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Strategia i taktyka zarzadzania przedsiebiorstwem w sytuacjach kryzysowych- wybrane aspekty.Indywidualne
interpretacje przepisow prawa podatkowego.Prawnokarne naruszenie zasad obrotu gospodarczego na tle
wybranych regulacji ustawowych.Analiza procesu konteroli jakosci obreczy kolejowych na przykladzie huty
bankowa.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie miedzynarodowym dzialajacym w polsce jako
uczenie sie globalnych standardow.Niepoczytalni sprawcy zabojstw.Wykorzystanie reklamy spolecznej w
kampaniach spolecznych na przykladzie kampanii spolecznych poswieconych bezpieczenstwu w ruchu
drogowym.Negocjacje w procesie rozwiazywania konfliktow.Zasady ladu korporacyjnego na polsim rynku
kapitalowym..Praca licencjacka przyklady.Perspektywa uczenia sie i rozwoju strategicznej karty wynikow na
przykladzie jednostki strazy pozarnej.Rola- zadania i funkcjonowanie kontroli podatkowej i kontroli
skarbowej w polsce.Dochody budzetu gminy (na przykladzie gminy gomunie).Ksztaltowanie sie lojalnosci
klientow na rynku kawy i papierosow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Jakosc
uslug gastronomicznych w wybranych torunskich hotelach.Sytuacja prawna kosciolow i zwiazkow
wyznaniowych w polsce w swietle praktyki rejestracyjnej.Analiza zrodel finansowania zadan jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy krzepice w latach 2005 - 2009.Oddzialywanie na
zmniejszenie bezrobocia w miescie czestochowie.Prace magisterskie ekonomia.Wieza telefonii komorkowejh=40 m. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Mobbing jako patologia zachowan
organizacyjnych.Dozor elektroniczny w polsce na tle porownawczym.Wyjatki od zasady
bezposredniosci.Analiza portfela technoloficznego i jakosci przy wytwarzaniu wyrobow z
drewna..Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w polsce na przykladzie gminy miejskiej
kutno.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsieniorstwa roskar.Realizacja strategii skarbu panstwa w
sektorze naftowym na przykladzie spolki nafta polska.Metody doskonalenia jakosci na przykladzie
przedsiebiorstwa turystycznego orbis travel.Technologia produkcji i kontrola jakosci wybranych wyrobow z
tworzyw sztucznych..Podatkowe zrodla finansowania inwestycji na przykladzie gminy wreczyca wielka w
latach 2008-2010.Rola jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i
porzadku publicznego.Stres zawodowy pracownikow firmy transprojekt.Przestepczosc komputerowa w
swietle polskiego prawa karnego i standardow europejskich.Kobieta jako sprawca przestepstwa z art. 148
kodeksu karnego.Karty zblizeniowe- bezpieczenstwo a perspektywy rozwoju.Spoldzielnia mieszkaniowa jako
podmiot gospodarczy w zarzadzaniu zasobami mieszkaniowymi na podstawie spoldzielni mieszkaniowej w
krakowie..Organizacja i funkcjonowanie przedsiebiorstwa hotelarskiego.Kreatywnosc jako kluczowa
kompetencja pracownikow.Wplyw mody na zachowania nabywcze (w swietle badan
empirycznych).Marketingowa analiza zachowania konsumenta jako podstawa wyboru modelu biznesowego
(na przykladzie linii lotniczych dzialajacych na polskim rynku transportu lotniczego)..Finansowanie zakupu
mieszkan poprzez kredyt mieszkaniowy w warunkach polskich.praca licencjacka budzet gminy .Finanse
publiczne i prawo finansowe.Szkolenia i planowanie karier jako srodek motywacyjny na przykladzie zus
czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie polkomtel
s.a..Zarzadzanie kapitalem obrotowym na podstawie przedsiebiorstwa panstwowego cefarm w
lodzi.Entomologia sadowa..Rola produktow bankowych dla ludnosci w dzialalnosci bankow
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komercynych.Management challenge: organizational culture in multicultural environment.Zarzadzanie
produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu kruszyw i nawozow..Ulgi w podatku dochodowym od osob fizycznych
nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej.Odpowiedzialnosc za naruszenie autorskich praw
majatkowych.Organizacja procesu deweloperskiego na przykladzie nieruchomosci biurowych w
lodzi.Determinanty jakosci nadwozi samochodowych.Ochrona praw konsumenta w handlu
elektronicznym.Bezposrednie inwestycje zagraniczne inwestorow holenderskich w polsce.Sektor malych i
srednich przedsiebiorstw jako filar ue- jego kredytowanie i wsparcie. (na przykladzie oferty banku pko bp
s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Ochrona pracy pracownikow mlodocianych..zrodla motywacji do pracy
w ocenie przedstawicieli roznych grup zawodowych na przykladzie firmy x.Historia sil zbrojnych.praca
licencjacka budzet gminy .Ochrona konsumentow przed nieuczciwa reklama..Odpowiedzialnosc karna za
naruszenie prawa autorskiego i praw pokrewnych w swietle artykulu 115 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.Standardy uslug i obslugi klienta w przedsiebiorstwie hotelarskim na przykladzie
trzygwiazdkowego hotelu daglezja w zakopanem.Zasady ksiegowania oraz rola stowarzyszen na przykladzie
stowarzyszen: nasza szkola- przyjazna szkola..Rola placowych i pozaplacowych czynnkikow w motywowaniu
pracownikow na przykladzie zakladu pracy chronionej.Ochrona praw konsumenta w obrocie
gospodarczym.praca licencjacka budzet gminy .Prawo do samoobrony w prawie miedzynarodowym na
przykladzie wojny w iraku.Zasady ustalania i rozliczania podatku od towarow i uslug w polsce w kontekscie
regulacji podatku vat w unii europejskiej.Pomoc spoleczna praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy
.Promocja uslug bankowych na przykladzie grupy wybranych bankow w czestochowie..Benchmarking jako
doskonalenie produktu turystycznego w zakresie regionu bialki tatrzanskiej.Polityka inwestycyjna jako
narzedzie rozwoju lokalnego na przykladzie wybranej gminy.System podatkowy w malych
przedsiebiorstwach.Podatek akcyzowy w obrocie paliw w polsce.Projekt wdrozenia systemu zarzadzania
jakoscia w hurtowni motoryzacyjnej hart sp. Z o.o. Prognozowany wplyw wprowadzenia systemu iso 9000 na
zadowolenie klienta.Wasilewski- tadeusz - stosunek wzajemny : porzadek miedzynarodowy- prawo
miedzynarodowe- europejskie prawo wspolno.Kluczowe czynniki sukcesu w zarzadzaniu rozwojem gminy na
przykladzie gminy pniewy..Ocena efektywnosci gospodarowania srodkami trwalami na przykladzie
przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej w latach 2007-2009.Odpowiedzialnosc administracyjnoprawna w
ochronie srdowiska.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich fizjoterapia.Analiza modeli
logistycznych w aspekcie produkcji.Analiza wplywu promocji internetowej na ruch turystyczny w puszczy
bialowieskiej.Przebieg procesu konsolidacyjnego banku spoldzielczego w jordanowie i banku spoldzielczego
w makowie podhalanskim.Rozdzial kosciola od panstwa w swietle przepisow polskiego prawa
konstytucyjnego i publicznego.Zespol wypalenia zawodowego u lekarzy na podstawie badan
wlasnych.Wplyw rytualow organizacyjnych na funkcjonowanie przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki elzat z
o.o. W tarnowie).Zarzadzanie zmiana na przykladzie zmiany organizacji lancucha dostaw oraz procesu
pakowania klockow l..praca licencjacka budzet gminy .Legalna definicja czasu pracy.Narzedzia zarzadzania
logistycznego w przedsiebiorstwie spedycyjno-transportowym.Budzetowanie kosztow dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie isd huty czestochowa sp. Z o.o..Doktryna i dzialalnosc polityczna adolfa
hitlera do 1939r..Pawlowicz- leszek (ekonomia). Red. - polska wobec integracji rynku finansowego w unii
europejskiej .Przyczyny i skutki restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie pzu s. A..Prawa mniejszosci
w spolkach kapitalowych.Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie prasowym (na przykladzie polskapresse
sp. Z o.o. Oddzial biuro reklamy filia lodz).Ocena perspektyw rozwoju handlu elektronicznego w polsce z
uwzglednieniem analizy popularnosci sklepow internetowych.Znaczenie obslugi klienta w zarzadzaniu
relacjami z nabywcami w organizacji turystycznej..Egzekucja z udzialu w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Rola plynnosci finansowej w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa..System wynagrodzen a
efektywnosc pracownikow.Zasady odpowiedzialnosci za wykroczenia pospolite.Czynniki wplywajace na
zakup paliw silnikowych z dodatkiem uszlachetniajacym..Promocja regionu jako instrument marketingu
terytorialnego na przykladzie gminy uniejow.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie kontroli jakosci przy
wytwarzaniu wyrobow o podwyzszonych standardach jakosciowych..Znaczenie motywacji w procesie
zarzadzania zasobami ludzkimi.Zarzadzanie dochodami gminy cieladz w latach 2005-2008.Granice prawnej
ochrony wartosci w spoleczenstwie demokratycznym - zakres ochrony wartosci zdrowia
..

..
czlowieka.Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w firmie opoczno s.a..Zasada memorialowa i kasowa w
rachunkowosci - konsekwencje wyboru.Strategie logistyczne w zakresie obslugi klienta na przykladzie firmy
dream polska sp. Z o.o..Stosowanie prawa miedzynarodowego w wewnetrznym obrocie prawnym.Ocena
dzialalnosci ubezpieczeniowej spolki allianz w zakresie ubezpieczenia nieruchomosci
mieszkaniowych.Analiza strategiczna branzy budowlanej polski i ukrainy na przykladzie wybranych
firm.Wypalenie zawodowe a jakosc uslug na przykladzie pracownikow call center.Koncepcje obowiazywania
prawa.Strategie personalne stosowane w przedsiebiorstwach branzy chemicznej na przykladzie firmy
x.Funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.Zasady pisania prac
dyplomowych.Atrakcyjnosc turystyczna gminy zakopane.Sprzedaz nieruchomosci rolnych wchodzacych w
sklad zasobu wlasnosci rolnej skarbu panstwa.Wplyw szkolen pracowniczych na przebieg karier zawodowych
na przykladzie leroy merlin..Gospodarka finansowa w ochronie zdrowia w polsce w latach 1999-2005 (na
przykladzie szpitala wojewodzkiego w zielonej gorze).Male i srednie przedsiebiorstwa. Bariery i mozliwosci
po wejsciu polski do unii europejskiej.Wykorzystanie funduszy unijnych dla potrzeb aktywizacji zawodowej
ludnosci wiejskiej na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Globalizacja a modele konsumpcji na
przykladzie polski po 1990 roku..Praca magisterska z pedagogiki.Analiza porownawcza warunkow emisji
reklam radiowych przez lokalne stacje radiowe.Normatywnosc dogmatyk prawniczych i jej zwiazek z
sadowym stosowaniem prawa.Instrumenty odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w srodowisku.Zarzadzanie
instytucja oswiaty na przykladzie zespolu szkol nr 1 im. Adama mickiewicza w lublincu.Przedsiebiorstwo w
procesie umiedzynarodowiania - wejscie na rynek zagraniczny..Formy wsparcia sektora msp w warunkach
polskiego czlonkowstwa w unii europejskiej.Prablematyka turystyki osob niepelnosprawnych na terenie
zakopanego i okolic..Bezrobocie w powiecie belchatowskim (2000-2006).Wplyw czlonkostwa polski w unii
europejskiej na rozwoj infrastruktury transportu drogowego w polsce.Wplyw kryzysu na koniunkture
gospodarcza wloch. Analiza ekonometryczna w latach 2000-2012.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolek
kapitalowych za zobowiazania tych spolek na podstawie przepisow kodeksu spolek handlowych oraz
ordynacji podatkowej.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa --fab-style sp. Z o.o. W latach 20042007..Proces rocznego budzetowania i jego znaczenie w zarzadzaniu w malej firmie na przykladzie argofarm.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladziwe getin noble bank w latach 20072011.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia i produkcja w zakladzie wedliniarskim.Typy
osobowosci a role w zespole.Oplata skarbowa.Stosowanie kary pozbawienia wolnosci wobec
mlodocianych.Ustroj sadow administracyjnych w polsce.Wykorzystanie funduszy unijnych z sektorowego
programu operacyjnego na ochrone srodowiska i transport na przykladzie gminy klodawa.Kredyty jako forma
finansowania potrzeb konsumpcyjnych spoleczenstwa na przykladzie pko bp- millenium- bz
wbk.Zabezpieczenia zwrotnosci kredytow na przykladzie banku spoldzielczego w lomzy w latach 20052008.Ewolucja centrow logistycznych w polsce na przykladzie slaskiego centum logistycznego..Analiza
wartosci spolki tvn s.a. w latach 2008-2011 z wykorzystaniem wskaznika sharpa.Ochrona stosunku pracy w
ramach zamowien grupowych.praca licencjacka budzet gminy .Barta- janusz (1947- ). Red. - media a dobra
osobiste .Wspolczesne perspektywy prawa policentrycznego.Akta prawa miejscowego jako zrodlo prawa
administracyjnego.Zaswiadczenie w postepowaniu administracyjnym..Swiadomosc przeszkod przy
wdrazaniu programu jakosci- a powodzenie jego implementacji..Centralny okreg przemyslowy w gospodarce
ii rzeczypolspolitej..Polski system podatkowy.Analiza zjawiska korupcji na przykladzie policji.Weryfikacja
przydatnosci zawodowej pracownikow banku bph s.a..Nowoczesne koncepcje zarzadzania klubem karo
strzelce opolskie.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw procesu wytwarzania tektury falistej na jej
jakosc..Kreowanie kariery zawodowej a ksztaltowanie stosunkow miedzyludzkich w srodowisku
pracy.Ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiebiorstw na przykladzie energetyki cieplnej
opolszczyzny..Metody osuszania murow – analiza techniczno – ekonomiczna praca inzynierska
budownictwo.Analiza struktury organizacyjnej na przykladzie urzedu miasta czestochowa.Godnosc
pracownicza jako pojecie prawne.Kozak- artur - myslenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej
.Masowe gry on-line jako nowy trend w branzy rozrywkowej.Analiza inwestycji ekologicznych narodowego
funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej.Inwestycje rzeczowe i ich efektywnosc.praca licencjacka
budzet gminy .Promocje konsumenckie na rynku kosmetykow- analiza i ocena na przykladzie wybranych
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sklepow zajmujacych sie sprzedaza kosmetykow.Rola podatku od nieruchomosci w ksztaltowaniu dochodow
gminy na przykladzie gminy ogrodzieniec w latach 2006-2008.Motywowanie pracownikow jako element
strategii firmy.Postrzeganie marki firmy cadbury wedel sp. Z o.o..Mozliwosci inwestycyjne przedsiebiorstwa
ab invest sp. Z o.o. na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej..Ugoda administracyjna w nauce
polskiego prawa administracyjnego.Analiza kryzysow gospodarczych na podstawie wielkiego kryzysu (19291933) oraz kryzysu finansowego lat 2008-2009.Seminarium ii r.sum.kat.hist.doktryn politycznych i
prawnych.Metody walki konkurencyjnej w ubezpieczeniach majatkowych i osobowych.Ulgi i zwolnienia
podatkowe jako elementy konstrukcji podatku.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc kredytowa banku
spoldzielczego - analiza na podstawie banku „esbank” w radomsku w latach 2008-2010.praca licencjacka
budzet gminy .Komunikacja nieformalna sluzb mundurowych na przykladzie for internetowych..Praca
licencjacka z pedagogiki.Kirk- randy w. - prowadzenie malej firmy w xxi wieku : poradnik dla przedsiebiorcow
: jak zalozyc firme i.Ocena dzialalnosci kredytowej banku pko bp w latach 2007-2011.Rozwoj portugalii i jej
regionow w kontekscie polityki regionalnej unii europejskiej.Kapital zakladowy w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia w swietle ustawodawstwa polskiego- na tle francuskiej spolki kapitalowej.Fundusze
europejskie jako specyficzna forma finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Struktura- rozwoj i
funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw w powiecie oleskim..Bazylea iii - regulacje pokryzysowe w
systemie bankowym i finansowym.Dzialalnosc depozytowo-kredytowa banku komercyjnego (na podstawie
banku pko bp s.a.).Analiza zrodel finansowania jednostek budzetowych na przykladzie przedszkola nr 3 w
skierniewicach.Pisanie prac olsztyn.Pisanie prac doktorskich.Analiza gospodarki finansowej gminy miasta
belchatow w latach 2002-2004.Zarzadzanie miedzykulturowe na przykladzie firmy ikea.Analiza ryzyka
kredytowego banku na podstawie banku spoldzielczego w krzepicach w latach 2006 -2010.Prace dyplomowe
z bhp.Wybor ekonomicznie efektywnego srodka transportu w malym przedsiebiorstwie.Metody ochrony
danych w internecie.Rola i pozycja marszalka sejmu w parlamencie polskim..Zarzadzanie zasobami ludzkimi
w powiecie grodzkim.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjacka.Motywowanie pracownikow na
przykladzie firmy tp3.Gospodarowanie zasobem nieruchomosci jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy klobuck.Zarzadzanie konfliktem w zakladzie pracy na przykladzie placowki ochrony
zdrowia.Obiekty sportowe jako nosnik reklamy zewnetrznej.Analiza art. 62 ustawy o przeciwdzialaniu
narkomanii w kontekscie racjonalnej polityki narkotykowej.Style kierowania zespolem i ich odniesienie do
ksztaltowania relacji pracowniczych na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Rola ryzyka i zrodla informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.Zabojstwo w
wyniku motywacji zaslugujacej na szczegolne potepienie w polskim prawie karnym w swietle rozwiazan
prawnokarnych w wybranych krajach..Marketing partnerski jako narzedzie budowy trwalych wiezi z
klientami na przykladzie przedsiebiorstwa xyz..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie inwestycjami
infrastruktury transportowej w zakresie mozliwosci pozyskania srodkow z ue.Identyfikacja zagrozen i ocena
ryzyka zawodowego pracownikow ubojni.Pisanie prac magisterskich.Systemowe ujecie spolki akcyjnej w
prawie polskim na tle modelu amerykanskiego i niemieckiego.praca licencjacka budzet gminy .Jak sie pisze
prace licencjacka.Motywowanie pracownikow w urzedzie miasta i gminy dzialoszyn.Plan zarzadzania
nieruchomosciami na przykladzie starego urzedu gminy w konopiskach.Status administracyjno-prawny
cudzoziemca w polsce..Teoria panstwa i prawa.Odpowiednie stosowanie przepisow kodeksu cywilnego do
umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.Rola banku w finansowaniu dzialalnosci rolniczej na
przykladzie banku spoldzielczego w glubczycach..Bon oswiatowy – korzysc- koniecznosc czy zagrozenie dla
polskiej oswiaty.Telepraca jako instrument marketingu personalnego..zrodla finansowania zadan
oswiatowych w gminie.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec kobiet.Uslugi detektywistyczne i
ochroniarskie.Autonomia finansowa jednostki samorzadu terytorialnego. Analiza struktury budzetu miasta
lodzi w latach 2004-2009.Etyczne aspekty globalizacji.Wplyw miedzynarodowego portu lotniczego im. Jana
pawla ii krakow - balice na rozwoj turystyki..Komercjalizacja prawa do wizerunku sportowcow
profesjonalnych.Obejscie przepisow prawa podatkowego jako znamiona przestepstwa oszustwa
podatkowego normowanego przez kodeks karny skarbowy..Wykorzystanie badan marketingowych do
budowy strategii marketingowej przedsiebiorstwa jutrzenka s.a..Wplyw czynnikow zewnetrznych na decyzje
inwestycyjne przedsiebiorstw.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach
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w pogotowiu ratunkowym.Logistyka produkcji w badanym przedsiebiorstwie..Zarzadzanie procesami
logistycznymi w lancuchu dostaw na podstawie przedsiebiorstwa jack-pol sp.zo.o..Efektywne zarzadzanie
projektem i zespolem projektowym na przykladzie agencji reklamowej.Przeksztalcenia wlasnosciowe w
infrastruturze spolecznosci w gminie mykanow.Wplyw technologii informacyjnych na usprawnianie
procesow magazynowych. Badanie na przykladzie centrum dystrybucji ikea w jarostach.Rola urzednika w
budowaniu prestizu urzedu administracji publicznej w spoleczenstwie..System obwodnic dla transportu
samochodowego aglomeracji lodzkiej.Wplyw podejscia lean na system rachunkowosci zarzadczej.Analiza i
optymalizacja procesu produkcyjnego w przedsiebiorstwie branzy tytoniowej imperial tobacco polska
manufacturing s.a..Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem na podstawie wybranych aspektow
dzialalnosci miedzynarodowej firmy polimex-mostostal s.a..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie
europejskiego nakazu aresztowania w polsce. Teoria i praktyka..Koszty uzyskania przychodow w swietle
przepisow podatkowych i orzecznictwa naczelnego sadu administracyjnego-wybrane
zagadnienia.Usprawnienia transportu wewnetrznego w aspekcie efektywnosci.praca licencjacka budzet
gminy .Rola ryzyka i zrodla informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.Administracyjnoprawny status cudzoziemcow.Analiza zrodel finansowania inwestycji gminy paczkow w latach 20062009.Ergonomiczne przeslanki analizy przedsiebiorstwa na przykladzie firmy transportowej.Finansowanie
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw z kapitalow obcych.Umorzenie zaleglosci podatkowej na
wniosek podatnika ( art67 ordynacji podatkowej ).Handel ludzmi.Exchange traded funds (etf) na polskiej
gieldzie papierow wartosciowych.Marketing sztuk performatywnych na przykladzie widowisk tanca
irlandzkiego.Realizacja systemu zarzadzania jakoscia w mpk- lodz spolka z o.o.( na przykladzie zakladu
eksploatacji tramwajow nr 1).Pomoc publiczna przedsiebiorcom..Rola i znaczenie masowych imprez
sportowych organizowanych przez urzad miasta krakowa.Organizacja jako zrodlo stresu pracowniczego na
przykladzie szkoly sredniej.Wstep do pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby
motywowania pracownikow na przykladzie kadry nauczycielskiej.Zezwolenie na czasowe opuszczenie
zakladu karnego.Budowanie lojalnosci poprzez podwyzszanie jakosci obslugi klienta- w swietle badan
wlasnych.praca licencjacka budzet gminy .Uprawnienia syndyka z art. 98 prawa upadlosciowego i
naprawczego.Odpowiedzialnosc malzonkow za wybrane zobowiazania podczas trwania ustroju wspolnosci
majatkowej.Ocena zrodel finansowania zadan msp w latach 2005-2009.Wykorzystanie merchandisingu w
dzialaniach promocyjnych na przykladzie firmy market serwis.Wybrane publicznoprawne aspekty
turystyki.Wplyw kosztow reklamy i reprezentacji przedsiebiorstwa na obiazenia podatkowe..praca licencjacka
budzet gminy .Dyfuzja rozwoju innowacji w sektorze t-s-l.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza finansowo - ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie oficyny wydawniczej x w
latach 2007-2010.Gospodarowanie nieruchomosciami przez wladze publiczne.praca licencjacka budzet
gminy .Warunki rozwoju turystyki w rejonie gor opawskich..Specyfika dzialan komunikacyjnych kierowanych
do dzieci w polsce i we francji na przykladzie danone- ferrero i storck.Instrumenty finansowe - zasady
prezentacji w sprawozdaniach finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Aktywne formy walki z
bezrobociem na przykladzie powiatu oleskiego.Przeciwdzialanie bezrobociu na przykladzie powiatu
zgierskiego.Postrzeganie jakosci w sektorze uslug telekomunikacyjnych na przykladzie firmy polkomtel
s.a..Technika silosowa w dystrybucji suchych mieszanek budowlanych jako instrument zarzadzania
logistycznego- na przykladzie wybranych przedsiebiorstw rynku materialow budowlanych.Internet jako jedna
z form promocji firm.Platna protekcja.Ochrona- dochodzenie i egzekwowanie alimentow.Przestepstwo
przemytu wybrane aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne.Wplyw banku centralnego na ksztaltowanie
sie inflacji w polsce w latach 1998-2008..Technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzedzie rozwoju
wirtualnych lancuchow dostaw.Zakaz kumulacji sankcji represyjnych za ten sam czyn.Analiza ekonomiczna
przedsiebiorstwa x w latach 2006-2010.Pomiar wizerunku marki na przykladzie polskich firm
odziezowych.Komunikacja urzedu miasta i gminy w lazach z mieszkancacmi- jako element polityki
zarzadzania terytorialnego.System motywacyjny firmy dgt sp. Z o.o..Wdrasanie systemu ocen pracowniczych
metoda 360 stopni na przykladzie urzedu miasta w brzesku..Ocena pozycji finansowej i jej zmian na
przykladzie spolki gieldowej.Wykorzystywanie srodkow funduszy unii europejskiej w realizacji projektu w
zakresie pomocy spolecznej.Ryzyko w umowach leasingowych - istota- znaczenie- zarzadzanie.Pedagogika
..

..
prace magisterskie.Rekrutacja i selekcja w pkn orlen.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wykorzystania
funduszy unijnych w polsce.Funkcjonowanie jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i
gminy krzepice.Status prawny pracownika mlodocianego w polskim prawie pracy.praca licencjacka budzet
gminy .Segmentacja rynku depozytowego w polityce banku..Gospodarka finansowa gminy.Inteligentne sieci
teleinformatyczne w przedsiebiorstwach produkcyjnych..Wieloaspektowosc bezpieczenstwa eksploatacji
sieci wodociagowej..Zawieranie umow droga elektroniczna w obrocie profesjonalnym.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza technologiczno-ekonomiczna magazynowania materialow i prefabryktow
budowlanych praca inzynierska budownictwo.Logistyczna obsluga klienta w logistyce dystrybucji na
przykladzie firmy x..Wplyw wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia na kulture organizacyjna
przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu elektronicznego omega sp. Z.o.o..Wypoczynek podmiejski jako
forma spedzania czasu przez mieszkancow mielca.Pisanie prac lublin.Analiza finansowa w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem (na przykladzie pol-net spolka jawna).Zarzadzanie strategiczne firma farmaceutyczna w
polsce na przykladzie firmy vitis pharma sp. Z o.o..Faktoring jako forma niekonwencjonalnego finansowania
rozwoju firmy.praca licencjacka budzet gminy .Podporzadkowanie pracownicze w tradycyjnych stosunkach
pracy.Wplyw globalizacji uslug finansowych na efektywnosc grup kapitalowych.Krajowa rada radiofonii i
telewizji i narodowy bank polski na tle zasady podzialu i rownowagi wladz w rzeczypospolitej
polskiej..Wyglad pracy licencjackiej.Wdrozenie budzetu zadaniowego.Postepowanie karne.Analiza i ocena
procesu logistycznego w badanej firmie.Mezglewski- artur - polski model edukacji religijnej w szkolach
publicznych : aspekty prawne .Kontrola wewnetrzna jako narzedzie efektywnego zarzadzania jednostka
gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .Dlugookresowa polityka innowacyjna polski i strategia
regionalna wojewodztwa malopolskiego. Rola klastrow biznesowych w innowacyjnym otoczeniu
biznesu.Model welfore state - relikt przeszlosci czy odpowiednia droga w zglobalizowanym swiecie.praca
licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania instytyucji gminnych.Pisanie pracy licencjackiej
zasady.Bankowo-hipoteczna wycena nieruchomosci jako podstawa oszacowania wysokosci kredytu..Wplyw
ogloszenia upadlosci pracodawcy na stosunki pracy.System zarzadzania bankiem w swietle nowej umowy
kapitalowej..Tematy prac magisterskich.Odwolanie w postepowaniu podatkowym..Przykladowe tematy prac
magisterskich.Analiza kosztow w ocenie racjonalnosci gospodarowania na przykladzie domu pomocy
spolecznej w turowie w latach 2008-2010..Formy ewidencji podatkowej w malych podmiotach
gospodarczych.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie spolki pamapol s.a..Rozwoj
miedzynarodowego sadownictwa karnego.Ryzyko kredytowe na przykladzie banku pekao s.a-.Wynik
finansowy w rachunkowosci zakladu budzetowego na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej.praca licencjacka budzet gminy .Biznesowe aspekty sportu- na przykladzie wisly krakow
s.a..Zastosowanie wieloblokowego rachunku kosztow na przykladzie spoldzielni handlowo-uslugowej.Istota
sponsoringu sportowego na przykladzie stowarzyszenia pilki siatkowej politechniki czestochowskiej.Rola
metody caf 2006 w usprawnianiu zarzadzania administracja publiczna.Kontrola i nadzor panstwa nad
dzialalnoscia gospodarcza .Roszczenie o spelnienie swiadczenia w naturze (zarys konstrukcji).Logistyczna i
marketingowa obsluga klienta na przykladzie mbanku.Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie
komunalnym na przykladzie zakladu dzialalnosci komunalnej i mieszkaniowej w krzepicach.Prace
licencjackie.Wplyw pojawienia sie tanich linii lotniczych na turystyke przyjazdowa i wyjazdowa
krakowa..Technologia wznoszenia budynkow monolitycznych praca inzynierska budownictwo.Struktura
organizacyjna jako narzedzie zarzadzania w nowoczesnym przedsiebiorstwie..Polski rynek uslug
ubezpieczeniowych na zycie na przykladzie pzu zycie s.a..Rola marketingu -mix w ksztaltowaniu wizerunku
hotelu europejskiego w krakowie.Zasada neutralnos vat.Logistyka na rynku polskim na przykladzie firmy
grupa casino.Egzekucja z papierow wartosciowych.Promocja produktu na podstawie przedsiebiorstwa
okregowa spoldzielnia mleczarska we wloszczowie.Proces oraz system ocen pracowniczych na przykladzie
banku x.Znaczenie logistyki zwrotnej we wspolczesnych lancuchach dostaw.Porownawcza analiza finansowa
vistula group s.a. i grupy lpp s.a..Zagadnienia prawnej ochrony czci.Pozyskiwanie srodkow unijnych na
finansowanie zadan gminy klobuck.Obowiazki pracodawcy zwiazane z wypadkiem przy pracy .Ocena
kondycji ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiebiorstwa.Wybrane metody analizy rynkow
kapitalowych..Ugoda administracyjna.Public relations jako narzedzie ksztaltujace aktywizacje sprzedazy na
..
