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sprawozdawczosci finansowej / miedzynarodowe standardy rachunkowosci.Postepowanie przyspieszone w
polskim prawie karnym.Zasady i funkcjonowanie strazy granicznej po przystapieniu do konwencji schengen
.Hipoteka laczna.Motywowanie jako funkcja w procesie zarzadzania firma.Wynagrodzenie za prace..Reklama
w biurach podrozy dzialajacych na polskim rynku turystycznym.Uspolecznienie procedur przygotowania
instrumentow planistycznych na przykladzie miasta i gminy niepolomice..Jurysdykcja wedlug rozporzadzenia
44/2001.Modele zarzadzania w teatrze ludowym..Autokontrola w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym.Turystyka kwalifikowana w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie krakowskich biur podrozy.Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Szczegolna ochrona trwalosci
stosunku pracy ze wzgledu na funkcje.Dzialalnosc marketingowa urzedu skarbowego w szydlowem. Lata
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.Marketingowe aspekty sprzedazy wyrobow hutniczych na przykladzie huty stali czestochowa.Programy
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zdunskowolskim. Analiza porownawcza.Alokacja podatku dochodowego w wielkiej brytanii i w polsce analiza porownawcza.Symptomy zagrozenia upadloscia w swietle analizy ekonomiczno-finansowej
przedsiebiorstwa..Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy nowogrod.Aspekt spoleczny w procesach
rewitalizacji.Analiza efektywnosci systemow logistycznych w przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Etyka
zawodowa adwokatow na tle etyki ogolnej.Funkcjonowanie dozoru elektronicznego w swietle badan
aktowych.Rola organizacji art&busieness w sponsorowaniu kultury i sztuki.Konflikt w zakladzie pracy - casus
firmy norauto polska sp. Z.o.o..Proces planowania i jego wplyw na podejmowanie decyzji zwiazanych z
kierowaniem w jednostce budzetowej.Zagadnienie prawomocnosci orzeczen w postepowaniu
cywilnym..Handel narkotykami w szkolach.Projekt drewnianej wiaty na polu golfowym. Praca inzynierska
budownictwo.Plany prac licencjackich.Analiza skutecznosci programow lojalnosciowych na przykladzie stacji
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informacyjna rocznego raportu finansowego na przykladzie koudijs pasze sp. Z o.o..Zasoby niematerialne
jako element doskonalenia procesu jakosci w firmie motoryzacyjnej.Prawne aspekty odpowiedzialnosci
autora projektu budowlanego za wady obiektow budowlanych..Administracja publiczna praca
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spoleczno-gospodarczej obszarow wiejskich na przykladzie gminy rudziniec.Proces rekrutacji i zwolnien
pracownikow w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej.Unikanie podwojnego opodatkowania
na podstawie umowy polsko-francuskiej - praca porownawcza.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze
strukturalne ue jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Przywodztwo- wladza i
autorytet menadzera na przykladzie lodzkiego centrum doskonalenia nauczycieli i ksztalcenia
praktycznego.Analiza dzialalnosci kredytowej banku ochrony srodowiska s.a. w latach 20002005.Zarzadzanie kosztami w przedsiebiorstwie na podstawie spolki z o.o..Projekt konstrukcji salonu
samochodowego praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Rola i zadania pracownika
socjalnego w instytucjonalnej pomocy spolecznej na przykladzie miejsko gminnego osrodka pomocy
spolecznej w wieliczce.Marketingowe zarzadzanie siecia handlowa na przykladzie firmy kaufland.Wzory prac
licencjackich.Narodowy bank polski i jego oddzialywanie na gospodarke..Wykorzystanie systemow cms do
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komunikatywnosci a spiralny efekt nastepczy na przykladzie studentow wydzialu zarzadzania politechniki
czestochowskiej.Rachunkowosc podatku vat w firmie handlowo-uslugowej (na przykladzie).Wplyw
reasekuracji na sytuacje finansowa zakladu ubezpieczen i reasekuracji warta s.a..Ocena funkcjonowania
kredytow mieszkaniowych w dzialalnosci kredytowej pko bp s.a.Finansowanie prac badawczo-rozwojowych i
innowacji na przykladzie instytutu sadownictwa i kwiaciarstwa im. Szczepana pieniazka w
skierniewicach.Polska na drodze do upadku komunizmu w latach 1944-1989.Warunki konkurencyjnosci
polskiego rolnictwa na rynku europejskim.Lokaty bankowe jako forma oszczedzania dla klientow
indywidualnych..Fakultatywne i subsydiarne tryby wzruszenia decyzji..Zarzadzanie rozwojem produktow w
zakladzie odziezowym bytom s.a..Kredyty w dzialalnosci gospodarczej na przykladzie banku pko bp.Analiza
technologiczno-ekonomiczna magazynowania materialow i prefabryktow budowlanych praca inzynierska
budownictwo.Wykorzystanie srodkow unjnych jako narzedzia przeciwdzialania bezrobociu w powiecie
klobuckim..praca licencjacka budzet gminy .Rola kuratorow zawodowych w wykonywaniu srodkow probacji
w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Marketing organizacji non - profit.praca licencjacka budzet gminy
.Zasady i dyrektywy sadowego wymiaru kary ( ze szczegolnym uwzglednieniem art53 kk ).praca licencjacka
