym..Pomoc humanitarna we wsolczesnym prawie miedzynarodowym.Zarzadzanie relacjami z
klientem jako element dzialan marketingu partnerskiego w uslugach na przykladzie telekomunikacji polskiej
s.a..Budzet gminy na przykladzie gminy proszkow w latach 2008 - 2010..praca licencjacka budzet gminy
.Struktura i funkcje parlamentu europejskiego.Zima- monika. Red. - teczowe rodziny w polsce : prawo a
rodziny lesbijskie i gejowskie .Zasady i zakres odliczania podatku od towarow i uslug w polsce i w unii
europejskiej.Recepcja mediacji w sprawach nieletnich.praca licencjacka budzet gminy .Konstytucyjne
prerogatywy prezydenta w wybranych panstwach europejskich.Dziekanski- pawel. - polityka rozwoju
regionalnego w warunkach procesow integracyjnych = regional development policy.Jak pisac prace
magisterska.Wydatki majatkowe samorzadu wojewodztwa slaskiego w zakresie edukacji w latach 2001 2005.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego w pracach przedsiebiorstwa remontowobudowlanego ze szczegolnym uwzglednieniem zagrozen biologicznych.Mobbing praca licencjacka.Modus
operandi i motywacja sprawcow zabojstw dzieci.Znaczenie dzialan logistycznych przedstawiciela handlowego
w tworzeniu dlugookresowych relacji z klientem.Odpowiedzialnosc jako wartosc w zarzadzaniu
organizacja.Praca magisterska logistyka.Analiza i ocena systemu wynagradzania w firmie kappahl spolka z
o.o..Zakaz palenia w miejscach publicznych jako problem spoleczny w swietle obowiazujacego prawa.Rola
menedzera na przykladzie restauracji wierzynek w krakowie.Gwarancje trwalosci i tresci stosunku pracy
kobiet w czasie ciazy i macierzynstwa.Najwyzsza izba kontroli jako organ kontroli finansowej w polsce.Wiedza
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..
studentow politechniki czestochowskiej.Analiza projektu budynku wielorodzinnego z punktu widzenie
zapotrzebowania na energie do ogrzewania praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Sytuacja podejrzanego w postepowaniu przygotowawczym.Postepowanie zabezpieczajace w polskiej
procedurze cywilnej.Tqm - wspolczesna koncepcja zarzadzania- wdrazanie w firmie dyrup sp. Z
o.o..Promotion activities and their standardization level in global businesses.praca licencjacka budzet gminy
.Dowod z opinii bieglego w procesie cywilnym.Analiza ryzyka kredytowego podmiotow prowadzacych pelna
sprawozdawczosc na przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w latach 2005 -2009.Specyfikacja
procesu inwestycyjno-budowlanego w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
staporkow.Fundusze strukturalne i ich wplyw na rozwoj gminy opole..Samodzielnosc finansowa jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin powiatu poddebickiego wlatach 1999-2005.Ksztaltowanie
karier pracowniczych na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego.Centralny okreg
przemyslowy. Podstawy prawne (1928-1939).Prace licencjackie z pedagogiki.Krotkoterminowe zrodla
finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie uzdrowiskowym x..Przestepstwo spowodowania wypadku w komunikacji i jego skutek w
swietle zasad opiniowania sadowo - lekarskiego.System ocen pracowniczych jako czynnik motywujacy do
pracy na przykladzie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego w czestochowie.Rola i znaczenie wydatkow
oswiatowych na tle budzetu starostwa powiatowego w kluczborku..Amortyzacja srdokow trwalych i jej
wplyw na wynik finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa eko - zbyt sp. Z o.o..Promocja energii ze zrodel
odnawialnych.Prawo pomocy a prawo do sadu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi.Przestepstwo falszowania dokumentow uprawniajacych do przekraczania granicy w
prawie polskim.Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania firma.zrodla i przebieg konfliktow
spolecznych w organizacjach gospodarczych na przykladzie przedsiebiorstwa teriel w gostyniu.Wplyw
zakladowego ukladu zbiorowego pracy na status pracownika.Nietypowe formy zatrudnienia.Zarzadzanie
grupa dochodzeniowo- sledcza na miejscu zdarzenia.Prawo three strikes and you`re out w
kaliforni.Identyfikacja zagrozen w procesie formowania zlomu dla potrzeb hutnictwa..Zarzadzanie zasobami
spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej parkitka w czestochowie.Gospodarka
finansowa gmin wiejskich (na przykladzie gmin leki szlacheckie i reczno w latach 2001-2007).Turystyka konna
w polsce - badanie jakosci uslug..Zarzadzanie podatkami i oplatami lokalnymi na przykladzie gminy lubliniec
w latach 2008-2010.Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na relacje z klientami.Analiza i ocena dzialalnosci
kredytowej bankow spoldzielczych w polsce na podstawie banku spoldzielczego w pajecznie.Koncepcja
ochrony uchodzcow i mechanizm burden sharing w prawie unii europejskiej - z perspektywy praw
czlowieka.Analiza dzialalnosci kredytowej bankow komercyjnych na przykladzie banku pocztowego w latach
2007 - 2009.Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotow wykonujacych doradztwo
podatkowe.Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na przykladzie oferty banku
slaskiego ing..Znaczenie dystrybucji i profesjonalnej obslugi klienta w procesie swiadczenia uslug
turystycznych na przykladzie biura turystycznego panorama w radomsku.Analiza dochodow budzetowych w
polsce z sektora turystyki w latach 1994-2010.Wspolpraca organizacji non-profit z administracja
publiczna..Decyzja kasacyjna w postepowaniu administracyjnym.Identyfikacja czynnikow- ktore mozna
udoskonalic przy produkcji konstrukcji stalowych..praca licencjacka budzet gminy .Przewidywanie upadlosci
przedsiebiorstwa na podstawie danych sprawozdan finansowych.Polityka inwestycyjna jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy liszki w latach 1999-2006.Funkcje menedzerskie w procesie organizacji
w przedsiebiorstwie wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego.Rola komunikacji w kierowaniu
organizacja.Wymogi formalno-prawne postepowania upadlosciowego - zagadnienia wybrane.Sciagalnosc
podatkow lokalnych na przykladzie gminy nowa brzeznica.Rola i znaczenie bieglego rewidenta w badaniu
sprawozdania finansowego..Skazanie bez rozprawy w polskim postepowaniu karnym (art 335 i 343
kpk).Zarzadzanie transakcjami w rozproszonych bazach danych.Malzenskie prawo osobowe w projekcie
komisji kodyfikacyjnej z 1929 roku.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych a ryzyko kredytowania
hipotecznego..Plany prac magisterskich.Czynniki determinujace funkcjonowanie
przedsiebiorstwa..Zastosowanie analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa.Logistyka dystrybucji na przykladzie firmy jogo lodzkiej spoldzielni mleczrskiej.Analiza
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wypalenia zawodowego jako determinanta systemu motywacyjnego na przykladzie wojewodzkiej
przychodni stomatologicznej w krakowie.Zastosowanie instrumentow marketingu mix w przedsiebiorstwie
na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego fakro.Famielec- jozefa. Red. - ekologiczne uwarunkowania
rozwoju gospodarki oraz przedsiebiorstw : ksiega jubileuszowa dedyko.Rola planowania w dzialalnosci
gospodarczej (na przykladzie firmy polski zwiazek motorowy ozdg spolka z o.o. W opolu)..System informacji i
promocji funduszy europejskich na lata 2007-2013 w polsce na przykladzie ministerstwa rozwoju
regionalnego.Zarzadzanie ryzykiem walutowym w przedsiebiorstwie.Pisanie prac licencjackich
cennik.Swiadek jako osobowe zrodlo dowodowe w sprawach o wykroczenia.Analiza stanu technicznego drog
krajowych po wejsciu polski do unii europejskiej.Finanse publiczne i prawo finansowe.Niedzielski- piotr. Red.
- nauka - innowacje - gospodarka : sooipp annual-2007 .Biuletyn informacji publicznej jako platforma
powszechnego dostepu do informacji publicznych..Role i zadania posrednika na rynku nieruchomosci na
przykladzie wybranej transakcji.Szkolenia pracownicze w praktyce przedsiebiorstwa go sport polska sp. Z
o.o..Analiza systemu zarzadzania podmiotami gospodarki mieszkaniowej.Srodki zwrotne jako zrodlo
finansowania potrzeb gminnych.Dzialalnosc kredytowa bankow spoldzielczych na przykladzie banku
spoldzilczego w belchatowie o/zelow.Swiadomosc ubezpieczeniowa jako czynnik rozwoju rynku ubezpieczen
emerytalnych..Rola znaku firmowego w ksztaltowaniu wizerunku przedsiebiorstwa.Projekt podpor z
posadowieniem posrednim mostku drewnianego w parku nad zadana przeszkoda. O szerokosc pomostu 3-00
m. Praca inzynierska budownictwo.Funkcjonowanie przedsiebiorstwa ubezpieczeniowego na przykladzie
towarzystwa ubezpieczen i reasekuracji warta s. A..Wplyw zwiazkow zawodowych na polityke
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki wola sp. Z o.o..Ocena polskiego e-commerce na przykladzie
allegro.pl.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka finansowa gmin w polsce w latach 2002-2007 (na
przykladzie gminy wola krzysztoporska).Newconnect jako nowe zrodlo finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstw (na przykladzie auxilium s.a.).Badanie czasu pracy i racjonalnosc dzialan na przykladzie
realizaji utwardzanej posadzki fibrobetonowej praca inzynierska budownictwo.Zasady udzielania kredytow
hipotecznych na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Analiza kosztow systemu transportowego na przykladzie
firmy transport-metalurgia sp. Z o.o..Wajda- pawel. - efektywnosc informacyjna rynku gieldowego
.Postepowanie w przedmiocie egzekucji z ruchomosci (ze szczegolnym uwzglednieniem zajecia i
sprzedazy).Analiza systemu obslugi klienta detalicznego na przykladzie multibanku.Wplyw wejscia polski do
unii europejskiej na sytuacje na rynku pracy na przykladzie powiatu ostroleckiego.Wplyw zarzadzania
logistycznego na efektywnosc przedsiebiorstwa.Prace licencjackie z administracji.Strategie marketingowe na
rynku artykulow instalacyjno-sanitarnych na przykladzie firmy kano.Przemoc domowa i system jej
zapobiegania na przykladzie miasta opola.Rola i znaczenie funduszy unijnych dla gospodarki polski na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Specyfika funkcjonowania fundacji w polskim systemie prawnoekonomicznym ze szczegolnym uwzglednieniem fundacji gajusz.Oddanie gruntu w uzytkowanie
wieczyste..Systemy motywacyjne w instytucji samorzadowej na podstawie urzedu marszalkowskiego miasta
lodzi.Europejski fundusz rozwoju regionalnego jako zrodlo wspolfinansowania rozwoju infrastruktury
sportowej.Problematyka prawna umow licencyjnych na programy komputerowe.Sposob promocji polski na
przykladzie wymiany erasmus.Ochrona oznaczen odrozniajacych w internecie.Funkcjonowanie systemu
jakosci wedlug iso 9001:2008 w przemysle cementowym..Dynamika rozwoju turystyki pieszej w rejonie tatr
polskich..Ulgi w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Charakter prawny spoldzielczych kas oszczednosciowo – kredytowych..Teoria prawa i filozofia
prawa.Zarzadzanie praca licencjacka.Kapital obrotowy i jego znaczenie w zarzadzaniu plynnoscia
finansowa.Ocena funkcjonowania rynku pracy w regionie czestochowskim w latach 2000 - 2003.Nowoczesne
metody finansowania dzialalnosci na przykladzie factoringu.praca licencjacka budzet gminy .Przyklady prac
licencjackich.Zasady tayoty jako instrument oceny funkcjonowania zintegrowanego systemu wedlug norm
iso 9001:2000- iso 14001- iso 18001.Wykorzystanie metodologii bankow komercyjnych dla pomiaru zdolnosci
kredytowej przedsiebiorstwa kawex.Polska w unii europejskiej.ekonomiczne efekty czlonkostwa.Style
kierowania zespolem menedzerow ze szczegolnym uwzglednieniem ich plci - na postawie british - american
tobacco polska s.a. - oddzial w warszawie.Zachowanie i wzmocnienie tozsamosci kulturowej oraz promocja
regionu w programach przeksztalcen miasta na terenie dzielnicy viii krakowa i osiedla tyniec.Pozycja
..