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podstawie telewizji kablowej dolsat.Rachunki bankowe.Estimation of environment managemant system in
production enterprise..Technologie informatyczne wykorzystywane w logistyce.Wojtaszczyk- konstanty
adam. Red. - integracja europejska : wstep .Problem zarzadzania czasem w logistyce magazynowania na
podstawie firmy eurofoam w zgierzu.Oferta w postaci elektronicznej.Ciezkie naruszenie przez pracownika
podstawowych obowiazkow pracowniczych jako przyczyna rozwiazania przez pracodawce umowy o prace
bez wypowiedzenia.Przestepstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym.Projekt montazu hali
zelbetowej prefabrykowanej trojnawowej o zroznicowanejmszerokosci i wysokosci naw oraz dlugosci 60 m.
Praca inzynierska budownictwo.Wojewoda jako organ nadzoru nad jednostkami samorzadu
terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy .Budzet zadaniowy jako efektywne narzedzie realizacji
wydatkow inwestycyjnych na przykladzie gminy kleszczow.Analiza kierunkow ksztalcenia lodzkich uczelni
wyzszych w kontekscie potrzeb lodzkich przedsiebiorcow.Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob
prawnych w zakresie ksztaltowania wielkosci wyniku finansowego w latach 2005-2007 na przykladzie firmy
faster s. A..Analiza wynagrodzen pracownikow pedagogicznych na przykladzie zespolu szkol nr 1 w
kutnie.Teoria wybitych szyb w swietle psychologii spolecznej i socjologicznych teorii socjalizacji.Przykladowa
praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarowanie srodkami trwalymi jako element
zarzadzania na przykladzie pge elektrowni belchatow s.a..Restrukturyzacja przedsiebiorstwa w okresie
transformacji.Rozwoj rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie wojewodztwa lodzkiego
i lodzi.Rola zakladu ubezpieczen spolecznych w nowym systemie emerytalnym.Dziennikarz prasowy w
polskim systemie prawnym.Polityka pieniezna narodowego banku polskiego podczas sytuacji kryzysowej w
latach 2008-2009..Lemkowska- malwina. - fuzje i przejecia a wartosc zakladu ubezpieczen .Suicydologia
zachowan samobojczych dzieci i mlodziezy.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem bankowym
w bankach w czasie kryzysu i jego wplyw na wyniki finansowe.Wplyw wprowadzenia waluty euro na
funkcjonowanie polskich podmiotow gospodarczych.Wplyw wypalenia zawodowego na postawy do pracy na
przykladzie nauczycieli..Wykorzystanie przedakcesyjnych srodkow unijnych w gminie ksiaz wielki..Prawo
lekarza do odmowy udzielenia swiadczen zdrowotnych.Leasing jako forma finansowania skladnikow majatku
przedsiebiorstwa - aspekty ksiegowe i podatkowe.Problem wspolczesnej prostytucji kobiecej i badanie opinii
publicznej na jej temat..Analiza zarzadzania strategicznego na przykladzie przedsiebiorstwa pks w
czestochowie.Analiza techniczna jako element wspierajacy decyzje inwestycyjne na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.Tortury w swiecie wspolczesnym..Prawnopodatkowe aspekty laczenia spolek
kapitalowych z siedziba w polsce.Profesjonalne pisanie prac.System rozliczania podatku od towarow i uslug
vat po przystapieniu polski do unii europejskiej na przykladzie ppup poczta polska.Sadowa kontrola orzeczen
organow rentowych.Kredytowanie jako forma obcego finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie kghm
polska miedz sa.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe
obszarow wiejskich w przestrzeni europejs.Macierzynstwo zastepcze. Dopuszczalnosc zawierania umow
surogacyjnych w polsce w swietle prawa i pogladow nauki.Srodki zaskarzenia w postepowaniu egzekucyjnym
w administracji..Status prawny spolki zaleznej w zgrupowaniu spolek.Bezrobocie i aktywne metody jego
zwalczania w powiecie kutnowskim w latach 2007-2010.Szkolenia pracownicze narzedziem pobudzania
motywacji.Specyfika procesu negocjacji w fuzjach i przejeciach (na przykladzie wybranych przedsiebiorstw
polskich)..Outsourcing informatyczny na przykladzie przedsiebiorstwa huta szkla zawiercie.Analiza warunkow
posadowienia wybranej stacji ii-ej linii metra w warszawie - marszalkowska s 16. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc technika
weterynarii w prawie karnym.Rola szkolen w procesie rozwoju zasobow ludzkich na przykladzie firmy
handlowej.praca licencjacka budzet gminy .Formy prawne sankcjonowania uczestnictwa w porozumieniach
ograniczajacych konkurencje w polsce i unii europejskiej.Ocena wykorzystania internetu w dzialalnosci
marketingowej salonow samochodowych w polsce.Strategia zarzadzania lancuchem dostaw w
przedsiebiorstwie spedpol.Nowe mozliwosci i formy reklamowania produktow za posrednictwem
internetu..Strach przed przestepczoscia i przejawy jego politycznej instrumentalizacji we wspolczesnych
panstwach demokratycznych.Analiza procesow dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa
mlynarex..Leasing jako forma finansowania inwestycji rzeczowych.Geneza i rozwoj europejskiej unii
walutowej.Analiza porownawcza wybranych zrodel finansowania inwestycji rzeczowej
..
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przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Motywacja w kierowaniu personelem w firmie
confapol.Motywacja w organizacji miedznarodowej - acn.Zarzadzanie relacjami z klientami indywidualnymi
w zakladzie energetycznym krakow.Outsourcing funkcji personalnych.Polskie specjalne strefy ekonomiczne
na przykladzie strefy „wislosan”.Postawa wzgledem unii europejskiej a sklonnosc do aplikowania o srodki
unijne w powiecie klodzkim.Licencjat prace.Analiza dzialalnosci finansowej rawekon sp. Zo.o. W latach 20022004.Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej na przykladzie wybranej firmy.Znaczenie subwencji i
dotacji w budzecie gminy na podstawie gminy gluchow.Swiadczenia emerytalne przyznawane przez zaklad
ubezpieczen spolecznych z zastosowaniem przepisow prawnych unii europejskiej..Podatek dochodowy od
osob fizycznych w polsce oraz w wybranych krajach unii europejskiej.Egzekucja z rachunku
bankowego.Motywacja a zadowolenie z pracy wsrod pracownikow policji.Egzekucja wydania lokalu
mieszkalnego.Podatki dochodowe w polsce i irlandii. Analiza porownawcza..praca licencjacka budzet gminy
.Skutecznosc wynagrodzen na przykladzie teekanne polska sp. Z o.o..Przeciwdzialanie bezrobociu w
powiecie radomszczanskim z wykorzystaniem srodkow z europejskigo funduszu spolecznego.Praca
magisterska z pedagogiki.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Pozaplcowe formy motywacyji pracownikow
na przykladzie firmy iqon consulting sp. Z o.o. oraz firmy x.Znaczenie reklamy w zarzadzaniu mala firma na
przykladzie akademiks centrum edukacji..Kalinowski- tomasz bartosz. - innowacyjnosc przedsiebiorstw a
systemy zarzadzania jakoscia .Audit wewnetrzny jako narzedzie doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w
przedsiebiorstwie.Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Analiza fundamentalna w ocenie
konkurencyjnosci spolek gieldowych na podstawie pkn orlen i lotos.Postepowanie rejestrowe w prawie
morskim..Elektroniczne uslugi kredytowe w systemie uslug bankowych na przykladzie mbanku.System
zarzadzania logistycznego na przykladzie firmy anwil s.a..Fundusze unijne jako zrodlo finansowania
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Europejska
konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci w praktyce i standardach polskiego
porzadku prawnego.Kulturowe uwarunkowania systemow administracyjnych - porownanie systemow
administracyjnych wybranych krajow.Rola wizerunku w zarzadzaniu organizacja pozarzadowa na przykladzie
wybranych organizacji..Dzialalnosc wolontariatu w organizacjach pozarzadowych..System zarzadzania
relacjami z klientami w malych i srednich przedsiebiorstwach-technika-metoda i filozofia crm..Fundusze
pomocowe unii europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw w polsce jako czynnik poprawy
konkurecyjnosci.Pisanie prac licencjackich.zrodla dochodow samorzadow terytorialnych i ich ksztaltowanie
sie w latach 2003-2005 na przykladzie gminy koniecpol.Ubezpieczenia grupowe na zycie.Partnerstwo
publiczno prywatne jako czynnik pokonania barier niedoboru srodkow publicznych.System motywacyjny w
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich opole.Debiuty gieldowe. Na
przykladzie debiutu pge s.a. z 2009 roku.Pisanie pracy.Analiza ryzyka i jego dywersyfikacji w funduszach
inwestycyjnych w latach 2007-2011..Analiza gospodarki finansowej gminy kroczyce w latach 2003-2004.Call
center jako nowoczesna forma sprzedazy na przykladzie multimedia polska s.a..Ocena funkcjonowania
systemu ewaluacji funduszy unijnych na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Czynniki konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa na rynku tsl na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Seminarium magisterskie.Klauzula
porzadku publicznego w postepowaniu o uznanie lub wykonanie zagranicznego wyroku
arbitrazowego.Ocena wybranych modeli polityki spolecznej..Zastosowanie biopaliw w polsce i w unii
europejskiej..Szczegolne uprawnienia skarbu panstwa w spolkach kapitalowych w prawie wspolnotowym i
polskim.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rynek nieruchomosci
mieszkaniowych w warszawie w latach 2007 - 2010.Urzadzenia przesylowe - status cywilnoprawny i
sluzebnosc przesylu.praca licencjacka budzet gminy .Stres i wypalenie zawodowe.Zarzadzanie zapasami na
przykladzie firmy mm.Bezrobocie i metody jago zwalczania w gospodarce polskiej w latach 20042009.Elementy pelnej partycypacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w hotelach sieciowych..Dowod z opinii
bieglego w postepowaniu karnym.Ustalanie i przydzielanie rol w zespolach w instytucjach sektora
publicznego.Finansowe narzedzia motywacji pracownikow na przykladzie zespolu szkol ogolnoksztalcacych w
strzelcach opolskich.Wieteska-rostek- malgorzata. Red. - rachunkowosc instrumentow pochodnych a kryzys
finansowy .Postepowanie w sprawach o ubezwlasnowolnienie.Ocena dzialalnosci kredytowej banku na
przykladzie invest - banku s.a..Motywacyjny system wynagradzania jako element marketingu personalnego
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(na przykladzie spoldzielni inwalidow naprzod).Wykorzystanie metod motywacji w zarzadzaniu.Relacje
miedzy prezydentem a rzadem w systemie prlamentarnym (w wybranych panstwach).Projekt techniczny
doskonalenia jakosci produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslowego..Motywowanie pracownikow
na przykladzie przedstawicieli handlowych firmy barwnik sa.praca licencjacka budzet gminy .Promocja uslug
turystycznych na podstawie biura podrozy triada.Stan odurzenia narkotykowego jako przyczyna
przestepstwa.Zarzadzanie personelem w instytucji penitencjarnej na przykladzie aresztu sledczego w
krakowie.Ochrona srodowiska w polsce.Badanie percepcji marek telefonow komorkowych z zastosowaniem
metody skalowania wielowymiarowego.Stres- wypalenie zawodowe oraz empatia u pielegniarek.Wplyw
pracownikow na konkurencyjnosc przedsiebiorstwa.Promocja jako zrodlo komunikacji i informowania o
gminie na przykladzie malopolskich gmin zabno i czorsztyn.Zarzadzanie wiedza i danymi w programie
lojalnosciowym. Casus firmy bp polska sp. Z o.o..Spoleczne- gospodarcze i polityczne aspekty budowy
autostrady w dolinie rospudy.Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw z funduszy
strukturalnych unii europejskiej w perspektywie do 2013r..Polityka kredytowa banku spoldzielczego na
przykladzie banku spoldzielczego w lesnicy..praca licencjacka budzet gminy .Proces restrukturyzacji sluzby
zdrowia na przykladzie wojewodzkiego specjalistycznego zespolu opieki zdrowotnej centrum leczenia chorob
pluc w lodzi.Metody ustalania cen transferowych w przedsiebiorstwach powiazanych na przykladzie spolki
hutchinson poland.Refleksja liberalna w mysli spolecznej aleksandra swietochowskiego i boleslawa
prusa.Mozliwosc finansowania zadan gminy ze srodkow wlasnych na przykladzie gminy
krzeszowice.Przedawnienie zobowiazan podatkowych - charakterystyka i problemy interpretacyjne.Systemy
komunikowania sie jako instrument wplywajacy na precepcje zmian organizacyjnych..Zatrzymanie
procesowe jako srodek przymusu w systemie polskiego prawa.Zwiazek rachunkowosci z controllingiem na
podstawie kopalni wegla kamiennego wujek.Logistyka w strategii rozwoju miasta glowna.Pojecie doboru
pracownikow do organizacji na przykladzie powszechnej kasy oszczednosciowej banku polskiego
s.a..Promocja sprzedazy na przykladzie firmy tabox sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja
wewnetrzna jako element kultury organizacyjnej na przykladzie firmy philips.Prace magisterskie stosunki
miedzynarodowe.Plan marketingowy jako element strategii przedsiebiorstwa..Organizacja transportu
miedzynarodowego na podstawie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Promocja jako element
marketingu-mix na przykladzie grupy maspex wadowice.Rachunkowosc a system informacyjny
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka prawna niemieckiej listy narodowej (
deutsche volksliste ).Ewolucja kompetencji prezydenta w dziedzinie stosunkow miedzynarodowych oraz
obronnosci i bezpieczenstwa panstwa od restytucji urzedu w roku 1989.Fundusze inwestycyjne jako podmiot
rynku kapitalowego.Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa bot
kwb belchatow s.a. w latach 2004-2006.Narzedzia motywowania pracownikow call center.Ekonomiczne
uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych przez szkoly gimnazjalne na terenie miasta opola..Analiza i
ocena narzedzi marketingowych w sektorze uslug bankowych na podstawie kredyt banku.Zdolnosc
kredytowa podmiotu gospodarczego na przykladzie banku pekao s.a..Wplyw organizacji pozarzadowych na
zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie krakowa.Terminalowy dostep do aplikacji..Usluga medyczna
jako specyficzny rodzaj produktu marketingowego na przykladzie niepublicznego zkladu opieki zdrowotnej
przychodnia lekarska w klomnicach.System logistyczny przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie firmy
x.Outplacement funkcji personalnej w procesie racjonalizacji zatrudnienia.Strona i podmioty na prawach
strony w ogolnym postepowaniu administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc panstwa dla
publicznej radiofonii i telewizji w swietle prawa wspolnotowego.Praca licencjacka filologia angielska.Analiza
zastosowanie kodow kreskowych w obsludze procesow logistycznych w firmie hutchinson.Spolecznokulturowe przeslanki zmiany w kierunku organizacji procesowej na przykladzie przedsiebiorstwa
przemyslowego..Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracownikow na przykladzie firmy remontowo budowlanej.Motywacja pracownikow w multikulturowym przedsiebiorstwie turystycznym (na przykladzie
szwajcarskiego biura podrozy holidaycheck).Analiza systemu dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa
x..Pelnomocnik procesowy w sadowym postepowaniu cywilnym.Kierowanie organizacja zajec pozalekcyjnych
w szkole. Rola rozumienia przez nauczycieli znaczenia zajec pozalekcyjnych w wychowaniu szkolnym dla
zaangazowania sie w ich prowadzenie.Czynniki sukcesu relacji outsourcingowych na podstawie branzy
..
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it&t.Efektywnosc szkolen w firmach x- y- z. Analiza porownawcza..praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie wspolczynnika tpm i pamco w zespole kociol - turbina..Pozyskiwanie srodkow unii
europejskiej na finansowanie zadan gminy..Problematyka kosztow logistyki przedsiebiorstwa handlowego metody wyodrebniania i obnizania kosztow.Struktura sadow powszechnych w polsce.Kontrola skarbowa na
tle orzecznictwa sadowego i doktryny.Leasing jako forma finansowania inwestycji
przedsiebiorstw.Konwergencja systemu podatkow posrednich w polsce na tle przepisow unijnych.Rogutanna. Red. - potencjal polskich msp w zakresie absorbowania korzysci integracyjnych .praca licencjacka
budzet gminy .Unijne projekty wspierajace przedsiebiorczosc a rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce..Determinanty jakosci kola lancuchowego wykonanego ze stali..Motywacja pracownikow poprzez
zastosowanie bodzcowmaterialnych i niematerialnych..Infrastruktura transportu a rozwoj lokalny - wplyw
wezla strykow na inwestycje sasiednich gmin.Dzialania marketingowe firmy z branzy uslug
edukacyjnych.Kierowanie organizacja zajec pozalekcyjnych w szkole. Rola rozumienia przez nauczycieli
znaczenia zajec pozalekcyjnych w wychowaniu szkolnym dla zaangazowania sie w ich prowadzenie.Analiza
gminnych inwestycji sfery infrastruktury technicznej na przykladzie gminy pawlow.Marketing relacyjny w
hotelarstwie.Kredytowanie klienta indywidualnego w banku ing..Prace magisterskie gotowe.Porownanie
dzialalnosci inwestycyjnej funduszy emerytalnych i inwestycyjnych na przykladzie otwartego funduszu
emerytalnego i towarzystwa funduszy inwestycyjnych commercial union sa w warszawie.Wdrozenie systemu
zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001 w imi international oddzial ta hydronics w olewinie..Analiza
efektywnosci funduszy inwestycyjnych w sektorze bankowym na przykladzie grupy ing.praca licencjacka
budzet gminy .Kryminalizacja posiadania srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych w
ustawodawstwie polski oraz wybranych krajow unii europejskiej i rosji.Rola rzecznika ubezpieczonych w
polsce.Analiza wydatkow budzetowych na przykladzie powiatu ostroleckiego w latach 2005-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Dyfuzja systemow automatycznej identyfikacji.Finansowanie tworzenia nowego
przedsiebiorstwa.Finasowanie inwestycji komunalnych w gminie kobiele wielkie w latach 20052009.Demokracja atenska i jej instytucje.Podatki dochodowe- jako zrodlo finansowania budzetu
panstwa.Logistyczne strategie doskonalenia procesow obslugi klienta na przykladzie firmy rolmar.Partnerstwo i wspolpraca z panstwami sasiadujacymi przeslanka bezpieczenstwa rp.Republika rzymska
jako doskonaly ustroj mieszany i idea republiki w polskiej mysli politycznej xvi wieku..praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw funduszy venture capital na ksztaltowanie rozwoju przedsiebiorstwa.Ksztaltowanie
jakosci uslug i zadowolenia klienta na przykladzie agencji pracy tymczasowej gi worker.Puslecki- zdzislaw
walenty - polska w warunkach czlonkostwa w unii europejskiej i globalizacji .Koncepcja marketingu w
dzialalnosci banku spoldzielczego pa-co-bank w pabianicach..Doswiadczenia z utrzymania zintegrowanego
systemu iso i haccp w przemysle spozywczym na przykladzie pamapol s.a..Rola funduszy strukturalnych we
wspieraniu malej i sredniej przedsiebiorczosci.Outsourcing jako metoda obnizania kosztow w limar sp. Z
o.o..Praca licencjacka socjologia.Strategia produktu bankowego na podstawie esbanku w
radomsku.Efektywne zaopatrzenie droga do obnizenia kosztow i zwiekszenia konkurencyjnosci
przedsiebiorstwa produkcyjnego.Rola miedzynarodowego funduszu walutowego w zmieniajacym sie
srodowisku finansow miedzynarodowych.Kreowanie nowego produktu na przykladzie przedsiebiorstwa
ceramika tubadzin.Mechanizm dzialania wtornego rynku papierow wartosciowych na przykladzie spolki
ineksu wig20 - kghm polska miedz s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem w firmie
internetowej prowadzacej portal uslugowy.Marketing internetowy- narzedzia i metody.Rola agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w rozwoju obszarow wiejskich na przykladzie biura powiatowego
arimr w powiecie klobuckim.Rola i zadania pracownika socjalnego w instytucjonalnej pomocy spolecznej na
przykladzie miejsko gminnego osrodka pomocy spolecznej w wieliczce.Organizacja wyprawy polarnej na
grenlandie w kontekscie rozwoju turystyki ekstremalnej.Sposoby ograniczania ryzyka walutowego w
transakcjach miedzynarodowych .Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie wojewodztwa..Funkcjonowanie firmy x na rynku uslug logistycznych.praca
licencjacka budzet gminy .Od zwrotu aretycznego w filozofii do jurysprudencji cnot.Wplyw stylu zarzadzania
na efektywnosc podleglych menedzerowi pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Prawo pracownika
do odmowy wykonania pracy niebezpiecznej.Analiza zjawiska narkomanii oraz ewolucja polityki
..
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narkotykowej w kontekscie spoleczno-prawnym w przekroju historycznym.Walory turystyczne i rekreacyjne
gminy wlodowice- na przykladzie skal rzedkowickich..Fehler- wlodzimierz. Red. - bezpieczenstwo w
srodowisku lokalnym .Polityka monetarna unii europejskiej wobec kryzysu finansowego.Srodki transportu w
branzy tsl.Ocena skutkow czynnosci cywilnoprawnych w prawie podatkowym.Podatki jako zrodlo
finansowania budzetu gminy na podstwaie gminy pysznica.Wykorzystanie metod motywacji w
zarzadzaniu.Narzedzia ksztaltowania wynagrodzen i ich wplyw na motywacje pracownikow w firmie ht lancet
sp. Z o.o..Szanse lokalnego sektora uslug rachunkowych dla rozwoju malych biur rachunkowych na
wybranych przykladach.Zadania funduszu gwarantowanych swiadczen pracowniczych i zrodla jego
finansowania.Oferta first minute w turystyce.Specyfika polskiego systemu podatkowego (studium
przypadku:wplyw ulgi prorodzinnej na sytuacje ekonomiczna gospodarstw domowych).Ocena efektywnosci
zarzadzania portfelem inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych w polsce.Oddzialywanie inwestycji
na wizerunek miasta..Pojecie dobr osobistych pracownika.Wplyw podatkow i oplat lokalnych na gospodarke
finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy krzepice w latach 2007 - 2009.Czas
pogardy- droga adolfa hitlera do wladzy..Srodki trwale w regulacji ustawy o rachunkowosci i prawa
podatkowego.Ochrona dobr osobistych w nazwach domen internetowych.Poziom swiadomosci i
oczekiwania pracownikow wzgledem wdrozenia systemu iso 9001:2008 na podstawie gornoslaskiego
centrum medycznego..Czynniki decydujace o jakosci przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych..Piosik- andrzej.
Red. - ksztaltowanie zyskow podmiotow sprawozdawczych w polsce : msr mssf a ustawa o
rachunkowosci.Analiza techniczno – ekonomiczna realizacji wybranych systemow budownictwa
jednorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Sieci komputerowe.praca licencjacka budzet gminy
.Wyludzenia kredytow bankowych.Przygotowanie skazanych do zwolnienienia i powrotu do zycia na wolnosci
na przykladzie aresztu sledczego w kielcach.Wplyw wspolczesnej polityki kulturalnej irlandii na zycie
kulturalne kraju w roku 2009- z uwzglednieniem kultury polskiej. Przyklad artpolonii..Biznes plan- jako
narzadzia pozyskiwania srodkow na przedsiewziecia rozwojowe..Ocena zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa z punktu widzenia banku komercyjnego.Zachowanie i wzmocnienie tozsamosci kulturowej
oraz promocja regionu w programach przeksztalcen miasta na terenie dzielnicy viii krakowa i osiedla
tyniec.Istotnosc wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym na przykladzie osoby fizycznej
prowadzacej dzialalnosc gospodarcza.Dzialalnosc kredytowa i depozytowa bankow..Satysfakcja klientow z
uslug pasazerskiego transportu lotniczego (na przykladzie turkish airlines).Ruch turystyczny polakow i
naplyw turystow zagranicznych do polski na przelomie lat 1996-2005.praca licencjacka budzet gminy
.Funkcjonowanie podatku od czynnosci cywilnoprawnych w polskim systemie podatkowym.Pisanie prac na
zamowienie.Wplyw programow lojalnosciowych na decyzje rynkowe konsumenta.Kania- maria - niemieckie
inwestycje bezposrednie w transformacji polskiej gospodarki w latach 1990-2004 .Zorientowanie na klienta porownanie dzialan marketingowych angencji turystycznych w polsce i wielkiej brytanii.Eichstaedt- krzysztof.
- rola sadu w postepowaniu przygotowawczym a instytucja sedziego sledczego .Uwarunkowania
ekonomiczne dla sytuacji konkurencyjnej w europejskim sektorze tanich linii lotniczych..Polityka wewnatrz
unii europejskij w swietle traktatu amsterdamskiego.praca licencjacka budzet gminy .Cebulski- kamil. myslec jak milionerzy : czyli odpowiedz na pytanie dlaczego biedni biednieja- a bogaci sie.Koszty rzeczowe
uzyskania przychodow w podatkach dochodowych..Gotowe prace dyplomowe.Kontrowersje towarzyszace
efektywnosci fuzji i przejec..Wykorzystanie strategii marketingu-mix na rynku spedycyjnym (na podstawie
firmy schmidt polska).Efekty zastosowania systemu kanban na przykladzie przedsiebiorstwa x..Analiza
skutecznosci programow lojalnosciowych na przykladzie stacji paliw pkn orlen..Ewidencja i wycena
dochodow wlasnych w systemie rachunkowosci szkoly..Zarzadzanie dystrybucja i obsluga klienta na
przykladzie firmy z branzy meblowej.Dobor i ocena pracownikow w aspekcie zarzadzania zasobami ludzkimi
na przykladzie przedsiebiorstwa komunalnego sanikom spolka z o.o. W belchatowie.Oferta kredytowa
bankow dla przedsiebiorstw na podstawie banku polska kasa opieki s.a..Nicinski- kazimierz. - misja w ruinach
babilonu : fakty i dokumenty .Ocena jakosci uslug swiadczonych przez towarzystwo ubezpieczen i
reasekuracji warta s.a. na przykladzie regionu w czestochowie..Przekroczenie granic obrony
koniecznej.Spersonalizowane witryny internetowe- szansa na rozwoj internetu i e-biznesu.Prace
magisterskie licencjackie.Prosocjalna polityka mieszkaniowa panstwa na przykladzie gminy lodz.praca
..