budzet gminy .Nowe kanaly dystrybucji produktow bankowych na przykladzie bankowosci
elektronicznej..Pedofilia jako problem spoleczno-prawny.Bezrobocie w powiecie oleskim w latach 20072009. Przyczyny- stan i formy przeciwdzialania..praca licencjacka budzet gminy .Influence of operational
condition of machine and on quality of produced lock..Wykonywanie kar i srodkow pozbawienia wolnosci
wobec cudzodziemcow w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Lucarz- katarzyna. - ustawa o
przeciwdzialaniu narkomanii : komentarz .Rynek kapitalowy jako zrodlo pozyskiwania kapitalu przez
przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Polityka promocji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy
wkizb atlas.Czynniki kryzysu gospodarczego w grecji w latach 2007-2013.System finansowy jednostek
samorzadu terytorialnego a funkcje gminy na przykladzie gminy gliwice..Nabycie i wymiar urlopu
wypoczynkowego..Dozwolona krytyka prasowa a ochrona czci .Procedura orzeczen wstepnych ze
szczegolnym uwzglednieniem doktryn acte clair i acte eclaire.Wykorzystanie sztucznych systemow
immunologicznych do rozwiazywania problemow z zakresu zarzadzania i ekonomii. Analiza problematyki i
wybrane przyklady.Struktura i zasady funkcjonowania wewnetrznych centrow uslug
ksiegowych.Wykorzystanie srodkow pomocowych unii europejskiej w gminie krosniewice w latach 20052010.Wplyw przynaleznosci zawodowych na status pracownika.Rynek funduszy venture capital w
polsce.Agencje rozwoju lokalnego i regionalnego jako instytucjonalny instrument rozwoju gornego slaska i
malopolski.Leasing.Zawieranie umow za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej.Magazynowanie
zywnosci schladzanej na przykladzie centrum dystrybucyjnego kaufland w rokszycach.Uwarunkowania i
mechanizmy ksztaltowania i wykorzystania atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu na przykladzie powiatu
kedzierzynskokozielskiego..Lean manufacturing jako narzedzie doskonalenia procesow w przedsiebiorstwie
produkcyjnym.Dzialalnosc inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego..praca licencjacka budzet gminy
.Rozmiary wiktymizacji mezczyzn o orientacji homoseksualnej oraz biseksualnej.Zarzadzanie podatkami i
oplatami lokalnymi na przykladzie gminy lazy w latach 2008-2010.Granice penalizacji przestepstw
seksualnych polegajacych na doprowadzeniu innej osoby do czynnosci seksualnej.Wykorzystanie
instrumentow marketingowych w sprzedazy internetowej na przykladzie sklepu internetowego
kolorowakrowa pl..Stalking jako nowy typ czynu zabronionego.Bankowosc internetowa jako forma
swiadczenia uslug bankowych na przykladzie banku bph s.a..Zmiany struktury budzetu gminy i miasta warta
po przystapieniu polski do unii europejskiej.Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzezwosci w polskim prawie
karnym - aspekty karne i kryminologiczne.Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polsce.Wzrost
konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw dzieki finansowaniu z funduszy operacyjnych unii
europejskiej (na przykladzie firmy invest-stal sp.z o.o.).Jednomandatowe okregi wyborcze - wady i zalety na
przykladzie wybranych panstw europejskich.praca licencjacka budzet gminy .Rolnictwo polskie w aspekcie
procesow integracyjnych unii europejskiej..Komunikacja wewnetrzna jako determinanta efektywnosci w
budowaniu wizerunku przedsiebiorstwa..Projekt wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia iso 9001 na
przykladzie banku spoldzielczego w bieczu.Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce a prawo
rozwiazania stosunku pracy.Organizacja spoleczna w postepowaniu administracyjnym i
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sadowoadministracyjnym.Przeslanki postepowania przyspieszonego w polskiej procedurze karnej.Rola sieci
kooperacji w rozwoju przedsiebiorstwa rodzinnego funkcjonujacego w sektorze dystrybucji paliw.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci marketingowej na
przykladziecementowni warta s.a. w trebaczewie.Znaczenie analizy finansowej dla kreowania rozwoju
przedsiebiorstwa.Leasing jako jedna z form finansowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie firmy j&p..Koncepcja nowoczesnego sprzedawcy osobistego na przykladzie pracownikow firmy
semex.Szanse i bariery rozwoju informatyzacji w sektorze publicznym na przykladzie e-uslug..Przestepstwa
przeciwko wiarygodnosci dokumentow w kodeksie karnym z 1997 r. .Status prawny posla i senatora.Kwestia
przedawnienia przestepstw popelnianych przez funkcjonariuszy publicznych w bylych panstwach
komunistycznych i faszystofskich.Rola analizy ekonomiczno-finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie grupa kolastyna s.a..Znaczenie infrastruktury transportu dla rozwoju firm znajdujacych sie w
regionie lodzkim.Wplyw rekalmy na pozycje malego przedsiebiorstwa na przykladzie zphu mexbud.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Praca dyplomowa.praca licencjacka budzet gminy
.Powstawanie oraz rozwoj grup producentow rolnych w polsce (na przykladzie wojewodztwa