..
ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej na podstawie konstytucji rzeczypospolitej z 1997 roku..Supply chain
management.Analiza i ocena aktywnosci jednostek samorzadu tetytorialnego w powiecie lublinieckim w
sieganiu po wsparcie z funduszy unijnych w latach 2007-2011..Przestepstwo handlu ludzmi w kontekscie
zasady nullum crimen sine lege.Niekomercyjne systemy baz danych mysql i postgresql. Analiza
porownawcza.Gospodarstwo rolne w postepowaniu egzekucyjnym.Problematyka kary smierci.Kryzys rynku
nieruchomosci w kontekscie zmian zachodzacych na rynku finansowym.Wykorzystanie instrumentow
marketingu mix w przedsiebiorstwie amica.Realizacja inwestycji w formie partnerstwa publicznoprywatnego.Ocena efektywnosci aktywnych metod przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu
pajeczanskiego w latach 2000 - 2004.Funkcjonowanie banku spoldzielczego na przykladzie banku
spoldzielczego w ostrowi mazowieckiej.Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich w organizacji (na
przykladzie banku zachodniego wbk s.a.- 1 oddzial opole).Total quality management jako nowoczesna
koncepcja zarzadzania przedsiebiorstwem..Kompleksowa koncepcja poprawy warunkow bezpieczenstwa i
higieny w szkolach i placowkach oswiatowych.Udzial podatkow i oplat w finansowaniu zadan wlasnych
samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta poreba.Analiza strategii marketingowej centrum nurkowego
nautica z wykorzystaniem nowoczesnych narzedzi marketingu bezposredniego.Porownawcza analiza
finansowa spolek weglowych na przykladzie jastrzebskiej spolki weglowej s.a. i lubelskiego wegla „bogdanka
s.a..Osinski- joachim (1950- ). Red. - praca- spoleczenstwo- gospodarka : miedzy polityka a rynkiem
.Dlaczego karac? Cel kary w swietle zasad konstytucyjnych a obowiazujaca kodyfikacja karna i projekty
reformy prawa karnego.Zarzadzanie szkola dla pozytywnych relacji spolecznych uczniow i
nauczycieli.Odpowiedzialnosc spadkobiercow za zobowiazania podatkowe spadkodawcy.praca licencjacka
budzet gminy .Schultz- theodore william - ekonomia kapitalu ludzkiego .Logistyka w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej darek miechow..Statut prawny
komornika sadowego .Prace magisterskie chomikuj.Zawieszenie postepowania administracyjnego.Umowa o
zakazie konkurencji w kodeksie pracy.Wspolczesna przestepczosc zorganizowana a polskie srodki jej
zwalczania.Srodki trwale wedlug polskiego prawa bilansowego i wedlug msr na przykladzie wytworni pasz
provimi-rolimpex s.a..Wpolpraca transgraniczna i euroregionalna na przykladzie miast podzielonych na
zachodniej granicy polski. Slubice-frankfutr nad odra- gubin-guben- zgorzelec-goerlitz..praca licencjacka
budzet gminy .Analiza systemu zarzadzania jakoscia przy wywtwarzaniu maszyn dla gornictwa..Status prawny
mniejszosci narodowych i etnicznych w polsce.Proces zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji na
przykladzie urzedu miasta czestochowy.Udzial organizacji spolecznych w wykonywaniu zadan publicznych ze
szczegolnym uwzglednieniem ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.Materialnoprawne
aspekty wywlaszczenia nieruchomosci.Pozew w postepowaniu odrebnym w sprawach gospodarczych.Zakazy
dowodowe dotyczace swiadka w polskim procesie karnym.Uwarunkowania a struktura bezrobocia - analiza
dynamiczna na przykladzie powiatu nyskiego.Zakres umowy o zakazie konkurencji w prawie polskim i
francuskim - podobienstwa i roznice.Znaczenie sprawozdan finansowych w zarzadzaniu bankiem na
przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie..Naduzycie prawa do znaku towarowego poprzez uzywanie
w funkcji wspolnego znaku towarowego gwarancyjnego.Uslugi hotelarskie i ich promocja na przykladzie
hotelu mercure patria w czestochowie.Aktywne formy walki z bezrobociem wykorzystywane w powiecie
kolskim.Plan pracy licencjackiej wzor.Prace dyplomowe bhp.praca licencjacka budzet gminy .Kompetencje
menedzera hotelu..Napisanie pracy licencjackiej.Nadzor nad spoldzielczymi kasami oszczednosciowokredytowymi.Diagnoza modelu zarzadzania zasobami ludzkimi w jednostce budzetowej na przykladzie ipn
kszpnp oddzial w krakowie.Odpowiedzialnosc karna za udzial w grupie lub zwiazku majacych na celu
popelnienie przestepstwa - art. 258 k.k..Praca magisterska plan pracy.Dopuszczalnosc wykorzystania
informacji uzyskanych w wyniku czynnosci opercyjno-rozpoznawczych w procesie karnym.Rola logistyki w
przemieszczaniu sil zbrojnych rp.Prawa osob pozbawionych wolnosci w swietle prawa
miedzynarodowego.praca licencjacka budzet gminy .Kierowanie personelem w sytuacji negatywnego
nastroju.Ocena efektywnosci automatycznego systemu transakcyjnego opartego o analize techniczna.Oceny
pracownicze jako element ksztaltowania motywacji do pracy.Weresa- marzena anna. Red. Nauk. - polska :
raport o konkurencyjnosci 2006 : rola innowacji w ksztaltowaniu przewag konkurencyjny.Udzial obroncy z
urzedu w postepowaniu karnym.Uslugi hotelarskie i ich promocja na przykladzie hotelu mercure patria w
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czestochowie.Tablice led jako nowoczesna forma reklamy w sporcie miedzynarodowym..praca licencjacka
budzet gminy .Wyjawienie majatku w postepowaniu cywilnym.Czynniki determinujace wybor miejsca
podrozy w opinii klientow biura turystycznego tui.Pisanie pracy doktorskiej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi- a
motywacja pracownikow w firmie trw.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie firmy wawel w
latach 2008-2012.Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo dochdow gminy - na przykladzie gminy zarki.Sprzedaz
w egzekucji z ruchomosci.Innowacyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Techniki wewnetrznej
komunikacji a skutecznosc zarzadzania projektami w firmach informatycznych.Wznowienie postepowania
administracyjnego ogolnego i podatkowego.Wylaczenia spod ochrony prawnoautorskiej - analiza art. 4
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.System zapewniania jakosci w przemysle
spozywczym.Infrastrukturalne systemy informacyjne panstwa i ich wplyw na gospodarke.praca licencjacka
budzet gminy .Koncepcja kaizen w rachunkowosci i zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Rozdzial kosciola od
panstwa w swietle przepisow polskiego prawa konstytucyjnego i publicznego.Faszyzm- wlochymussolini.Zarzadzanie eksploatacja maszyn z uwzglednieniem ich nowoczesnosci oraz jakosci uzyskiwanych
wynikow.Motywowanie jako element kierowania pracownikami (na przykladzie arimr w belchatowie).Ocena
dochodow i wydatkow budzetu jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego
w glubczycach w latach 2005 - 2009..praca licencjacka budzet gminy .Dochodowosc inwestycji w spolki
prywatyzowane kapitalowo.Zrodla finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie gabinetu kosmetycznego.Innowacje w wykorzystaniu opakowan w dzialaniach marketingowych
na przykladzie przedsiebiorstwa x.Geneza i funkcjonowanie panstwa w doktrynie libertarianskiej..Znaczenie
komunikowania sie dla zarzadzania jakoscia w szkole..Analiza rozwiazan materialowo-konstrukcyjnych
obiektow sportowych programu „orlik 2012”. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Historia sil zbrojnych.Wynik ekonomiczny jako kryterium oceny
efektywnosci przedsiebiorstwa na podstawie spolki zywiec s.a.Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych w
swietle nowych polskich regulacji.Znaczenie zdolnosci odrozniajacej znakow towarowych dla ich ochrony- ze
szczegolnym uwzglednieniem prawa unii europejskiej.Analiza ryzyka kredytowego w dzialalnosci bankow
komercyjnych na przykladzie bz wbk.Kocepcja rozwoju turystycznego dabrowy gorniczej.Matodologia
prezentacji operacyjnych przeplywow pienieznych-konsekwencje wyboru.Konflikty interpersonalne w
organizacji na przykladzie firmy mellow sp. Z.o.o...Prawne aspekty jawnosci polityki pienieznej w
polsce.Rygorystyka postepowania egzekucyjnego w administracji..Ocena dzialalnosci miejskiego osrodka
pomocy spolecznej w kaletach w latach 2008-2010.Rachunkowosc podatku vat w polsce (na przykladzie
firmy biegluk).Marketing bezposredni jako narzedzie ksztaltowania relacji z klientem wspolczesnej firmy na
przykladzie wydawnictwa nowa era.Szanse i bariery rozwoju malych isrednich przedsiebiorstw na obszarach
wiejskich na podstawie badan przeprowadzonych w gminie lubsza..Polityka miasta sieradz w zakresie
podatku od nieruchomosci w latach 2008-2010.Dzialalnosc kredytowa banku na przykladzie banku
spoldzielczego w ilowie.Usprawnienie procesow logistycznych a pozycja konkurencyjna firmy na
rynku..Ryzyko i jego ograniczanie w lancuchu dostaw paliw.Struktura organizacyjna spoldzielni
mieszkaniowej czerwony rynek.Zasady bilansowego i podatkowego uznawania przychodow – podobienstwa
i roznice.Systemy planowania potrzeb materialowych w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Proporcjonalne
udzielanie wypoczynkowych..Wykorzystanie merchandisingu w dzialaniach promocyjnych na przykladzie
firmy market serwis.Struktura organizacyjna i zadania strazy miejskiej w bielsku-bialej..Jedrzejczyk- marcin. kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartosci ekonomicznych w gospodarce .Sprawozdawczosc jako
zrodlo podejmowania decyzji przez inwestorow.Projekt technologii i organizacji budowy dwoch budynkow
mieszkalnych o scianach z cegiel ceramicznych wraz z wycena. Praca inzynierska budownictwo.Tymczasowa
ochrona prawna w postepowaniu przed trybunalem sprawiedliwosci i sadem pierwszej instancji wspolnot
europejskich.Marketing gminy o wiodacej funkcji turystycznej (na przykladzie gminy inowlodz).Technologie
satelitarne gps wspierajace procesy logistyczne firm.Ocena atrakcyjnosci oferty opieki medycznej nowoczesnego produktu ubezpieczeniowego pzu zycie s.a..Podnoszenie konkurencyjnosci regionu w swietle
polityki klastrow ( na przykladzie wojewodztwa opolskiego)..Socjologia prace magisterskie.praca licencjacka
budzet gminy .Zintegrowany system zarzadzania jako podstawa dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
stora enso poland s.a..Zarzadzanie czasem menedzera na przykladzie pgf cefarm krakow sp. Z
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o.o..Rachunkowosc jednostek systemu obrony narodowej- z iustracja na przykladzie.Motywowanie