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licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc depozytowa bankow komercyjnych i ryzyko z nia zwiazane na
przykladzie banku pekao s.a. ii oddzial w lowiczu.Specjalne strefy ekonomiczne na przykladzie stref w polsce
i w chinach.praca licencjacka budzet gminy .Metodologia ocen pracowniczych w zarzadzaniu krakowska
spoldzielcza kasa oszczednosciowo kredytowa.Thorz- maciej. Red. - w kierunku sprawnego panstwa :
publiczno-prawne instrumenty ksztaltowania polityki spolecznej.Bezpieczenstwo transakcji
elektronicznych.Analiza systemu logistycznego w malym przedsiebiorstwie produkcyjnym..Wplyw roznic
kulturowych na negocjacje w biznesie..Odwolanie darowizny jako instytucja prawa cywilnego.System
motywacyjny w przedsiebiorstwie (na przykladzie banku pko bp s.a.).Dzialalnosc konsularna na rzecz
obywateli polskich zatrzymanych lub przebywajacych w aresztach.Budowa public relations w malej
organizacji.Metody minimalizacji strat w przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Analiza dochodow i wydatkow
gminy redziny w latach 2001- 2006..Administrowanie przez podmioty niepubliczne.Trouwborst- arie. precautionary rights and duties of states .Bezrobocie w powiecie rawskim 5 lat po akcesji polski do unii
europejskiej.Wolnosc zrzeszania sie na przykladzie stowarzyszen.Pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy
strukturalnych przez organizacje pozarzadowe dzialajace na terenie miasta przemysla.Reklama porownawcza
jako czyn nieuczciwej konkurencji.Wplyw organizacji otoczenia biznesu na wzrost aktywnosci innowacyjnej
przedsiebiorstw malopolski (na przykladzie beutsche bank pbc a.a.).praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Nowe uslugi bankowe na tle tradycyjnych uslug bankowych.Bisztyga- andrzej oddzialywanie europejskiej konwencji praw czlowieka na porzadek prawny zjednoczonego
krolest.Zarzadzanie w sytuacjach kryzysowych na przykladzie przedsiebiorstwa „wawel”.Opodatkowanie
dywidendy w prawie krajowym miedzynarodowym i unijnym.Kupie prace magisterska.Pozycja ustrojowoprawna prezydenta w ustawach konstytucyjnych ii rp.Strategie inwestycyjne na rynku
kapitalowym.Zarzadzanie i administrowanie nieruchomosciami na przykladzie gminy lelow..Strategia
marketingowa uslug turystycznych na przykladzie biura podrozy sun paradise travel.Ryczaltowe formy
opodatkowania dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych..Zarzadzanie kapitalem obrotowym a plynnosc
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie zetkama s.a..Analiza i ocena kondycji finansowej fabryki kotlow
sefako s.a. w latach 2001 - 2005.Nowa umowa kapitalowa. Proces wdrazania w bankach polskich..Zielinskitadeusz j. (1966- ). Red. - prawo i religia .Motywacja placowa – analiza teoretycznych i praktycznych
czynnikow motywacji placowej.Wplywy podatkowe jako glowne zrodlo dochodow wlasnych samorzadu
gminnego.Kreowanie wizerunku firmy na rynku nieruchomosci na przykladzie firmy re/max.Rola
bezposrednich inwestycji zagranicznych w procesach fuzji i przejec w sektorze bankowym w
polsce.Organizacja systemu dystrybucji w firmie veriplast.System rozliczania podatku od towarow i uslug vat
po przystapieniu polski do unii europejskiej na przykladzie ppup poczta polska.Swoboda wypowiedzi w unii
euroipejskiej.Komorowski- jan. - cele przedsiebiorstwa a rozwoj gospodarczy : ujecie behawioralne
.Optymalizacja lancucha dostaw jako metoda tworzenia efektywnej obslugi klienta.Rozwoj sektora hodowli
ogierow sportowych - zaprzegowych. Stado ogierow w boguslawicach.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu
spolek kapitalowych za zaleglosci podatkowe.Transakcja wykupu lewarowanego a zakaz financial assistance
w kontekscie reformy dyrektywy kapitalowej.Wspieranie przedsiebiorczosci jako zadanie publiczne
realizowane przez samorzad terytorialny na przykladzie gminy starachowice.Prac
licencjackich.Zaswiadczenia.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka zrodel finansowania na
przykladzie msp.Podatki dochodowe w rachunkowosci organu podatkowego na przykladzie drugiego urzedu
skarbowego w czestochowie.Doskonalenie jakosci produktu metoda wcm w firmie magneti marelli
suspension systems bielsko-biala..zrodla stresu i wypalenie zawodowe wsrod nauczycieli- na przykladzie
wybranych szkol z gminy zakopane.Internet jako narzedzie edukacyjne dla nauczyciela..Zarzadzanie
produkcja wyrobow o zwiekszonych wymaganiach.Prace licencjackie pielegniarstwo.Roszczenie o zwrot
wywlaszczonej nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Outsorcing
procesu rekrutacji.Wplyw polityki transporowej unii europejskiej na rozwoj miasta i regionu lodzkiego na
przykladzie budowy nowego centrum lodzi.Dobre praktyki spolek notowanych na gpw jako przyklad
pozanormatywnej regulacji corporate governance.Guziejewska- beata. - zewnetrzne zrodla finansowania
samorzadu terytorialnego : teoria a praktyka .Funkcjonowanie infrastruktury drogowej opola i kierunki jej
rozwoju..Rozwoj transportu intermodalnego na podstawie pcc intermodal s.a..Analiza i wdrazanie
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zintegrowanych systemow informatycznych w malych i srednich przedsiebiorstwach.Wybrane prawne formy
finansowania inwestycji spolek z o. O. Z sektora msp.Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajow
podatkowych.Zbior prac magisterskich.Nowoczesny marketing w zarzadzaniu marka na przykladzie brandu
happy kids.Ochrona programow komputerow i ich systemow digital rights management w swietle prawa
autorskiego.Stec- piotr. Red. - wlasnosc intelektualna w przedsiebiorstwie : wybrane problemy prawne i
ekonomiczne .Implementacja metody outsourcingu w przedsiebiorstwie ( na przykladzie firmy xyz )..Hala
warsztatowa z wciagnikiem podwieszonym praca inzynierska budownictwo.Ocena funkcjonowania handlu
elektronicznego w sektorze b2b.Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o logistyke w firmie
ikea.Efekty zarzadzania miedzygminnym zwiazkiem komunikacji pasazerskiej w tarnowskich gorach.Ocena
efektywnosci transakcji przejec na przykladzie przedsiebiorstwa pioma-odlewnia sp.z o.o..Urzedowe
interpretacje przepisow prawa podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka komunalna jako
czynnik podnoszenia jakosci zycia- na przzykladzie gminy tulowice..Wybrane zagadnienia kontratypizacji i
status normatywny tzw. Kontratypow pozaustawowych.Konstrukcja podatku dochodowego od osob
fizycznych w polsce i jego ewolucja.Pozyskiwanie unijnych funduszy strukturalnych na projekty inwestycyjne
w gminie proszkow..Rozwoj marketingowej koncepcji dzialania banku pko bp s.a. na tle bankow
europejskich.Analiza i prognoza wykorzystania srodkow finansowych programu operacyjnego kapital ludzki w
latach 2007-2013.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Efekty wykorzystania
srodkow europejskiego funduszu rozwoju regionalnego unii europejskiej w latach 2004 - 2006 na przykladzie
miasta ozorkow.Prace magisterskie pedagogika.Opodatkowanie spolek kapitalowych podatkiem
dochodowym.Aspekty wspolpracy miedzynarodowej w realizacji projektu inwestycyjnego w pge elektrowni
belchatow.Trudny dialog kosciola wschodniego i zachodniego. Historia i terazniejszosc..Zmiana wizerunku
przedsiebiorstwa jako skuteczne narzedzie zarzadzania strategicznego na przykladzie firmy enion
s.a..Umiejetnosci w sprzedazy jako sposob na sukces handlowy..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Marketingowe i finansowe determinanty spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na
przykladzie firmy l’oreal.Dystrybucja produktow i obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjno - handlowo - uslugowego zdampol.Rola swiadczen rodzinnych jako srodka pomocy w
wychowywaniu dziecka na przykladzie dzialan osrodka pomocy spolecznej w andrychowie.Ocena
skutecznosci sposobow minimalizujacych ryzyko niesplacalnosci pozyczek bankowych na przykladzie banku x
w latach 2004-2008.Zapobieganie przestepczosci nieletnich na terenie gminy kluczbork.Ocena pracy
pracownika i sposoby motywowania w firmie transportowo-spedycyjnej.Restrukturyzacja przedsiebiobiorstw
na przykladzie przedsiebiorstwa komunikacji miejskiej w katowicach.System podatku dochodowego od osob
fizycznych i prawnych w polsce w latach 2004-2008.Systemy informatyczne wspierajace zarzadzanie
magazynowaniem.Aktywne formy zwalczania bezrobocia w powiecie kutnowskim.Dzialalnosc depozytowa
bankow na przykladzie powiatowego banku spoldzielczego w kedzierzynie-kozlu.Czynniki wplywajace na
rozwoj centrow logistycznych w regionie. Na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Polityka zagraniczna unii
europejskiej wobec stanow zjednoczonych..Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktu
interesow.Znaczenie obslugi klienta w zarzadzaniu relacjami z nabywcami w organizacji turystycznej..Venture
capital jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw sektora msp w polsce..Zastosowanie analizy
portfelowej do zarzadzania portfelem inwestycji finansowych.Determinanty wyboru formy i medium reklamy
w oparciu o badania rynku kosmetycznego..Bezrobocie i jego ograniczanie analiza na przykladzie powiatu
lowickiego w latach 1999-2006.praca licencjacka budzet gminy .Czternasty- waldemar. Red. - gospodarka
polski po akcesji do unii europejskiej : wymiar finansowy .Wykonywanie zadan publicznych przez organizacje
spoleczne.Finansowa ocena funkcjonowania zakladu przemyslu bawelnianego frotex s.a. w latach 20002003.Srodki probacyjne w polskim prawie karnym na tle porownawczym..Ewolucja metod analizy finansowej
w gospodarce rynkowej.praca licencjacka budzet gminy .Rola podatkow lokalnych jako zrodla dochodow na
przykladzie gminy aleksandrow w latach 2005-2009.Zarzadzanie wiedza w przedsiebiorstwie
turystycznym.Deregulacja sektora energetycznego zrodlem poprawy konkurencyjnosci przedsiebiorstw na
przykladzie tauron polska energia s.a...Uwarunkowania pozyskiwania i redystrybucji funduszy publicznogminnych na przykladzie gminy siepraw i niedzwiedz.Praktyczne aspekty prezentacji informacji o kapitale
intelektualnym w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej.Infrastrukltura przeplywu informacji na
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przykladzie prof-met kol l. Sasinowski i wspolnicy sp.j..Grochalski- stefan marek. Red. - granice panstwa jako
granice jurysdykcji w unii europejskiej .praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa na przykladzie
firmy metal-fach sp. Z o.o. W latach 2009-2013.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania wdrazania
innowacji produktowych w przedsiebiorstwie przemyslowym..Zastosowanie instrumentow promocji w
hotelu (na przykladzie hotelu pollera).praca licencjacka budzet gminy .Rosja jako dostawca surowcow
energetycznych do polski - dzien dzisiejszy i perspektywy.Inwestycja celu publicznego w swietle regulacji
prawnych procesu inwestycyjno-budowlanego.Podatki dochodowe w polsce oraz niemczech. Analiza
porownawcza..Etyczne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji.Istota i znaczenie analizy
finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa --grotrans w latach 2005-2007..System zarzadzania zasobami
ludzkimi w organizacji.Przywodztwo jako forma sprawnego zarzadzania organizacja na przykladzie
przedsiebiorstwa precyzmet.Role i zadania kierownika w organizacji sportowej na przykladzie
automobilklubow.Strategia rozwoju gminy rzewnie. Cele- realizacja i ocena efektow.Ksztaltowanie
efektywnosci systemu mikro-logistycznego przedsiebiorstwa stykmat..Analiza budzetu samorzadu
tertorialnego na przykladzie gminy kozieglowy w latach 2006-2010.Bankowosc hipoteczna w polsce i w
niemczech..Wolnosci zwiazkowe i ich gwarancje.Strategia rynkowa malej firmy na przykladzie versus &
werset..Eksmisja w postepowaniu cywilnym sadowym..Jak napisac plan pracy licencjackiej.Finansowa ocena
funkcjonowania banku pko bp sa w latach 2002-2006.Ograniczenia dowodu z zeznan
swiadkow.Obywatelstwo europejskie i sytuacja imigrantow muzulmanskich jako obywateli trzeciej
kategorii..Ekonomiczne modele osiagania ugody w sporach cywilnych.praca licencjacka budzet gminy
.Dokument jako srodek dowodowy w postepowaniu cywilnym.Analiza porownawcza systemow podatkowych
polski i ukrainy.Kredyt bankowy jako jedno ze zrodel finansowania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce..Odbiorca. Wrog czy przyjaciel instytucji kultury? Badanie polskich publicznych
instytucji kultury pod katem ich stosunku do odbiorcy na podstawie brytyjskiego programu rzadowego
audience development..Egzekucja obowiazku wydania nieruchomosci- statku albo oproznienia lokalu lub
pomieszczenia.Wplyw rozrachunkow z odbiorcami i dostawcami na plynnosc finansowa na przykladzie firmy
handlowo-uslugowej z branzy informatycznej.Specyfika tresci stosunku pracy nauczyciela akademickiego
mianowanego w uczelni publicznej.Analiza strategii ekspansji na rynek krajowy i rynki zagraniczne podjetej
przez firme alfa s.j..Projekt izolacji i odprowadzenia wody z „zielonego dachu” o powierzchni 300m2. Praca
inzynierska budownictwo.Zasada proporcjonalnosci w prawie zamowien publicznych unii europejskiej.Ocena
systemu motywowania pracownikow w firmie pzu zycie s.a. w plocku.Motywowanie pozafinansowe na
przykladzie malej firmy.Wykorzystanie zarzadzania logistycznego na przykladzie firmy makro cash&carry s.a.
polska.praca licencjacka budzet gminy .Giordano- klaudia. - planowanie zrownowazonego rozwoju gminy w
praktyce .Analiza systemu podatkowego przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Burda- michael c. makroekonomia : podrecznik europejski .Podstawy etyczne wsrod pracownikow firmy produkcyjnej.Rozwoj
spoleczno-ekonomiczny gmin wiejskich (analiza na przykladzie gminy rzewnie).Psychologiczne aspekty
audytu w znormalizowanych systemach zarzadzania..Usprawnienie gospodarki magazynowej oraz transportu
w przedsiebiorstwie dzialajacym na rynku miedzynarodowym.Kosikowski- cezary - finanse i prawo finansowe
unii europejskiej .Wplyw kultury organizacyjnej na zachowania pracownikow prokuratury rejonowej
czestochowa - polnoc w czestochowie..Odpowiedzialnosc ministrow w ii rzeczypospolitej..Ciezar dowodu w
postepowaniu podatkowym.Konferencja sedziow izby karnej i izby wojskowej sadu najwyzszego interpretacja prawa miedzynarodowego i unijnego w sprawach karnych : konferencja sedziow izby.Polityka
konkurencji ue na przykladzie branzy tekstylnej w okresie 2004-2005.Polityka ekonomiczna w wielkiej
brytanii i usa w okresie rzadow margaret thatcher i ronalda reagana.Cel pracy licencjackiej.Ocena sytuacji
przedsiebiorstwa na podstawie sprowozdan finansowych.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na
przykladzie agencji rynku rolnego oddzialu terenowego w opolu.Olech- anna. Red. - przepis na uczestnictwo :
diagnoza partycypacji publicznej w polsce..Prace licencjackie z pedagogiki.Promocja przedsiebiorczosci na
przykladzie placowki sekcji pomocy bezrobotnym gielda pracy - non stop.Stosunki majatkowe miedzy
konkubentami w prawie polskim i francuskim.Proces przeksztalcen przedsiebiorstwa panstwowego polskie
koleje panstwowe w latach 1990 - 2013.Prawo autorskie a internet..Mik- cezary. Oprac. - wspolpraca rady
ministrow z sejmem i senatem w sprawach zwiazanych z czlonkostwem rzeczypos.Zastosowanie
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budzetowania kosztow dzialan na przykladzie oddzialu reumatologicznego samodzielnego szpitala
wojewodzkiego w piotrkowie trybunalskim.Przebieg postepowania przed sadem polubownym.Etyka
bieglego rewidenta a wprowadzanie ladu korporacyjnego w kontekscie sytemow nadzoru i kontroli
sprawozdan finansowych.Kultura zydowska w polsce: losy- pamiec- wspolczesne formy obecnosci.praca
licencjacka budzet gminy .Mediacja gospodarcza.Pisanie prac magisterskich.Zarzadzanie elementami kultury
organizacyjnej w instytucjach publicznych wojewodztwa malopolskiego.Rozwoj handlu na terenie powiatu
oleskiego..Strategie budowania marki w internecie..Ocena funkcjonowania ochotniczych strazy pozarnych w
gminie wielun..Administracyjnoprawna problematyka koncesji.Rola i funkcje urzedow pracy w aktywizacji
zatrudnienia.Zarys problematyki wykonywania kary pozbawienia wolnosci w irlandii..Zarzadzenie
personelem - zatrudnianie pracownikow przez agencje pracy tymczasowej..Dzialania promocyjne wladz
samorzadowych na rzecz turystyki w regionie na przykladzie miasta lodzi.Prawna ochrona zabytkow
nieruchomych.Polityka rozwoju lokalnego w swietle wykonania strategii rozwoju gminy przykona.Obciazenia
podatkowe osob fizycznych w transakcjach majatkowych.Zasada rownego traktowania i niedyskryminacji w
zatrudnieniu jako podstawowa zasada prawa pracy..Marketing audiowizualnych uslug medialnych w
internecie na przykladzie telewizji internetowej ipla firmy redefine.Dzialanie sadu ex officio w sprawie
zawierajacej elementy prawa unijnego.Analiza finansowa jako zrodlo informacji o kondycji podmiotu na
przykladzie ing bank slaski s.a..Jakosc napraw obiektow technicznych przy wspomaganiu komputerowym na
przykladzie huty bankowa sp. Z.o.o..Analiza projektow zwiazanych z dzialalnoscia edukacyjna w ramach
dzialania 9.1 programu operacyjnego kapital ludzki.Oleksiewicz- izabela. Red. - ochrona praw jednostki a
bezpieczenstwo panstwa .Rola zintegrowanego systemu ochrony w logistyce magazynowej.Analiza kondycji
ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa laboratorium spawalnicze gamma-montex sp. Zo.o. W latach
2004-2008.Etyczne aspekty i wplyw dopingu na wizerunek sportowca w sporcie zawodowym.Instytucje
transferu technologii na przykladzie wybranych krajow.Eksperyment medyczny jako okolicznosc wylaczajaca
bezprawnosc.Zlece napisanie pracy.Szanse rozwoju multi level marketingu w dobie wellness.praca
licencjacka budzet gminy .Patologie wsrod nieletnich.Organizacja sadownictwa powszechnego w polsce
.Zarzuty apelacji a podstawy rewizji.Struktura i zadania komisji nadzoru finansowego jako organu nadzoru
nad rynkiem finansowym.Instrumenty finansowe w zarzadzaniu plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie edukacja romow w polsce.Napisze prace licencjacka.Wysokosc
zadoscuczynienia za szkode niemajatkowa.Swadzba- stanislaw - integracja i globalizacja a system
gospodarczy : konsekwencje dla polski .Finansowanie partii politycznych w polsce na przykladzie platformy
obywatelskiej rp..Analiza efektywnosci finansowej w firmie scrapena s.a. jako element analizy
ekonomicznej.Kara bezwzglednego pozbawienia wolnosci.Analiza udzialu kosztow pracy w kosztach malych i
srednich przedsiebiorstw.Rynek papierow wartosciowych - jako zrodlo pozyskiwania kapitalu dla
przedsiebiorstw.Gospodarstwa domowe na rynkach finansowych.Filipiak- beata (1967- ). Red. - system
finansowy a rozwoj gospodarczy : szanse i zagrozenia .praca licencjacka budzet gminy .Srodki trwale i
amortyzacja..Weryfikacja modelu michaela leitera zaleznosci wystepujacych miedzy wypaleniem
zawodowym a niedostosowaniem do pracy w grupie zawodowej policjantow.Pisanie prac licencjackich
ogloszenia.Zarzadzanie ryzykiem na przykladzie banku spoldzielczego ziemi lowickiej w lowiczu..Aktywne
formy przeciwdzialania bezrobociu i ich efektywnosc na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy
w nysie..Pozycja komendanta glownego w polsce w latach 1919-1990.Wydatki budzetu gminy na przykladzie
gminy opoczno w latach 2005-2009.Udzial w zwiazku przestepczym w prawie polskim. Udzial w zwiazku
przestepczym o charakterze mafijnym w prawie wloskim. Celowosc kryminalizacji..praca licencjacka budzet
gminy .Rola controllingu w optymalizacji kosztow w przedsiebiorstwie.Problematyka kary smierci w polskich
kodeksach karnych xx wieku.Wplyw czynnikow szkodliwych i uciazliwych na ogolny poziom bezpieczenstwa
pracy wybranego przedsiebiorstwa przemyslu metalowego..Wynik finansowy jako kryterium efektywnosci
dzialania gminnej spoldzielni samopomoc chlopska we wladyslawowie.Rola i zadania centrum
dystrybucyjnego na przykladzie centrum dystrybucyjnego kaufland..Czynniki motywacyjne pracownikowjako element zarzadzania przedsiebiorstwem trw polska sp. Z o.o. W czestochowie.Reforma ubezpieczen
spolecznych a poziom kapitalu emerytalnego.Projekt konstrukcji restauracji w zabudowie zwartej praca
inzynierska budownictwo.Machowicz- kinga. Red. - newralgiczne aspekty wspolczesnych relacji miedzy
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czlowiekiem a biznesem .Analiza budzetow lokalnych na podstawie gminy uchane..Sytuacja prawna
pracownika-rodzica..Kryminologiczne aspekty naduzywania alkoholu przez kobiety.Polityka pieniezna banku
centralnego - analiza na przykladzie narodowego banku polskiego w latach 2004-2006.Strategiczne
uwarunkowania dzialalnosci poczty polskiej.Analiza gospodarki finansowej samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy pilica w latach 2006-2010.Przestrzenne zroznicowanie zrownowazonego rozwoju polski w
ujeciu dynamicznym w latach 2003 - 2007..Przedawnienie roszczen w polskim kodeksie cywilnym .praca
licencjacka budzet gminy .Pisanie prac dyplomowych cennik.praca licencjacka budzet gminy .Analiza jakosci
systemow szkolen w biznesie turystycznym.Pomoc spoleczna i jej skutecznosc w zwalczaniu bezrobocia w
latach 2005-2010..praca licencjacka budzet gminy .Prawne regulacje i zasady funkcjonowania skladow
celnych..Zarzad w spolce partnerskiej.System crm jako metoda budowania partnerskich relacji z
klientem.Konspekt pracy licencjackiej.Formy wspierania przedsiebiorczosci w wojewodztwie lodzkim na
przykladzie gminy kutno.Egzekucja z udzialu w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Funkcja logistyki
dystrybucji w przedsiebiorstwie.Negocjacje jako forma rozwiazywania konfliktow.Analiza kapitalu
pracujacego w firmie malej (na przykladzie).Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode wyrzadzona
pracodawcy w mieniu niepowierzonym.Negocjacje umow zakupu towarow na przykladzie firmy hydrosolar
sp. Z o.o. Spolka komandytowa.Ochrona dobr osobistych osoby prawnej.praca licencjacka budzet gminy
.Realizacja polityki spolecznej na przykladzie gminy x.Emisja warrantow subskrypcyjnych inkorporujacych
prawo do objecia akcji.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Marketing spolecznie
odpowiedzialny - atrybutem wspolczesnego biznesu.Wlasnosc nieruchomosci jako skladnik majatku
wspolnego malzonkow.Funkcjonowanie systemu informatycznego cepik w urzedzie miasta
czestochowy.Droga do pozyskiwania funduszy z unii europejskiej na lata 2004-2006 przez jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy gostynin.Polski rynek uslug pocztowych w aspekcie
czlonkostwa polski w unii europejskiej.Marketing internetowy i jego wplyw na postawy
konsumenckie..Dochody podatkowe budzetu gminy na przykladzie gminy strzelce opolskie..Czynnosci
operacyjno-rozpoznawcze.Teoria i praktyka instytucji wywlaszczania nieruchomosci w polsce.Urlopy
pracownicze zwiazane z wypelnianiem obowiazkow rodzicielskich.Reklama jako narzedzie komunikacji z
potencjalnym klientem na podstawie aboz sp. Zo.o. W czestochowa.Analiza doboru zurawia montazowego
na przykladzie budowy hali warsztatowo-magazynowej. Praca inzynierska budownictwo.System oceniania
pracownikow jako narzedzie zarzadzania kompetencjami na przykladzie lukas banku s.a..Wplyw naturalnych
klesk zywiolowych oraz terroryzmu na miedzynarodowy ruch turystyczny..Czynnosci niecierpiace
zwloki.Ocena urzedu miasta krakowa za pomoca metody caf.Odrebna wlasnosc obiektow budowlanych w
swietle rzadowego projektu zalozen projektu ustawy o odrebnej wlasnosci obiektow budowlanych z dnia 3
listopada 2010 r..Kryminalistyczne aspekty przestepstw telekomunikacyjnych.Uchylenie sie od skutkow
wyroku arbitrazowego w prawie rzymskim.Obsluga kredytowa malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie banku spoldzielczego rzemiosla w sulkowicach.Proces pozyskiwania pracownikow w obiektach
spa & wellness na przykladzie hotelu malinowy zdroj.praca licencjacka budzet gminy .Nowe formy
inwestowania na polskim rynku - fundusz hedgingowy superfund.Kampanie reklamowe na rynku napojow
na przykladzie marki coca- cola.Leasing jako jedna z form finansowania sektora msp.Rola samorzadu
terytorialnego w zarzadzaniu bezpieczenstwem miasta na przykladzie krakowa..Wiedza jako innowacyjny
zasob strategicznego zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Targi jako narzedzie
promocji.Odpowiedzialnosc za zaleglosci podatkowe spolek kapitalowych w swietle art. 116 ordynacji
podatkowej.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa transportowego..Ustawa o podatku od
towarow i uslug a regulacje vi dyrektywy ue: procedury rozliczania podatku w obszarze eksportu towarow na
wybranym przykladzie.Wykorzystanie internetu jako nosnika reklam koncernu coca-cola.Zaklad ubezpieczen
spolecznych jako jednostka organizacyjna ubezpieczen spolecznych po przeprowadzeniu reformy
ubezpieczen.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa i kompetencje prezydenta rp.Rola zakresu
czynnosci w umownym stosunku pracy.Sadownictwo polubowne.Znaczenie rekrutacji i selekcji personelu w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie badan w urzedzie skarbowym w strzelcach
opolskich)..Sluzebnosc przesylu.Rekrutacja i adaptacja pracownikow w firmie produkcyjnej i uslugowej na
przykladzie gomma czestochowa i oksir koniecpol.Materialnoprawne przeslanki wszczecia postepowania
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upadlosciowego.zagadnienia wybrane..Strategia rozwoju transportu z punktu widzenia miasta suwalki.praca
licencjacka budzet gminy .Samobojstwo jako element ryzyka w ubezpieczeniach zyciowych.Mlodociani i
nieletni zabojcy na terenie wojewodztwa opolskiego w latach 2005-2011.Fundusze strukturalne jako
zewnetrzne zrodlo finansowania sektora msp w polsce.Efektywnosc systemu naboru kadrowego w poczcie
polskiej.Klak- czeslaw pawel. - skarga na przewleklosc postepowania karnego a europejska konwencja o
ochronie praw czlowiek.Nowoczesny sprzedawca osobisty na przykladzie sieci mcdonald s.Zarzadznie
profilaktycznymi zadaniami szkoly.Analiza i ocena przeksztalcenia jednostki budzetowej w spolke handlowa
na przykladzie zakladu wodociagow i kanalizacji w andrychowie.Zasady przewodnie statusu jednostki..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza strategiczna jako narzedzie wspomagajace podejmowanie decyzji
rozwojowych przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne aspekty emisji zanieczyszczen
do srodowiska..Rola funduszy unijnych w zarzadzaniu rozwojem lokalnym na przykladzie gminy tuchow.praca
licencjacka budzet gminy .Dojrzalosc podejscia procesowego w systemie zarzadzania jakoscia.praca
licencjacka budzet gminy .Sankcje podatkowe jako sposob przeciwdzialania uchylaniu sie od
opodatkowania.praca licencjacka budzet gminy .Unijne fundusze strukturalne i ich rola w niwelowaniu
dysproporcji.Pisanie prac lublin.zrodla- tworzenie i selekcja pomyslow na nowe produkty.Zbior prac
magisterskich.Rola i zadania posrednika na rynku nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Naduzycie
prawa glosu w spolce z o.o. I spolce akcyjnej. Z uwzglednieniem analizy porownawczej konstrukcji naduzycia
prawa glosu w systemie francuskim.Naduzywanie pozycji dominujacej przez gminy na lokalnych rynkach
uslug komunalnych..System podatku dochodowego od osob fizycznych i prawnych w polsce w latach 20042008.Uzupelnienie orzeczenia sadowego w procesie.Szkolenia pracownikow i bezrobotnych w urzedzie pracy
w belchatowie.Wplyw parametrow finansowych na wartosc opcji..praca licencjacka budzet gminy .Barwieslaw - sytuacja prawno-polityczna ministrow kultow w meksyku .Fundusze europejskie jako jedno z
glownych zrodel finansowania inwestycji samorzadow na przykladzie gminy sniadowo.praca licencjacka
budzet gminy .Kreowanie wizerunku publicznej instytucji kultury na przykladzie opery krakowskiej.Stan i
mozliwosci rozwoju turyki rowerowej w wojewodztwie opolskim..Cel pracy magisterskiej.Promocja jako
element marketingu-mix w dzialaniach firm motoryzacyjnych.Projekt termomodernizacji wybranego
budynku praca inzynierska budownictwo.Fundusz socjalny w rachunkowosci jednostki budzetowej na
przykladzie zespolu szkol nr 1 w klobucku.Ocena skutecznosci zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w
bankach na przykladzie banku spoldzielczego we wloszczowie.System wynagrodzen pracownikow na
przykladzie przedsiebiorstwa energetyka cieplna opolszczyzny sa w opolu..Zarzadzanie zasobami ludzkimi na
podstawieokregowego przedsiebiorstwa geodezyjno-kartograficznego spolka z o.o. w opolu..Traktowanie
osob pozbawionych wolnosci w swietle standardow europejskiego komitetu ds. Zapobiegania torturom oraz
nieludzkiemu lub ponizajacemu traktowaniu albo karaniu.Ochrona konsumentow na gruncie polskiego
prawa..Public relations a kreowanie wizerunku gwiazd sportu.Marketing dzialalnosci bankowej na
przykladzie pko bp s.a. oddzial i w lodzi.Zarzadzanie transportem w przedsiebiorstwie.Ryzyko w
kredytowaniu ludnosci.Jakosc napraw obiektow technicznych przy wspomaganiu komputerowym na
przykladzie huty bankowa sp. Z.o.o..praca licencjacka budzet gminy .Cesja globalna w prawie
polskim.Obrona konieczna praca magisterska.Motywacyjna funkcja plac- nowoczesne systemy
wynagrodzen.Technologie informatyczne wykorzystywane w logistyce..Wplyw reklamy kosmetykow na
decyzje zakupowe kobiet.Obrot srodkami odurzajacymi i substancjami psychotropowymi w swietle art. 56
u.p.n..Waznosc czynnosci prawnych spolek kapitalowych.Zasada koncentracji w polskim postepowaniu
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Wylaczenia w zakresie udzielania prawa ochronnego na znak
towarowy.Zarzadzanie lancuchem dostaw w firmie x..Uslugi detektywistyczne i ochroniarskie.Znaczenie kadr
w ksztaltowaniu uslug w krakowskich hostelach.Jezyk totalitaryzmu w odniesieniu do faszyzmu
niemieckiego.Etyka i odpowiedzialnosc spoleczna marketingu na przykladzie przekazow informacyjnych
oddzialujacych na podswiadomosc.Aborcja w ujeciu prawnokarnym i kryminologicznym.Migracje ludnosci w
gminie pawlowiczki w latach 2004-2009..Pisanie prac ogloszenia.Zintegrowany system zarzadzania jakoscia
na przykladzie zakladow gorniczo-metalowych zebiec s.a. w zebcu..Rozwody jako racjonalne decyzje
ekonomiczne na tle wahan koninktury.Efekty akcesji z unia europejska na przykladzie zakladu
energetycznego lodz - teren s.a..Pisanie prac licencjackich po angielsku.Technologia realizacji nawierzchni z
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prasowanej kostki brukowej i ekonomika mechanizacji prac praca inzynierska budownictwo.Wybrane aspekty
procesu decyzyjnego sedziego a opinia bieglych psychiatrow w postepowaniu karnym.Kryminalistyczne
aspekty kanibalizmu..Podpis elektroniczny - konstrukcja- istota prawna i zastosowanie w administracji
publicznej.Ocena funkcjonowania systemu motywowania pracownikow w wybranej firmy xxx.Warunki
realizacji celow wykonywania kary pozbawienia wolnosci.Prawo do pracy w bezpiecznych warunkach a prace
w firmie utylizacji azbestu.Ewolucja systemu bankowego w polsce po 1989 roku..Budowanie wizerunku firmy
na podstawie relacji z klientami.Rola podatkow lokalnych w finansowaniu zadan gminy krasnosielc.Umowa
sponsoringu i jej zastosowanie w sporcie.Rola audytu wewnetrznego w dzialalnosci kredytowej banku
xyz.Ryzyko inwestowania w nieruchomosci na przykladzie mosir - u w myszkowie.Mozliwosci
przeciwdzialania zjawisku bezrobocia w polsce w kontekscie czlonkostwa w unii europejskiej.Rezerwy na
odroczony podatek dochodowy jako szczegolna kategoria rezerw w polskim prawie
bilansowym.Ksztaltowanie stosunkow unii europejskiej ze stanami zjednoczonymi. Rywalizacja czy
wspolpraca?.Analiza systemu dystrybucji koksu na przykladzie koksowni zdzieszowice.Analiza finansowa
dzialalnosci spolki apator s.a..Elastyczne formy zatrudnienia praca magisterska.Polscy emigranci w irlandii:
analiza procesow adaptacji kulturowej na podstawie ukazujacych sie w irlandii publikacji
prasowych.Kosikowski- cezary - finanse i prawo finansowe unii europejskiej .Zakup kontrolowany jako
czynnosc operacyjno-rozpoznawcza .Ekonomiczno-spoleczne aspekty poakcesyjnych migracji zewnetrznych
na przykladzie miejscowosci gluszyna..System elektronicznej wymiany danych jako wsparcie procesow
logistycznych w przedsiebiorstwie.Zasady pisania prac dyplomowych.Restrukturyzacja i perspektywy rozwoju
kopaln wegla brunatnego w polsce na przykladzie kopalni wegla brunatnego belchatow s.a..Ciosek- ireneusz.