opolskiego)..Koszty osobowe w strategii finansowej przedsiebiorstwa.Promocja miasta stolecznego
warszawy.Komunikacja jako element wspomagajacy funcjonowanie organizacji uczacej sie.Samodzielnosc
finansowa gmin w polsce w swietle pozyskiwania podatkow i oplat lokalnych na przykladzie gminy
troszyn.Wzorce umowne w praktyce bankowej..Zarzadzanie projektem w malych i srednich
przedsiebiorstwach..Tradycyjne i niestandardowe formy promocji w internecie.Zakres i dostep do polskiej
regulacji upadlosci konsumenckiej - a doswiadczenia zagraniczne- ocena i postulaty
zmiany..Przedsiebiorczosc jednostki zalozycielskiej recepta na sukces przedsiebiorstwa na przykladzie grupy
polbau.Analiza sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa jako podstawa oceny jego kondycji
finansowej.Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy logistycznej.praca licencjacka budzet
gminy .Polityka rolna unii europejskiej w aspekcie srodkow unijnych na przykladzie agencji restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa.Rola kierownika w ksztaltowaniu postaw pracowniczych na podstawie gerling polska
zycie s.a..Fuzje przedsiebiorstw jako przejaw globalizacji gospodarki.praca licencjacka budzet gminy .Lobbing
i grupy interesu oraz ich rosnacy wplyw na podejmowanie decyzji w instytucjach europejskich.praca
licencjacka budzet gminy .Funkcja ochronna i gwarancyjna w prawie karnym a zasada proporcjonalnosci
konstytucyjnej w swietle orzecznictwa trybunalu konstytucyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Rola i
znaczenie swiadczen pozaplacowych w opiniach pracownikow specjalistycznego szpitala w lodzi.Coaching
jako narzedzie podwyzszania kompetencji (na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a.).praca licencjacka
budzet gminy .Samorzad terytorialny w drugiej rzeczypospolitej.Kontrakt menadzerski .Ocena wykorzystania
srodkow unijnych przez gmine tarnow opolski..Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie rawskomazowieckiej spoldzielni mieszkaniowej.Analiza zarzadzania bezpieczenstwem ochrony informacji
niejawnych.praca licencjacka budzet gminy .Najwyzsza izba kontroli - kontrola czy nadzor ze szczegolnym
uwzglednieniem postepowania kontrolnego nad jednostkami samorzadu terytorialnego.Czynniki przewagi
konkurencyjnej na przykladzie alma market s.a..Pomiar luki innowacyjnej miedzy regionami: malopolskim i
podkarpackim..Spawozdanie finansowe jako podsatwowe zrodlo informacji o przedsiebiorstwie na
przykladzie pks czestochowa s.a..Pozycja unii europejskiej w stosunkach miedzynarodowych na przykladzie
wspolpracy ze stanami zjednoczonymi..Rola ubezpieczen na zycie z wykorzystaniem ubezpieczen osobowych
- przyklad firmy sylmar.Marketing terytorialny miast na przykladzie miasta stolecznego
warszawy.Marketingowa koncepcja dzialania firmy ubezpieczeniowej na rynku na przykladzie tuir warta
s.a..Wplyw rzymskiego dziedzictwa kulturowego na ustroj i mysl polityczna w imperium
karolingow.Postepowanie adhezyjne jako alternatywna droga dochodzenia roszczen majatkowych
wynikajacych bezposrednio z przestepstawa.Instytucja trwalego zarzadu nieruchomosciami .Kredyty
konsumeckie w sektorze bankowym.Analiza jakosci uslug hotelarskich oferowanych przez orbis s.a..Analiza
narzedzi marketingowych wykorzystywanych do kreowania marki.Pisanie prac informatyka.Borowski- jakub.
- integracja monetarna : wyzwania dla polski .Prace licencjackie bankowosc.Local government finance in the
bedzin distict 2002 - 2004.Bartoszek- adam. Red. - aktywizacja kapitalu ludzkiego - dylematy teorii a praktyka
malych i srednich miast .praca licencjacka budzet gminy .Strategia marketingowa na przykladzie polmos
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sieradz.Analiza fundamentalne w procesie oceny wartosci rynkowej firmy..Restrukturyzacja zatrudnienia na
przykladzie odlewni zeliwa s.a..Rzekomy pelnomocnik jako instytucja prawa cywilnego.Czynniki
egzogeniczne i endogeniczne wplywajace na rozwoj gminy wreczyca wielka.Idea slusznego odszkodowania
na potrzeby wywlaszczenia na podstawie ustawodawstwa polskiego i wybranych krajow unii
europejskiej.Polityka banku wobec klientow instytucjonalnych i indywidualnych na przykladzie
mazowieckiego banku regionalnego s.a. oddzial w piotrkowie trybunalskim.praca licencjacka budzet gminy
.Rola kanalow dystybucyjnych w przedsiebiorstwie na przykladzie nowoczesnego zakladu produkcji
ceramicznych materialow budowlanych wienerberger - oddzial gnaszyn czestochowa..Analiza strategiczna
jako narzedzie okreslenia celow strategicznych rozwoju lokalnego na przykladzie powiatu
myszkowskiego.Ocena efektywnosci produktow bankowych banku pko bp s.a.w latach 20072011.Rozgraniczenie nieruchomosci w polskim systemie prawa administracyjnego i cywilnego.Pieniezne
formy motywowania pracownikow.Rozwoj infrastruktury technicznej sektora malych i srednich
przedsiebiorstw o profilu produkcyjnym przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych unii
europejskiej..Majewska-bator- maria. - rozwoj endogenicznej przewagi w handlu miedzynarodowym a
proces zmniejszania luki technologicz.Migracje polakow po wstapieniu polski do unii europejskiej.