szeregowych pracownikow. Studium kopalni wegla kamiennego brzeszcze.Instytucja malego swiadka
koronnego w polskim systemie prawa karnego.Misja i wizja firmy jako droga do rynkowego sukcesu.Grupa
interesu na terenie wojewodztwa opolskiego..Praca magisterska outsourcing.Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza emitenta za naruszenie obowiazkow informacyjnych dotyczacych informacji
poufnych.Benchmarking jako forma doskonalenia organizacji..Uslugi bankowosci elektronicznej na
przykladzie wybranych bankow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza sytuacji finansowej spolki
sara.Procedura przetargowa w swietle prawa konkurencji.Zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu ze
wzgledu na plec.Izba gmin w zjednoczonym krolestwie wielkiej brytanii i irlandii polnocnej.Prawa ludnosci
cywilnej podczas konfliktow zbrojnych- ze szczegolnym uwzglednieniem konfliktow nie majacych charakteru
miedzynarodowego.praca licencjacka budzet gminy .Otwarty fundusz emerytalny jako inwestor
instytucjonalny na polskim rynku kapitalowym- na przykladzie ofe aviva.Analiza rentownosci produktow w
systemie controllingu na przykladzie przedsiebiorstwa bma ag.praca licencjacka budzet gminy .Byrka-kitakatarzyna. - metody szacowania kosztu kapitalu wlasnego : teoria a praktyka .Przykladowa praca
licencjacka.Systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie w dzialalnosci transportowej.Remont i
modernizacja wybranego obiektu budowlanego –studium przypadku. Praca inzynierska
budownictwo.Wladza-media-opinia publiczna. Od wolnosci slowa do spoleczenstwa sterowanego w
panstwie demokratycznym.Roznorodnosc uslug swiadczonych przez banki. Bankowosc elektroniczna dla
msp.Podatek vat jako szczegolny element wyniku finansowego i podstawy opodatkowania.Zarzadzanie
kosztami w przedsiebiorstwie gorazdze beton sp. Z o. O. W latach 2006 - 2008..Zmiana wizerunku kobiety w
reklamie telewizyjnej (najnowsze obserwacje).praca licencjacka budzet gminy .Analiza due diligence
przedsiebiorstwa pod katem aktywow niematerialnych.Konstrukcja prawna umowy z narodowym funduszem
zdrowia..Koszty uzyskania przychodu w ustawie o podatku dochodowym od osob fizycznych (wybrane
zagadnienia).Wplyw prywatyzacji i restrukturyzacji na sytuacje finansowa przedsiebiorstwa (na przykladzie
kutnowskich zakladow farmaceutycznych polfa s.a.).Trzaskalik- tadeusz. Red. - modelowanie preferencji a
ryzyko ’06 : praca zbiorowa .Pozamaterialne czynniki motywacji do pracy w organizacjach
gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Quo vadis- czyli dokad zmierza rzeczypospolita polska w
dyskusji nad kara smierci..Pomoc postpenitencjarna - definicja- formy- cele.Przestepczosc zorganizowana a
bezpieczenstwo miedzynarodowe.Produkt turystyczny i jego procja na przykladzie miasta
niepolomice.Rekrutacja i selekcja pracownikow w firmie kler s.a..Szanse i bariery rozwoju malej
przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich - na przykladzie gminy trzcinica..praca licencjacka budzet gminy
.Formy wsparcia kierowane do sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Wykorzystanie activity based
costing i activity based management dla potrzeb analizy rentownosci i zarzadzania klientami.Zarzadzanie
systemem logistycznym na przykladzie przedsiebiorstwa pekaes s.a..Wspolna polityka rolna i jej wplyw na
sektor rolny w polsce.Przestepstwo szpiegostwa.Wplyw fuzji na zmiany funkcji personalnej na przykladzie
pekao s.a. i bph s.a..Telepraca jako alternatywa dla rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza i
prognoza wykorzystania srodkow finansowych programu operacyjnego kapital ludzki w latach 20072013.Nowoczesne instrumenty kreowania wizerunku marki wykorzystywane przez polskie banki na
przykladzie multibanku.Analiza pracy zespolu koparka-samochody przy realizacji wykopu
szerokoprzestrzennego praca inzynierska budownictwo.Nastawienie do innych osob a komunikatywnosc w
przedsiebiorstwie.Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob fizycznych w przedsiebiorstwie x na
przelomie lat 2008-2010.Bariery przy wdrazaniu systemu haccp w sieci sklepow spozywczych.Spoleczna
readaptacja skazanych w swietle kodeksu karnego wykonawczego..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie grupy kapitalowej jutrzenka holding s.a. w latach 2005-2008..praca licencjacka budzet gminy
.Safjan- marek - wyzwania dla panstwa prawa .Polityka monetarna unii europejskiej wobec kryzysu
finansowego.Rola agencji nieruchomosci rolnych w ksztaltowaniu ustroju rolnego polski.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Internet jako nowoczesne medium komunikacji w
biznesie.Kontrola jako funkcja zarzadzania na przykladzie kontroli zasilkow w ii oddziale zus w lodzi z siedziba
w zdunskiej woli.Perspektywy i motywacja rozwoju zawodowego na przykladzie oddzialu banku w
zawierciu..Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji. Praca inzynierska budownictwo.Rola szkolen w
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ksztaltowaniu karier pracowniczych na przykladzie opolskiej spoldzielczej kasy oszczednosciowokredytowej..Funkcjonowanie zespolu roboczego w wybranym obszarze przedsiebiorstwa x.Praca magisterska
plan pracy.praca licencjacka budzet gminy .Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie banku
spoldzielczego w szczekocinach ii o/zawiercie.praca licencjacka budzet gminy .Kobieta na rynku pracy.
Wybrane przejawy nierownego traktowania kobiet i mezczyzn na polskim rynku pracy. Gwarancje rownosci
w swietle przepisow prawa konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997 r. Oraz ustawy prawo pracy z dnia 26
czerwca 1974r.- a rzeczywiscie odczuwany przez kobiety stan faktyczny.praca licencjacka budzet gminy
.Przestepstwo paserstwa nieumyslnego w kodeksie karnym z 1997 roku.Analiza poziomu i struktury
wplywow i wydatkow gminy wloszczowa w latach 2000 - 2003.Analiza i ocena procesu rekrutacji na
przykladzie assessment center..Motywowanie placowe i pozaplacowe.Pomoc w pisaniu pracy
inzynierskiej.Projekt systemu telewizji przemyslowej oraz elektronicznych systemow kontroli w zarzadzaniu
jakoscia..Patentowoprawna ochrona programow komputerowych w europie.Ochrona czci osob
publicznych.Kary pieniezne nakladane na panstwa czlonkowskie w prawie wspolnotowym (art. 228
twe).Ocena wyniku finansowego przedsiebiorstwa na wybranym przykladzie..Rynek kapitalowy jako zrodlo
finansowania przedsiebiorstw z sektora msp na przykladzie m. W. Trade s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Przykladowa praca magisterska.Procesy logistyki zaopatrzenia w przedsiebiorstwie produkcyjnym
x..Strategia rozwoju gminy poraj w latach 2004 - 2015.Dzialalnosc panstwowa na rzecz ofiar
przestepstw.Bojkot konsumencki - polacy na drodze do konsumenckiej demokracji..Zarzadzanie procesami
kulturotworczymi w krakowskich klubach na przykladzie klubu kombinator w nowej hucie.Logistyczna
obsluga klienta na podstawie firmy partner logistic sp. Z o.o..Mozliwosc wykorzystania internetu dla celow
sprawozdawczosci finansowej na przykladzie wielkiej brytanii- francji i polski.Rola funduszy ue w
turystycznym rozwoju gmin polnocnej jury krakowsko-czestochowskiej. Na przykladzie gmin janow i
olsztyn.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na podstawie oferty ing banku slaskiego s.a..Tematy
prac licencjackich.Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej na podstawie konstytucji rzeczypospolitej z
1997 roku..Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi w gminie szczekociny.Marketing terytorialny w
procesie rozwoju miasta na przykladzie miasta skierniewice.Praca zawodowa w oczach przedstawicieli
pokolenia x i y.Budowa relacji z klientami - analiza i ocena na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen
na zycie s.a..Tymczasowe aresztowanie jako argumentum ad referendum w swietle art. 31 konstytucji
rzeczypospolitej polskiej.Prace licencjackie i magisterskie.Odpowiedzialnosc cywilna za szkode wyrzadzona
przez niebezpieczny produkt leczniczy.Profilaktyka wypadkowa jako funkcja ochronna prawa pracy.Tematy
magisterskie.Nastepstwo prawne w prawie administracyjnym materialnym na tle orzecznictwa
sadow.Wykorzystanie nosnikow transmisji danych w elektroenergetyce.Analiza i diagnoza strategiczna
srodkiem do weryfikacji wizji- misji i celow strategicznych przedsiebiorstwa na przykladzie pabianickiej
fabryki narzedzi pafana s.a..Rola funduszy strukturalnych w niwelowaniu dysproporcji regionalnych.Wplyw
innowacji na podejmowanie decyzji zakupowych przez konsumentow indywidualnych na podstawie firmy
tymbark.Odwolanie od decyzcji podatkowej i skarga do wojewodzkiego sadu administracyjnego.Potrzeba
zmian w procesie rekrutacji na przykladzie zakladu obslugi administracji przy lodzkim urzedzie wojewodzkim
w lodzi.Integracja w unii europejskiej.Perspektywy rozwoju sektora msp w kontekscie przystapienia polski do
unii europejskiej.Analiza kapitalu pracujacego przedsiebiorstwa formaplan polska sp. Z o.o..Pozyskiwanie
kapitalow i sposoby ich wykorzystania we wspolnotach mieszkaniowych.Zarzadzanie i gospodarowanie
nieruchomosciami turystycznymi.Proces przystapienia slowenii do strefy euro. Implikacje dla polski.Wplyw
zmian opodatkowania dochodu na wynik finansowy msp.Zarzadzanie zasobami ludzkimi ii.Zlece napisanie
pracy.Zmiany w polityce ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych w latach 2004-2006..Praca
magisterska wzor.Rola funduszy unii europejskiej w zasilaniu gmin.Pomoc przy pisaniu pracy
magisterskiej.Reklama jako element ksztaltowania postaw konsumenckich wplywajacy na zakup uslug
turystycznych..Ocena finansowa wykonania budzetu powiatu myszkowskiego w latach 2002-2006.Gaciarzbarbara. - samorzad a rozwoj : instytucje- obywatele- podmiotowosc .Zadania i czynnosci posrednika na
rynku nieruchomosci na przykladzie nieruchomosci lokalowej polozonej w czestochowie przy ulicy
ksiezycowej 11/6.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kosztow produkcji okien na przykladzie firmy
rodzinnej glear sp.j. W latach 2006-2010.Ewidencja i analiza kosztow w przedsiebiorstwie