- znaczenie samorzadu terytorialnego w zyciu lokalnych spolecznosci wojewodztwa kieleckiego w.praca
licencjacka budzet gminy .Strategia motywacyjna jako instrument ksztaltowania efektywnosci pracy.Analiza
finansowa budzetu samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy panki w latach 2007-2011.Finansowanie
deficytu budzetu panstwa .Preferencje nabywcow nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie
czestochowy.Uczestnictwo jednego z malzonkow w spolce jawnej.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Srodki egzekucyjne naleznosci pienieznych.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Mediacja - alternatywne rozwiazywanie sporow na gruncie polskiego
postepowania cywilnego.Budzet miasta i gminy zdzieszowice w latach 2005-2007.Rola analizy rachunku
przeplywow pienieznych w zarzadzaniu firma.Regulacje antykorupcyjne w polskim prawodawstwie- jako
przejaw ograniczenia zasady wolnosci dzialalnosci gospodarczej.Srodki odwolawcze stosowane w
systematyce zamowien publicznych.Specyfika problemu ochrony zabytkow w polsce..Waligorski- michal a. koncesje na dzialalnosc gospodarcza w prawie polskim .Finansowanie sfery socjalnej z funduszy unii
europejskiej na przykladzie programu wszyscy rowni.Przestepczosc zorganizowana i prawne formy reakcji na
nia.Analiza komperatywna pozycji banku na rynku finansowym /bre banku s.a. oraz bz wbk s.a./.Rozwoj
instrumentow bankowosci elektronicznej w polsce.Analiza porownawcza stron www wybranych teatrow w
polsce.System zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy agros nova sp. Z o. O..Efektywne zarzadzanie
zespolami pracowniczymi na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa spedycyjnologistycznego..Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi w gminie szczekociny.Instrumenty
promocji lokalnego produktu turystycznego..Analiza glownych zrodel dochodow wlasnych gminy na
przykladzie gmin powiatu klobuckiego w latach 2001 - 2005.Motywowanie pracownikow na przykladzie
kopalni kwb adamow s.a. w turku.Nesterowicz- miroslaw (1942- ). Red. - odpowiedzialnosc biur podrozy a
ochrona klientow w prawie polskim i unii europejskiej .Analiza budzetu gminy ostroleka w latach 20072009.Budzetowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa w podejsciu tradycyjnym i nowoczesnym.Wplywy
napoleonskie na ksztaltowanie sie administracji w polsce..Kara smierci w polsce i wybranych panstwach od
czasow najdawniejszych do konca xvi wieku.Wplyw uwarunkowan materialowych obrabianych detali na
bezpieczenstwo pracy na stanowiskach obrabiarek skrawajacych do metali..Praca magisterska pisanie.Tematy
prac magisterskich.Podmioty uprawnione z tytulu praw autorskich do prac magisterskich i
doktorskich..Wypadkowosc w szkolach i placowkach oswiatowych a kultura organizacji i bezpieczenstwa
pracy.Czynniki wplywajace na wynik finansowy firmy na przykladzie zbs konsbud.Zastosowanie technologii
rapid prototyping w branzy jubilerskiej..Zarzadzanie programami unijnymi w rozwoju gminy
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olecko.Gospodarka finansowa jednostek budzetowych na przykladzie centralnej szkoly panstwowej strazy
pozarnej w czestochowie.Rozumienie dobra dziecka przez dyrektorow- nauczycieli i rodzicow- a zarzadzanie
przedszkolem..Koszty przedsiebiorstwa jako przedmiot badan analitycznych na przykladzie odlewnie polskie
s.a..Merchandising jako koncepcja wzrostu efektywnosci sprzedazy.Proces doboru pracownikow (na
przykladzie sluzby cywilnej).Pierwsze konstytucje. Konstytucja stanow zjednoczonych ameryki polnocnej
1787 i konstytucja 3 maja 1791 r..Kredyty preferencyjne na dzialalnosc rolnicza.Respektowanie zasady
neutralnosci przez ustawe o podatku od towarow i uslug.Sytuacja finansowa uczelni wyzszych na przykladzie
uniwersytetu opolskiego i politechniki opolskiej..Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa
swietokrzyskiego w okresie 2000-2005..Zarzadzanie zmianami organizacyjnymi w przedszkolach.Anthonyscott d. - przez innowacje do wzrostu : jak wprowadzic innowacje przelomowa .praca licencjacka budzet
gminy .Konstytucyjno-prawne aspekty akcji wyborczej solidarnosc.Zarzadzanie zespolami pracowniczymi w
branzy meblarskiej na przykladzie firmy kler s.a. oraz innych zakladow stolarskich funkcjonujacych w
dobrodzieniu.Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych branzy
telekominikacyjnej. Analiza ekonomiczna..Integracja systemow zarzadzania jakoscia w aspekcie zapewnienia
jakosci zdrowotnej zywnosci na przykladzie wybranej firmy.Budzet powiatu bialostockiego jako instrument
rozwoju lokalnego .praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie sie zbrodni ludobojstwa w doktrynie i
prawie karnym.Przeslanki i kierunki restrukturyzacji naprawczej w przedsiebiorstwie.Analiza instrumentow
sterowania ryzykiem kredytowym w banku spoldzielczym w konopiskach w latach 2005 - 2009.Podatek
dochodowy od osob prawnych jako element konkurencji podatkowej na rynku europejskim..Zarzadzanie
kompetencjami w banku komercyjnym.Instytucja franchisingu w polsce i na swiecie.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku komercyjnego..Wykorzystanie zasad domu produkcyjnego toyota w przedsiebiorstwie
meblarskim..Procesy decyzyjne w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Specjalizacja technologiczna malej firmy
budowlanej z przykladem dzialalnosci zakladu budowlanego praca inzynierska budownictwo.Wplyw
dochodow wlasnych i zrodel obcych na gospodarke finansowa gminy gluchow w latach 2005-2008.Doktryna
polityczno-prawna polibiusza.Projakosciowa restrukturyzacja zarzadzania procesami sprzedazy w
przedsiebiorstwie handlowym..Ocena efektywnosci finansowej inwestycji rzeczowych na przykladzie
przedsiebiorstwa spedimpex sp. Z o.o..Znaczenie systemu motywacji w organizacji na podstawie badan w
call center inter galactica..Egzekucja obowiazku oproznienia lokalu.Pisanie prac inzynierskich.praca
licencjacka budzet gminy .Psychometryczne kryteria w stosowaniu metod doboru zawodowego.Komunikacja
jako jeden z podstawowych czynnikow prawidlowego zarzadzania firma.Zarzadzanie zbiorczym ryzykiem
kredytowym w banku komercyjnym (na przykladzie pko bp s.a.).Podatek od towarow i uslog jako zrodlo
dochodow budzetu panstwa na przykladzie urzedu skarbowego w sieradzu.Wykorzystanie oscylatora rsi do
konstrukcji strategii inwestycyjnych w warunkach polskiego rynku kapitalowego.System ubezpieczen
spolecznych w polsce..Prace magisterskie z pielegniarstwa.Fundusze inwestycyjne w polsce-jako sposob
oszczedzania przez osoby fizyczne.Wplyw inspekcji transportu drogowego na poprawe bezpieczenstwa
uzytkownikow ruchu drogowego..Dochody i wydatki gminy z uwzglednieniem srodkow unii europejskiej na
przykladzie gminy krzynowloga mala.Chroniczny deficyt snu i jego konsekwencje w grupie pracujacych osob
w sektorze finansowym..Analiza finansowa i jej znaczenie w zarzadzaniu w przedsiebiorstwie
przemyslowym..Tajemnica bankowa - ujawnienie danych klienta przez banki.Geneza i struktura kongresu
stanow zjednoczonych ameryki..Praca licencjacka bezrobocie.Analiza potencjalu strategicznego jednostki
terytorialnej na podstawie powiatu strzeleckiego.Promocja dialogu miedzykulturowego na przykladzie
dzialalnosci fundacji pogranicze i osrodka „pogranicze – sztuk- kultur- narodow” w sejnach.Metody oceny i
ograniczania ryzyka przedsiewziec inwestycyjnych na przykladzie jurajskiej spoldzielni pracy.Styl zarzadzania
dyrektora szkoly a dzialalnosc samorzadu uczniowskiego.Regionalny program operacyjny jako instrument
polityki regionalnej w wojewodztwie opolskim.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej
firmy.Proces zakladania przedsiebiorstwa. Aspekty prawno - organizacyjne na przykladzie branzy
transportowej..Poziom rozwiazan ergonomicznych w trakcie wykonywania prac brukarskich na przykladzie
przedsiebiorstwa marmadex.Uchodzcy- status prawny uchodzcy w polsce po 1990 roku.Testy psychologiczne
w procesie rekrutacji i selekcji.Ocena kredytu hipotecznego w polsce na przykladzie ing banku
slaskiego.Marketingowa obsluga indywidualnego klienta na przykladzie p.b.h. prembud.Analiza finansowa
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spolki kapitalowej na przykladzie uniqa towarzystwo ubezpieczen s.a. za lata 2003-2005.Praca magisterska
licencjacka.Cywilnoprawna ochrona korespondencji.Prawne zasady dzialalnosci
ubezpieczeniowej.Bezrobocie w okresie kryzysu finansowego w polsce na przykladzie powiatu
brzeskiego.Zatrudnienie cudzoziemcow na terenie rzeczypospolitej polskiej.Wykorzystanie nowoczesnych
metod zarzadzania na przykladzie archiwum panstwowego m. St. Warszawy.Amortyzacja w swietle
wymogow prawa bilansowego i prawa podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug
telekomunikacji polskiej s.a. na przykladzie uslugi isdn.Zmiany w strukturze i jakosci portfela kredytowego
bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w zawadzkiem..praca licencjacka budzet gminy
.Rynek kontraktow futures w polsce. Zastosowanie strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach
gieldowych.Szkolenia jako skladnik zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego w
ozorkowie.Ewolucja sprawozdawczosci przeplywow pienieznych na polskiej gieldzie papierow
wartosciowych.Przebieg kariery zawodowej nauczyciela.System ustrojowy i instytucjonalny unii europejskiej
w pbliczu reform dokonanych przez traktat z lizbony..Problemy wyceny w procesach fuzji i przejec.Wplyw
wewnetrznych i zewnetrznych zrodel finansowania na gospodarke gminy kleszczow.Zniesienie
wspolwlasnosci.Szablon pracy licencjackiej.Bankowosc elektroniczna na przykladzie banku pko bp.Kambakibatshi- marcel. - proces reformowania i dostosowywania polskiego sektora finansow publicznych do
standardow unii.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane zagadnienia instytucji obszaru specjalnego w
nauce prawa administracyjnego..Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem uslug turystycznych.Komisja
nadzoru finansowego jako organ nadzorczy nad rynkiem kapitalowym w polsce.Cieslak- marek. - podejscie
etyczne w rachunkowosci a jakosc sprawozdan finansowych .Analiza dochodow i wydatkow budzetowych
gminy myszkow w latach 2006 -2010.Wykorzystanie wspolczynnika tpm i pamco w autoryzowanej stacji
obslugi..Tematy prac magisterskich prawo.Znaczenie centrow logistycznych dla gospodarki..Zabezpieczenia
spoleczne w unii europejskiej jako szczegolna forma realizacji wolnosci przeplywu prawcownikow - obywateli
ue.Zarzadzanie wiedza w procesie dzialalnosci przedsiebiorstwa.Problemy stosowania tymczasowego
aresztowania w polskiej procedurze karnej..Kowalewski- eugeniusz (prawnik). Red. - o potrzebie polskiego
kodeksu ubezpieczen = the need for implementing a polish insurance code .Przedmiotowy zakres
stosowania wybranych ustawowych praw pierwokupu.Nowy produkt w strategii marketingowej
przedsiebiorstwa wkret-met.Zaskarzanie i charakter sankcji wobec wadliwych uchwal zgromadzen spolek
kapitalowych.Eutanazja a granice dopuszczalnej interwencji lekarskiej.Ustalanie i przydzielanie rol w
zespolach w instytucjach sektora publicznego.praca licencjacka budzet gminy .Porownanie relacyjnych
systemow zarzadzania baza danych – mysql i oracle.Koszt pracy licencjackiej.Ocena systemu motywowania
do pracy w przedsiebiorstwie bis multiserwis sp. Z o.o..Emisja akcji jako narzedzie zmiany struktury
kapitalow na przykladzie spolki dolnoslaskie surowce skalne s.a..praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako
zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej w polsce - aspekty ksiegowe i podatkowe.Bankowy papier
wartosciowy a obligacja.Rozliczenie podatku dochodowego od osob fizycznych na przykladzie gminy osjakow
w latach 2007 - 2009.Kredytowanie osob fizycznych przez bank pko bp.Kreowanie marki w
internecie.Swiatkowski- andrzej marian - praktyczne problemy prawa pracy w orzecznictwie : glosy prof. A.
M. Swiatkowskiego .Pozycja wierzyciela w egzekucji swiadczen pienieznych.Wplyw reklamy telewizyjnej na
dzieci a wybory konsumenckie ich rodzicow (na przykladzie uczniow szkoly podstawowej im. Jana pawla ii w
bednarach i ich rodzicow).Innowacyjnosc w przemysle motoryzacyjnej na przykladzie firmy atm
mikoda..praca licencjacka budzet gminy .Alternatywne zrodla energii stosowane w budownictwie jedno- i
wielorodzinnym. Praca inzynierska budownictwo.Zastosowanie systemow magazynowych w pgf
s.a..Dzialalnosc bankow hipotecznych w polsce w latach 2007-2010.Wybrane zagadnienia czasu pracy lekarzy
po 1 stycznia 2008 r. Na tle przepisow znowelizowanej ustawy o zakladach opieki zdrowotnej- w aspekcie
orzecznictwa europejskiego.Postepowanie odrebne w sprawach malzenskich.zrodla finansowania
dzialalnosci inwestycyjnej w spolce akcyjnej na przykladzie fabryki dywanow weltom s.a..Rozrachunki z
kotrahentami w dzialalnosci gospodarczej na przykladzie hurtowni x.Odpowiedzialnosc za produkt
niebezpieczny w swietle przepisow k.c..Zarzadzanie marketingowe przedsiebiorstwem handlowym. Studium
przypadku cukiernia pokusa s.c. Bozena borowska & marta raczka.Gospodarowanie aktywami trwalymi w
jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poczesna.Jak sie pisze prace licencjacka.Waznosc
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czynnosci prawnych spolek kapitalowych.Zarzadzanie bezpieczenstwem uczniow..Wplyw manipulacji w
reklamie telewizyjnej na dzieci.Odrebnosci postepowania w sprawach z oskarzenia prywatnego w modelu
polskiego procesu karnego.Coaching i mentoring w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Odpowiedzialnosc karna
za blad lekarski.Alternatywne zrodla energii stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Praca
inzynierska budownictwo.Rekrutacja i selekcja pracownikow.Outsourcing uslug logistycznych jako element
zarzadzania w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Rola procesow zwiazanych z zarzadzaniem kadrami w
doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia.Specyfika tresci stosunku pracy nauczyciela akademickiego
mianowanego w uczelni publicznej.Praca licencjacka pomoc.Systemy wynagradzania
pracownikow.Administracyjnoprawne aspekty transportu kolejowego w polsce - zagadnienia wybrane.Rola
zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia opartego na normach iso 9000- 14000- 18000 na przykladzie
przedsiebiorstwa z baranzy ceramicznej.Ocena dowodow w procesie cywilnym.Patologie w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi.System motywacyjny w policji na przykladzie komendy powiatowej policji w
radomsku.Problemy jakosciowe przy produkcji wyrobow z metali szlachetnych..Jakosc energetyczna i
ceryfikacja energetyczna budynkow praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Mazurdamian. - europejski bank centralny a rozszerzenie unii europejskiej .Kalinski- mateusz. Red. - prawo
sportowe i turystyczne : miedzy regulacja a deregulacja .Podatki i oplaty lokalne.Rozrachunki w
rachunkowosci zinformatyzowanej na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej.Szkolenie jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie firmy frank-cars sp. Z o.o..Rozwoj spoleczno-ekonomiczny gmin
wiejskich (analiza na przykladzie gminy rzewnie).praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .zrodla motywacji do pracy w ocenie przedstawicieli roznych grup zawodowych na przykladzie firmy
x.praca licencjacka budzet gminy .Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow..Analiza
dochodow budzetowych w polsce z sektora turystyki w latach 1994-2010.Administracyjnoprawne
zagadnienia obywatelstwa polskiego.Srodki przeciwdzialania demoralizacji i przestepczosci
nieletnich.Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstw komunalnych a aspekcie rozwoju zrownowazonego
na przykladzie mvv energia ag.Analiza dzialan marketingowych na zachowanie i satysfakcje klientow- na
podstawie firmy uslugowej square 53..Ograniczenie ochrony wizerunku osob powszechnie znanych.System
ustrojowy i instytucjonalny unii europejskiej w pbliczu reform dokonanych przez traktat z lizbony..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza kapitalu pracujacego przedsiebiorstwa formaplan polska sp. Z o.o..System
transportowy na przykladzie przedsiebiorstwa handlowo uslugowego olmet..Bariery i mozliwosci rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa lt elektro..praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie bezpieczenstwem mieszkancow w gminie skoczow i myslenice.Praca dyplomowa bhp.Krupalukasz. - odpowiedzialnosc kadry zarzadzajacej spolek kapitalowych .Transport inter- i multimodalny w
polsce - perspektywy rozwoju..praca licencjacka budzet gminy .Strategie konkurowania w sektorze
dystrybucji lekow w polsce.Zmiany podatku vat po wstapieniu polski do unii europejskiej na przykladzie
przedsiebiorstwa p.p.u.h. krysta.Transport towarow niebezpiecznych koleja.Wybory parlamentarne na tle
zasady demokracji przedstawicielskiej.Technologia realizacji glebokich wykopow praca inzynierska
budownictwo.Pisanie prac semestralnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac po angielsku.Analiza systemow motywacyjnych na przykladzie banku lukas i firmy
pawlik.Instytucja obrony koniecznej w polskim prawie karnym .Zarzadzanie podatkami - analiza systemow
podatkowych w wybranych krajach ue.Podzial nieruchomosci na przykladzie gminy myszkow.Rozwoj kart
platniczych w polsce.Odpowiedzialnosc nieletnich na podstawie kodeksu karnego i ustawy o postepowaniu
w sprawach nieletnich.Leasing jako alternatywna forma finansowania dzialalnosci gospodarczej.Mobilny
dostep do internetu jako sposob zarzadzania nowoczesna firma.Prace dyplomowe logistyka.Sprawny system
transportu zbiorowego jako podstawa funkcjonalnego i przestrzennego rozwoju aglomeracji
miejskiej.Inwestycja w nieruchomosci zabytkowe jako przyklad wykorzystania srodkow unii europejskiej
przez gmine bedzin..Organizacyjno-finansowe aspekty funkcjonowania gminy czarnocin.Polityka pieniezna
banku centralnego w gospodarce rynkowej..Konspekt pracy magisterskiej.Telepraca jako nietypowa forma
zatrudnienia.Prace magisterskie warszawa.Wykonywanie przewozow drogowych przez przedsiebiorstwo
tramex.Europejski fundusz spoleczny (efs) jako aktywny program przeciwdzialania bezrobociu. Analiza na
przykladzie pup w plocku w latach 2002 - 2006..Kryminalistyczne aspekty wypadkow w gornictwie.Prace
..
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magisterskie chomikuj.Samorzad terytorialny praca licencjacka.Analiza porownawcza wybranych narzedzi
informatycznych usprawniajacych zarzadzanie kontaktami z klientami (crm).Relacje spolka zalezna - spolka
dominujaca w grupie kapitalowej bot (na przykladzie elektrowni belchatow s.a.).Odpowiedzialnosc
dziennikarska z tytulu naruszenia dobr osobistych w polsce.Metody rekrutacji i selekcji w opinii osob
ubiegajacych sie o prace.Szlachta- jacek. Red. - rozwoj regionalny polski w warunkach reformy europejskiej
polityki spojnosci w latach 2007-20.Prawo handlowe.Przejawy protekcjonizmu w dobie globalizacji.Polityka
rozwoju lokalnego miasta i gminy niepolomice.Budzet gminy wiejskiej - z ilustracja na przykladzie.Kierowanie
personelem w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie centrum ksztalcenia praktycznego.Analiza
finansowa i ocena kondycji finansowej spolki pollena ewa.Trucizna jako narzedzie zbrodni.Projekt nowelizacji
kodeksu karnego komisji spolecznej centrum obywatelskich inicjatyw ustawodawczych solidarnosci z 1981 r.
Oraz jego wplyw na dzialalnosc komisji kodyfikacyjnej w latach 1987-1995 i kodeks karny z 6 czerwca 1997
r..Zarzadzanie innowacjami jako element strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie bel polska sp. Z o.
O..praca licencjacka budzet gminy .Marketing spoleczny jako plaszczyzna wspoldzialania administracji
publicznej- biznesu i organizacji pozarzadowych.Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do badania zdolnosci
kredytowej firmy.Naduzycia w sporcie.Wplyw pojawienia sie tanich linii lotniczych na turystyke przyjazdowa i
wyjazdowa krakowa..Ziomek- andrzej. - wybrane problemy rynku pracy w polsce w okresie transformacji
.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy ds smith polska
s.a..Funkcjonowanie klubu kibica jako zrzeszenia satelitarnego organizacji sportowej na przykladzie
stowarzyszenia kibicow wisly krakow w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Manipulacja w obrocie
instrumentami finansowymi na gieldzie papierow wartosciowych.Czynnosci sprawdzajace w ordynacji
podatkowej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza gospodarki finansowej powiatu leczyckiego.Analiza
finansowa spolki gieldowej (na przykladzie pkn orlen s.a.).Prezydent stanow zjednoczonych.Forma pisemna z
data pewna.Gwaltowna zmiana rzadow czy dlugofalowy proces? Problem rewolucji w mysli alexisa de
tocquevillea.Prace dyplomowe chomikuj.Postepowanie dowodowe przed sadami
administracyjnymi.Finansowanie inwestycji w przedsiebiorstwie kapitalowym na przykladzie suwary
s.a.Instytucja pytan prawnych do trybunalu konstytucyjnego na tle porownawczym.Budzetowanie w
systemie rachunku kosztow standardowych na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Prace
magisterskie finanse.Osiagniecie wieku emerytalnego lub nabycie prawa do emerytury jako przyczyny
wypowiedzenie umowy o prace na czas nieokreslony.Produkt jako element marketingowej dzialalnosci
przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego ewab.Dyskryminacja chrzescijan.