Ekonomiczne przyczyny i skutki.Tresc ukladu zbiorowego pracy .Emisja obligacji przez miasto rybnik..praca
licencjacka budzet gminy .Kampanie spoleczne jako narzedzie ksztaltowania postaw klientow na podstawie
mlodych kierowcow.Wykorzystanie internetu w procesie obslugi klienta w banku.System obslugi klientow w
towarzystwie ubezpieczeniowym na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen s.a..Psychologiczne
metody wykrywania klamstwa osob skladajacych zeznania i wyjasnienia w procesie karnym..Oddzialywanie
inwestycji na wizerunek miasta..Opodatkowanie osob prawnych w swietle umow o unikaniu podwojnego
opodatkowania.Ocena funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia w hucie..praca licencjacka budzet gminy
.Wdrazanie strategii corporate social responbility w organizacjach pozarzadowych na przykladzie organizacji
aisec polska.Unia gospodarcza i walutowa- mikroekonomiczne efekty wprowadzenia wspolnej waluty
europejskiej- perspektywy dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw..System obrotu opakowaniami
zwrotnymi na przykladzie firmy overlack sp. Z o.o..Tworzenie i zarzadzanie wizerunkiem firmy na przykladzie
apple inc..Pisanie prac magisterskich ogloszenia.Skutecznosc reklamy prowokacyjnej w kampaniach
reklamowych na wybranych przykladach.Srodki dowodowe w sredniowiecznym procesie polskim.Motywacja
pracownikow praca magisterska.Doskonalenie logistycznej obslugi poprzez zastosowanie urzadzen mobilnych
na przykladzie badanej firmy.Ksztaltowanie sie przychodow i kosztow oraz ustalanie wyniku finansowego w
przedsiebiorstwie i banku - analiza porownawcza.Bancassurance – wspolpraca bankowo – ubezpieczeniowa
na przykladzie bz wbk s.a. oraz alior banku s.a..Strajk jako metoda rozwiazywania sporow zbiorowych.praca
licencjacka budzet gminy .Praca magisterska plan pracy.Analiza preferencji potencjalnych nabywcow
nieruchomosci mieszkaniowych w lodzi.Marki polskich i zagranicznych produktow w percepcji mlodych
klientow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza rynku opakowaniowego w polsce w aspekcie
ekologii.Ochrona informacji niejawnych a prawo do informacji.Szyjko- cezary tomasz. Red. - polskie prawo w
procesie integracji europejskiej - dekada doswiadczen..Analiza pracy w kontekscie przydatnosci w procesie
rekrutacji i selekcji na przykladzie jednostki samorzadu terytorialnego..Rodzaje orzeczen sadu
odwolawczego.Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie komunalnym na przykladzie zakladu dzialalnosci
komunalnej i mieszkaniowej w krzepicach.Orientacja na klienta jako podstawa strategii matketingowej
przedsiebiorstwa na przykladzie praktiker polska sp. Z o.o..Przestepstwa przeciwko rodzinie i opiece na
przykladzie przestepstwa znecania sie z art. 207 kodeksu karnego.Teoria panstwa i prawa.Zasady
funkcjonowania podatku od towarow i uslug w polsce.Zarzadzanie emocjami pracownika w punktach obslugi
klienta na przykladzie capgemini polska..Pisanie prac licencjackich cennik.Prezydent stanow zjednoczonych
na tle systemu hamulcow i rownowaznikow.Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy na wybranych
stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym cementownia warta s.a..Analiza efektywnosci
strategii inwestycyjnych z udzialem instrumentow pochodnych.Analiza jakosci uslug w kontekscie
prowadzonej dzialalnosci marketingowej - studium przypadku pphu mag - tom..Pete- steve. - civil procedure
: a practical guide .Konkurencyjnosc malych przedsiebiorstw handlowych z supermarketami na rynku
namyslowskim..Rola i wyzwania kadry menedzerskiej w organizacjach miedzynarodowych.Systemy ochrony
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praw czlowieka.Zajadacz- alina. - uwarunkowania i plany rozwoju turystyki..Uwarunkowania i metody
zarzadzania skuteczna sprzedaza uslug ubezpieczen majatkowych (analiza przypadku firmy tuw).praca
licencjacka budzet gminy .Sytuacja posrednika w obrocie nieruchomosciami na rynku
czestochowskim.Pisanie prac angielski.Seminarium magisterskie.Analiza procesu produkcyjnego wyrobow
metalowych..Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania w organizacjach publicznych na
przykladzie domu pomocy spolecznej w bransku.Finansowanie i rozwoj infrastruktury edukacujnej w
wojewodztwie malopolskim ze srodkow zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju
regionalnego..Dzialania marketingowe instytucji kultury na przykladzie centrum kultury dworek
bialopradnicki i domu kultury podgorze..Znaczenie funduszy unijnych w strategiach rozwoju lokalnego na
przykladzie wybranych gmin.Analiza wybranych produktow i uslug bankowych na przykladzie eurobanku w
latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Marketing internetowy w mediach spolecznosciowych na
przykladzie facebook’a z uwzglednieniem polski.Zarzadzanie lancuchem dostaw w drukarni poligraf..Sprawna
dystrybucja narzedziem konkurencji przyklad branza odziezowa..Prawne polozenie kosciola prawoslawnego
w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Reklama porownawcza jako czyn nieuczciwej konkurencji.Metoda
ankietowa jako badanie opinii konsumentow na przykladzie wybranych osrodkow narciarskich w polsce i na
slowacji.Mit punitywnego systemu karania..Szkolenia pracownicze i ich wplyw na motywacje pracownikow
do pracy na przykladzie firmy cyfrowy canal +.Zastosowanie technologii rfid w logistyce miejskiej.Strategia
rozwoju miasta gliwice..Zastaw na akcjach w obrocie tradycyjnym.praca licencjacka budzet gminy
.Charakterystyka procesu kadrowego na przykladzie spolki branzy budowlanej.Opakowanie i jego rola w
dzisiejszym swiecie.Leasing jako zrodlo finansowania na przykladzie ofert leasingowych bre leasing sp. Z o.