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wielozakladowym.Przyczyny- konsekwencje oraz programy przeciwdzialania powstawaniu slumsow na
swiecie.Pisanie prac maturalnych ogloszenia.Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy olszewo-borki w latach 2006-2008.Problemy w readaptacji do studiowania na uczelni
macierzystej po powrocie ze stypendium w ramach programu erasmus..Wplyw kibicow na powodzenie
wydarzenia sportowego na przykladzie projektu euro 2012.Konkurencja na rynku uslug turystycznych analiza i ocena na przykladzie biur podrozy zlokalizowanych w sosnowcu..Sources of legal validity.Ryzyko w
rachunkowosci a ujawnianie informacji finansowej.Psychologiczne i spoleczne skutki bezrobocia wsrod
absolwentow w dabrowie gorniczej.Specyfika prawa spolek ksiestwa lichtenstein na przykladzie anstalt i
fundacji.Zarzadzanie relacjami z klientem (crm) w dzialalnosci telekomunikacji polskiej s.a..Zasady
postepowania windykacyjnego na przykladzie urzedu skarbowego.Sposob realizacji polityki fiskalnej i
monetarnej w warunkach unii gospodarczej i walutowej..Przebudowa sektora energetycznego w polsce na
przykladzie energiapro koncern energetyczny sa.Gospodarstwa agroturystyczne wojewodztwa opolskiego
jako oferenci uslug turystycznych..Realizacja polityki spolecznej w gospodarce polskiej (na przykladzie miasta
tomaszowa mazowieckiego).Marketing bezposrednina przykladzie firmy alima-gerber s.a..Przeciwdzialanie
narkomanii jako przedmiot wspolpracy miedzynarodowej i regionalnej oraz polityki
wewnetrznej..Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci firmy ikea w polsce.Rekrutacja-selekcja i
adaptacja pracownikow - w poszukiwaniu skutecznych sposobow pozyskiwania i wprowadzania
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza rynku uslug
faktoringowych w polsce w latach 2008-2013.Kwalifikowalnosc podatku vat w projektach
wspolfinansowanych z unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty prawne handlu
emisjami w polsce.Organizacja spoleczna jako podmiot na prawach strony w postepowaniu
administracyjnym.Odsetki za opoznienie od swiadczen pienieznych w obrocie gospodarczym.Brodzinskimarian g. - spoldzielnie- ich czlonkowie i samorzady jako kapital warunkujacy przezwyciezenie
kryzys.Kompleksowa ocena rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej spolki akcyjnej.Pisanie
prac opinie.Rola marketingu w zarzadzaniu firma uslugowa z branzy kosmetycznej na przykladzie farmy
pieknosci.Budzet gminy na przykladzie gminy bielsk w latach 2007 - 2011.Problemy funkcjonowania malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa drewmex..Ocena produktow kredytowych na
przykladzie banku pko bp sa w latach 2007-2011..praca licencjacka budzet gminy .Metodologia sporzadzania
rachunku przeplywow pienieznych w dobie wdrazania msr/mssf.Proceduralne aspekty skargi
paulianskiej.Wplyw systemu okresowej oceny pracownika na przebieg jego kariery zawodowej w
organizacji..Autorskie prawa osobiste po smierci tworcy.Wplyw imprez sportowych na rozwoj
zakopanego.Zgoda wspolmazonka na czynnosci prawne zarzadu majatkiem wspolnym..Rola i dzialanie
agencji doradztwa personalnego w zakresie rekrutaji kandydatow do pracy w polsce.Wykonywanie zadan
publicznych przez organizacje spoleczne.Wierzytelnosc jako szczegolny przedmiot wkladu do spolek
kapitalowych.Zmiany w postrzeganiu pracy w przedsiebiorstwie panstwowym i po jego prywatyzacji - casus
producenta elektrod.Controlling strategiczny w przedsiebiorstwie na przykladzie icso chemical production
sp. Z o. O..Tworzenie komorki personalnej w nowej organizacji.Sitko-lutek- agnieszka. Red. - synergia nauki i
biznesu : interesariusze- kompetencje- innowacje .Szymanczak- jolanta. Red. - ustawa - prawo zamowien
publicznych w praktyce samorzadow terytorialnych : konferencja : war.Specjalne strefy ekonomiczne w
polsce ze szczegolnym uwzglednieniem lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Kalinowski- tomasz bartosz. innowacyjnosc przedsiebiorstw a systemy zarzadzania jakoscia .Efektywnosc dzialania spolki z
wiekszosciowym udzialem skarbu panstwa na przykladzie polskiej grupy energetycznej s.a..Klient w
rachunkowosci zarzadczej - wybrane zagadnienia.Pracownicze programy emerytalne jako forma oszczedzania
w ramach trzeciego filaru zreformowanego systemu ubezpieczen emerytalnych w polsce na przykladzie
programu dla pracownikow uniwersytetu lodzkiego.Dystrybucja towarow na eurorynku - analiza i ocena na
przykladzie p.p.h. retrus.Wplyw imprez sportowych na promocje miasta krakowa.praca licencjacka budzet
gminy .Uprawnienia czlonkow rodzin obywateli migrujacych.Motywowanie pracownikow jako forma
zarzadzania zasobami ludzkimi.Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku spoldzielczego w
myszyncu.Podzial i realizacja podstawowych obowiazkow pracodawcy wobec pracownika tymczasowego
poprzez agencje pracy tymczasowej i pracodawce uzytkownika.Metody ograniczenia ryzyka
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kredytowego..Gotowe prace inzynierskie.Organizacja obslugi klienta na przykladzie biura podrozy
triada..praca licencjacka budzet gminy .Oprogramowanie typu spyware jako czyn nieuczciwej
konkurencji..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki pge sa.Wplyw sejmu na dzialalnosc
samorzadu terytorialnego..Kopczewska- katarzyna. - renta geograficzna a rozwoj spoleczno-gospodarczy
.Gdansk.Ekonomika wykonywania pomieszczen piwnicznych- naziemnych i poddaszy w budynkach
jednorodzinnych praca inzynierska budownictwo.Osoby prawne kosciola katolickiego w stosunkach
cywilnoprawnych..Wplyw kultury organizacyjnej na przedsiebiorstwo zlota kaczka.Instrumenty ksztaltowania
wizerunku firmy na rynku motoryzacyjnym na przykladzie firmy marvel.praca licencjacka budzet gminy
.Motywacja pracownikow w organizacji (na przykladzie oddzialu banku pekao s.a. w nysie i oddzialu
powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a. w nysie)..Rozwiazanie stosunku pracy z przyczyn
niedotyczacych pracownikow.Rola zwiazkow zawodowych w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
produkcyjnym.Prywatne firmy wojskowe - problem odpowiedzialnosci za naruszenie praw
czlowieka.Racjonalizacja struktury organizacyjnej na przykladzie oddzialu regionalnego krus w
opolu.Materialno-procesowe aspekty uznania sprawcy czynu zabronionego za osobe niepoczytalna.Istota
funkcjonowania wywiadu skarbowego w ramach kontroli skarbowej w polsce .Pozostawanie w dyspozycji
pracodawcy jako istota pojecia czasu pracy.Bozyk- stanislaw. - partie polityczne a sejm rp .Praca
magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Wspolczesna reklama spoleczna jako narzedzie promocji
idei.Strategia dystrybucji w zakladzie produkcyjno-handlowym na rynku tkanin i firan na przykladzie
przedsiebiorstwa chemeks w poraju.Ocena jakosci stron internetowych biuletynu informacji publicznej gmin
wojewodztwa opolskiego..Analiza finansowa jako narzedzie zarzadzania w badaniach porownawczych na
przykladzie spolek gieldowych.Zarzadzanie przedsiebiorstwem w ramach lancucha logistycznego (na
przykladzie firmy haftina michalscy spolka jawna).Usprawnianie modeli logistycznej obslugi klienta na
przykladzie urzedu miasta w piotrkowie trybunalskim.Strategia rozwoju malej firmy obuwniczej na
przykladzie firmy miko.Outsourcing uslug logistycznych we wspolczesnych organizacjach.praca licencjacka
budzet gminy .Rozwoj turystyki dzieci i mlodziezy - proces zarzadzania kadra pedagogiczna..Wykorzystanie
koncepcji lean management w sektorze uslug finansowych.Budzet samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy lodz.Prawo policyjne.Powstanie zobowiazania w prawie polskim i niemieckim.Podatki jako instrument
polityki fiskalnej i zrodlo dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2006-2009.Wykladnia prawa
wspolnotowego a wykladnia prowspolnotowa.Sliwinski- adam. - przestrzenne zroznicowanie ryzyka
ubezpieczeniowego a efektywnosc ubezpieczen na zycie : r.Promocja jako instrument ksztaltowania
wizerunku miasta na przykladzie miasta czestochowa oraz subregionu czestochowskiego.Dobro dziecka jako
negatywna przeslanka rozwodowa.Analiza przestrzeni ergonomicznej pracy w zakladzie produkujacym
chemie budowlana.Promocja dialogu miedzykulturowego na przykladzie dzialalnosci fundacji pogranicze i
osrodka „pogranicze – sztuk- kultur- narodow” w sejnach.Gospodarka finansowa osrodka pomocy spolecznej
na przykladzie osrodka pomocy spolecznej w gminie glubczyce..Koncepcja rozwoju turystycznego gminy
krzeszowice.Analiza polsko - chinskich negocjacji handlowych na przykladzie firmy termitech.Czynniki
motywujace i demotywujace pracownikow przedsiebiorstwa artfol.Ocena mozliwosci rozwojowych gminy
czastary metoda analizy swot.Wniosek o zabezpieczenie roszczen pienieznych..Prawne formy zabezpieczenia
zobowiazan podatkowych.Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu terytorialnego na pzrykladzie
gminy lgota wielka.Mlodociany w prawie karnym wykonawczym.Planowanie projektu europejskiego na
przykladzie budowy centrum dydaktyczno - naukowego neofilologi uniwersytetu slaskiego.Wykorzystanie
programow pomocowych unii europejskij w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
spolki cieplociag.Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardow europejskich. Analiza na
przykladzie dzialalnosci kredytowej banku pko bp s.a..Analiza ofery kredytow hipotecznych na cele
mieszkaniowe na przykladzie wybranych bankow.Gotowe prace zaliczeniowe.Wplyw kryzysu finansowego na
sytuacje ekonomiczna spolek gieldowychbranzy paliwowej. Analza ekonomiczna..Dzialalnosc organizacji
wirtualnych na rozwinietych rynkach elektronicznych (na przykladzie sektora bankowego).Rola i znaczenie
gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie x..Gospodarowanie srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Normy kolizyjne w polskim prawie lotniczym..praca licencjacka budzet gminy .Transformacja
gospodarcza w polsce.Transport polski w swietle wyznan zwiazanych z wejsciem polski do unii
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europejskiej..Dzialalnosc osrodka uslug opiekunczo - wychowawczych w zawierciu.Postepowanie
egzekucyjne jako efekt sytuacji przedsiebiorstwa na rynku.Szanse i bariery rozwojowe malych i srednich firm