Psychospoleczna charakterystyka zjawiska oraz jego wymiar normatywny.Wplyw marketingu personalnego
na ksztaltowanie wizerunku firmy..Srodki promocji produktu w internecie.Wplyw stereotypow na
ksztaltowanie wizerunkow narodowych - na przykladzie wystawy davida cernego entropia.Korycka-zirkmilena. - teorie zasad prawa a zasada proporcjonalnosci .Tematy prac magisterskich
zarzadzanie.Administracyjno - prawne aspekty ochrony zycia poczetego.Style kierowania a ocena
pracownikow w firmie transport towarowy i handel muskalscy.Analiza dochodow i wydatkow na przykladzie
gminy wlodowice.Urzedowe interpretacje przepisow prawa podatkowego w sprawach indywidualnych.praca
licencjacka budzet gminy .Mozliwosci wykorzystania urokow dolinek krakowskich do aktywizacji spoleczno gospodarczej tego obszaru.Motywacyjne aspekty wynagrodzen.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie i
planowanie procesu produkcyjnego z charakterystyka przedsiebiorstwa remo swiat sp. Z o.o..Analiza
ergonomiczna przestrzeni pracy w przemysle piekarniczym na terenie wielunia.Marki produktow
preferowane przez mlodszych i starszych polakow - analiza porownawcza.Nieruchomosc gruntowa i jej
rodzaje w polskim ustawodawstwie.Analiza sytuacji finansowej teatru.Trybunal konstytucyjny na tle
wybranych sadow konstytucyjnych panstw europejskich.Handel ludzmi – charakterystyka zjawiska- zmiany
prawne oraz badania aktowe..Analiza finansowa banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego
x.Analiza czynnikow motywacyjnych do pracy na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno handlowego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w firmie transportowej.Ocena
dzialalnosci inwestycyjnej gminy olesno w latach 2007-2009 w oparciu o jej strategie rozwoju.Barr- nicholas
adrian - reformy systemu emerytalnego : krotki przewodnik .Sytuacja organizacji pozarzadowych w polsce na
przykladzie krakowskich stowarzyszen muzycznych..Analiza procesu produkcji i jakosci katownikow
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goracowalcowych..Ocena sytuacji finansowo - majatkowej spoldzielni spolem pss w belchatowie.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa na przykladzie dzialalnosci wawel s.a..Zarzadzanie
dziedzictwem kulturowym dawnego miasta podgorze.Znaczenie ksztaltowania wizerunku miasta (na
przykladzie lomzy).Kreowanie tozsamosci i zarzadzanie wizerunkiem przedsiebiorstwa na podstawie grupy
nowy styl..Promocja turystyki aktywnej na podstawie wybranych gmin jury krakowskoczestochowskiej..Zarzadzanie konfliktem jako element kierowania ludzmi w firmie x.Ryzyko kredytowe w
finansowaniu potrzeb klientow indywidualnych.Skutecznosc marketingu szeptanego (w swietle opinii
studentow ul).Bartkowiak- piotr. Red. - dillemas of business management in times of crisis .Wykorzystanie
funduszy unijnych w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie consoni.Prace
doktorskie.Europejska spolka akcyjna- jako unijny podmiot transgraniczny.Zwiekszenie uzytecznosci
podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow dla celow podejmowania decyzji finansowych w malych
jednostach gospodarczych.Zespolone mosty powlokowe duzych rozpietosci praca inzynierska
budownictwo.Opakowania jako istotny element systemu logistycznego.Logistyka w procesie zarzadzania
obsluga klienta.Strategia wejscia na rynek zagraniczny na przykladzie wybranej firmy.Finanse publiczne i
prawo finansowe.Odpowiedzialnosc kontraktowa w systemie generalnego wykonawstwa.Zacieranie granic
miedzy prawem publicznym- a prawem prywatnym. Kierunki rozwoju prawa administracyjnego..Windykacja
pomocy panstwa dla przedsiebiorstw w prawie unijnym i polskim.Strategia marketingowa polkomtel
s.a..Dzialalnosc szkoly antoniego kenara jako czynnik rozwoju kultury zakopianskiej..Finansowanie
dzialalnosci deweloperskiej w aspekcie ryzyka bankowego.Namyslowska- monika. - czarna lista nieuczciwych
praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.Analiza systemu motywacji
pozaplacowej na przykladzie firmy loreal..Metody oceny rzeczowych projektow inwestycyjnych..Projekt
zakladowego systemu ocen pracowniczych (na przykladzie szkoly podstawowej)..Miejsce gospodarczej
niemozliwosci swiadczenia na tle aktualnego stanu prawnego.Uwarunkowania zarzadzania dystrybucja na
przykladzie przedsiebiorstwa cargill pasze s.a..Niektore ograniczenia w swobodzie przeplywu towarow o
skutku rownowaznym do ograniczen ilosciowych w swobodzie przeplywu towarow.Krajowy system uslug
(ksu) dla mps. Jego rola i mozliwosci wykorzystania w organizowaniu szkolen dla sektora msp na przykladzie
fundacji inkubator w lodzi.Proces integracji europejskiej i jego wplyw na sektor rolny w polsce.Znaczenie
posrednika w obrocie nieruchomosciami dla funkcjonowania rynku nieruchomosciami na przykladzie biura
an-mar.Rola fed w lagodzeniu procesow recesji gospodarczych w usa..Przykladowe prace licencjackie z
administracji.Rola kultury organizacyjnej w marketingu partnerskim na przykladzie firmy
uslugowej.Kredytowanie krotkookresowe na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2001 - 2003.Polozenie
prawne swiadkow jehowy w polsce.Narodowa demokracja wobec mniejszosci zydowskiej.Autonomia w
szkole- uwarunkowania i praktyka..Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy.Problem ucieczki od
podatku (na przykladzie podatkow dochodowych).Rozwoj gospodarczy gminy a ruchy migracyjne na
przykladzie gminy dobrodzien w latach 1999-2006..Analiza wskaznikowa narzedziem oceny zdolnosci
kredytowej na przykladzie pphu spolka jawna x.Wylaczenie sedziego.Leasing jako metoda finansowania
aktywow przedsiebiorstwa.Kredyty obrotowe na dzialalnosc gospodarcza dla malych i srednich
przedsiebiiorstw na przykladzie pko banku polskiego s.a. oddziala w ostrolece.Rola zakresu czynnosci w
umownym stosunku pracy.Bezpieczenstwo energetyczne unii europejskiej z punktu widzenia
polski.Dzialalnosc miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w dzialoszynie w latach 20052010..Instytucja malego swiadka koronnego na gruncie prawa karnego i prawa karnego
skarbowego..Sportowa hala rekreacyjna – korty tenisowe. Praca inzynierska budownictwo.Ekonomiczne
znaczenie rezerw ogolnych i celowych w budzetach gminnych wojewodztwa opolskiego..Bank centralny jako
instytucja pozyczkodawcy ostatniej instancji.Wplyw konfliktow na prace nauczycieli czestochowskich szkol
ponadgimnazjalnych.Amortyzacja w swietle prawa podatkowego i bilansowego.Jakosc obslugi klienta w
sektorze bankowym na przykladzie fortis bank polska s.a..Pozycja ustrojowa sejmu w swietle konstytucji z
1997 r..Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy kilen.Dynamika struktura i
podstawa dlugotrwale bezrobotnych kobiet na rynku pracy w powiecie sieradzkim w latach 20062008.Problematyka humanitarnej interwencji na przykladzie akcji nato w kosowie.Formy opodatkowania a
konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw.Pojecie utworu audiowizualnego w polskim prawie
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autorskim.praca licencjacka budzet gminy .Swoboda dzialalnosci gospodarczej jako jedna z podstawowych
wolnosci gwarantowanych przez konstytucje.Zabojstwa homoseksualistow w lodzi.Sytuacja podejrzanego w
postepowaniu przygotowawczym.Problematyka zarzadzania nieruchomosciami w kontekscie lodzkiego
rynku nieruchomosci biurowych.Strategia konkurencji na przykladzie studia urody shanti.Ocena sytuacji
finansowo ekonomicznej spolki akcyjnej z wykorzystaniem analizy technicznej i fundamentalnej na
przykladzie spoki bre bank s.a..Motywowanie pracownikow na przykladzie slaskiego urzedu wojewodzkiego
w katowicach- filia w czestochowie.Metody obrony przed wrogim przejeciem spolki akcyjnej.Promocja jako
element komunikacji marketingowej przedsiebiorstwa..Zakres dzialalnosci gospodarczej jednostek
samorzadu terytorialnego.Polska i austriacka regulacja przejscia zakladu pracy lub jego czesci w swietle
prawa unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Tryby udzielania zamowien na wykonanie robot
budowlanych – analiza porownawcza zamowien publicznych i niepublicznych praca inzynierska
budownictwo.Zasada jawnosci w postepowaniu cywilnym.Hipoteka bankowa jako zabezpieczenie
wierzytelnosci bankowych.Dysfunkcje i patologie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi - mobbing.Temat pracy
licencjackiej rachunkowosc.Manikowski- piotr. - cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej : pojeciecechy- struktura .Wizerunek posrednika w obrocie nieruchomosciami w polsce.Potencjal kulturalny nowej
huty.Zarzadzanie przedsiebiorstwem rodzinnym na przykladzie firmy cukiernictwo mastra michalakowie.Aktywa i rezerwy z tytulu odroczonego podatku dochodowego: wycena oraz ujmowanie
informacji w sprawozdaniu finansowym.Ochrona inwestora (akcjonariusza) spolki akcyjnej w prawie
ukrainskim na tle prawa polskiego.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj e-logistyki a wspolczesne
uwarunkowania integracji procesow logistycznych..Postepowanie odrebne w sprawach
gospodarczych.Praktyki ograniczajace konkurencje w swietle porozumien antykonkurencyjnych.
Wspolnotowe prawo konkurencji..Analiza dynamiki dochodow i wydatkow gminy mniszkow w latach 20022205.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prawnokarne aspekty ustawy o
ochronie zdrowia psychicznego w teorii i praktyce.praca licencjacka budzet gminy .Nawiazanie i rozwiazanie
stosunku pracy z urzednikiem sluzby cywilnej .praca licencjacka budzet gminy
.Kryminalistyka.Przeciwdzialanie bezrobociu mlodziezy na lokalnym rynku pracy. Studium przypadku powiatu
piotrkowskiego.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie energa opec sp. Z
o. O..Reprezentacja skarbu panstwa w postepowaniu przed sadem cywilnym.Drowizna na wypadek
smierci.Ocena efektywnosci funkcjonowania indeksu wig-20 w latach 2005-2010 na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie..Analiza dochodow i wydatkow budzetowych na przykladzie miasta rudaslaska
w latach 2003-2005.Rozwoj bankowosci wirtualnej w polsce.Zarzadzanie administracyjna jednostka
terytorialna na przykladzie gminy ostrzeszow.Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow w gminie
bedzin.Gospodarownaie nieruchomosciami komunalnymi w powiecie tomaszowskim w latach 2007 2009.Privity of contract a zasada wzglednego charakteru stosunku zobowiazaniowego.Technologie
informacyjne w edukacji.Wybrane problemy procesu inwestycyjnego stacji bazowych telefonii
komorkowej.Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej adwokatow na przykladzie aig polska
t.u.s.a. oraz tryg polska t.u.s.a..Nadzor i kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy..Syndrom wypalenia
zawodowego i poczucie bezpieczenstwa na przykladzie stowarzyszenia kierowcow radio taxi carex.Dzierzawa
gruntow rolnych..Wplyw wybranych znakow jakosci na decyzje nabywcze konsumentow.Uwarunkowania
prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej..Rachunkowosc komputerowa w funkcji zarzadzania firma xxi
w.Rodzaje orzeczen trybunalu konstytucyjnego i ich skutki prawne..praca licencjacka budzet gminy .Migracje
zarobkowe polakow na wyspy brytyjskie po 1 maja 2004.Dzialalnosc miejskiego osrodka sportu i rekreacji w
czestochowie w latach 2003-2009..Grunty jako przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym- lesnym oraz
podatkiem od nieruchomosci.Sprawozdawczosc i kontrola budzetu gminy jako jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy i miasta pajeczno.Skarga konstytucyjna w polskim systemie
prawnym.Opodatkowanie gruntow podatkiem rolnym – wybrane problemy.Finansowanie rozwoju
przesiebiorstw.Przeksztalcenia wlasnosciowe uzdrowiska w busku zdroju.Status prawny uchodzcy w swietle
prawa miedzynarodowego na przykladzie uchodzcow pochodzacych z czeczenii.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie marketingowe na przykladzie firmy produkcyjno - uslugowej..Outsourcing uslug
logistycznych w systemie zaopatrzenia sieci handlowych na przykladzie przedsiebiorstwa m&m
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logistic.Blasiak- wojciech - pomiedzy centrum a peryferiami na progu xxi wieku : geopolityka i ekonomika
polski i europy sr.Proba oceny atrakcyjnosci turystycznej wsi opolskiej w swietle dzialan
promocyjnych..Projekt technologii i organizacji prac rozbiorkowych obiektu przemyslowego z kominem.
Praca inzynierska budownictwo.Dochody uzyskane za granica przez osoby prawne a problem
miedzynarodowego podwojnego opodatkowania..Pisanie prac poznan.Instytucje unii europejskiej i ich
kompetencje.Procesy magazynowania - problemy i sposoby ich rozwiazywania.Inwestycje w ksiegach
rachunkowych i gospodarce finansowej gminy rudniki i praszka.Administracja publiczna praca
licencjacka.Unijne interwencje strukturalne na obszarze powiatu ostroleckiego ze szczegolnym
uwzglednieniem gminy troszyn i ich znaczenie w rozwoju regionu.Zwolnienia grupowe.Koszty logistyczne a
wynik finansowy przedsiebiorstwa handlowego.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie am-pol
sp. Z o.o..Srodowiskowe determinanty przestepczych zachowan nieletnich.Sperandeo- victor. - trader vic :
metody mistrza wall street .Marki i ich ujecie w sprawzdaniu finansowym.Proces emisyjny obligacji.praca
licencjacka budzet gminy .Planowanie i kontrola realizacji budowy z wykorzystaniem programu ms projekt
praca inzynierska budownictwo.Czyn ciagly i ciag przestepstw w polskim prawie karnym..Mozliwosc
utworzenia przedsiebiorstwa w branzy gastronomicznej w wojewodztwie podkarpackim.Samobojstwo w
aspekcie prawnym i kryminologicznym.Przestepstwo korupcji w sporcie profesjonalnym na przykladzie
meczu pilki noznej.Pisanie prac lublin.Pracy licencjackiej.Instytucje unii europejskiej i ich
kompetencje.Huliganstwo stadionowe. Analiza prawno - kryminologiczna.Klauzula porzadku publicznego w
prawie rodzinnym.praca licencjacka budzet gminy .Bankowosc elektroniczna - forma sprzedazy uslug
bankowych.Iii filar ubezpieczen na przykladzie pracowniczego programu emerytalnego telekomunikacji
polskiej.Amoryzacja srodkow trwalych jako element strategii ksztaltowania wyniku finansowego
przedsiebiorstwa cezet w latach 2007-2009.Parlament europejski i inne instytucje unii
europejskiej.Rentownosc jako kryterium oceny efektywnosci gospodarowania minionej i przyszlej
dzialalnosci centrum rozliczen i informacji ceri sp. Z o.o..Analiza zjawiska i aktywne formy przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie powiatu wielunskiego.Rozbudowa infrastruktury turystycznej miasta nowy targ
jako instrument lokalnego rozwoju gospodarczego..Sposoby pozyskiwania kapitalu przez
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przesluchanie dziecka.Czas
pracy lekarzy.Rola i znaczenie okresowych ocen pracowniczych w sadzie rejonowym w
czestochowie..Metody tworzenia i zarzadzania stronami internetowymi - na przykladzie witryn archiwow
wybranych uczelni w polsce.praca licencjacka budzet gminy .System motywacji pracownikow w firmie
logistycznej (na przykladzie firmy auchan).Cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie pgk sp. Z o.o. w radomsku..Pisanie prac
szczecin.Wartosc przemyslu spotkan dla turystyki biznesowej na przykladzie krakowa..Podstawy budowania
wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ikea polska.Efektywnosc kluczowych procesow
logistycznych..Konstruowanie efektywnego portfela papierow wartosciowych notowanych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie.Organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania zespolow
pracowniczych na przykladzie firmy x.Standardy ochrony mniejszosci w kosowie.Decyzyjny charakter
rachunku kosztow w przedsiebiorstwie branzy miesnej na przykladzie zm zakrzewscy.praca licencjacka
budzet gminy .Kryminologia.praca licencjacka budzet gminy .Profesjonalizm posrednika nieruchomosci w
realizacji nowej roli zawodowej.Kredyty pomostowe i fundusze poreczeniowe w polsce.Podatek dochodowy
jako zrodlo wplywow budzetowych w latach 2008-2010..Model rozstrzygniecia indywidualnych sporow
pracy.Fundusze unijne a inwestycje w jednostkach lokalnych na przykladzie powiatu kepinskiego.Zarzadzanie
produkcja i jakoscia w przedsiebiorstwie wytwarzajacym konstrukcje stalowe.Makroekonomiczne
determinanty gieldy papierow wartosciowych..Oferta bankowosci internetowej dla msp na przykladzie
wybranych bankow w polsce.Proces urbanizacji wsi na przykladzie gminy grabow nad prosna..Rola informacji
dostarczanych przez rachunek kosztow na podstawie przedsiebiorstwa barda..Rola zarzadcy nieruchomosci w
procesie zarzadzania wspolnota mieszkaniowa w blachowni.Budowa strategii przedsiebiorstwa w oparciu o
analize finansowa na przykladzie przedsiebiorstwie z branzy spozywczej.Kryzys eurolandu i jego wplyw na
polityke podatkowa unii europejskiej.Supera-markowska- maria. Red. - polsko-hiszpanskie stosunki prawne
w procesie integracji w unii europejskiej .Kierowanie jako proces zarzadzania zasobami ludzkimi.Sytuacja
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sektora msp po przystapieniu polski do unii europejskiej (na przykladzie regionu lodzkiego).Wybrane
administracyjnoprawne zagadnienia z zakresu sluzby cywilnej.Mediacja w sprawach kanych jako instytucja
dla pokrzywdzonego.Funkcjonowanie spolki europejskiej na rynku wewnetrznym unii
europejskiej.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie i oddzialu banku pekao s.a. w
piotrkowie trybunalskim.Istota finansowo-prawna rachunku bankowego.System nadzoru kierownictwa w
zintegrowanym systemie zarzadzania na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej s.a. w
krakowie.Instrumenty ograniczania bezrobocia i ocena ich skutecznosci w powiecie bedzinskim na
przykladzie gminy slawkow.Polityka szkolen posrednikow ubezpieczeniowych w zakladach ubezpieczen na
zycie.Procedura --niebieskie karty w powiecie glubczyckim w latach 2006-2009.Rozliczenie podatku od
towarow i uslug w transakcjach krajowych i zagranicznych..Lokowanie produktu w swietle implementacji
przez polske dyrektywy o audiowizualnych uslugach medialnych.Finansowe instrumenty polityki
spolecznej.Postepowanie przed prezesem urzedu ochrony konkurencji i konsumentow.Kryzys finansowy
(2007/2009) a rozwoj rynku funduszy inwestycyjnych..Wplyw struktury finansowania na rentownosc i
efektywnosc podmiotow gospodarczych na przykladzie spolki vistula & wolczanka s.a..Franchising jako jedna
z podstawowych form integracji przedsiebiorstw handlowych.Biuletyn informacji publicznej jako platforma
powszechnego dostepu do informacji publicznych..Zarzadzanie transportem w sieci handlowej.Prawne
instytucje przeciwdzialajace korupcji w administracji publicznej..Dochody wlasne w rachunkowosci organu
podatkowego na przykladzie gminy miedzno..Funkcje i zadania agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa w realizacji oplat bezposrednich..System motywacyjny w firmie rodzinnej - propozycja rozwiazania
problemu w praktyce.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju firmy rodzinnej na przykladzie
f.p.h.u. asik-bis.Prawo miedzynarodowe prywatne.Bezrobocie kobiet w powiecie sieradzkim w latach 20032006.praca licencjacka budzet gminy .Dochody w powiatach a poziom zycia spoleczenstwa na terenie
wojewodztwa lubuskiego..Specyfika problemu ochrony zabytkow w polsce..Prawa dziecka w perspektywie
spolecznej.Przykladowe prace licencjackie z pedagogiki.Instrumenty przeciwdzialaniu korupcji.Zasada
subsydiarnosci i parlamenty krajowe w unii europejskiej.Motywowanie pracownikow jako podstawowy
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy handlowej.Inwentaryzacja w jednostce
budzetowej na przykladzie domu pomocy spolecznej w bobrownikach.praca licencjacka budzet gminy
.Korespondencja miedzynarodowa i wewnatrzkrajowa w logistyce na przykladzie firmy dhl.Marszal- tadeusz.
Red. - przestrzen rezydencjalna w miastach polskich .Szkoly samorzadowe i stowarzyszeniowe podobienstwa i roznice w wybranych aspektach zarzadzania. Studium przypadku..Reklama w
przedsiebiorstwie. Wielkie kampanie reklamowe..Inwestycje komunalne finansowane ze srodkow unii
europejskiej w gminie wreczyca wielka.Instrumenty kontroli spolecznej bezposredniej (skargi- wnioskipetycje) jako prawo do reklamacji wobec dzialan aparatu wladzy.Sprzedaz licytacyjna w postepowaniu
egzekucyjnym z nieruchomosci.Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykladzie mercedesa klasy e przez przedsiebiorstwo daimler ag - mercedes benz..Zastosowanie systemu sieci neuronowej w procesie
klasyfikacji kandydatow na etapie rekrutacji.Srodek zabezpieczajacy w postaci umieszczenia sprawcy w
zamknietym zakladzie leczenia odwykowego.Zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa w aspekcie analizy
ekonomicznej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pozaprocesowa kontrola i
utrwalanie rozmow.Znaczenie programow pomocowych unii europejskiej dla rozwoju infrastruktury
kolejowej w polsce. Analiza na przykladzie pkp polskich linii kolejowych s.a..Rachunek zyskow i strat jako
prezentacja informacji o wielkosci i strukturze wyniku finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa
handlowego cmb..Wykorzystanie srodkow unijnych na zwalczanie bezrobocia w powiecie wielunskim w
latach 2006-2009.Dzialalnosc telekomunikacyjna jako forma dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka
budzet gminy .Przestepczosc komputerowa i internetowa.Dziecko jako ofiara czynow zabronionych
rodzicow.Osobowe srodki dowodowe w postepowaniu cywilnym.Metody i sposoby rekrutacji i selekcji
pracownikow - analiza przypadkow.Zaskarzalnosc uchwal organow spoldzielni.Analiza skutecznosci
zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym na przykladzie pko bp s.a..Inwestycje w budzecie i ksiegach
rachunkowych gminy na przykladzie gminy myszkow.Wplyw finansowych i pozafinansowych czynnikow
motywacji na poziom satysfakcji pracownikow banku spoldzielczego w zgierzu.Projekt przystani nad jeziorem
z miejscami noclegowymi i tarasem nad woda praca inzynierska budownictwo.Postepowanie cywilne w
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sprawach z zakresu prawa pracy.Odpowiedzialnosc podatkowa malzonka podatnika..Znaczenie analizy
finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie jes-pol sp. Z o.o..Faktoring jako forma
finansowania przedsiebiorstwa.Ochrona praw dziecka w swietle dzialan rzecznika praw dziecka
.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia poprzez udzial w konkursach jakosci.Styl kierowania
bezposredniego przelozonego i jego wplyw na motywacje na przykladzie duzej i malej firmy. Studium
empiryczne..Podatnosc generacji „y” na seks jako czynnik skutecznosci przekazu reklamowego na podstawie
badan wlasnych.Wplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych na rozwoj spoleczno-gospodarczy miasta
opola..praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej banku ochrony srodowiska s.a. w
latach 2000-2005.Analiza wybranych modeli w aspekcie obslugi klienta na przykladzie przedsiebiorstwa lego
company.Wykorzystanie komunikatorow internetowych w wybranych firmach handlowo-uslugowych na
terenie miasta pabianice.Rentownosc jako kryterium oceny pozycji finansowej przedsiebiorstwa.Opolskie
centrum rozwoju gospodarki jako stymulator konkurencyjnego rozwoju regionu..Prawo do wynagrodzenia za
wynalazki pracownicze w prawie polskim i niemieckim - analiza prawno-porownawcza..Ceny transferowe
wybrane zagadnienia podatkowo-prawne.Kapital wlasny jako zrodlo finansowania spolek publicznych - ujecie
sprawozdawcze.Ochrona srodowiska w polsce.Rola kapitalu intelektualnego w ksztaltowaniu wartosci
firmy.Odpowiedzialnosc cywilna za wypadki komunikacyjne.Prezydent v republiki francuskiej - pozycja
ustrojowa i kompetencje.Kredyt bankowy jako zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unijne a rozwoj gminy
boronow.Rozliczenia miedzynarodowe w bankowosci na przykladzie banku pekao s.a..Wplyw orzecznictwa
trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej na skutecznosc wymiaru zobowiazania podatkowego.Wplyw
integracji europejskiej na korelacje podstawowych wskaznikow na gieldach papierow
wartosciowych.Pracoholizm a wypalenie zawodowe na przkladzie wspolczesnych organizcji
korporacyjnych.Efektywnosc rekrutacji wewnetrznej na przykladzie przedsiebiorstwa x.Status prawny
sedziego trybunalu konstytucyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Partnerstwo transatlantyckie po
zakonczeniu zimnej wojny. Specyfika relacji stany zjednoczone - unia europejska.Podatek dochodowy a formy
opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza..Wplyw stresu na wykonana prace i
sposoby radzenia z nim na przykladzie nauczycieli wybranych szkol.Wdrozenie i wykorzystanie systemu klasy
erp- comarch cdn xl - w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Zastosowanie technologii informatycznej w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem mykoterm s.a..Podstawowe obowiazki pracodawcy w zakresie powszechnej
ochrony pracy..Wplyw gminy na wydajnosc podatkow i oplat lokalnych jako zrodlo dochodow budzetowych
(na przykladzie miasta opola)..Prace licencjackie pisanie.Dzialania promocyjne na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego cechini sp.j.Pisanie pracy inzynierskiej.Odpowiedzialnosc
sprzedawcy z tytulu nienalezytego wykonania umowy sprzedazy.Wady oswiadczenia woli testatora.Analiza
dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie pko bp s.a. w latach 2001-2005.Dostosowanie
technik motywacjnych do cech pracownika. Teoria i praktyka.Zintegrowany system zarzadzania oswiata w
krakowie..Zarzadzanie srodowiskiem z uwzglednieniem gospodarki odpadami komunalnymi na przykladzie
gminy zawiercie..Rozwoj zdalnych kanalow dostepu stosowanych w detalicznej bankowosci elektronicznej w
polsce.Marek- andrzej - kodeks karny .Wplyw outplacementu na wizerunek pracodawcy wsrod
interesariuszy wewnetrznych.Rola marketingu personalnego we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Zabojstwo
w afekcie w ujeciu polskiego prawa karnego.Etel- leonard - podatki i oplaty lokalne- podatek rolny- podatek
lesny : komentarz .Tradycyjne i nowoczesne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw
(msp).Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa - analiza porownawcza bankow.Praca zespolowa jako
forma motywacji.Przeciwdzialanie szarej strefie w gospodarce polskiej na przykladzie instytucji
opodatkowania dochodow ze zrodel nieujawnionych lub nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych
zrodlach.Kredytowanie klientow indywidualnych i instytucjonalnych na przykladzie lukas banku s.a..Wiek
emerytalny kobiet i mezczyzn w polsce i ue.Zarzadzanie dlugiem publicznym na przykladzie gminy
lubniany..Analiza statystyczna polityki handlowej w unii europejskiej.Proces polaczenia spolek w aspekcie
zarzadczym- prawnym i bilansowym na przykladzie ks piotrcovia s.a..Problem krajow najslabiej rozwinietych
w negocjacjach wto - lata 2001-2005.Analiza efektywnosci ekonomicznej dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie przedsiebiorstwa marpol.Swoboda wypowiedzi osoby przesluchiwanej w procesie
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karnym.Utrzymanie czystosci jako zadanie gminy na przykladzie miasta dabrowa gornicza.Przestepczosc
stadionowa w perspektywie mistrzostw europy w pilce noznej uefa euro 2012.Determinanty procesu
formowania sie zeznan swiadka a wybor taktyki przesluchania w postepowaniu przygotowawczym.praca
licencjacka budzet gminy .Postepowanie w sprawie o zachowek.Problem doskonalenia organizacji pracy w
sadownictwie na przykladzie sadu rejonowego w czestochowie.Gospodarowanie komunalnymi zasobami
nieruchomosci gruntowych w gminie.Polska i austriacka regulacja przejscia zakladu pracy lub jego czesci w
swietle prawa unii europejskiej.Racjonalnosc i efektywnosc roznych strategii zapobiegania
narkomanii.Lecznicze srodki zabezpieczajace w polskim prawie karnym.praca licencjacka budzet gminy
.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w prawie zamowien publicznych..praca licencjacka budzet gminy
.Praca licencjacka bankowosc.Wplyw prawa upadlosciowego i naprawczego na funkcjonowanie
przedsiebiorstw polskich.Outsourcing uslug logistycznych narzedziem obnizania kosztow wlasnych w
przedsiebiorstwie na wybranych przykladach.Kredyt hipoteczny w dzialalnosci banku na przykladzie banku
pko s.a..Bezpieczenstwo lokalne i sposoby jego wspierania na przykladzie komisji bezpieczenstwa w miescie
opolu.Problemy ewidencyjne dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Patent na
lek.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
michalow.Prawo i ekonomia: upadlosc z perspektywy teorii gier..Charakterystyka podatkow i oplat lokalnych
na przykladzie gminy radoszyce.Charakterystyka porownawcza rynku nieruchomosci w warszawie i
moskwie.Olszewski- jan (prawnik). Red. - arbitraz : miedzy teoria a praktyka .Znaczenie reformy podatku od
towarow i uslug w budownictwie mieszkaniowym.Prawnopodatkowe aspekty wykorzystania pochodnych
instrumentow finansowych w celu minimalizacji ekspozycji walutowej przez przedsiebiorcow bedacych
osobami prawnymi.Reorganizacja sieci placowek poczta polskiej w latach 2005/2006.Chudoba- tadeusz. teoria turystyki a zarzadzanie turystyka .Realizacja programu operacyjnego kapital ludzki przez powiatowe
centrum pomocy rodzinie w czestochowie w latach 2008-2010.Zarzadzanie czasem pracy kierowcow w
przedsiebiorstwie komunikacji samochodowej czestochowa s.a..praca licencjacka budzet gminy .Autonomia
finansowa jednostki samorzadu terytorialnego. Analiza struktury budzetu miasta lodzi w latach 20042009.Analiza ergonomiczna wybranych stanowisk w kopalni belchatow.Elastycznosc na rynku pracy.Ocena
pozycji konkurencyjnej firmy w sektorze produkcji samochodow osobowych na przykladzie firmy
toyota.praca licencjacka budzet gminy .Konstytucja polskiej rzeczypospolitej ludowej z 22 lipca 1952 r. I jej
nowelizacje.Postacie zjawiskowe popelnienia przestepstwa- ze szczegolnym uwzglednieniem form
sprawczych.Zaangazowanie pracownika we wspolczesnym przedsiebiorstwie .Analiza lancucha wartosci i
rachunek kosztow dzialan jako narzedzia strategicznej rachunkowosci zarzadczej.Wplyw tworzenia grup
producentow rolnych na rozwoj infrastruktury technicznej obszarow wiejskich..Analiza zastosowania metody
ksiegowej- zdyskontowanych strumieni pienieznych i likwidacyjnej do wyceny przedsiebiorstwa na
przykladzie zakladow przemyslu terenowego w koninie.Zakres zastrzezen patentowych w europejskich
systemach prawnych.Instytucjonalna ochrona konsumenta uslug bankowych.Godecki- zbigniew. Red. - etyka
a podatki i doradztwo podatkowe .Umowy o roboty budowlane i ich wplyw na zarzadzanie
przedsiewzieciem budowlanym praca inzynierska budownictwo.Sposoby ograniczania bezrobocia na
lokalnym rynku pracy w lowiczu..Postawy wobec reklamy a postrzegany jej wplyw na decyzje zakupowe
mlodziezy.praca licencjacka budzet gminy .Pomoc w pisaniu prac.Polityka podatkowa gminy klomnice i
mstow w zakresie podatkow lokalnych.Wady oswiadczenia woli w polskim kodeksie
cywilnym.Dopuszczalnosc skargi indywidualnej do europejskiego trybunalu praw czlowieka ze szczegolnym
uwzglednieniem jurysdykcji temporalnej.Ochrona renomy osoby prawnej.Spory o muzeum jako nowoczesne
przedsiebiorstwo- na przykladzie muzeum historycznego miasta krakowa..Wplyw funduszy strukturalnych na
rozwoj malej i sredniej przedsiebiorczosci..praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju spolecznogospodarczego na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Metody ocieplania scian zewnetrznych budynkow
mieszkalnych nowowznoszonych ze szczegolnym uwzglednieniem nowoczesnych rozwiazan praca inzynierska
budownictwo.Rola specjalisty do spraw rachunkowosci zarzadczej we wdrazaniu koncepcji lean.Nowoczesne
narzedzia promocji oprogramowania na przykladzie systemu do zarzadzania biurami tlumaczen.Skrzypekelzbieta. Red. - etyka a jakosc i efektywnosc organizacji : monografia .Funkcjonowanie systemu nagrod i kar
w zarzadzaniu personelem.Prace licencjacka.Ocena jastrzebskiej spolki weglowej s.a. na podstawie
..