O. Oraz efl s. A..Decentralizacja jako instytucja prawa administracyjnego..Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. modelowanie preferencji a ryzyko ’10 : praca zbiorowa .Ewolucja prawnokarnej reakcji na przestepstwa o
charakterze pedofilskim w kodyfikacjach karnych od 1932 r..Innowacje techniczno-organizacyjne w
gospodarce magazynowej.Skutecznosc i efektywnosc systemow zarzadzania jakoscia w cieplownictwie na
podstawie mpec s.a. w krakowie.Uczestnicy na prawach strony w kodeksie postepowania administracyjnego
- prokurator- rzecznik praw obywatelskich- organizacja spoleczna..Rozwoj rynku kart platniczych w
polsce.Nowoczesne metody marketingu politycznego.Wykorzystanie wspolczynnika tpm i pamco w zespole
kociol - turbina..Analiza wskaznikowa jako metoda oceny sytuacji ekonomicznej na przykladzie
przedsiebiorstwa lsi s.a. w latach 2005-2007.Skutki finansowe uchwalenia i zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na przykladzie aleksandrowa lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektami i innowacjami w organizacjach publicznych i
obywatelskich.Wybrane publicznoprawne aspekty turystyki.Motywacyjna funkcja systemu wynagrodzen w
elektrowni belchatow (oddzial w polskiej grupie energetycznej gornictwa i energetyki konwencjonalnej
s.a.).Przyczyny i skutki migracji zarobkowych na podstawie wybranej miejscowosci wojewodztwa
opolskiego..Wplyw zarzadzania i kontroli na jakosc swiadczonych uslug na przykladzie wybranych lodzkich
przedszkoli.Ocena dochodow i wydatkow budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy boronow w latach 2008-2010.Aspekty ekologiczne technologii wytwarzania urzadzen elektrycznych na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Spis tresci pracy magisterskiej.Funkcjonowanie ubezpieczen
gospodarczych w polsce na przykladzie pzu s.a..Naduzycie zaufania jako przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu.Funkcjonowanie kredytow konsumpcyjnych w dzialalnosci banku na przykladzie lukas banku
sa.Starzynska- waclawa. Red. - macroeconomic and regional aspects of the european integration .Zasadnosc
powiatu jako drugiego stopnia samorzadu terytorialnego.Miejsce malezji w gospodarce swiatowej oraz
stosunki polski z tym krajem.Planowanie jako funkcja zarzadzania.Tworzenie warunkow dla rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw w gminie zdzieszowice..Rekrutacja pracownikow praca magisterska.Teoretyczne i
praktyczne aspekty oszustw finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Efektywne wykorzystanie rachunku
kosztow do zarzadzania produkcja w przedsiebiorstwie produkcyjnym kolb sp. Z o.o..praca licencjacka budzet
gminy .Wyjasnienia oskarzonego jako srodek dowodowy.Ocena efektow certyfikacji w przedsiebiorstwie na
przykladzie kffil nobiles sp. Z o.o. we wloclawku..Rola instytucji samorzadowych w swiadczeniu uslug z
zakresu pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w kamiensku..Egzekucja
administracyjna z nieruchomosci..Wplyw systemu szkolen na komunikacje w urzedzie gminy.Regulacja
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wrogich przejec w prawie spolek i strategie przeciw nim dzialajace.Zastosowanie logistycznych systemow
informatycznych na przykladzie centrum logistycznego xyz.Zarzadzanie public relations jako narzedzie
ksztaltowania wizerunku firmy atlas.Kapital zakladowy jako instrument ochrony wierzycieli spolki.Anthonyscott d. - przez innowacje do wzrostu : jak wprowadzic innowacje przelomowa .Dzialalnosc innowacyjna w
procesach logistyki magazynowania.Etyczne i prawne aspekty eutanazji.Motywacja pracownicza a poziom
leku na przykladzie nauczycieli.Zastosowanie strategicznej karty wynikow w kawiarni w biegu cafe.praca
licencjacka budzet gminy .Doskonalenie produkcji systemow obuwniczych w ramach normy iso 9001:2000 na przykladzie spolki szewos s.a..praca licencjacka budzet gminy .Rozwiazywanie indywidualnych sporow ze
stosunku pracy.Gospodarka finansowa wojewodzkiej samorzadowej osoby prawnej na przykladzie osrodkow
ruchu drogowego w wojewodztwie lodzkim.Planowanie dzialalnosci gospodarczej na rynku
turystycznym..Wykorzystanie funduszy unijnych do wspomagania funkcji oswiatowej na przykladzie gminy
niemodlin w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy .Miejsce narodowych funduszy
inwestycyjnych na polskim rynku kapitalowym.Zarzadzanie przez innowacje w muzealnictwie- na przykladzie
krakowskich podziemi rynku..Analiza budzetu gminy ostroleka w latach 2007- 2009.Posadowienie
bezposrednio na gruncie. Szerokosc pomostu 2-00 + 7-00 + 2-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Analiza
dzialalnosci kredytowej bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie.System
motywacyjny w wojsku i jego zgodnosc z indywidualnymi potrzebami kadry zawodowej oraz zolnierzy sluzby
zasadniczej na przykladzie wybranej jednostki wojskowej.Kryminologiczna i wiktymologiczna problematyka
przestepstwa zgwalcenia- ze szczegolnym uwzglednieniem relacji pomiedzy ofiara- a sprawca i miejscem
popelnienia czynu.Audyt energetyczny dla budynku wielorodzinnego. Praca inzynierska
budownictwo.Przedsiewziecia ekonomii spolecznej jako sposob aktywizacji bezrobotnych na przykladzie
spoldzielni socjalnej opoka.Atrakcyjnosc turystyczna gminy zakopane.Wplyw policji i ochotniczej strazy
pozarnej na bezpieczenstwo mieszkancow w powiecie grajewskim.Bankowy kredyt inwestycyjny jako zrodlo