na podstawie p.h.u. hel team.Ocena strategii finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
powiatu radomszczanskiego.praca licencjacka budzet gminy .Ewidencja dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw w oparciu o podatkowa ksiege przychodow i rozchodow i ryczalt ewidencjonowany.Prace
naukowe.Proste czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.York- melinda r. - gender attitudes and violence against
women .Logistyka zaopatrzenia i zarzadzanie zapasami..Dzialalnosc promocyjna jako forma komunikacji z
otoczeniem w teatrze rozrywki w chorzowie..Ochrona dziecka poczetego w polskim prawie karnym..Ocena
zdolnosci finansowej przedsiebiorstwa mechanizacji rolnictwa w przyworach na podstawie analizy
finansowej w latach 2006-2008.Neuroetyczne ujecie koncepcji minimalnej tresci prawa natury herberta
l.a.harta.Pisanie prac semestralnych.Biernat- tadeusz (socjologia). Red. - politics of law and legal policy :
between modern and post-modern jurisprudence .Rekrutacja i selekcja pracownikow w
przedsiebiorstwie.Inicjatywa ludowa w sprawie referendum.Bezpieczenstwo polski w kontekscie zagrozen
terrorystycznych.Magisterska praca.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie lpp s.a..Udzial
kosztow jakosci w calkowitym koszcie produktu na podstawie ferax-iril sp. Z o.o..praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego na nadzor bankowy w polsce.Phare- ispa- sapardprogramy pomocowe unii europejskiej forma wsparcia dla wojewodztwa lodzkiego.Internet jako narzedzie
marketingowe.Analiza efektywnosci umow leasingu w kodan sp. Z o.o..Systemy business intelligence w
zarzadzaniu relacjami z klientem.Finansowanie mezzanine - aspekty prawne.Zakres decyzyjnosci finansowej i
jej wplyw na skutecznosc zarzadzania wspolnota mieszkaniowa..Mozliwosci podjecia pracy w krajach unii
europejskiej na przykladzie wielkiej brytanii.Interpol - zarzadzanie informacja i bezpieczenstwo
miedzynarodowe..Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki echo-investment
s.a..Analiza kondycji finansowej banku na podstawie sprawozdan finansowych.The property insurance evaluation and analisis of pzu group stock corporation activity.Prace licencjackie politologia.Prawo
cywilne.Kompetencje wladz gminy w sferze gospodarki finansowej ( na przykladzie gminy ceranow)
.Organizacja procesu zakupow w lancuchu dostaw na przykladzie firmy produkcyjnej z.s.e. ospel s.a. w
wierbce..Firma jako dobro prawnie chronione.Zastosowanie metody servqual do oceny jakosci
uslug..Systemy automatycznej identyfikacji w gospodarce magazynowej.Wdrazanie systemu bezpieczenstwa
zdrowotnego zywnosci haccp na przykladzie restauracji.Prawo wlasciwe do stosunku pracy.Zarzadzanie
kapitalem intelektualnym jako czynnik sukcesu firmy na przykladzie pzu sa.Europejskie postepowanie w
sprawach transgranicznych.Szara strefa w gospodarce polskiej .Wplyw unijnej polityki zrownowazonego
rozwoju turystyki na tereny transgraniczne ue- na przykladzie pogranicza bialorusko-polskiego.Ocena
zarzadzania finansami w przedsiebiorstwie barlinek s.a..Planowanie strategiczne we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Ustroj republiki weimarskiej - geneza- rozwoj i upadek.Wykorzystanie badan
marketingowych do oceny bezpieczenstwa turystow z perspektywy dzialan terrorystycznych.Naruszenie i
ochrona dobr osobistych w swietle orzecznictwa.Pozyskiwanie i zwalnianie pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa abel.Manggha jako marka - znaczenie marki dla
kreowania wizerunku instytucji kultury..Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjno-handlowo-uslugowego.Implementacja spolecznej odpowiedzialnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie pge elektrownia opole s.a..Wizja lokalna - aspekty kryminalistyczne i procesowe.Najwyzsza izba
kontroli jako naczelny organ kontroli panstwowej.Analiza i ocena przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan
finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Zakres przedmiotowy nadzoru budowlanego..Projekt domu
mieszkalnego miejscami parkingowymi w podziemiu praca inzynierska budownictwo.Kredyt hipoteczny a
rynek nieruchomosci.Polityka unii europejskiej wobec uchodzcow.Zasady zamowien publicznych .Ocena
systemu motywacji pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa --unitube sp. Z o.o.Porownanie wybranych
urzadzen mobilnych - wygoda i bezpieczenstwo.Prace magisterskie licencjackie.Mediacja w postepowaniu
wykonawczym.Instrumenty instytucjonalne rozwoju lokalnego na przykladzie miasta bielsko-biala..Status
prawny- cel dzialania i organizacja stowarzyszen katolickich w polsce.Adamus- rafal - upadlosc a hipoteka na
mieniu upadlego .Proces neutralizacji odpadow medycznych na przykladzie centrum onkologii w
gliwicach.praca licencjacka budzet gminy .Stadniczenko- stanislaw leszek. Red. - prawnorodzinne i spoleczne
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konsekwencje migracji zarobkowej : wybrane zagadnienia .Czynnosci niecierpiace zwloki.Kultura organizacji
zorientowana na klienta.Koszty jako przedmiot badan analitycznych w gminnej spoldzielni.Dzialania
promocyjne wladz miejskich na przykladzie belchatowa i radomska.Zjawisko agresji-przemocy i przestepstw
z uzyciem przemocy-wyjasnianie przyczyn.Walkowiak- ryszard. - zarzadzanie potencjalem spolecznym
organizacji .praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska plan pracy.Analiza sytuacji na rynku pracy na
podstawie powiatowego urzedu pracy w tomaszowie mazowieckim.Pisanie pracy doktorskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo i porzadek publiczny w konstytucji stanow zjednoczonych ameryki
polnocnej..zrodla finansowania dlugu publicznego w jednostkach samorzadu terytorialnego w polsce..praca
licencjacka budzet gminy .Rola banku centralnego w gospodarce na przykladzie europejskiego banku
centralnego- narodowego banku polski oraz rezerwy federalnej..Funkcjonowanie spoldzielni mieszkaniowej
w warunkach wolnorynkowych. Studium przypadku..Rynek kart kredytowych w polsce w latach 19982007.Podatkowe i cywilnoprawne ujecie leasingu z perspektywy leasingobiorcy.Gotowe prace licencjackie za
darmo.Eutanazja czynna-bierna i wspomagane samobojstwo w swietle prawa karnego i medycznego w
polsce na tle porownawczym..Zaleznosc miedzy poziomem satysfakcji pracownikow i identyfikacji z firma a
wiekiem i plcia.Znaczenie infrastruktury transportu dla rozwoju centrow targowych w okolicach rzgowa i
tuszyna.Wizualny merchandising.Odpowiedzialnosc posiadacza za uzycie karty platniczej.Zwolnienie ze
sluzby funkcjonariusza policji .Pojecie pomocy publicznej dla przedsiebiorst w swietle uregulowan prawa
wspolnot europejskich.Tematy licencjackie pedagogika.Odpowiedzialnosc za wypadek morski.Promocja
krakowa w unii europejskiej..Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy
.Rozwoj logistyki polskich przedsiebiorstw w uwarunkowaniach europejskich i globalnych.Nowakowskaaleksandra. Red. - polska w unii europejskiej - droga do sukcesu ? .Analiza finansowa grupy medialnej tvn
s.a..Czynniki warunkujace realizacje motywacyjnej funkcji systemu oceniania pracownikow na przykladzie
firmy ubezpieczeniowej w tomaszowie mazowieckim.Krol- henryk (zarzadzanie). Red. - zarzadzanie
kapitalem ludzkim a konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw .Dzialalnosc duszpasterska w
srodowisku wieziennym.Dzialalnosc kredytowa w banku spoldzielczym w lututowie.Pomoc publiczna dla
malych i srednich przedsiebiorstw w unii europejskiej.Kupie prace magisterska.Realizacja swiadczen
rodzinnych na przykladzie miejskiego osrodka pomocy rodzinie w ostrolece.Zmiany w organizacji w zwiazku z
wprowadzeniem elektronicznej ksiegi wieczystej na przykladzie wydzialu ksiag wieczystych w
krakowie.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w praktyce bankow w polsce..Wplyw integracji polski z ue na
sektor msp.Analiza rynku powierzchni biurowych w europie srodkowo-wschodniej..Wspolczesna rola
turystyczno-uzytkowa zamku krolewskiego w niepolomicach..Rola onz i nato w systemie bezpieczenstwa
wspolczesnego swiata.Maksymalizacja dobrobytu spolecznego jako wylaczne kryterium oceny regulacji
prawnej. Analiza krytyczna koncepcji louisa kaplowa i stevena shavella na tle porownawczym.Motywacja w
swietle zmiany ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych.Wizerunek kobiety i mezczyzny w
reklamach produktow kosmetycznych.Przypisy w pracy magisterskiej.Praca licencjacka resocjalizacja.Etapy
uruchomienia produkcji w firmie mokosz decor.Ocena portfela naleznosci banku spoldzielczego w
zawadzkiem w latach 2003-2007.Szablewski- andrzej t. Red. - rynek kapitalowy a koniunktura gospodarcza
.Analiza procesow logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.praca licencjacka budzet gminy
.Wprowadzajace w blad uzycie znaku towarowego.Dobor pracownikow - teoria i praktyka procesow
rekrutacyjno-selekcyjnych w oparciu o doswiadczenia malej firmy.Zarzadzanie produkcja i montazem
wozkow dzieciecych.Korupcja a prawo karne.Zarzadzanie rozwojem zawodowym nauczycieli..Technologie
informacyjne w edukacji.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac inzynierskich.Burzynski- tadeusz. Red. jakosc uslug turystycznych a ochrona praw konsumenta : materialy pokonferencyjne vii konfere.Wplyw
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przykladzie grupy maspex wadowice.Zestawienie zmian w kapitale wlasnym przedsiebiorstwa jako element
sprawozdawczosci finansowej.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy xsp. Z o. O..Polityka
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wolnosci seksualnej i obyczajnosci popelnione na szkode maloletniego.Analiza porownawcza dochodow
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przedsiebiorstwie.Wylaczenie sedziego w postepowaniu cywinym.Zarzadzanie logistyczne a gospodarka
magazynowa na przykladzie przedsiebiorstwa pekaes..Zarzadzanie kadrami na przykladzie komend
powiatowych (miejskich) panstwowej strazy pozarnej.Instytucje rozwodu i separacji w ustawodawstwie
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kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie jako instrument zarzadzania personelem np.