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sprawozdan finansowych..Ocena dzialalnosci urzedu gminy radkow w latach 2007 - 2009.Rola public
relations w ksztaltowaniu wizerunku poczty polskiej.Mediacja w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Grupy nieformalne w zakladzie karnym.podkulturowa
stratyfikacja skazanych..Wplyw podatku od towaru i uslug na rynek uslug transportowych.Private banking
jako usluga bankowa dla osob zamoznych na przykladzie bre banku sa.Aspekt transportu samochodowego w
sferze dzialan logistycznych w polsce..Instytucja wezwania do zapisywania sie na sprzedaz lub zamiane akcji
spolki publicznej w polskim systemie prawnym.Stosunek pracy czlonkow korpusu sluzby cywilnej..Ocena i
zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa zaklad przetworstwa miesnego koniarek w latach 20092011.Zespol wypalenia zawodowego u lekarzy na podstawie badan wlasnych.Prawo do pracy w bezpiecznych
warunkach a prace w firmie utylizacji azbestu.Zarzadzanie nieruchomosciami na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zaklad budzetowy w lomzy.Praca dyplomowa
przyklad.Negocjacje jako metoda rozwiazania konfliktu w swietle literatury.Zarzadzanie finansami placowki
oswiatowej na przykladzie zespolu szkolno-przedszkolnego nr 4 w myszkowie.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Oferta produktow inernetowych na przykladzie multibanku.Podatek vat w
warunkach wspolnoty europejskiej.Ocena planowania i realizacji dochodow i wydatkow gminy lgota wielka
w latach 2004-2008.Zdolnosci przywodcze liderow we wspolczesnych organizacjach.Drobek-stelmachbozena. Oprac. - komplementarnosc w ramach rpo wo 2007-2013 jako narzedzie zwiekszania efektywnosci
realizac.Uwarunkowania ekonomiczne- proceduralne i prawne wejscia polski do strefy euro.Zasady
postepowania windykacyjnego na przykladzie urzedu skarbowego.Rozwoj pracownikow urzedu gminy
jaroslaw..praca licencjacka budzet gminy .Porozumienia ograniczajace konkurencje.Rachunek kosztow
zakladu ubezpieczen na przykladzie pzu zycie s.a..Projekt implementacji e-commerce do logistycznej
struktury duzej korporacji na podstawie lancucha dostaw firmy lidl- przy maksymalnym wykorzystaniu
dostepnej infrastruktury.praca licencjacka budzet gminy .Systemy informatyczne wspomagajace procesy
magazynowe na przykladzie firmy z branzy odziezowej.Kredyty bankowe dla osob fizycznych. Analiza na
przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a. w kutnie w latach 2006-2009.Wizualny
merchandising.Pisanie prac licencjackich po angielsku.Rynek pracy i jego wplyw na rozwoj gospodarczy (na
przykladzie unii europejskiej).Dzialalnosc gospodarcza osoby fizycznej dotknietej niepelnosprawnoscia (na
przykladzie fph-u paw piotr walczak).Gielda papierow wartosciowych w warszawie s.a. jako elementu
polskiego rynku kapitalowego.Pozaplacowe systemy motywacyjne- struktura i znaczenie w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy kulinaria.Produkcja odziezy dzieciecej w warunkach konkurencji
krajowej- jak rowniez konkurencji z chin..Dostosowanie podatku od towarow i uslug do wymogow unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja dynamiczna w rozwoju przedsiebiorstwa aspekt techniczno-technologiczny.Umowy otwartego nieba zawierane przez wspolnote europejska jako
proces zmierzajacy w kierunku liberalizacji transportu lotniczego..Umowa przedwstepna zobowiazujaca do
zawarcia umowy sprzedazy nieruchomosci po nowelizacji kodeksu cywilnego..Ekonomiczne determinanty
rozwoju rynkow oprogramowania w polsce..Ocena zarzadzania zasobami ludzkimi w opinii pracownikow
urzedu miasta lubliniec..Powiazania miedzy przedsiebiorstwami transportu lotniczego. Koncentracja- alianse
i szczegolne porozumienia kooperacyjne miedzy przewoznikami lotniczymi .Praca magisterska pedagogika
wczesnoszkolna.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw reasekuracji na sytuacje finansowa zakladu
ubezpieczen i reasekuracji warta s.a..Gotowe prace magisterskie licencjackie.Wykorzystanie narzedzi
informatycznych do zarzadzania relacjami z klientami w hotelarstwie.Zarzadzanie miedzykulturowe- szanse i
zagrozenia dla rozwoju firm.Pozyskiwanie srodkow unijnych na realizacje inwestycyjnego projektu w gminie
zdzieszowice..Bezrobocie mlodziezy wojewodztwa slaskiego- walka z bezrobociem na przykladzie miasta
zawiercia.praca licencjacka budzet gminy .Funkcje systemu informacyjnego na przykladzie urzedu poczty
polskiej w sulmierzycach..Ubezpieczenie i windykacja naleznosci w przedsiebiorstwie.Kredyt hipoteczny jako
forma finansowania nieruchomosci.Powiazania miedzy przedsiebiorstwami transportu lotniczego.
Koncentracja- alianse i szczegolne porozumienia kooperacyjne miedzy przewoznikami lotniczymi .zrodla
finasowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Rola strategii w rozwoju sredniej wielkosci
przedsiebiorstw produkujacych armature sanitarna na przykladzie s.p.h. armagor.praca licencjacka budzet
gminy .Lojalnosc klientow lokalnych uslug kurierskich na przykladzie firmy teletaxi 6 400-400.Kredytowanie
..
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krotkookresowe na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2001 - 2003.zrodla finansowania msp w polsce ze
szczegolnym uwzglednieniem srodkow strukturalnych unii europejskiej.Mobbing w stosunkach pracy.Prace
mgr.Wplyw systemu nagrod i kar na motywacje do pracy pracownikow urzedu skarbowego w tarnowskich
gorach.praca licencjacka budzet gminy .Dobor pracownikow w procesie rekrutacji i selekcji na przykladzie
firmy profil sp. Z o.o..Przemoc w rodzinie.Rola turystyki w strategii rozwoju gospodarczego miasta i gminy
busko-zdroj.Finansowanie inwestycji w nieruchomosci w gminie olsztyn w latach 2007-2010.praca
licencjacka budzet gminy .Plynnosc finansowa w ocenie mozliwosci kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa
na przykladzie spolki x.Rownosc plci w zarzadzaniu.Zastosowanie narzedzi jakosci na przykladzie
przedsiebiorstwa fideltronik imel.Odpowiedzialnosc karna lekarza za nieterapeutyczne czynnosci
medyczne.Ocena dzialalnosci ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie gospodarstwa
nasienno-rolnego -- bovinas spolki z o.o. chodow..Projekt adaptacji na dom weselny palacu w cisowie praca
inzynierska budownictwo.Rachunek przeplywow pienieznych w analizie finansowej przedsiebiorstwa.Oferta
kredytowa dla firm i osob fizycznych na podstawie ing banku slaskiego s.a..Determinanty wyboru srodka
transportu w podrozach turystycznych.Gast- ewa alicja. Red. - system ochrony wlasnosci przemyslowej w
polsce a mozliwosci rozwoju gospodarczego : konfere.Stosunki unia europejska-rosja. Historia i stan
aktualny..Istota i wplyw procesu doboru kadr na funkcjonowanie firmy..praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw innowacyji na konkurencyjnosc sredniego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy lentex w
lublincu.Zawieszenie procesu cywilnego z przyczyn prejudycjalnych(art 177&1 pkt 1-4 kpc).Przestepczosc
nieletnich i jej determinanty.System motywowania pracownikow powiatowych instytucji kultury na
przykladzie muzeum okregowego w sieradzu.Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania
przedsiebiorstwa uslug technicznych intercor sp. Z o.o. W latach 2002 - 2007..Publiczno-prawne problemy
pomocy panstwa.Postepowanie dowodowe w postepowaniu celnym..Dzialalnosc organizacji pozarzadowych
na rzecz ofiar przestepstw.Traktowanie osob pozbawionych wolnosci w polsce w swietle kontroli
europejskiego komitetu zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub ponizajacemu traktowaniu albo
karaniu.Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olszewo-borki w latach 20062008.Nowoczesne formy finansowania innowacyjnej dzialalnosci przedsiebiorstw.Analiza zarzadzania
nieruchomosciami mieszkalnymi na przykladzie lokali socjalnych w gminie szczekociny.Znaczenie komunikacji
interpersonalnej w kulturze organizacyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy okno - tes
s.c..Ksztaltowanie sie polityki finansowej panstwa w zakresie podatku dochodowego od osob
fizycznych.zrodla finansowania inwestycji gminy- jako jednostki samorzadu terytorialnego- w oparciu o
budzet i dotacje unijne.Dlug publiczny ukrainy i zrodla jego finansowania..Prace mgr.Analiza finansowa firmy
florian centrum s.a. przed i po wstapieniu polski do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i dobor pracownikow na stanowiska pracy w urzedzie
miasta..Rekrutacja i selekcja pracownikow w zakladach kablowych bitner.Wybrane zagadnienia dotyczace
stosowania prawa miedzynarodowego i europejskiego w swietle orzecznictwa sadow polskich- francuskich
oraz europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Motywacja pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego „xyz” sp. Z o.o..Projekt osiedlowego samoobslugowego sklepu
spozywczego praca inzynierska budownictwo.Ugodowe rozwiazywanie sporow o roszczenia ze stosunku
pracy..Ocena mozliwosci rozwoju agroturystyki w wojewodztwie slaskim..Dlaczego karac? Cel kary w swietle
zasad konstytucyjnych a obowiazujaca kodyfikacja karna i projekty reformy prawa karnego.Analiza i ocena
wykonania budzetu gminy konopiska w latach 2004-2006.Podtypy normatywne komercyjnych spolek
akcyjnych w ustawodawstwie polskim- wyrozniane ze wzgledu na przedmiot dzialalnosci - uwagi de lege lata
i de lege ferenda.Sponsoring w sporcie na przykladzie umowy sponsorskiej pzu w klubie azs olsztyn.Systemy
wspomagajace zarzadzanie procesem magazynowania w przedsiebiorstwie na przykladzie linde gaz polska
sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Samorzad powiatowy na przykladzie powiatu bielsk
podlaski.Public relations a zarzadzanie instytucjami kultury na przykladzie opery krakowskiej.Fundusze
strukturalne w procesach aktywizacji zawodowej osob niepelnosprawnych.Amortyzacja w prawie
podatkowym i bilansowym..Mobbing jako naruszenie prawne chronionych dobr osobistych w
ztrudnieniu.Outsourcing jako nowy sposob usprawnienia dzialalnosci i organizacji firmy..Ballé- michael dyrektor firmy jako lean menadzer : powiesc o transformacji przedsiebiorstwa .Cielecki- tadeusz. Red. ..
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profilaktyka i resocjalizacja a przestepczosc nieletnich w polsce .Prace licencjackie logistyka.Praca
magisterska rachunkowosc.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w lodzi na tle innych miast..Rola
komunikacji spolecznej w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji zespolu elektrocieplowni w lodzi
s.a..Podatki lokalne jako zrodlo dochodow budzetowych gminy nysa..Funkcje inwentaryzacji sprawozdawczej
na przykladzie jednostki samorzadu terytorialnego.Stanowienie prawa powszechnie obowiazujacego w
rzeczypospolitej polskiej.Perspektywy rozwoju zasobow mieszkaniowych na przykladzie dzialalnosci zakladu
gospodarki mieszkaniowej towarzystwa budownictwa spolecznego czestochowa.Zarzadzanie regionalnym
programem operacyjnym na przykladzie regionalnego programu operacyjnego wojewodztwa
slaskiego.Klauzule abuzywne jako forma ochrony konsumenta..Umowa ubezpieczenia na przykladzie
obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych.Ocena
szwedzkiego modelu panstwa dobrobytu.Wplyw aktywnosci gospodarczej na strukture finansowania
organizacji pozarzadowych.Rozwoj mikrofirm na przykladzie opola..Prace magisterskie z fizjoterapii.Pozycja
konkurencyjna telekomunikacji polskiej s.a..Analiza kondycji majatkowej i finansowej zakladow pracy
chronionej na przykladzie spolki jawnej andex pawlowscy w skierniewicach.Pisanie prac szczecin.Modus
operandi sprawcow zbrodni na tle seksualnym.Organizacja sieci dystrybucji w malych i srednich
przedsiebiorstwach na przykladzie firmy polspaw..praca licencjacka budzet gminy .Wycena nieruchomosci
dla potrzeb sektora ubezpieczen.Sum- katarzyna. - przystapienie polski do strefy euro w swietle analizy
porownawczej procesow integracji walut.Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa adminstracyjnego.Kontrakty
menedzerskie w spolkach kapitalowych.Efektywnosc eksploatacji maszyn i urzadzen na podstawie
przedsiebiorstwa energii cieplnej..Podatek dochodowy odroczony a rezerwy i rozliczenia miedzyokresowe
bierne.Ochrona pracy kobiet za szczegolnym uwzglednieniem prawnych aspektow macierzynstwa.Ochrona
dobr osobistych w swietle przepisow prawa prasowego.Rola administracji w realizacji publicznego prawa
podmiotowego do opieki nad rodzina i dzieckiem.Odpowiedzialnosc karna pomimo
niepoczytalnosci.Pozyskiwanie srodkow na finansowanie inwestycji z wojewodzkiego funduszu ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej na przykladzie modernizacji miejskiej oczyszczalni sciekow w
prudniku.zrodla zasilania przedsiebiorstwa a jego plynnosc finansowa na przykladzie grupy zywiec s.a. w
latach 2006-2008.Rola menadzera w motywowaniu pracownikow na przykladzie malego- sredniego i duzego
przedsiebiorstwa.Uwarunkowania rentownosci przedsiebiorstwa na przykladzie prima s.a..Partycypacja
spoleczna w procesie planowania strategicznego w samorzadzie gminnym.Motywacja pracownikow
spoldzielni spolem pss jednosc w czestochowie..Dostawy i nabycia wewnatrzwspolnotowe w swietle ustawy
o podatku od towarow i uslug.Wplyw marki na decyzje zakupu - analiza i ocena na przykladzie wybranej
grupy nabywcow.Analiza porownawcza wybranych zrodel finansowania inwestycji rzeczowej
przedsiebiorstwa..Emisja obligacji przez spolki akcyjne.Prawno -organizacyjne uwarunkowania rekrutacji w
urzedzie gminy wlodowice.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
inwestycyjna w gminie pajeczno w latach 2000-2004.Bezrobocie i metody jego zwalczania w powiecie
pabianickim w latach 2000-2005.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze w orzecznictwie sadu
najwyzszego.Cena jako narzedzie marketingu na rynku uslug hotelarskich.Analiza dochodow i wydatkow
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy karniewo.Bezrobotna mlodziez na rynku pracy postawy i formy pomocy.Wybrane aspekty nabywania nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy
.Publicznoprawna ochrona srodkow pienieznych zgromadzonych na rachunkach bankowych.Prawa do utworu
audiowizualnego ze szczegolnym uwzglednieniem pozycji producenta..Analiza belek adaptacyjna metoda
elementow skonczonych typu hp praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie produkcja i jakoscia butow
damskich..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich po angielsku.Kontrakty
dlugoterminowe w prawie bilansowym i podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Zasady
funkcjonowania logistycznego systemu informacji w przedsiebiorstwie matrix..Miejsce malezji w gospodarce
swiatowej oraz stosunki polski z tym krajem.Nadzor regionalnych izb obrachunkowych nad dzialalnoscia
samorzadu terytorialnego..Cele- istota- zalozenia oraz ocena reformy sadownictwa administracyjnego w
polsce..praca licencjacka budzet gminy .Ostoj- jan (1944- ). Red. - ryzyko a zarzadzanie finansami organizacji
gospodarczych .Rola i znaczenie centrum logistycznego na przykladzie mszczonowa.Projekt technologii i
organizacji budowy domku jednorodzinnego z bloczkow z betonu komorkowego o powierzchni do 120 m2.
..
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Praca inzynierska budownictwo.Stan wojenny w polsce..Zastosowanie technologii flash w rozwiazaniach ecommerce.Systemy motywacyjne i ich rola w sposobie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
oriflame polska spolka z o.o..Benchmarking w sektorze hotelarskim na przykladzie hotelu senackiego w
krakowie.zrodla sukcesu gospodarki finskiej w dziedzinie innowacji.Daszkiewicz- marek. - jednostki
badawczo-rozwojowe jako zrodlo innowacyjnosci w gospodarce i pomoc dla malych i.Praca magisterska
resocjalizacja.Sprawy polskie w europejskim trybunale praw czlowieka - wybrane zagadnienia.Stosunki
majatkowe miedzy konkubentami w prawie polskim i francuskim.Rozwoj bankowosci wirtualnej w
polsce.Formy promocji filmow oraz ich wplyw na wybory konsumenckie.Obrona konieczna w ujeciu
teoretycznym i na tle orzecznictwa.Dystrybucja lekow w polsce (na przykladzie astrazeneca).praca licencjacka
budzet gminy .Licencjacka praca.Zarzadzanie strategia produktu w marketingu na przykladzie szkolki roslin
ozdobnych.Status prawny dzierzawcow nieruchomosci rolnych polozonych w polsce.Analiza ekonomiczno finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa moj s.a. dzialajacego na rynku europejskim.Dystrybucja jako
element marketingu mix w grupie zywiec..Rachunkowosc rzeczowych aktywow trwalych.Temat pracy
licencjackiej rachunkowosc.Praca magisterska plan pracy.Tematy prac licencjackich fizjoterapia.Kultura
organizacyjna przedsiebiorstwa jako zasob strategiczny (na przykladzie firmy).Jasinska- katarzyna. procedura cywilna : testy .Narzedzia rachunkowosci zarzadczej w zarzadzaniu kontraktami
dlugoterminowymi na przykladzie przedsiebiorstwa alfa.Marka jako element wplywajacy na wizerunek
przedsiebiorstwa na podstwie firmy xyz..praca licencjacka budzet gminy .System gospodarowania
nieruchomosciami- analiza porownawcza wybranych elementow we francji i w polsce..Marketing uslug
bankowych na przykladzie ing banku slaskiegow opolu..Historia kryminalistyki na ukrainie.Problemy
dyrektorow w zarzadzaniu szkolami publicznymi.Polityka sprzedazy i promocji w internecie na podstawie
firmy e-witryna.Konkurencyjnosc okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku oraz jej produktow na
rynku krajowym.Zarzadzanie jakosciowo-logistyczne na przykladzie firmy kwh pipe (poland) sp. Z o.o.praca
licencjacka budzet gminy .Zakres przedmiotowy postepowania grupowego.Transgraniczne laczenie sie spolek
kapitalowych w prawie unii europejskiej.Ustawa prawo zamowien publicznych a racjonalne wydatkowanie
srodkow finansowych..Zwrot nakladow inwestycyjnych dla wybranych systemow grzewczych w
budownictwie jednorodzinnym.Ocena poziomu innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw w latach 20002007.Zarzadzanie kosztami pracy.Metody zapewnienia jakosci w procesie wytwarzania artykulow
spozywczych..Rynek nieruchomosci w polsce w dobie kryzysu w latach 2007-2009.Promocja i dystrybucja w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa (na przykladzie semi sp. Z o.o..Regulaminy pracy..Wplyw
kryzysu finansowego na rynek bankowosci prywatnej.Analiza i wdrazanie zintegrowanych systemow
informatycznych w malych i srednich przedsiebiorstwach.Ocena finansowania instytucji kulturalnych w
czestochowie w latach 2006-2011.Instytucja mediacji w polskim procesie karnym.Prace licencjackie
politologia.Zamowienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego..Imprezy publiczne w wojewodztwie
swietokrzyskim jako element podnoszacy atrakcyjnosc turystyczna regionu.Ksztaltowanie i wykorzystanie
atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu na przykladzie powiatu strzeleckiego..Marketing wartosci spolecznych.
Analiza wybranych kampanii spolecznych promujacych rodzicielstwo zastepcze w polsce.Bankowosc
elektroniczna jako glowny obszar dzialalnosci bankowej.Inwestycje rozwojowe w gminie piatek i ich
finansowanie.Obligacje jako instrument finansowy w gospodarce polskiej.Planowanie marketingowe na
przykladzie przedsiebiorstwa budowlano-uslugowego alttom.Przestepstwo znecania sie.praca licencjacka
budzet gminy .Klak- czeslaw pawel. - skarga na przewleklosc postepowania karnego a europejska konwencja
o ochronie praw czlowiek.Praca licencjacka z fizjoterapii.Zmiany na polskim rynku samochodow osobowych
w latach 1950 - 2011..Ocena pozycji konkurencyjnej gieldy papierow wartosciowych w warszawie w regionie
europy srodkowo-wschodniej..Kontrola jako element zarzadzania w przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym
szron sp. Z o.o..Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej ( mma) do nawierzchni drogowych z
zastosowaniem mieszanki mineralnej o uziarnieniu nieciaglym. Praca inzynierska
budownictwo.Kompleksowy system sterowania jakoscia.Analiza finansowa przedsiebiorstwa elementem
wniosku kredytowego.Tajemnice prawnie chronione w przeczypospolitej polskiej..Drzazga- dominik. interaktywny model proekologicznego zarzadzania zintegrowana gospodarka energetyczna i
przes.Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktow w organizacji.Wspolczesny rynek muzyki folkowej w
..