finansowania przedsiebiorstwa..Zarzadzanie przedsiebiorstwem agroturystycznym poprzez wykorzystanie
dotacji z unii europejskiej.Analiza sytuacji finansowej banku zachodniego wbk s.a..Rozwoj malej firmy
poprzez korzystanie z funduszy europejskich..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.zrodla finansowania przedsiebiorstw na przykladzie firmy pebo sp.z o.o.Zarzadzanie produkcja i jakoscia przy
wytwarzaniu kruszyw i nawozow..Marketing w sferze kultury na przykladzie udzialu polski w
miedzynarodowym festiwalu w edynburgu w 2008 roku.praca licencjacka budzet gminy .Zwolnienia grupowe
w polsce.Pozycja banku pekao s.a. na rynku kredytow hipotecznych w polsce.Odwolanie od decyzji
podatkowej..Analiza i ocena form przeciwdzialania bezrobociu w polsce w latach 2007-2011.Ogloszenie
spolek kapitalowych.Spurek- sylwia. - ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie : komentarz
.Przykladowe prace mgr.Uwarunkowania zapewnienia jakosci wyrobow w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Biznes plan jako podstawowy warunek uzyskania srodko z funduszy strukturalnych unii
europejskiej na przykladzie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.Znaczenie wykorzystania programow
pomocowych dla rozwoju firm sektora msp na przykladzie gabinetu odnowy biologicznej.Zwalczanie i
zapobieganie przestepczosci zorganizowanej w prawie unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Rola
i funkcje motywowania pracownikow w procesie zarzadzania organizacja.System zarzadzania jakoscia oraz
jego znaczenie dla funkcjonowania organizacji.Standardy obslugi gosci w hotelarstwie i gastronomii na
przykladzie hotelu fokus.Motywowanie i wynagradzanie w firmie rodzinnej - casus firmy elektrical.Formy
finansowania firm rodzinnych.Praca licencjacka resocjalizacja.Planowanie kariery zawodowej studentow na
kierunku zarzadzanie i marketing.Znaczenie programow lojalnosciowych w budowaniu dlugotrwalych relacji
z klientami.Budowanie przewagi konkurencyjnej przy pomocy wdrozenia koncepcji organizacji uczacej sie i
systemow totalnego zarzadzania jakoscia na przykladzie nowoczesnej instytucji finansowej.Wplyw polityki
przeciwdzialania i zwalczania bezrobocia na sytuacje na rynku pracy - przyklad wojewodzkiego urzedu pracy
w lodzi.Dzialalnosc banku hipotecznego pekao s.a. na rynku kredytow hipotecznych w polsce w latach 20072011.Wykorzystanie portali spolecznosciowych w prowadzeniu kampanii spolecznych organizacji
pozarzadowych.Determinanty identyfikacji transakcji dla celow wymiany wewnatrzwspolnotowej na
przykladzie frimy xyz w latach 2007/2010.Zarzadzanie zapasami na przykladzie firmy mm.Analiza obciazen
podatkowych przy uproszczonych formach opodatkowania na przykladzie przedsiebiorstwa x.Eurosieroctwo
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w polsce jako problem spoleczny.Problem subsydiarnego charakteru instytucji bezpodstawnego wzbogacenia
w swietle konstrukcji zbiegu norm i roszczen.Analiza ekonomiczna jako narzedzie oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie ostroleckiego przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji sp. Z o. O..Ocena
wizerunku polityka na podstawie opinii studentow politechniki czestochowskiej i akademii im. Jana dlugosza
o a. Lepperze.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstw przemyslu cukierniczego wawel s.a i mieszko
s.a.Finansowanie i sprawozdawczosc podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Implementacja
sankcji rady bezpieczenstwa onz w systemie prawa unii europejskiej.Ocena kondycji finansowej grupy
kapitalowej agora w latach 2002 - 2006.Odnawialne zrodla energii jako realizacja zasady zrownowazonego
rozwoju.Specyfikacja zarzadzania bhp w malym przedsiebiorstwie przemyslu drzewnego..Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka.Material urzedowy a prawo
autorskie.Style kierowania zespolem i ich odniesienie do ksztaltowania relacji pracowniczych na przykladzie
firmy x.Gospodarka finansowa samorzadu lokalnego na przykladzie gminy gluchow.Analiza leasingu jako
formy finansowania przedsiebiorstwa w polsce na podstawie dzialalnosci firmy car-max..praca licencjacka
budzet gminy .Reklama jako instrument polityki rynkowej bankow ukrainy..Wywiad gospodarczy jako nowa
koncepcja zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy wpbk bis..Porownanie dzialalnosci
inwestycyjnej funduszy emerytalnych i inwestycyjnych na przykladzie otwartego funduszu emerytalnego i
towarzystwa funduszy inwestycyjnych commercial union sa w warszawie.Kredyty bankowe dla osob
fizycznych. Analiza na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a. w kutnie w latach 2006-2009.Analiza
konkurencyjnosci grupy kapitalowej iti s.a. na podstawie dywersyfikacji dzialalnosci.Dozwolone ryzyko
gospodarcze i eksperyment ekonomiczny w polskim prawie karnym.Analiza sprawozdan finansowych
jednostek sektora finansow publicznych na przykladzie wybranego zakladu budzetowego.Zarzadzanie
kryzysowe praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Analiza czynnikow warunkujacych rozwoj
centrow logistycznych w polsce - na przykladzie centrum dystrybucji ikea.Pomoc w pisaniu pracy.Jedrzejczykwaldemar. - intuicja jako kompetencja menedzerska w teorii i praktyce zarzadzania przedsiebiorstwem
.System motywacyjny w zarzadzaniu bank bph sa.Przemoc domowa i system jej zapobiegania na przykladzie