Philips lighting pabianice s.a. personelem na przykladzie philips pabianice s.a..Wskaznikowa analiza
finansowa i jej zastosowanie w ocenie kondycji ekonomicznej przedsiebiorstwa (na przykladzie p.p.h.u.
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zarzadzanie turystyka .Podtrzymywanie wizerunku firmy na przykladzie firmy volvo.Marketing w mediach
spolecznosciowych na przykladzie facebooka.praca licencjacka budzet gminy .Kredyty jako forma
finansowania potrzeb konsumpcyjnych spoleczenstwa na przykladzie pko bp- millenium- bz wbk.Rola kultury
organizacyjnej w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem i jej diagnoza na przykladzie firmy fuchs oil
corporation (pl.).Analiza porownawcza wskaznikow rynkow pracy w polsce i innych krajach unii
europejskiej.Cichocki- marek (1966- ). - konserwatyzm- panstwo- pokolenie : tom konferencyjny - pamieci
tomasza merty .Postepowanie grupowe w prawie unii europejskiej- wybranych panstw czlonkowskich oraz
usa.Dzialalnosc inwestycyjna w gminie pabianice.Szyjko- cezary tomasz. - the road towards a new european
law : contemporary legal issues : academic handbook .Ocena realizacji strategii marketingu mix w firmie
kurierskiej na przykladzie ups.Wplyw prawnych regulacji dotyczacych prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
oraz polityki gospodarczej panstwa na funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiotrstw eksportowych na
przykladzie zakladu elektromechaniki chlodniczej igloo.Busines angels w dziele wspierania rozwoju
przedsiebiorstw.Prace licencjackie z zarzadzania.Motywacja jako skuteczne narzedzie zarzadzania
wspolczesnym przedsiebiorstwem.Sposob realizacji polityki fiskalnej i monetarnej w warunkach unii
gospodarczej i walutowej..Analizy dyskryminacyjne w ocenie kondycji finansowej jednostek gospodarczych studium przypadkow.Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w procesie karnym.Rekrutacja i
selekcja- jako wyznacznik sukcesu firmy.praca licencjacka budzet gminy .Marka produktu luksusowego jako
element ksztaltujacy przewage konkurencyjna przedsiebiorstwa.Citowicz- rafal - prawnokarne aspekty
ochrony zycia czlowieka a prawo do godnej smierci .Rowne traktowanie w zatrudnieniu a aspekt
dyskryminacji- molestowania i mobbingu na przykladzie jednej z katowickich uczelni x.Zastosowanie
outsourcingu w dzialalnosci ubezpieczeniowej.Rola i wyzwania kadry menedzerskiej w organizacjach
miedzynarodowych.Zarzadzanie podaza pieniadza w polsce xxi wieku.Ochrona czci osob publicznych.Praca
magisterska o bezrobociu.Strategie promocji stosowane w telefonii komorkowej.Zarzadzanie witryna
przedsiebiorstwa z wykorzystaniem metod eksploracji sieci.Wzor pracy licencjackiej.Egzekucja przez sprzedaz
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budzet gminy .Analiza wybranych produktow bankowych banku bph w latach 2002-2006..Projekt parkingu
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world : policy and tools .Marketing wewnetrzny w podnoszeniu jakosci logistycznej obslugi klienta.Rola
korporacji transnarodowych w procesach gospodarczych.Optymalizacja systemu produkcyjnego wytwarzania
stolarki pvc w swietle zasad toyoty..System kontroli jakosci okien pcv produkowanych przez firme wiktor
sp.j..Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji ekonomicznej spolki resbud s.a..Kredyt a lessing
jako formy finansowania inwestycji podmiotu gospodarczego z sektora msp na przykladzie spolki x z
o.o.Wplyw zmian organizacyjnych na stosunki interpersonalne pracownikow pgnig.Kryminalistyczne aspekty
przestepstwa sprowadzenia pozaru- ze szczegolnym uwzglednieniem podpalenia.Analiza finansowa yves
rocher polska sp.zo.o. Za lata 2003-2007.Przestepczosc ubezpieczeniowa- podstawowe zagrozenia- zakres
zjawiska oraz metody jej przeciwdzialania.Prezentacja maturalna.Malzenskie prawo osobowe w projekcie
komisji kodyfikacyjnej z 1929 roku.Udzial w zwiazku przestepczym w prawie polskim. Udzial w zwiazku
przestepczym o charakterze mafijnym w prawie wloskim. Celowosc kryminalizacji..Alexander- christopher jezyk wzorcow = a pattern language : miasta- budynki- konstrukcja .Ustawowe prawo odstapienia od umowy
na gruncie polskiego kodeksu cywilnego i zasad europejskiego prawa umow.Praktyczne aspekty wspolpracy
handlowej miedzy polska a grecja po poszerzeniu ue.Prawne- spoleczne i ekonomiczne aspekty product
placement.Znaczenie promocji w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie sieci
lewiatan.Zakladanie i prowadzenie malej dzialalnosci gospodarczej na podstawie firmy meliorant.Wydatki
inwestycyjne gmin a realizacja ich strategii rozwoju w latach 2005-2006 na wybranych przykladach..Marka
jako podstawa budowy pozycji rynkowej przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy ykk).Rola rekrutacji i selekcji
pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy kabex.Analiza rentownosci na podstawie
spolki power media.Programy wsparcia dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce i ich wykorzystywanie
przez polskie firmy.Organizacja i funkcjonowanie rynku kapitalowego w polsce.Analiza ekonomiczno –
finansowa na przykladzie firmy pamapol s.a..Elementy polityki kredytowej banku.Prawo do pracy w
bezpiecznych warunkach a prace w firmie utylizacji azbestu.Seminarium ii st. - powszechna historia
prawa.Budzet ogolny unii europejskiej jako finansowa podstawa jej dzialalnosci..Zasady rachunkowosci
budzetowej na przykladzie gminy popielow..Rola wywiadowni gospodarczych jako zrodla obiektywnej
informacji o podmiotach rynkowych.Polityka dystrybucji jako element strategii marketingowej
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy pol-hun.Funkcjonowanie systemu zamowien publicznych na
przykladzie miasta piotrkowa trybunalskiego.Opania- szymon. - tozsamosc a wizerunek obszarow
poprzemyslowych : przyklad aglomeracji gornoslaskiej .Nowe trendy i wizje rozwoju logistyki w
przyszlosci..Czynniki zwiekszajace zagrozenie bezrobociem kobiet na przykladzie katowic.Pojecie jakosci w
szkole i jego ocena na przykladzie publicznego gimnazjum nr 2 w chelmku..Ocena stadingu finansowego
zakladow naprawczych lokomotyw elektrycznych s.a. w gliwicach w latach 2006-2010.Strategia promocji
gminy czerniewice.Wybrane aspekty analizy wskaznikowej - ocena dzialalnosci przedsiebiorstwa miary i wagi
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licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie w sektorze publicznym - nowe podejscie na przykladzie zastosowania
strategicznej karty wynikow w urzedzie miasta tarnowa i hrubieszowa..Migracja zawodowa pielegniarek w
wybranych placowkach sluzby zdrowia woj. Lodzkiego po przystapieniu polski do unii europejskiej.Ireniczne
metody rozwiazywania sporow zbiorowych pracy.Najwyzsza izba kontroli - the position of the system and the
actual.Zarzadzanie terenami zielonymi na przykladzie miasta lodzi.Pelnomocnictwo
administracyjne.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku- na przykladzie banku spoldzielczego w
tomaszowie mazowieckim.praca licencjacka budzet gminy .Determinanty jakosci w przemysle
odziezowym..Zlota akcja skarbu panstwa.Rola organizacji pozarzadowych w ksztaltowaniu spoleczenstwa
obywatelskiego w iii rzeczypospolitej.Samowola budowlana w prawie budowlanym.Gospodarowanie
gminnymi zasobami nieruchomosci na przykladzie gminy wreczyca wielka.Determinanty wyboru formy i
medium reklamy w oparciu o badania rynku kosmetycznego..Reprezentacja osob prawnych kosciola
katolickiego w obrocie cywilnoprawnym w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Mechanizmy
kredytowania podmiotow gospodarczych przez banki komercyjne na przykladzie fortis bank s.a. w
krakowie.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj gminy dabrowa bialostocka.Finanse publiczne unii
europejskiej.zrodla finansowania i ocena efektywnosci inwestycji w odnawialne zrodla energii na przykladzie
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krystyna. - problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych postepowaniach w sprawach z zakresu
ochrony k.Praca licencjacka administracja.Reorganizacja zaopatrzenia w zakladzie metalurgicznym.Rynek
funduszy venture capital w polsce.Rola programu outplacement w rozwoju kariery zawodowej.Metody
eksploracji danych w przedsiebiorstwie.Analiza materialochlonnosci budownictwa tradycyjnego i
systemowego praca inzynierska budownictwo.Znaczenie ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego.Zarzadzanie ogrodem zoologicznym na
przykladzie slaskiego ogrodu zoologicznego i krakowskiego ogrodu zoologicznego.Skazanie bez rozprawy w
polskim postepowaniu karnym (art 335 i 343 kpk).Proces budowlany w ujeciu administracyjnoprawnym.Polozenie prawne kosciola katolickiego obrzadku bizantyjsko-ukrainskiego w polsce.Ireniczne
metody likwidowania sporow zbiorowych jako alternatywne sposoby rozwiazywania sporow w