..
polsce..Integracja systemow w przedsiebiorstwie wytwarzajacym sprzet pomiarowy..Budzet gminy jako
determinanta rozwoju gminy czerniewice..Zreformowany system emerytalny w polsce na przykladzie
zakladu ubezpieczen spolecznych..praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnianie osob skazanych na kare
pozbawienia wolnosci a prawo pracy.Sanoff- henry - projektowanie demokratyczne : studia przypadkow
planowania partycypacyjnego srodowisk malych.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w masarni
bieniek.Funkcjonowanie- kompetencje oraz rola tribunal des conflicts - trybunalu kompetencyjnego we
francuskim systemie prawnym.Ingerencja sadu w odniesieniu do wykonywania wladzy
rodzicielskiej..Przywrocenie do pracy..praca licencjacka budzet gminy .Konkurencyjnosc i elementy
planowania strategicznego w srednim przedsiebiorstwie w dobie czlonkostwa polski w unii europejskiej na
przykladzie sm biomlek..Nadzwyczajne zlagodzenie kary w polskim kodeksie karnym.Rozwoj specjalnych
stref ekonomicznych w polsce na przykladzie regionu lodzkiego..Podatki i oplaty lokalne w strukturze
dochodow budzetowych miasta opola..Polska w unii europejskiej.ekonomiczne efekty
czlonkostwa.Budowanie wlasnych aplikacji webowych typu mashup.Glowa panstwa v republiki
francuskiej.Sposoby obrony pozwanego w procesie cywilnym.Finansowanie malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie firmy faba.Funkcjonowanie systemu ubezpieczen emerytalnych w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca panstwowego gospodarstwa lesnego lasy panstwowe z
organizacjami pozarzadowymi dzialajacymi w sferze ochrony srodowiska.Zasoby techniczno- technologiczne
przedsiebiorstwa jako zrodlo przewagi konkurencyjnej..Obowiazek alimentacyjny wobec niesamodzielnego
dziecka..Pisanie prac socjologia.Wplyw fotografii produktowej na zachowania nabywcze w
internecie.Zarzadzanie lancuchem dostaw w aspekcie logistycznej obslugi klienta na przykladach firm
garmond press s.a. oraz opek sp. Z o.o..Management challenge: exit strategy implementation.Klienci
indywidualni w polityce kredytowej bankow komercyjnych..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Logistyka produkcji i dystrybucji na przykladzie
przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego..Ocena sytuacji finansowej zakladow pracy chronionej (na
przykladzie spoldzielni inwalidow im. J.dabrowskiego w pabianicach).Strategia rozwoju malego
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy baltictest.Analiza ryzyka kredytowego banku na podstawie banku
spoldzielczego w krzepicach w latach 2006 -2010.Kierowanie zespolami pracowniczymi w sytuacjach
kryzysowych na przykladzie zespolow ratownictwa medycznego.Strategie budowania marek przez korporacje
miedzynarodowe.System okresowej oceny pracownikow na przykladzie banku bph sa.Pisanie prac
warszawa.Wplyw stosowania instrumentow marketingowych na sukces organizacji na przykladzie kompanii
piwowarskiej s.a..Skuteczny kierownik we wspolczesnej organizacji.Polityka pieniezna w polsce w latach
1989-2009.Wykorzystanie srodkow pomostowych w rozwoju gminy czudec..Borecki- pawel (1974- ). Red. dziesiec lat polskiego konkordatu .Alternatywne metody rozwiazywania sporow w sprawach
gospodarczych.Korupcja aspekt prawny i spoleczny.Ocena skutecznosci obnizania ryzyka kredytowego w
jurajskim banku spoldzielczym w lelowie.Swoboda wypowiedzi jako przeslanka legalnosci dowodu w
procesie karnym.Szadok-bratun- aleksandra. Red. - nowe prawo o szkolnictwie wyzszym a podmiotowosc
studenta .Status europejskiego banku centralnego.Wplyw podatkow dochodowych na budzet panstwa w
latach 2000-2004.Problem przystapienia polski do konwencji waszyngtonskiej o miedzynarodowym arbitrazu
inwestycyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Zabezpieczanie obiektow mieszkalnych przed
kradziezami.Praca licencjacka cena.Analiza marketingowa srodkow do mebli tapicerowanych przy
wprowadzaniu na rynki zagraniczne.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna czlonkow zarzadu spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia. Analiza obecnego systemu na tle planowanej reformy kapitalu
zakladowego..Zarzadzanie produkcja i jakoscia mas bitumicznych..Fundusze strukturalne instrumentem
polityki regionalnej unii europejskiej.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy lyszkowice w latach 2002-2006..praca licencjacka budzet gminy .Analiza bezrobocia w wojewodztwie
lodzkim w latach 2003-2005 i metody jego zwalczania.Polska regulacja niedozwolonych klauzul umownych w
obrocie konsumenckim na tle prawodawstwa wspolnotowego.Rekrytacja i selekcja pracownikow w firmie
telekomunikacyjnej netia s.a..Swiadek incognito w polskim procesie karnym.Analiza zagrozen i ocena ryzyka
zawodowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym formes..Funkcjonowanie banku w obszarze bankowosci
elektronicznej w polsce.Rola kadry kierowniczej w efektywnym funkcjonowaniu firmy
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transportowej.Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie kredytu i leasingu.praca
licencjacka budzet gminy .Leszczynski- pawel a. - regulacja stosunkow miedzy panstwem a
nierzymskokatolickimi kosciolami i innymi zwiazkami.Rola motywacyjna stylow kierowania w procesie
kierowania zespolami pracowniczymi w sluzbie zdrowia.Rachunek zyskow i strat - ujecie sprawozdawcze a
zarzadcze na przykladzie t.c. Debica s.a..Idee i postrzeganie okupacji hitlerowskiej na przykladzie relacji
swiadkow z wadowic i okolic.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie realizacja budowy zgodnie z
procedura „lancuch krytyczny” praca inzynierska budownictwo.Rozwoj rynku faktoringowego w
polsce.Analiza wspolczesnych czynnikow determinujacych decyzje zakupowe konsumentow w branzy
spozywczej.Chmielewski- zbigniew. Red. - innowacje i komunikowanie w samorzadzie : trendy i perspektywy
.Ocena wplywow podatkowych jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klobuck w latach
2003-2007.Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykladzie lodzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej.Wratny- jerzy (1943- ). Red. - zwiazki zawodowe a niezwiazkowe
przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjn.Zarzadzanie budzetem gminy.Analiza
dzialalnosci parkow etnograficznych- bedacych atrakcja turystyczna regionow- na przykladzie: muzeum wsi
kieleckiej w tokarni i muzeum wsi radomskiej w radomiu..Kierowanie w teorii i praktyce.Analiza i ocena
plynnosci finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Wolnosc sumienia i religii oraz
stosunek panstwa do kosciolow i zwiazkow wyznaniowych w ujeciu historycznym- porownawczym oraz ich
uksztaltowanie w polskiej konstytucji.Istota i zadania kapitalu zakladowego w spolce z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Borkowska- stanislawa (1939- ). Red. - programy praca-zycie : z teorii i praktyki
.Konkurencyjnosc kredytow hipotecznych..Procedura orzeczen wstepnych ze szczegolnym uwzglednieniem
doktryn acte clair i acte eclaire.Zarzad nieruchomoscia wspolna w swietle ustawy o wlasnosci
lokali.Zarzadzanie naleznosciami na przykladzie firmy dobre wozki widlowe sp. Z o.o..Pisanie prac
licencjackich poznan.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ryzyka plynnosci bankow komercyjnych w
latach 1997 - 2009..Polski model sadownictwa administracyjnego..Tematy prac licencjackich
rachunkowosc.Zalozenia spolecznej odpowiedzialnosci biznesu. Teoria a praktyka schneider
electric.Problematyka otwarcia lokalu na krakowskim rynku gastronomicznym na przykladzie cafe
galicja.Wplyw deficytu snu na efektywnosc pracy urzednika.Bancassurance w polsce..Przestepstwo oszustwa
w swietle badan aktowych na przykladzie spraw nalezacych do wlasciwosci sadow rejonowych w
krakowie.Ocena jakosci obslugi klientow w firmie grafit.Zarzadzanie jakosciowo-logistyczne na przykladzie
firmy kwh pipe (poland) sp. Z o.o.Posrednie inwestowanie na polskim rynku nieruchomosci.Ksztaltowanie
uslug na przykladzie dzialan firmy holiday autos.Analiza dzialalnosci kredytowej banku bgz s.a. w latach 2004
- 2008.Badania typu tajemniczy klient w sklepach i punktach uslugowych centrum handlowo-rozyrwkowego
galeria jurajska.Zewnetrzne formy finansowania sektora msp - egzemplifikacja.Izdebski- hubert (1947- ). Red.
- finanse komunalne a konstytucja .Analiza finansowa budzetu na przykladzie miasta lubliniec w latach 20072011..Ocena zdolnosci kredytowej konsumentow przy kredytach hipotecznych na przykladzie wybranych
bankow.Wplyw jakosci na organizacje i zarzadzanie w urzedach administracji samorzadowej na przykladzie
urzedu gminy i miasta kozieglowy.Wplywy z podatkow jako zrodlo dochodow wlasnych gminy.Pomoc
humanitarna w swietle wspolczesnego prawa miedzynarodowego.Formy finansowania zakupu
nieruchomosci mieszkaniowych w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Rola gminy w aspekcie wspierania
rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci (na przykladzie gminy grajewo).Dylemat wyboru formy opodatkowania
przez przedsiebiorstwa sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Finansowanie dzialalnosci gospodarczej w
formie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Status prawny cudzoziemca w polsce.Umowa przedwstepna
zobowiazujaca do zawarcia umowy sprzedazy nieruchomosci po nowelizacji kodeksu
cywilnego..Funkcjonowanie bankowosci elektronicznej na przykladzie banku spoldzielczego w
glownie.Wplyw czynnikow tpm i pamco na jakosc produkowanych wyrobow piekarniczych..Zarzadzanie
podatkiem dochodowym w malym i srednim przedsiebiorstwie na przykladzie firmy cristal.Czynniki
determinujace organizacje procesowa w przedsiebiorstwie..Przestepstwo paserstwa nieumyslnego w
kodeksie karnym z 1997 roku.Rachunek kosztow dzialan jako narzedzie wspierajace efektywne zarzadzanie
przedsiebiorstwem uslug finansowych.Zastosowanie programu finansowo- ksiegowego fiks w systemach
informatycznych rachunkowosci..praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa w zarzadzaniu
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przedsiebiorstwem.Bolecki- antoni. - wymiana informacji miedzy konkurentami w ocenie organow ochrony
konkurencji : (miedzy antykon.Rola rachunkowosci w zarzadzaniu jednostka gospodarcza na przykladzie
spoldzielczej agrofirmy w szczekocinach..Seminarium v r. - katedra teorii prawa.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta czestochowy na etapie fazy
zapobiegania i przygotowania.Czynniki placowe i pozaplacowe w motywowaniu pracownikow na przykladzie
oddzialu pko bank polski spolka akcyjna w zamosciu.Dozor elektroniczny w systemie sankcji
karnych.Zintegrowanie informacji za pomoca systemow ekspertowych jako narzedzie wspomagajace
skuteczne zarzadzanie finansami przedsiebiorstwa w sektorze msp.Sytuacja podejrzanego w postepowaniu
przygotowawczym.Ocena funkcjonowania lodzkiego urzedu pracy.Dzialanie sadu ex officio w sprawie
zawierajacej elementy prawa unijnego.Wspomaganie procesow magazynowych przez system informatyczny
klasy wms.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw infastruktury technicznej na rozwoj regionu
lodzkiego.Motywacja pracownika w przedsiebiorstwie innowacyjnym.Rola aktywnych form w ograniczaniu
bezrobocia na lokalnym rynku pracy (na przykladzie powiatu makowskiego).Odpowiedzialnosc karna
nietrzezwych sprawcow przestepstw drogowych w kodeksie karnym z 1997 roku.Stosunek do edukacji
integracyjnej nauczycieli i uczniow szkol podstawowych w polsce i danii..Analiza technologii i wydajnosci w
realizacjach budynkow jednorodzinnych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Unia gospodarcza i walutowa - geneza- rozwoj i funkcjonowanie w warunkach kryzysu.Podstawy
wznowienia postepowania sadowego.Sciezka kariery naukowej na przykladzie doktarantow.Zastosowanie
techniki rfid na przykladzie organizacji biblioteki uniwersytetu lodzkiego.Leasing i faktoring jako zrodla
finansowania w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Wplyw dochodow wlasnych i zrodel
obcych na gospodarke finansowa jednostki samorzadu terytorialnego.Karty platnicze jako instrument
kredytowy na przykladzie oferty detalicznej alior banku s.a..Prace podyplomowe.Nowak- wojciech a. - o
konceptualnej podstawie sprawozdawczosci finansowej : perspektywa angloamerykanska .Spolka
partnerska-jako jedna z form organizacyjnoprawnych wykonywania wolnego zawodu..Postawy etyczne
pracownikow w przedsiebiorstwie x.Zarzadzanie strategiczne organizacja non - profit na przykladzie
niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej ro - med w rozprzy.Analiza i ocena kondycji finansowej
nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w latach 2007-2011..Zmiany w majatku spolek
gieldowych a zmiany cen ich akcji na przykladzie spolek indeksu wig80 w latach 2007-2011.Organizacja i
finansowanie festiwali muzyki dawnej w polsce..Tematy prac licencjackich rachunkowosc.Wplyw decyzji
administracyjnej na stosunki cywilnoprawne.Wplyw budowy autostrad na wartosc
nieruchomosci.Reglamentacja dzialalnosci gospodarczej w obrocie napojami alkoholowymi na terenie
rzeczypospolitej polskiej.Okresowa ocena pracownikow na podstawie lukas banku s.a..Problematyka
rozliczania podatku od towarow i uslug w zakresie transakcji srodkow transportu po wstapieniu do unii
europejskiej.Stadiony pilkarskie krakowa jako elementy organizacji sieci urzadzen rekreacji na obszarze
aglomeracji miejskiej..Suchecka- jadwiga (1948- ). Red. - spatial econometrics and regional economic
analysis- lodz- 09-10 june 2014 : abstracts .Warunki implementacji systemu zarzadzania jakoscia na
przykladzie firmy tvab sp. Z o.o..Odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe zapisobiercow windykacyjnych.Ocena
kondycji finansowej spolki x w latach 2005 - 2009.Rachunkowosc jednostek sektora msp w swietle polskiego
prawa bilansowego i miedzynarodowego standardu sprawozdawczosci finansowej.Oferta produktowa
bankowosci spoldzielczej - analiza na przykladzie banku spoldzielczego w skierniewicach.Analiza i ocena
markowego produktu turystycznego na przykladzie atrakcji turystycznych gminy olsztyn..Analiza dzialan
logistycznych w zakladzie walcowni blach grubych..Zabojstwa przez otrucie - aspekty
kryminalistyczne.Motywacja w kreowaniu rozwoju pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjno-handlowego hoger sp. Zo.o.Marketingowe strategie produktow przemyslowych.Analiza
porownawcza systemow scm i erp wykorzystywanych w zarzadzaniu lancuchem dostaw.Aktywne formy
zwalczania bezrobocia w powiecie kutnowskim.Zadania policji zwiazane z przetwarzaniem informacji.Analiza
i ocena systemu zarzadzania logistycznego w przedsiebiorstwie x.Udzial czynnika spolecznego w wymiarze
sprawiedliwosci w polskiej procedurze karnej.Motywacyjna funkcja szkolen na przykladzie starostwa
powiatowego w bielsku-bialej..Wykorzystanie instrumentow marketingowych w sporcie na przykladzie klubu
pilkarskiego lech poznan.Private equity w przedsiewzieciach innowacyjnych.Tendencja rozwojowa
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ubezpieczen komunikacyjnych w polsce w latach 2000-2009.Nieruchomosc jako produkt
marketingowy.Segmentacja rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w ujeciu
terytorialnym.Zarzadzanie rozliczeniem podatkow stanowiacym dochody samorzadu terytorialnego na
przykladzie miasta i gminy dzialoszyn w latach 2005-2007.Publicznosc teatrow krakowskich na przykladzie
teatru bagatela i starego teatru.Szkolenia a kariera zawodowa w nomi s.a..Polityka budzetowa panstwa w ii
rzeczypospolitej.Outsourcing praca magisterska.Morland- richard b. - business and finance : performance
and management .praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystywanie funduszy unijnych przez male i srednie
przedsiebiorstwa w wojewodztwie swietokrzyskim.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Wstep do pracy licencjackiej.Marianski- michal. wplyw prawa miedzynarodowego na ewolucje koncepcji instrumentu finansowego w wybranych
panst.Analiza leksykalna terminologii transportowej.Zastosowanie walutowych opcji czystych i egzotycznych
oraz walutowych strategii opcyjnych na polskim rynku finansowym..Obsluga klienta jako czynnik budowania
pozycji rynkowej- na przykladzie firmy ikea.Griffin- g. Edward - finansowy potwor z jekyll island : prawdziwa
historia rezerwy federalnej .Pisanie prac magisterskich po angielsku.Transfer technologii w swietle prawa
konkurencji unii europejskiej.Legitymacja procesowa w postepowaniu administracyjnym..Wplyw dochodow
wlasnych i zrodel obcych na gospodarke finansowa jednostki samorzadu terytorialnego.Dzialania
marketingowe firmy ubezpieczeniowej na przykladzie otwartego funduszu emerytalnego pzu zlota
jesien.Przestepstwo brania udzialu w bojce lub pobiciu (art.158 i art.159 k.k.).Wydatki majatkowe samorzadu
wojewodztwa slaskiego na ochrone zdrowia w latach 2001 - 2005.Nieracjonalne zachowania na rynku
nieruchomosci.Pisanie prac na zlecenie.Ewidencja podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw ..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Status regionow w unii europejskiej.Analiza
sytuacji finansowej sadu rejonowego w skierniewicach.Wiercinski- jacek - brak swiadomosci albo swobody
przy sporzadzaniu testamentu .Praca licencjacka dziennikarstwo.Finansowanie inwestycji w spolkach
kapitalowych.Zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie kghm polska miedz s. A. W latach 2004
- 2008.Prace magisterskie warszawa.Ryzyko w dzialalnosci gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa
kghm polska miedz s.a..Teoria prawa i filozofia prawa.praca licencjacka budzet gminy .Srodki unii
europejskiej na finansowanie zadan gminy rozprza.Naruszenie i ochrona prawa do znaku towarowego w
prawie wloskim w swietle regulacji wspolnotowej na przykladzie sektora mody.Analiza finansowa jako
narzedzie oceny dzialalnosci ostroleckiego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej sp. Z o. O. W ostrolece.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Strategia marki firmy loreal na polskim rynku
kosmetycznym.Dzialalnosc eksportowa malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 2000-2014 i
programy jej wsparcia.Rola i zadania organow w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Naprawienie
szkody na osobie.Rola sponsoringu w strategii promocyjnej firmy uslugowej ze szczegolnym uwzglednieniem
sponsoringu sportowego na przykladzie strategii marketingowej firmy telekomunikacyjnej era.Efektywnosc
ekonomiczna dzialan jakosciowych w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Prawo pracodawcy do rozwiazania
umowy o prace bez wypowiedzenia.Wielowymiarowa analiza rentownosci w firmie produkcyjno-handlowouslugowej abc.Jasinska-cichon- adrianna. - ustawa o panstwowej inspekcji pracy : komentarz .Obciazenia
podatkowe osob fizycznych.Skutki prawne polaczenia spolek a pozycja wierzyciela.Bezpieczenstwo
miedzynarodowe.Konflikt izraelsko-palestynski;prawne i pozaprawne metody i proby jego rozwiazania ze
szczegolnym uwzglednieniem srodkow dyplomatycznych..Rola zamowien publicznych w zarzadzaniu
jednostka administracji publicznej na przykladzie wybranych jednostek samorzadowych wojewodztwa
lodzkiego.System rachunkowosci w zakladach opieki zdrowotnej na przykladzie samodzielnego publicznego
zakladu opieki zdrowotnej w sieradzu..Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych z udzialem funduszu
sekurytyzacyjnego..Strategia produktow na przykladzie przedsiebiorstwa viperprint sp z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Antynarkotykowe prawo polski na tle antynarkotykowego prawa wybranych
krajow europy zachodniej.Przeslanki i kierunki rozwoju rynku uslug logistycznych..Ekonomiczne aspekty
agroturystyki w wojewodztwie swietokrzyskim..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie portali
spolecznosciowych w procesie rekrutacji i selekcji pracownikow.Odpowiedzialnosc za wykroczenia przeciwko
prawom pracownika na gruncie kodeksu pracy.Lacznik miedzy budynkami – konstrukcja stalowa praca
inzynierska budownictwo.Marketing w uslugach gastronomiczno-turystycznych na przykladzie wybranej
..

..
placowki gastronomicznej.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjny system placowy w sklepach top hifi.Ocena rynku funduszy inwestycyjnych w polsce.System demokratyczny konfederacji szwajcarskiej.zrodlatworzenie i selekcja pomyslow na nowe produkty.Rozwoj personelu i szkolenia pracownicze w
przedsiebiorstwie produkcyjnym maskpol.praca licencjacka budzet gminy .Projektowanie wykorzystania
funduszy strukturalnych unii europejskiej na poziomie lokalnym na przykladzie rewitalizacji rynku w
kozieglowach.Motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie
logistycznym.Funkcje i podstawy tymczasowego aresztowania w polskim postepowaniu karnym.Ochrona
pracy mlodocianych.Rada panstwa w systemach organow prl.Motywowanie jako element procesu
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu kontroli skarbowej w opolu.Metody rekrutacji
personelu w przedsiebiorstwie.Podatek od towarow i uslug w transakcjach krajowych na przykladzie
jednostki produkcyjno-uslugowej.Praca licencjacka kosmetologia.Postrzeganie jakosci wyrobow oferowanych
przez sizei z punktu widzenia klienta.Postawy konsumentow wobec wspolczesnej reklamy..Granat- miroslaw.
Red. - stosowanie prawa miedzynarodowego i wspolnotowego w wewnetrznym porzadku prawnym francji i
p.Oddzialywanie na zmniejszenie bezrobocia w miescie czestochowie.Pisanie prac inzynierskich.Wspolczesne
piractwo i terroryzm morski w swietle prawa miedzynarodowego.praca licencjacka budzet gminy
.Rentownosc jako glowna miara pozycji przedsiebiorstwa na rynku na przykladzie htl-strefa s.a..Strategie
wprowadzania nowego produktu na rynek/na przykladzie pzu zycie.Wybrane koncepcje zarzadzania
zasobami ludzkimi we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Sytuacja absolwentow wyzszych uczelni na rynku
pracy w polsce.Odmowa przyjecia skargi kasacyjnej.Franchising jako forma prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej.Prawno-administracyjne problemy procesu wykorzystania gruntow rolnych w celach
budowlanych.Patologie wsrod nieletnich.Analiza dzialalnosci kredytowej banku bgz s.a. w latach 2004 2008.Rynek outsourcingu w polsce i na swiecie.Niedziolka- pawel. - fundusze hedgingowe a stabilnosc
finansowa .Sytuacja i uwarunkowania rozwoju firm logistycznych na przykladzie branzy
kurierskiej.Alternatywne formy organizacji i finansowania szkol na przykladzie programu mala
szkola..Reklama porownawcza jako czyn nieuczciwej konkurencji.Wplyw reklamy na zachowania
konsumentow na rynku artykulow zywnosciowych i kosmetykow.Realizacja outsorcingu it w
irkucku.Przedsiebiorczosc oraz rynkowe reguly zarzadzania w instytucjach kultury - na przykladzie muzeum
historycznego miasta krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Projekt konstrukcji salonu samochodowego
praca inzynierska budownictwo.Doskonalenie zawodowe pracownikow w aspekcie przygotowania do zmian
w organizacji na przykladzie powiatowego urzedu pracy w wieluniu.Mozliwosci przeciwdzialania zjawisku
bezrobocia w polsce w kontekscie czlonkostwa w unii europejskiej.Dozwolone ograniczenia swobod rynku
wewnetrznego w orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Podejmowanie dzialalnosci i
finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw.Walka z zagrozeniami wypadkowymi i wypadkami w
przedsiebiorstwach wytwarzajacych energie elektryczna..Wplyw stereotypow na ksztaltowanie wizerunkow
narodowych - na przykladzie wystawy davida cernego entropia.Oferta bankowosci internetowej dla msp na
przykladzie wybranych bankow w polsce.Wycena wartosci malych i srednich przedsiebiorstw a ocena korzysci
inwestorow.Modele e-commerce w sektorze b2b.Policja w wybranych panstwach.Rozwoj polskiego rynku
budowlanego po akcesji do unii europejskiej.Dzialania korygujace- zapobiegawcze i doskonalace w
przedsiebiorstwie branzy motoryzacyjnej na przykladzie cebi poland sp. Z o.o..Partnerstwo i wspolpraca z
panstwami sasiadujacymi przeslanka bezpieczenstwa rp.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
funduszy strukturalnych do promocji eksportu msp.Lipka- anna. - aktywnosc tworcza a pracoholizm : jak
utrzymac kapital kreatywnosci pracownikow? .Uprawnienia pracownikow objetych zwolnieniami z przyczyn
niedotyczacych pracownikow.Migracje zarobkowe z terenu stare siolkowice.Tematy prac licencjackich
administracja.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych powiatu myszkowskiego w latach 20052009.Dziecko jako swiadek.Roznice i podobienstwa w kosztach i zrodlach finansowania oswiaty na
przykladzie szkoly publicznej i niepublicznej.praca licencjacka budzet gminy .Marketing mix w instytucjach
kultury w warszawie.Wspomaganie finansowania zadan z zakresu polityki spolecznej w polsce przed akcesja
do unii europejskiej (lata 1990-2004).Zarzadzanie personelem w sytuacji pozytywnego nastroju.Plynnosc a
rentownosc na przykladzie analizy spolki.Finansowanie samorzadu wojewodztwa a jego
samodzielnosc..Efektywnosc narzedzi motywowania w przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy
..
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.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo paserstwa nieumyslnego w kodeksie karnym z 1997
roku.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza emitenta za naruszenie obowiazkow informacyjnych dotyczacych
informacji poufnych.Analiza strategicznych tendencji rozwojowych jednostek terenowych (na przykladzie
powiatu lowickiego).Kredyt preferencyjny jako jedna z form wspierania i finansowania dzialalnosci
rolniczej.praca licencjacka budzet gminy .Satysfakcja zawodowa aktorow a kultura organizacyjna teatru
starego w krakowie..Wydatki majatkowe samorzadu wojewodztwa lodzkiego w zakresie kultury w latach
2003 - 2006.Wspolpraca kulturowa pomiedzy krakowem a miastami europejskimi na przykladzie norymbergimediolanu- edynburga i moskwy.Ryzyko kredytowe w finansowaniu potrzeb klientow
indywidualnych.Ekonomiczne modele osiagania ugody w sporach cywilnych.Dzialania gminy belchatow na
rzecz ochrony srodowiska naturalnego w latach 2005-2011..Uzytkowanie autorskich praw
majatkowych.Koncepcje roli zawodowej dyrektora a pozadany styl kierowania nia w opinii nauczycieli.Organy
wewnetrzne sejmu iii rp.Modele planowania zasobow ludzkich w jednostce
administracyjnej.Konkurencyjnosc elektronicznych uslug bankowych.Analiza procesu zarzadzania i
finansowych uwarunkowan inwestycji przeprowadzonej przez wspolnote mieszkaniowa wreczyca.Zabojstwa
homoseksualistow w lodzi.Strategie promocji na przykladzie dealera ford poland s.a..Funkcjonowanie
kontroli jakosci w systemie outsorcingu..Opodatkowanie dochodow osob fizycznych prowadzacych
dzialalnosc gospodarcza.Analiza i ocena zastosowania marketingu internetowego na przykladzie wirtualnego
biura podrozy travelplanet.pl.Efektywnosc dzialania powiatowego urzedu pracy w klobucku w latach 20072010.praca licencjacka budzet gminy .Rola internetu jako kanalu dustrybucji i promocji uslug turystycznychw oparciu o analize serwisow turystycznych polskich portali internetowych.praca licencjacka budzet gminy
.Motywujaca funkcja placy w ppup poczta polska.Zawarcie umowy w drodze przetargu.Przedmiot-zakres oraz
kryteria prowadzenia i ograniczenia dzialalnosci gospodarczej jednostek samorzadu terytorialnego..praca
licencjacka budzet gminy .Instytucje unii europejskiej i ich kompetencje.Efektywnosc instrumentow
ekonomicznych regulujacych poziom bezrobocia na przykladzie powiatu opolskiego..Polityka podatku
dochodowego od osob fizycznych w zakresie podatkow zryczaltowanych i zasad ogolnych.Opodatkowanie
osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w polsce.Podatki i oplaty lokalne w miescie gostynin
w latach 2005-2006.praca licencjacka budzet gminy .Funkcje sejmu w okresie konstytucji marcowej. Praktyka
przed i po noweli sierpniowej.Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow na przykladzie
badanego przedsiebiorstwa.Zaskarzanie uchwal zgromadzenia wspolnikow w prawie polskim i
niemieckim.Ocena struktury kapitalowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow azotowych pulawy
s.a..Skarga kasacyjna jako instytucja zreformowanego sadownictwa administracyjnego realizujaca zasade
dwuinstancyjnosci postepowania i prawa do sadu.Wykonywanie tymczasowego aresztowania - sytuacja
prawna osob tymczasowo aresztowanych.Zarzadzanie technologia informatyczno - komunikacyjna w
relacjach szkola-rodzice.System motywowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa pro-ha-rem sp.
Z o.o..Wykorzystanie srodkow unijnych przez samorzady terytorialne na przykladzie gminy
krzyzanow.Kompetencje inteligencji emocjonalnej w ocenie przydatnosci zawodowej.Strategia
wykorzystania srodkow unijnych w aspekcie dzialan lokalnych samorzadowych na przykladzie gminy
blizanow.Obrona konieczna w ujeciu teoretycznym i na tle orzecznictwa.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci
bankowej.praca licencjacka budzet gminy .Kara smierci w usa.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
zewnetrznych zrodel finansowania przedsiebiorstwa na wynik finansowy.Rola controllingu w optymalizacji
kosztow przedsiebiorstwa na przykladzie spolki akcyjnej altab..Wplyw przywilejow dla zakladow pracy
chronionej na wynik finansowy.Cone- steve - superslogany : slowa- ktore zdobywaja klientow i zwolennikowa nawet zmieniaja bieg histo.Metody i systemy wspomagajace skladowanie i kompletacje zapasow w
magazynie.Kryminalizacja oszustwa komputerowego w kodeksie karnym z 1997 r. .Tozsamosc przeszkod
malzenskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim..Pisanie prac mgr.Finansowe determinanty rozwoju
gminy. Studium przypadku gminy buczek..Ogledziny zewnetrzne zwlok i miejsca ich znalezienia w przypadku
zgonu samobojczego - powieszenia.Charakterystyka gruntow spoistych w babimoscie praca inzynierska
budownictwo.Bezpieczenstwo granicy panstwowej i jej ochrona .Nowoczesne instrumenty kreowania
wizerunku marki wykorzystywane przez polskie banki na przykladzie multibanku.Skutki przeksztalcenia
spolki jawnej w spolke z ograniczona odpowiedzialnoscia.Ochrona granicy panstwowej w polsce .Szansa i
..