miasta opola.Bankowe wzorce umowne.Akt oskarzenia w polskim procesie karnym.Identyfikacja glownych
obszarow przestepczosci gospodarczej w polsce.Eutanazja w polskim prawie karnym.Analiza dzialalnosci
finansowej rawekon sp. Zo.o. W latach 2002-2004.Prace licencjackie z rachunkowosci.Rola promocji w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie polkomtel s.a..Wplyw europejskiego funduszu
spolecznego na lokalny rynek pracy na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w ostrolece w
latach 2004 – 2012.Polskie rolnictwo wobec problemu wspolnej polityki rolnej unii europejskiej- na
przykladzie powiatu skierniewickiego oraz wojewodztwa lodzkiego.Marketing partnerski oraz jego znaczenie
w dzialalnosci przedsiebiorstwa.Wypadki drogowe na przykladzie powiatu brzeskiego w latach 2007 2010.praca licencjacka budzet gminy .Aktywnosc zawodowa kobiet w polsce w latach 2000-2009.Wysiedlenia
ludnosci niemieckiej po ii wojnie swiatowej z powiatu strzeleckiego.Motywacja nauczycieli w swietle
systemu awansu zawodowego na podstawie szkol podstawowych w gminie wozniki.Regulacje ogolne i
szczegolne dotyczace utworow stworzonych przez pracownikow w wyniku wykonywania obowiazkow ze
stosunku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Rzecznik praw obywatelskich a wykonywanie kar (lata 19992004)..Zastosowanie przepisow kodeksu cywilnego do odpowiedzialnosci materialnej
pracownika.Ubezpieczenie transportu produktow piekarniczych gleboko mrozonych.Koncepcja rozwoju
turystycznego bialki tatrzanskiej.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty rozwoju paliwowegoenergetycznego i surowcowego w polsce.Kalkulacja kosztu jednostkowego a zarzadzanie firma produkcyjna
na przykladzie p.p.h. polwent sp. Z o.o..Badanie efektywnosci produktow poczty polskiej.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Czynniki rozwoju malych firm produkcyjno-handlowouslugowych (na przykladzie firmy abc macisz).Uwarunkowania podatkowe w grupie kapitalowej.Equality and
ability to pay in the polish tax system.praca licencjacka budzet gminy .Karta podatkowa jako forma
opodatkowania dzialanosci gospodarczej.Znaczenie koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu dla
przedsiebiorstw branzy energetycznej na przykladzie enion s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc za dlugi malzonka.System podatkowy w polsce na tle rozwiazan unijnych..Nowoczesne
rozwiazania w transporcie wewnetrznym przedsiebiorstwa na przykladzie automatycznych suwnic
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szynowych.Wplyw intensywnosci reklamy na zachowania zakupowe generacji y.Stachowicz- jan karol (1943). Red. - rozwoj organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarzadzaniu .Finansowanie rozwoju
infrastruktury logistyki.Prace dyplomowe przyklady.Analiza operacji depozytowych na przykladzie banku
ochrony srodowiska s.a..Badanie wypadkowosci przy pracy na przykladzie wybranej kopalni wegla
kamiennego..Ile kosztuje praca magisterska.Zakres i formy pomocy de minimis w prawie polskim..Obrona
konieczna w ujeciu kodeksu karnego z 1997 r..Ewolucja metod oceny finansowej przedsiebiorstw.Zarzadzanie
grupa dochodzeniowo- sledcza na miejscu zdarzenia.Remont i modernizacja wybranego obiektu
budowlanego –studium przypadku. Praca inzynierska budownictwo.Pisanie prac doktorskich
cena.Prokuratura jako pozakonstytucyjny organ ochrony prawa..Wybrane aspekty ulg w zaplacie podatku w
ordynacji podatkowej oraz w ustawach o podatkach dochodowych.Analiza strategii rozwoju lokalnego
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rokiciny na lata 2005-2010.Analiza kosztow
rodzajowych na przykladzie zlom - walc sp. Z o.o..Publiczna subskrypcja akcji w spolce akcyjnej.Wybor
prowadzenia ewidencji ksiegowej i formy opodatkowania jako wyraz optymalnego zarzadzania podatkami w
przedsiebiorstwie..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa bis multiserwis sp. Z o.o..Analiza rozwoju
polskiego systemu emerytalnego na tle wybranych panstw europejskich.Problematyka ochrony srodowiska
w kontekscie planowania przestrzennego na szczeblu gminy.Wolnosc prasy w panstwie totalitarnym i
demokratycznym na przykladzie polski.Dopuszczalnosc uchylania tajemnicy zawodowej w polskim
postepowaniu karnym.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy redziny w latach 20052009.Ekonomiczne aspekty przeksztalcenia lokatorskiego prawa do lokalu spoldzielczego na
wlasnosc.Etnocentryzm konsumencki studentow..Instytucja scalania gruntow w prawie
polskim.Wspolnotowa ochrona oznaczen geograficznych pochodzenia jako dozwolone ograniczenie w handlu
miedzy panstwami czlonkowskimi.Klamstwo w procesie rekrutacji.Analiza systemu motywacyjnego na
przykladzie firmy goliard sp. Z o.o..Porozumienie administracyjne jako forma dzialania administracji
publicznej..Wplyw firm polskiego rynku kinowego i dystrybucyjnego na frekwencje wsrod widzow.Bartosikkrzysztof. - handel miedzynarodowy a zatrudnienie i place : te- oria i polskie doswiadczenia .Korupcja aspekt
prawny i spoleczny.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka kontraktowa jako trend wspolczesnej
logistyki.Rozwoj spoleczno-gospodarczy miast wojewodztwa lubelskiego w latach 1999-2004..Wplyw
rekalmy na pozycje malego przedsiebiorstwa na przykladzie zphu mexbud.Analiza porownawcza zasad