polskimprawie pracy..Zabezpieczenie mienia i srodkow dowodowych w prawie ue.Uznanie
ojcostwa.Powrotnosc do przestepstwa a wymiar kary.Problemy rozwoju sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce w latach 1994-2004 (na przykladzie gminy sulejow).Certyfikacja jakosci ksztalcenia
ponadgimnazjalnego w powiecie klobuckim.Prace licencjackie tematy pedagogika.Charakterystyka
tworzenia spolki europejskiej w drodze polaczenia spolek i w drodze utworzenia holdingu-se.Prace
licencjackie rachunkowosc.Analiza zagrozen zawodowych w przedsiebiorstwie branzy przetworstwa
miesnego.Cele i instrumenty wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa unii europejskiej.Analiza i
ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa w gospodarce rynkowej..Ocena jakosci obslugi klientow pzu
s.a..Podatek lokalny jako zrodlo dochodow gminy tarnow opolski.Rott-pietrzyk- ewa. Red. - kierunki rozwoju
europejskiego prawa prywatnego : wplyw europejskiego prawa konsumenckiego na p.Analiza ofert turystyki
weekendowej biur i agencji turystycznych dzialajacych na terenie krakowa.Eksploatacja maszyn i urzadzen w
przedsiebiorstwie wytwarzajacym kola lancuchowe i lancuchy galla..Systemy informatyczne wspomagajace
funkcjonowanie centrow logistycznych.Ewolucja pozycji ustrojowej prezydenta na tle konstytucji
rzeczypospolitej.Analiza zagrozen zawodowych w przedsiebiorstwie branzy przetworstwa miesnego.Analiza
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie f.k. pollena ewa s.a..Znaczenie i mozliwosci rozwoju
lotniska w lasku.Strategie rozwoju dzialalnosci operatorow logistycznych na przykladzie ups..Finansowanie i
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pozamaterialne systemy motywowania.Przyczyny stwierdzenia niewaznosci malzenstwa
kanonicznego.Wycena nieruchomosci w podejsciu porownawczym na przykladzie wybranej nieruchomosci
lokalowej.Prawnopodatkowy status malzonkow.Kamuflaz sprawcy przestepstwa.Znaczenie crm w rozwoju
marketingu partnerskiego w firmie knopik-belowski.Typy temperamentu a zadowolenie pracy na przykladzie
pracownikow sadu rejonowego w czestochowie.Prawo do zabezpieczen spolecznych w unii europejskiej na
przykladzie swiadczenia emerytalnego.Lokalne grupy dzialania na przykladzie lgd dorzecze wisly..Analiza
transakcji podejrzanych w swietle sposobow przeciwdzialania praniu brudnych pieniedzy..Zakres
odpowiedzialnosci podatkowej osoby fizycznej jako podatnika w ordynacji podatkowej.Analiza dzialalnosci
inwestycyjnej ing towarzystwa funduszy inwestycyjnych s.a. w latach 2003-2007..Analiza dochodow i
wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klobuck w latach 20062010.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci uslugowej nowoczesnych firm..Polityka kredytowa i dzialalnosc
finansowa banku komercyjnego na podstawie banku x.Obowiazki przedsiebiorstwa na gruncie dyrektywy
mifid.Ireniczne metody rozwiazywania sporow zbiorowych pracy.Status prawny zwiazkow zawodowych w
polsce w latach 1918 - 1991.Marketing szkolny w opiniach nauczycieli a ich postawy wobec
uczniow..Rekojmia za wady rzeczy na gruncie kodeksu cywilnego.Ocena i diagnoza kultury organizacji oraz
kultury bezpieczenstwa pracy na przykladzie kopalni wegla kamiennego bobrek - centrum.Cele-zasady i
efekty funkcjonowania organizacji pozarzadowych- tworzonych przez jednostki samorzadu
terytorialnego.Turystyka praca licencjacka.Analiza dzialalnosci inwestycyjnej gminy janow w latach 2002 2006.Zarzadzanie gminnymi zasobami nieruchomosci na przykladzie gminy lewin brzeski.Jezykowe problemy
komunikacyjne polskich pracownikow w irlandii.Problematyka doboru kadr w funkcjonowaniu i rozwoju
przedsiebiorstwa na przykladzie: p.p.h.u. ares- babiak meble s.c..praca licencjacka budzet gminy .praca
..

..
licencjacka budzet gminy .Status prawny specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie katowickiej
specjalnej strefy ekonomicznej.Rola i znaczenie sprawozdania finansowego w ocenie kondycji finansowej
przedsiebiorstw.Znaczenie kontroli jakosci przy wytwarzaniu wyrobow o podwyzszonych standardach
jakosciowych..Problematyka przestepczosci seksualnej w odniesieniu do polskiego kodeksu karnego.Pisanie
prac z pedagogiki.Pisanie prac magisterskich szczecin.Rekrutacja jako element zarzadzania zespolami
pracowniczymi.Swiadectwo pracy .Pisanie prac na zamowienie.Przeslanki i kierunki restrukturyzacji
naprawczej w przedsiebiorstwie.Wplyw kryzysu finansowego lat 2007-2009 na rynek nieruchomosci.Wplyw
podatku dochodowego od osob fizycznych na wynik finansowy spolki jawnej..Liberalizacja rynku uslug
telekomunikacyjnych na tle telekomunikacji polskiej s.a. oraz operatorow telekomunikacyjnych w krajach
unii europejskiej.Materialnoprawne podstawy odpowiedzialnosci skarbu panstwa za szkode spowodowana
niewatpliwie nieslusznym tymczasowym aresztowaniem.Ekonomiczno-finansowa ocena zakladu osprzetu
elektroinstalacyjnego ospel s.a. w wierbce w latach 2002 - 2003.Ochrona wierzycieli w procesie podzialu
spolki kapitalowej.Produkt turystyczny nowej huty.Walory turystyczne gorczanskiego parku
narodowego.Musiala- anna. - zatrudnienie niepracownicze .Proces integracji polski z unia europejska: koszty
i korzysci..Internet jako nowe medium we wspolczesnym public relations na przykladzie agencji mediow
interaktywnych redhand..Znaczenie uczenia sie dla sukcesu przedsiebiorstwa turystycznego.Ocena
funkcjonowania logistyki zaopatrzenia na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku..Zespol
wypalenia zawodowego wsrod pielegniarek pracujacych w systemie pracy zmianowej na przykladzie
oddzialu chirurgicznego.Analiza i ocena marketingu bezposredniego w firmach kosmetycznych na przykladzie
przedsiebiorstwa avon..Doskonalenie procesow stosowanych przez armature krakow s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Perspektywy rozwoju gieldy papierow wartosciowych w warszawie s.a..Motywacja materialna
i niematerialna w zarzadzaniu oswiata. Analiza porownawcza placowek edukacji wczesnoszkolnej i
szkolnictwa zawodowego..Dochody podatkowe gminy na przykladzie gmin powiatu opoczno w latach 20012006.Regionalny produkt turystyczny i jego promocja na przykladzie miasta zakopane.Oddzialywanie
zintegrowanego systemu zarzadzania w firmie ogp gaz-system s.a. oddzial w tarnowie na efekty firmy.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw kompetencji pracownikow na poziom obslugi i satysfakcji klienta na
przykladzie pko bank polski.Pisanie prac magisterskich po angielsku.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
rozwoju uslug prywatnej bankowosci na przykladzie banku pekao s.a..Chyba- zbigniew. - przedsiebiorczosc
akademicka w polsce : osiaganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjal.Odpowiedzialnosc
wspolmnika za zobowiazania spolki jawnej.Szkody osobowe w ubezpieczeniach obowiazkowych
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych w polsce w latach 2006 - 2009.Negocjacje
jako proces komunikowania sie.praca licencjacka budzet gminy .Bancassurance – wspolpraca bankowo –
ubezpieczeniowa na przykladzie bz wbk s.a. oraz alior banku s.a..Wykorzystanie dotacji gmin dla podmiotow
nie zaliczanych do sektora finansow publicznych w latach 2006-2008 w gminach nysa- prudnikglucholazy..Kredyty inwestycyjne w polityce bankow unwersalnych.Fundusze unijne a rozwoj gminy
boronow.praca licencjacka budzet gminy .Swobodny przeplyw pracownikow w unii europejskiej na
przykladzie polskich pracownikow we francji.Zmiana wizerunku przedsiebiorstwa jako skuteczne narzedzie
zarzadzania strategicznego na przykladzie firmy enion s.a..Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki
kapitalowej w prawie wspolnoty europejskiej.Postepowanie i droga sadowa w sprawach ze stosunku
pracy..Motywacja pozaplacowa na podstawie firmy inter vion s.a. w tomaszowie mazowieckim.Funkcje
kontroli skarbowej w rozwiazaniach normatywnych i ich praktyczna realizacja.praca licencjacka budzet gminy
.System ocen pracowniczych.Kotowska- irena. Red. - aktywnosc zawodowa i edukacyjna a obowiazki
rodzinne w polsce w swietle badan empirycznych.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczne i organizacyjne
aspekty funkcjonowania malych firm rodzinnych.Analiza finansowa na przykladzie rawskiego towarzystwa
budownictwa spolecznego spolka z o.o..Polityka produktu bankowego na przykladzie banku spoldzielczego w
ozorkowie.Rozdzielnosc versus jednosc. O przeniesieniu wlasnosci rzeczy ruchomej.Postula- marta. racjonalizacja wydatkow publicznych a podstawowe funkcje panstwa .Buczna- malgorzata. Red. - podatki
2009 : ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych- o podatku dochodowym od osob
pr.Motywowanie w organizacjach - porownanie systemu motywowania w przedsiebiorstwie prywatnym i
panstwowej jednostce budzetowej.praca licencjacka budzet gminy .Ewidencje podatkowe jako zrodlo
..