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rozwoj gminy niegowa.Wykorzystanie r&r w procesie oceny systemu pomiarowego..Bankowosc
elektroniczna - forma sprzedazy uslug bankowych.Instytucja usilowania- dobrowolnego odstapienia i
czynnego zalu w kodeksach karnych ukrainy i rosyjskiej federacji.Rola motywowania pracownikow w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi..Ekonomiczne modele osiagania ugody w sporach cywilnych.Rola bankow
centralnych w historii stanow zjednoczonych w kontekscie austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego..Prawo
do wolnosci a instytucja zatrzymania osob w polskim procesie karnym.Opodatkowanie likiwidacji dzialalnosci
gospodarczej.Nauczyciele szkol podstawowych wojewodztwa lodzkiego jako kredytobiorcy instytucji
finansowych.Centra logistyczne jako wazny element lancucha dystrybucji.Slater- robert - dekada wal-marta :
jak nastepcy przeksztalcili dziedzictwo sama waltona w najwieksza firme.Rola i znaczenie gospodarki
magazynowej w procesie logistyki dystrybucji (na przykladzie hurtowni farmaceutycznej).Hipoteka i zastaw
skarbowy- jako formy zabezpieczenia wykonania zobowiazan podatkowych.Kto pisze prace
licencjackie.Sprzedaz osobista kosmetykow na przykladzie przedsiebiorstwa unilever.Standardowe i
elastyczne formy zatrudnienia na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego d.g.s. spolka z o.o..Odnawialne
zrodla energii.Rola glowy panstwa w procesie prawodawczym w systemie parlamentarnym i
semiprezydenckim..Franching jako instrument finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Zarzadzanie
pomoca spoleczna na podstawie gminnego osrodka pomocy spolecznej w ladzicach w latach 20062009.Udzial prokuratora przed sadem pierwszej instancji w polskim procesie karnym.Specyfika sladu
pamieciowego w ekspertyzie poligraficznej.Zarzadzanie strumieniem wartosci podczas wytwarzania stolarki
okiennej z pvc.Prawo konsumenta do odstapienia od umowy wkrotce po jej zawarciu.Analiza ergonomiczna
wybranych stanowisk pracy na przykladzie ppuh dolomit w dabrowie gorniczej..Rownouprawnienie kobiet i
mezczyzn na rynku pracy w ramach prawa unii europejskiej..Promocja gminy-narzedzia i techniki na
przykladzie aleksandrowa lodzkiego.Identyfikacja potencjalnych sytuacji kryzysowych zagrazajacych branzy
miesnej.Problemy lokalnego rynku pracy w warunkach transformacji systemowej na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w ostrolece. Analiza za lata 2005-2006.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja
porozumienia administracyjnego w prawie administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Leasing jako niekonwencjonalne zrodlo finansowania przedsiebiorstw..Partnerstwo
publiczno-prywatne jako metoda finansowania zadan publicznych.Fundusze unijne dla rozwoju obszarow
wiejskich na przykladzie gminy zegocina..Umowa sprzedazy akcji w obrocie publicznym.Nowoczesne uslugi
bankowe..Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gmin na przykladzie gminy makow.Kurator
sadowy w prawie karnym.Zamowienia publiczne w swietle przepisow prawa z przykladem postepowania
przetargowego.Klauzule abuzywne na gruncie polskiego systemu prawnego.praca licencjacka budzet gminy
.Znaczenie okresowych ocen pracy w zarzadzaniu firma na przykladzie firmy selgros sp. Z o.o. - hala w
krakowie.Kryminalistyczne i kryminologiczne aspekty samobojstw wsrod maloletnich.Formy obrony
pozwanego w procesie cywilnym.Umowa leasingu oraz okolicznosci prowadzace do jej zakonczenia.Podatek
od towarow i uslug jako podatek od wartosci dodanej..Jakosc uslug serwisowych w opinii klientow na
przykladzie dealera fiata.Kredyty konsumpcyjne w banku pko bp sa.Czynniki warunkujace konkurencyjnosc
towarzystw ubezpieczeniowych. Analiza na przykladzie ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdow
mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco.Rozliczenie projektow unijnych na przykladzie jednostki
samorzadu terytorialnego i jednostki gospodarczej - analiza porownawcza.Charakterystyka rynku kina
niezaleznego w polsce..Malaczewski- maciej. - zasoby naturalne- postep techniczny a dlugookresowy wzrost
gospodarczy .Instrumenty finansowe polityki regionalnej unii europejskiej a rozwoj polskich regionow.praca
licencjacka budzet gminy .Republika wloska jako przyklad panstwa regionalnego. Autonomia i organizacja
regionow na podstawie tytulu v konstytucji.Koncentracja branzowa jako czynnik lokalizacji klastrow (na
przykladzie wojewodztwa lodzkiego).Opis wybranych stanowisk pracy w aspekcie ocen pracownikow na
przykladzie wybranego urzedu skarbowego.Lech- aleksandra. Red. - przystapienie polski do unii
ekonomiczno-monetarnej : perspektywy i uwarunkowania .Krajowe i miedzynarodowe regulacje
rachunkowosci transakcji laczenia sie przedsiebiorstw i ich wplyw na rozliczenia polaczen.Wspolpraca miasta
i gminy pleszew z organizacjami pozarzadowymi.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka chuliganstwa
stadionowego..Zarzadzanie zasobami ludzkimi niebieskiej armii na przykladzie personelu pokladowego w
linii lotniczej kd.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany struktury zatrudnienia w polsce w latach 2003..
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2007.Zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie przedsiebiorstwa elektromontaz krakow
s.a..Kontrowersje towarzyszace zmianom w nowej bazylejskiej umowie kapitalow.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw promocji na wizerunek wojewodztwa slaskiego jako regionu turystycznego.Zarzadzanie
projektami realizowanymi w organizacjach pozarzadowych finansowanych ze srodkow unii
europejskiej.Zarzadzanie wiedza w przedsiebiorstwie turystycznym.Funkcjonowanie policji kryminalnej na
przykladzie wydzialu kryminalnego komendy wojewodzkiej policji w bialymstoku.Sposoby przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie gminnego centrum pracy w koniecpolu po wejsciu do unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Regiony wzrostu i obszary stagnacji w unii europejskiej.Podjecie i prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej w zakresie telekomunikacji we wspolnocie europejskiej.Legalne formy
zmniejszania obciazen podatkowych w podatku dochodowym od osob fizycznych.Ocena i pomiar ryzyka
kredytowego na przykladzie bre bank sa..Zarzadzanie relacjami z klientem jako element dzialan marketingu
partnerskiego w uslugach na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Podejmowanie decyzji kredytowych w
banku spoldzielczym w ruscu z wykorzystaniem systemu informatycznego novum bank 4gl.Systemy realizacji
przedsiewziec budowlanych na wybranych przykladach praca inzynierska budownictwo.Mobbing w
przedsiebiorstwach w opinii czestochowskich pracownikow.Analiza wypadkowosci w przemysle metalowym
a przemiany gospodarcze w polsce..Marketing uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego w
sieradzu.Zasady przyzwoitej legislacji w prawie podatkowym na podstawie orzecznictwa trybunalu
konstytucyjnego.Polityka rozwoju gospodarczego w powiecie na przykladzie lowicza.Ocena jakosci i
stabilnosci procesow przy wytwarzaniu sprzetu wentylacyjnego..Wplyw gospodarki magazynowej na
logistyke dystrybucji na przykladzie hurtowni elektrotechnicznych.Tymczasowe aresztowanie w polskim
porzadku prawnym.Klaus- peter. Red. - the roots of logistics : a reader of classical contributions to the history
and conceptual found.Humor w reklamie.Analiza procedury i efektywnosci kredytow detalicznych na
przykladzie banku pko bp s.a..Budowanie systemow lojalnosciowych na stacjach paliw.Tryb przyspieszony w
procedurze karnej.Wizerunek pakistanu jako destynacji turystycznej.Srodki zwalczania przestepczosci
zorganizowanej.Zarzadzanie spoleczna odpowiedzialnoscia biznesu w organizacji sektora
piwowarskiego.Audyt wewnetrzny instrumentem usprawnienia efektow dzialalnosci instytucji.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie internetu w dzialalnosci marketingowej firmy cinema city.Systemy
zarzadzania parametrow qos..praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie nakazowe w sprawach
gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Skarga konstytucyjna w republice federalnej niemiec i w
polsce.Analiza kosztow systemu transportowego na przykladzie firmy transport-metalurgia sp. Z
o.o..Przestepstwo znecania w kodeksie karnym z 1997 r..Zjawisko przestepczosci wsrod nieletnich.Wplyw
kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych przemyslu farmaceutycznego w swietle
badan ekonometrycznych..praca licencjacka budzet gminy .Perspektywy przystapienia polski do europejskiej
unii gospodarczej i walutowej.Rozwoj miast na przykladzie piotrkowa trybunalskiego i belchatowa.Metody i
zasady tworzenia budzetu w jednostach samorzadu terytorialnego na przykladzie zakladu gospodarki
mieszkaniowej w pabianicach.Aktywnosc innowacyjna polskich przedsebiorstw w latach 2000-2006.Czynniki
determinujace sukces strategicznego zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie agencji doradztwa
personalnego i pracy tymczasowej.Prawo three strikes and you`re out w kaliforni.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Hala magazynowa o powierzchni 2500-3000 m2 praca inzynierska
budownictwo.Administracyjno-prawne bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Ocena
zdolnosci kredytowej jako dzialanie ograniczajace ryzyko kredytowe na przykladzie banku pko bp.Fundusze
unijne praca magisterska.Prostytutki jako ofiary przestepstw.Analiza wypalenia zawodowego jako
determinanta systemu motywacyjnego na przykladzie wojewodzkiej przychodni stomatologicznej w
krakowie.Wplyw prawa podatkowego i bilanowego na funkcjonowanie polskich przedsiebiorstw.Rola
udzialowca w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na przykladzie spolki polanik.Zgoda podmiotu
uprawnionego na naruszenie lub narazenie na niebezpieczenstwo dobra prawnego- chronionego przepisem
karnym.Proces ksztaltowania kultury organizacyjnej na podstawie badan empirycznych w urzedzie gminy w
dobrzeniu wielkim..zrodla finansowania inwestycji komunalnych na przykladzie gminy nowosolna.Tendencje
do ograniczania gwarancji procesowych w postepowaniach przeciwko terrorystom.Ulgi i zwolnienia
podatkowe w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce.Rekrutacja i selekcja jako podstawa
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procesu gospodarowania kapitalem ludzkim.Odpowiedzialnosc cywilna w grupach spolek.Status polskoradzieckich umow repatriacyjnych z 1944 roku w systemie prawa polskiego.Wojewoda jako organ nadzoru
nad jednostkami samorzadu terytorialnego..Reklama placowek sluzby zdrowia w gazetach i
magazynach.Wykorzystanie funduszy unijnych w ramach zintegrowanego programu rozwoju regionalnego w
wojewodztwie slaskim na wybranych przykladach.praca licencjacka budzet gminy .Status prawny agencji
pracy tymczasowej.Praca tymczasowa w polsce.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Spoleczenstwo
informacyjne jako wyzwanie dla technologii informacyjnych..Brak.Zarzadzanie transportem w strategii
lizbonskiej.Ksztaltowanie wizerunku lokalu gastronomicznego poprzez plasowanie firmy i jej uslug na
przykladzie zajazdu hetman.Audyt wewnetrzny w towarzystwie ubezpieczeniowym.Lyszczak- marek. Red. ubezpieczenia zdrowotne z 10-letniej perspektywy : efektywne zarzadzanie finansami zoz a
system.Zakladanie dzialalnosci gospodarczej na przykladzie sklepu odziezowego modyfica.Czynniki
wplywajace na rentownosc kontraktow na uslugi wiertnicze w firmie pnig krakow.Normy jakosci w przemysle
drobiarskim.Zarzadzanie kosztami jakosci w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy weltex sp. Z o.o..Pisanie
prac pedagogika.Metodologia finansowania inwestycji w rozwoj zrownowazony na przykladzie budowy
komunalnej oczyszczalni sciekow..Techniki negocjacyjne - wplyw plci na wybor technik
negocjacyjnych.Strategia rozwoju firmy rodzinnej na przykladzie f.p.h.u. asik-bis.Ocena realizacji zadan
powiatowego urzedu pracy w namyslowie zwiazanych z wdrozeniem programow rynku pracy
wspolfinansowanych ze srodkow unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza gospodarki
finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy popow w latach 20062008.Prowadzenie zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na zasadzie
prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia.Przygotowanie inwestycji w procesie zamowien publicznych na
przykladzie hali przemyslowej o konstrukcji stalowej. Praca inzynierska budownictwo.Czynniki ksztaltujace
polityke kursowa na przykladzie polski..System optymalizacji transportu mleka (otm).Charakterystyka
bezrobocia na przykladzie powiatu rawskiego (lata 2000-2006).praca licencjacka budzet gminy .Sposoby
promocji muzyki jazzowej w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci marketingowej
hurtowni na podstawie pgf - lodz.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja pracownikow na podstawie
firmy htl strefa s.a..Malopolska siec koordynatorow ds. Funduszy strukturalnych- a zdolnosc absorbcyjna
gmin z obszaru wojewodztwa malopolskiego do pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania srodkow z
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach wdrazania zporr 2004-2006.Ocena i wybor
dostawcow w procesie zakupow w branzy budowlanej na podstawie bpbp s.a..Analiza pracy w kontekscie
przydatnosci w procesie rekrutacji i selekcji na przykladzie jednostki samorzadu terytorialnego..praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw turystyki kulturowej na biezace funkcjonowanie muzeum narodowego w
krakowie.Ankieta do pracy magisterskiej wzor.Przestrzeganie standardow w jednostkach franczyzowanych na
przykladzie reserved..Sluzby- inspekcje- straze.Praca licencjacka z pedagogiki.Analiza systemu szkolen w
sluzbie celnej na przykladzie izby celnej w krakowie.Zastosowanie teorii instytucjonalnej w rachunkowosci
zarzadczej na przykladzie uniwersytetu lodzkiego.Controlling w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
uslugowym.Wykorzystanie wsparcia z funduszy strukturalnych w ramach polityki regionalnej ue przez
wybrane miasta w polsce- w okresie programowania 2000-2006.Dwunawowa hala magazynowa z zapleczem
socjalnym. Wysokosc skladowania 4 m praca inzynierska budownictwo.Rola dochodow z nieruchomosci w
dochodach gminy.Analiza porownawcza bezrobocia kobiet i mezczyzn w powiecie kaliskim.Praca licencjacka
przyklady.Finansowanie inwestycji proekologicznych w polsce z uwzglednieniem wojewodztwa
lodzkiego.Ksztaltowanie kultury organizacyjnej w przedsiebiorstwie turystycznym.Efektywnosc dzialalnosci
kredytowej banku na przykladzie banku spoldzielczego w mykanowie.Kreowanie wizerunku firmy w
internecie.Czynniki determinujace funkcjonowanie przedsiebiorstwa..Reforma oswiaty z 1999 roku
wprowadzajaca gimnazjum a przestepczosc nieletnich.Rewitalizacja zdegradowanych odszarow miejskich
jako skladnik programow rozwoju miast i regionow na przykladzie malopolski oraz wybranych regionow
hiszpanii..Przeslanie reklamowe zawierajace erotyczny wizerunek kobiety - studium przypadku na
przykladzie reklamy prasowej.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium ii r.niest. V r- zak.prawa
koscielnego i wyznaniowego.Rachunek zyskow i strat oraz sprawozdanie wedlug segmentow w ocenie
rentownosci przedsiebiorstwa.Rynek zamowien publicznych w unii europejskiej. Doswiadczenia polski po
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akcesji do unii europejskiej..Wplyw gospodarki rynkowej na rozwoj bankow komercyjnych w polsce na
przykladzie ing banku slaskiego s.a..Wymagania formalne apelacji i skutki ich niezachowania.Facility
management w nowoczesnym zarzadzaniu nieruchomoscia.Podkultura wiezienna - geneza-przejawyprzeobrazenia..praca licencjacka budzet gminy .Przepisywanie prac magisterskich.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw podatkow samorzadowych na rozwoj miast na prawach powiatu na przykladzie piotrkowa
trybunalskiego w latach 1999-2005.Bukowski- andrzej - region tradycyjny w unitarnym panstwie w dobie
globalizacji : przypadek wojewodztwa malopolsk.Finansowanie przedsiebiorstw kapitalem wlasnym na
przykladzie funduszy private equity / venture capital.Ograniczenia swobody przeplywu osob w unii
europejskiej ze wzgledow porzadku i bezpieczenstwa publicznego.Porownanie praw i obowiazkow
oskarzonego oraz nieletniego sprawcy czynu karalnego.praca licencjacka budzet gminy .Konsensualne
metody zakonczenia postepowania karnego.Czynniki wplywajace na dochody podatkowe miasta opola w
latach 2005-2008.Zastosowanie systemu operacyjnego gnu/linux w malej firmie.Sprawozdawczosc
finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie banku x..Ocena
efektywnosci funkcjonowania kart platniczych lukas banku s.a. w latach 2006-2010.Koncentracja spolek
kapitalowych ze szczegolnym uwzglednieniem laczenia sie spolek.Poczatki normatywizacji praw
czlowieka.Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktow spolecznych na przykladzie zakladu
gorniczego.Wspieranie konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po akcesji do unii
europejskiej.Budzet samorzadu terytorialnego jako instrument realizacji zadan jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy kruszyna w latach 2007-2011.Ugoda w postepowaniu
cywilnym.Problematyka dyspozycyjnosci w jurysdycyjnym postepowaniu administracyjnym.Dzialalnosc
powiatowego urzedu pracy we wloszczowie w latach 2006-2011..Fundusze strukturalne unii europejskiej
zrodlem finansowania inwestycji..Projekt kampanii spolecznej skierowanej do studentow wydzialu
zarzadzania politechniki czestochowskiej.Prawo karne.Analiza systemu dystrybucji towarow na podstwie
centrum dystrybucji jysk..Lada- piotr. - sztuka a prawo autorskie : wybrane zagadnienia .Wplyw wyceny
zapasow na wynik finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego w latach 20052007.Wspolnotowe reguly dotyczace porozumien ograniczajacych konkurencje.Narzedzia i techniki
marketingu uslug transportowych realizowanego w przedsiebiorstwie pks czestochowa sa..Specjalne strefy
ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej..Widowisko sportowe koszykowki jako produkt
marketingowy na przykladzie druzyny tytan czestochowa.Przestepstwo znecania sie w swietle badan w
sadzie rejonowym w debicy i w sadzie rejonowym dla krakowa nowej huty.Zarzadzanie nieruchomoscia
turystyczna na przykladzie osrodka wczasowego lech w lebie.Wplyw orzeczen trybunalu konstytucyjnego na
proces stosowania prawa administracyjnego.Optymalizacja podatkowa na przykladzie podatku
dochodowego od osob prawnych.Jak pisac prace dyplomowa.Mediacja w sprawach kanych jako instytucja
dla pokrzywdzonego.Rozwoj rynku kapitalowego w polsce.Seryjny zabojca - agresywne zachowanie
uwarunkowane motywacha na tle seksualnym.Strategia rozwoju pszczelarstwa w polsce..Dzialalnosc
gospodarcza firm windykacyjnych.Rola i znaczenie komunikacji w relacjach miedzy urzednikiem a klientem w
instytucji samorzadowej.Bakowska- katarzyna - kraje azji : korea poludniowa- malezja- wietnam : rynki
zagraniczne dla polskiego biznesu .Mobbing – problem wspolczesnych przedsiebiorstw.Zarzadzanie jakoscia
w przedsiebiorstwie tworzyw sztucznych..Sulikowski- adam - posthumanizm a prawoznawstwo .Blümkeandreas. - jak inwestowc w produkty strukturyzowane .Akredytywa dokumentowa.Gotowe prace
licencjackie.Dobre obyczaje w reklamie w swietle przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji..Borkowski- krzysztof. Red. - obsluga ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic
rzeczpospolitej polskiej .Zaswiadczenia.Dozwolony uzytek utworow w internecie.Ocena kondycji finansowej
firmy wawel service sp. Zo.o. Na tle krakowskiego rynku mieszkaniowego.Prace zaliczeniowe.Suwerennosc pojecie- a praktyka miedzynarodowa.Rola akademickich biur karier w ksztaltowaniu aktywnosci zawodowej
studentow na przykladzie biur karier uniwersytetu jagiellonskiego oraz uniwersytetu ekonomicznego w
krakowie.Stosunki polityczne polski ze stanami zjednoczonymi po 1989 r.Funkcjonowanie zarzadu
nieruchomosciami na wybranych przykladach z miasta lodzi.Podstawowe zasady skutecznosci strajku
pracowniczego na przykladzie firmy ramb sp. Z o.o..Stan wyzszej koniecznosci w polskim prawie
karnym.Wybor jako podstawa zatrudnienia wojta .Podatki samorzadowe w budzecie urzedu gminy i miasta w
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pajecznie.Bezrobocie i metody jago zwalczania w gospodarce polskiej w latach 2004-2009.Sytuacja
telepracownika.Specyfikacja zarzadzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym na przykladzie banku
millennium s.a..Dzialania sluzb porzadku publicznego w czasie klesk zywiolowych .praca licencjacka budzet
gminy .Ocena skutecznosci form zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych na
przykladzie ing banku slaskiego s.a. w latach 2002-2006.Rola samorzadu lokalnego w procesie wspierania
przedsiebiorczosci na przykladzie miasta plock.Ocena kondycji finansowej w procesach planowania rozwoju
na przykladzie spolki ekobud life..Handel zagraniczny wyrobami przemyslu mleczarskiego przed i po
przystapieniu polski do unii europejskiej.Analiza marketingowa firmy (na podstawie piekarni
drost)..Zarzadzanie infrastruktura obiektow kulturalnych w wybranych miastach wojewodztwa
slaskiego.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania budownictwa mieszkanowego w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Zasada kontynuacji praw wspolnika przy przeksztalceniu spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia w spolke akcyjna.Praca licencjacka spis tresci.Tryby udzielania zamowien publicznych- ze
szczegolnym uwzglednieniem trybu zamowienia z wolnej reki.praca licencjacka budzet gminy .Rola metod
zabezpieczania przed ryzykiem kredytowym w dzialalnosci banku.Microfinance in east africa.Zacieranie
granic miedzy prawem publicznym- a prawem prywatnym. Kierunki rozwoju prawa
administracyjnego..Czynniki niebezpieczne- szkodliwe i uciazliwe na wybranych stanowiskach w
przedsiebiorstwie stradom. S.a..Realizacja swobod tworzacych wspolny rynek w ramach dzialalnosci sklepow
internetowych..Promocja miasta zywiec.Inwestycje rzeczowe jako determinata utrzymania i wzmocnienia
pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa na rynku.Roznicowanie stopy procentowej skladki na ubezpieczenia
wypadkowe w zaleznosci od zagrozen wypadkowych w polsce.Mozliwosci pozyskiwania srodkow unijnych
wspierajacych rozwoj gminy koniecpol.Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy
wydzialu stalowania huty czestochowa s.a..Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w kedzierzynie-kozlu.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty
zarzadzania nieruchomosciami jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie domu dziecka w
chorzenicach.Rachunek przeplywow pienieznych - sporzadzanie i funkcje informacyjne na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Rola marketingu -mix w ksztaltowaniu wizerunku hotelu europejskiego w
krakowie.Przemyt. Ewolucja zjawiska.System motywowania pracownikow na przykladzie firmy profim sp. Z
o.o..Zewnetrzne zrodla finansowania sektora mikro - malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Marketing
partnerski w sektorze b2b (ze szczegolnym uwzglednieniem roli marki w budowaniu relacji z
klientem).Analiza logistyki miedzynarodowej w przedsiebiorstwie yawal..Marketing polityczny po i pis.
Analiza kampanii parlamentarnej oraz prezydenckiej z 2005 r..Kapelanska-pregowska- julia elzbieta. - prawne
i bioetyczne aspekty testow genetycznych .Techniki harmonogramowania w ramach zarzadzania
przedsiewzieciem praca inzynierska budownictwo.Analiza kosztow w ukladzie rodzajowym i ich przydatnosc
w procesie zarzadzania na przykladzie firmy hef w latach 2006-2008.Gospodarka finansowa gminy na
przykladzie gminy wola krzysztoporska w latach 2004-2008.Odszkodowanie za niesluszne skazanietymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w polskim postepowaniu karnym.Administracyjne postepowanie
dowodowe.Odpowiedzialnosc miedzynarodowa osob fizycznych na przykladzie procesow zbrodniarzy w
bylej jugoslawii.Przestepczosc ubezpieczeniowa..Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w bielsku bialej i okolicach.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo dochodow budzetu panstwa w latach
2006-2010.Rachunek kosztow dzialan na przykladzie oddzialu produkcyjnego transformatorow rozdzielczych
sp. Z o.o. Abb polska w lodzi.Analiza kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym x.Dzialalnosc inwestycyjna
w rachunkowosci jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olsztyn i gminy mstow..Wycena
barierowych opcji walutowych w warunkach polskiego rynku kapitalowego.Resocjalizacja nieletnich. Udzial
kuratora sadowego.Prostytucja - charakterystyka zjawiska ze szczegolnym uwzglednieniem wybranych
przestepstw przeciwko seksualnosci i obyczajnosci..Instrumenty kontroli spolecznej bezposredniej (skargiwnioski- petycje) jako prawo do reklamacji wobec dzialan aparatu wladzy.Stan kleski zywiolowej - aspekty
ustrojowe- materialne i proceduralne.Analiza funkcjonowania rady nordyckiej oraz nordyckiej rady ministrow
jako nietypowego forum wspolpracy panstw- ze szczegolnym uwzglednieniem sposobu podejmowania
uchwal oraz mocy wiazacej aktow wydawanych przez rade nordycka..Dwuinstancyjnosc postepowania
administracyjnego w swietle konstytucji rzeczpospolitej polskiej z 1997 roku oraz innych ustaw.Skarga na
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naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu
cywilnym.Zarzadzanie naleznosciami na przykladzie firmy dobre wozki widlowe sp. Z o.o..Warunki
dopuszczalnosci wniesienia skargi do wojewodzkiego sadu administracyjnego.Uscinska- gertruda (1958- ).
Red. - prawo pracy : refleksje i poszukiwania : ksiega jubileuszowa profesora jerzego wratnego .Szewczakmarcin. Red. - administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystapieniu polski do unii europejskiej .praca
licencjacka budzet gminy .Prawa czlowieka w unii europejskiej.Prawna problematyka odpadow
pochodzacych z przemyslu wydobywczego w prawie unii europejskiej i polski.Instytucja splaty z
gospodarstwa rolnego.Ocena atrakcyjnosci oferty opieki medycznej - nowoczesnego produktu
ubezpieczeniowego pzu zycie s.a..Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym.Zarzadzanie
marka w wybranych organizacjach pozarzadowych wojewodztwa malopolskiego i podkarpackiego.Leasing i
factoring jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw.Przedstawienie zarzutow i ich zmiana jako
wyraz pociagniecia do odpowiedzialnosci karnej.Zastosowanie strategicznej karty wynikow w kawiarni w
biegu cafe.praca licencjacka budzet gminy .Pozycjonowanie stron internetowych jako element zarzadzania
marka na przykladzie wlasnego serwisu www.Budzet gminy wiejskiej - z ilustracja na
przykladzie.Doskonalenie produkcji i jakosci przy wytwarzaniu ekranow ochronnych..Elastyczna organizacja
pracy jako zrodlo zwiekszania produktywnosci zasobow ludzkich.Prawne granice pojecia plagiat.Obrot
nieruchomosciami lokalowymi.Samobojstwo jako element ryzyka w ubezpieczeniach zyciowych.Wybrane
zrodla finansowania msp w polsce na przykladzie firmy z branzy motoryzacyjnej.Brzezinska-rawa- anna. Red.
- panstwo a gospodarka .Zasada swobody umow jako zasada prawa.Przedluzenie tymczasowego
aresztowania w postepowaniu przygotowawczym.Perspektywy optycznych nosnikow informacji w sieciach
telekomunikacyjnych.Ocena dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku bgz s. A. W latach 20062010..Procesowe aspekty instytucji swiadka koronnego.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie oferty banku bph s.a..Anonimizacja swiadka.Umorzenie
postepowania w procesie cywilnym przed sadem pierwszej instancji.Zagrozenia wypadkowe i zdrowia
wystepujace w procesach pracy na przykladzie fabryki mebli..Turcja w ofercie polskich biur podrozy - ocena
jakosci produktu turystycznego.Fundusze unijne dla malych i srednich przedsiebiorstw branzy turystycznej w
polsce..praca licencjacka budzet gminy .Ocena marketingowej dzialalnosci banku x.Preferencje zawodowe i
kompetencje spoleczne w planowaniu kariery zawodowej..Zapewnianie jakosci poprzez procesy
outsourcingowe..Motywowanie pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Promocja miasta
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