..
informacji o malym przedsiebiorstwie na przykladzie podmiotu delikatesy s.c..System transportowy
wojewodztwa lodzkiego- stan obecny i perspektywy jego rozwoju.Zamachy bombowe.Rola kadry
kierowniczej w efektywnym kierowaniu personelem na przykladzie firmy x.Wplyw budowy oczyszczalni
sciekow na rozwoj gminy na przykladzie klobucka.Spoleczna readaptacja skazanych.Zarzadzanie parkiem
narodowym na przykladzie ojcowskiego parku narodowego i tatrzanskiego parku narodowego.Polska w
schengen- polityka wizowa wobec ukrainy.Liker- jeffrey k. - droga toyoty : fieldbook : praktyczny przewodnik
wdrazania 4p toyoty .Public relations w administracji publicznej - studium przypadku urzedu miasta w
myslowicach.Polski model sadownictwa administracyjnego..Prace licencjackie pisanie.Procedury tworzenia
msp i stymulacja ich rozwoju na rynku rodzimym oraz unii europejskiej.Zamkniete fundusze inwestycyjne na
rynku nieruchomosci.Nadzor panstwa nad kosciolami i zwiazkami wyznaniowymi w prlze szczegolnym
uwzglednieniem kosciola rzymskokatolickiego..Warehouse managment system - narzedzie wspomagajace
logistyczne zarzadzanie zapasami na przykladzie polskiego koncernu naftowego orlen s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Administracyjno - prawne regulacje prawa farmaceutycznego.Kapital wlasny jako zrodlo
finansowania spolek publicznych - ujecie sprawozdawcze.Wizerunek krakowskiego kazimierza w oczach
odwiedzajacych..Opodatkowanie dochodow ze zrodel nieujawnionych oraz nieznajdujacych pokrycia w
ujawnionych zrodlach przychodow w kontroli i postepowaniu podatkowym.Wykorzystanie koncepcji crm do
budowy trwalych relacji z klientami.Oferta turystyczna gminy i miasta niepolomice.Wplyw komunikacji na
formowanie poziomu satysfakcji zawodowej pracownikow na podstawie poczty polskiej..Bank jako posrednik
na rynku instrumentow finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane zagadnienia zwiazane z
opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osob prawnych.Ocena funkcjonowania gminnej spoldzielni
samopomoc chlopska w zdzieszowicach w latach 2009-2011..Mediacja w polskim postepowaniu karnym z
uwzglednieniem odrebnosci w postepowaniu w sprawach nieletnich.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
i ocena kredytow mieszkaniowych i pozyczek hipotecznych oferowanych przez krajowe banki.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Regulacje prawne dotyczace zjawiska prania
pieniedzy.Bilans dynamiczny jako podstawa wspolczesnego rachunku przeplywow pienieznych.Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego jako zrodlo prawa miejscowego.Diagnozu stresu organizacyjnego w
towarzystwie ubezpieczeniowym hdi samopomoc s.a..Znaczenie wizerunku marki firmy eris..Analiza zrodel
finansowania wydatkow budzetu gminy kowiesy w latach 2007-2011.Rostowska- teresa (1947- ). Red. psychospoleczne aspekty zycia rodzinnego .Wplyw wynikow finansowych spolki akcyjnej na stope zwrotu
inwestora.Leasing w aspekcie podatkowym i rachunkowym.Skuteczne techniki negocjacyjne. Studium
przypadkow..Odpowiedzialnosc wykonawcy obiektu budowlanego w swietle warunkow kontraktu
fidic..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj instrumentow bankowosci elektronicznej w polsce.Wdrazanie
systemu haccp w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie piekarni gs sch w bukowinie
tatrzanskiej.Problematyka przymusowego leczenia osob uzaleznionych od alkoholu i narkotykow a zgoda
pacjenta na leczenie.Analiza i ocena funkcjonowania bankowosci elektronicznej w polsce na przykladzie
banku handlowego w warszawie s.a. i banku pekao s.a. w latach 2007-2011.Pisanie prac maturalnych.Pisanie
prac magisterskich cennik.Praca licencjacka marketing.Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w nowym targu..praca licencjacka budzet gminy .Unikanie
opodatkowania w orzecznictwie sadow polskich.Pomoc dla msp w ramach funduszy strukturalnych.praca
licencjacka budzet gminy .Polityka pieniezna banku centralnego w gospodarce rynkowej..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Miejsce procesu przyjecia towaru w lancuchu dostaw na
przykladzie firmy x..Fundusze strukturalne ue a finansowanie gospodarstw rolnych w polsce (na przykladzie
sredniotowarowego gospodarstwa z powiatu kutnowskiego).Zarzadzanie nieruchomosciami
mieszkaniowymi na przykladzie wspolnoty mieszkaniowej w blachowi..Banski- jerzy (1960- ). - wspolczesne
przeksztalcenia spoleczno-gospodarcze a potencjal ludnosciowy wschodniej polsk.Pozycja ustrojowa glowy
panstwa na mocy konstytucji marcowej- kwietniowej oraz konstytucji iii rp..praca licencjacka budzet gminy
.Marzec- katarzyna. - a jak auto-handel : opodatkowanie handlu samochodami : skup i sprzedaz .Strategie
marketingowe przedsiebiorstwa na przykladzie firmy drog - bud sp. Z o. O..Ubezpieczenia od wszystkich
ryzyk - teoria i praktyka.Srodki finansowania inwestycji gminnych na przykladzie gminy tuszyn.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie srodkow unijnych w polsce.Budowanie wizerunku marki w oparciu
..

..
o oddzialywanie na zmysly konsumenta..Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy slawno w latach
2001-2007.Marka i jej znaczenie w kreowaniu wizerunku firmy na przykladzie orbis s.a..Praca zawodowa w
oczach przedstawicieli pokolenia x i y.Dostep podejrzanego do akt w postepowaniu aresztowym a zasada
rzetelnego procesu. Regulacje prawne w polsce oraz w niemczech.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w firmie
x- produkujacej opakowania z tektury..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Public
relations jako element rywalizacji informacyjnej na rynkach ubezpieczeniowych na podstawie grupy allianz
polska..Motywowanie jako obszar gospodarowania kapitalem ludzkim na przykladzie przedsiebiorstwa
rossmann sdp sp. Z o.o..Wykorzystanie technologii informatycznych oraz gotowych aplikacji wspomagajacych
controlling w msp.Wykonywanie prawa autorskiego w swietle art. 82 traktatu ustanawiajacego wspolnote
europejska.Wozniak- beata. - bezrobocie rownowagi i nierownowagi a polityka panstwa wobec rynku pracy
.Analiza wydatkow w zespole szkol im. C.k. Norwida w czestochowie w latach 2006-2009.Zasada jawnosci w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego..Charakterystyka sluzby cywilnej w
polsce.Odpowiedzialnosc sprzedajacego w umowie sprzedazy konsumenckiej.Wplyw funduszy unijnych na
postawy polskich rolnikow wobec integracji europejskiej.Naruszenie dobr osobistych poprzez tresci
zamieszczane na stronach www. Zagadnienia wybrane..Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Ocena systemu
zarzadzania jakoscia w enion s.a. oddzial w krakowie- zakladzie energetycznym krakow..Przemoc domowa i
jej zwalczanie na przykladzie gminy strzelce opolskie.Rola informacji niefinansowej w zwiekszaniu
przejrzystosci raportow rocznych spolek gieldowych (na przykladzie wybranych spolek amerykanskich i
polskich).Prawnokarna ochrona dziecka poczetego.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o
przedsiebiorstwie oraz podstawa do podejmowania decyzji..Rola dzwigni finansowej w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Bezrobocie wsrod kobiet na przykladzie powiatu gostyninskiego w latach 20052007.System rozliczania podatku od towarow i uslug vat po przystapieniu polski do unii europejskiej na
przykladzie ppup poczta polska.Papiery dluzne w zarzadzaniu kapitalem obcym w przedsiebiorstwie.Szanse i
trudnosci w rozwoju gminy przyrow.Rynek kredytow hipotecznych w polsce.Prawo finansow
publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Bankowosc elektroniczna jako glowny obszar dzialalnosci
bankowej.Funkcjonowanie sektora bankowego na rynku finansowym unii europejskiej.Audit jako narzedzie
oceny skutecznosci systemu zarzadzania jakoscia.Granice ochrony interesu wierzyciela - zagadnienia
problematyczne kary umownej z perspektywy prawno-porownawczej.Stosunki panstwo - kosciol we francji
od roku 1789 do wspolczesnosci.Zasada wylacznosci ustawowej w nakladaniu podatkow.Prace dyplomowe
pedagogika.System motywacyjny w policji na przykladzie komendy powiatowej policji w radomsku.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Hybrydowe produkty finansowe w polityce
depozytowej bankow.Uwarunkowania wdrazania innowacji produktowych w przedsiebiorstwie
przemyslowym..Wplyw dzialania powiatowego urzedu pracy w zawierciu na polityke rynku pracy w powiecie
zawiercianskim.Realizacja funkcji personalnej przez menedzera opieki zdrowotnej.Euroregiony na granicach
polski: wspolpraca transgraniczna..Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie top farms glubczyce spolka
z o. O..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy.Analiza i ocena plynnosci kadr w call center na
przykladzie firmy polkomtel s.a..Zapewnienie jakosci w procesie produkcji w wybranym przedsiebiorstwie
branzy metalowej.Obsluga osob fizycznych w private banking..Pozyskiwanie pracownikow. Teoria a realia
funkcjonowania firmy.Oferta uslug bankowosci internetowej dla malych i srednich przedsiebiorstw na
polskim rynku uslug bankowych- na przykladzie wybranych bankow internetowych..Pojecie i konstrukcja
zadan gminy w swietle zasady pomocniczosci.Konkurencyjnosc jednostki samorzadu terytorialnego a rozwoj
lokalnej przedsiebiorczosci.Wydatki samorzadowe na przykladzie gminy miasta leczyca..Reklama
wprowadzajaca w blad oraz porownawcza jako abuzywna praktyka handlowa przedsiebiorcy wzgledem
konsumenta na wspolnym rynku.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc spadkobiercow za
zobowiazania podatkowe spadkodawcy.Weryfikacja wybranego projektu budynku z uwzglednieniem
aktualnych wymagan ochrony cieplnej praca inzynierska budownictwo.Rola rachunkowosci zarzadczej w
zarzadzaniu spolka akcyjna..praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie oswiaty powiatu piotrkowskiego
na przykladzie liceow ogolnoksztalcacych w piotrkowie trybunalskim.Przeslanki rozwoju i przejawy
wdrazania koncepcji zarzadzania lancuchem dostaw w polsce..Zasady i warunki udzielania kredytow
mieszkaniowych na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci bank polski spolka akcyjna.Wykorzystanie
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wspolczynnikow tpm pamco w ocenie efektywnosci kotla parowego op-380k..praca licencjacka budzet gminy
.Rola zarzadzania strategicznego w rozwoju przedsiebiorstwa firmy prograf noevision.Internet jako medium
budowania swiadomosci marki.Wykorzystanie wspolczynnika tpm i pamco w autoryzowanej stacji
obslugi..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska
przyklad.Promocja jako instrument budowy wizerunku miasta na przykladzie miasta czestochowy.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007-2011 na przykladzie gminy
poczesna.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium v r.kat.prawa ochrony srodowiska.Wspolnotowe i
krajowe regulacje prawne odnosnie procedur odwolawczych i srodkow ochronnych przyslugujacych
podmiotom zainteresowanym w uzyskaniu zamowienia publicznego.Infrastruktura techniczna w zarzadzaniu
produkcja w przedsiebiorstwie jurajska s.p..Turystyka rowerowa w powiecie gorlickim jako element
podnoszacy atrakcyjnosc turystyczna regionu.Innowacyjnosc polskich przedsiebiorstw na tle krajow unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa na
przykladzie handlowy leasing sp. Z o.o..Controlling- jako filozofia zarzadzania przedsiebiorstwem handlowym
na przykladzie robelit sp. Z o.o..Srodki obrony pozwanego w procesie cywilnym.Aspekt socjalny podatku
dochodowego od osob fizycznych.Analiza i ocena standardow obslugi klienta w przychodniach natmed w
krakowie.Ustroj irlandii pod panowaniem angielskim. Od xii wieku po 1921 rok...
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