prowadzenia rachunkowosci na przykladzie banku pko s.a. oraz przedsiebiorstwa produkcyjnego wigolen
s.a..Elastyczne formy zatrudnienia w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Gwarancja i reklamacja jako instrument
ochrony konsumenta w polityce unii europejskiej.Zwiazki nieformalne w ustawodawstwie polskim.praca
licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich z rachunkowosci.Ryczalt od przychodow
ewidencjonowanych i karta podatkowa jako uproszczone formy opodatkowania
przedsiebiorstw..Administracja polskiego panstwa podziemnego w latach 1939-1945.Skutecznosc
wynagrodzen na przykladzie teekanne polska sp. Z o.o..Konstruktywna rola konfliktu w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Morska i oceaniczna zegluga jachtowa w swietle norm prawa miedzynarodowego
publicznego.Administracyjnoprawne ograniczenia prawa wlasnosci ze wzgledu na wymagania ochrony
srodowiska.Degeneracja znaku towarowego i oznaczenia geograficznego.Rola znaku firmowego w
ksztaltowaniu wizerunku przedsiebiorstwa.Finanse samorzadu terytorialnego wojewodztwa opolskiego w
kontekscie oceny samodzielnosci finansowej.Status europejskiego banku centralnego.Miejsce prewencji i
profilaktyki spolecznej w roli zawodowej nauczyciela a zaangazowanie nauczycieli w realizacje zadan z tego
zakresu..Opodatkowanie nieruchomosci .stan i postulowane kierunki reform..Pomiar kapitalu
intelektualnego wybranych spolek z branzy spozywczej notowanych na gpw w warszawie.Zarzadzanie
utrzymaniem maszyn w przedsiebiorstwie przetworstwa tworzyw sztucznych..Metody zapewnienia jakosci w
procesie wytwarzania artykulow spozywczych..Systemy motywacyjne w administracji samorzadowej na
przykladzie urzedu gminy..praca licencjacka budzet gminy .System haccp w zakladach przetworstwa owocow
i warzyw..System bankowy a wybrane uslugi bankowe dla studentow.Wplyw wypalenia zawodowego na
postawy pielegniarek szpitala wojewodzkiego w bielsku-bialej..Zarzadzanie ryzykiem walutowym z
wykorzystaniem instrumentow pochodnych..Uzytkowanie gornicze w prawie polskim i kazachstanskim.praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie wezla drogowo-kolejowego w kutnie dla rozwoju
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regionu.Administracyjnoprawne aspekty transportu kolejowego w polsce - zagadnienia
wybrane.Pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwoj gminy klomnice..Marketing partnerski rynku dobr
przemyslowych.Prognoza rozwoju agroturystycznego gminy susiec.Kara grzywny w kodeksie karnym z 1997
roku.Wykorzystanie strategii marketingu-mix na rynku spedycyjnym (na podstawie firmy schmidt
polska).Wybor formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez male przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy archmed.Zarzadzanie infrastruktura obiektow kulturalnych w wybranych miastach
wojewodztwa slaskiego.Rola i znaczenie dlugotrwalego bezrobocia.Planowanie merketingu wewnetrznego
w firmie maspex..Dochody i wydatki gminy i miasta pajeczno w latach 2006-2008.Polska i polskosc w mysli
jana pawla ii.Rola komunikacji niewerbalnej w kierowaniu zespolem pracowniczym na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Franchising sposobem na wlasna dzialalnosc gospodarcza na przykladzie placowek
partnerskich mbanku.Zarzadzanie projektami inwestycyjnymi na przykladzie gminy siepraw.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc dzialan z zakresu promocji dodatkowej w
marketach budowlanych.Satysfakcja klienta jako determinanta sprzedazy w leroy merlin polska.Organy
zarzadzajace infrastruktura kolejowa na tle organow administracji centralnej w drugiej
rzeczypospolitej.Czynniki determinujace funkcjonowanie centrow logistycznych w polsce..Pisanie prac
magisterskich poznan.praca licencjacka budzet gminy .Reprezentacja osobowych spolek
handlowych.Wspoldzialanie policji ze spolecznoscia lokalna w zapobieganiu przestepczoscia.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw scalania i podzialu nieruchomosci na jej wartosc.Specjalne strefy
ekonomiczne jako instrument realizacji polityki regionalnej na przykladzie sse shenzhen w chinach.Mysl
spoleczna i polityczna j.s. milla i alexisa de tocqueville a.Reklama praca licencjacka.Krajowa rada radiofonii i
telewizji .Wzrost zadluzenia gospodarstw domowych a stabilnosc sektora bankowego.Kontakty skazanych ze
swiatem zewnetrznym jako srodek integracji ze spoleczenstwem.Rozwoj innowacji automatycznej
identyfikacji w procesach logistycznych.Rola audytu finansowego w ograniczaniu naduzyc
gospodarczych..Tematy prac licencjackich administracja.Analiza finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie zelmer s.a..Chiny jako wspolczesne supermocarstwo..Marketing terytorialny na przykladzie
gminy poczesna.Organizacja procesu deweloperskiego na przykladzie nieruchomosci biurowych w
lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania promocyjne na rynku uslug telekomunikacyjnych na
przykladzie ptk centertel orange.Kultura narodowa a kultura organizacyjna hotelu na przykladzie
wenezueli..Zarzadzanie logistyczne w firmie. Na przykladzie gospodarki materialowej w pepsi cola general
bottlers poland..Sarmatyzm.Podatek dochodowy od osob prawnych jako element konkurencji podatkowej na
rynku europejskim..Praca zawodowa w oczach przedstawicieli pokolenia x i y.Problematyka adaptacji
zabytkowej kamienicy dla celow hotelarskich na przykladzie hotelu copernicus w krakowie..Wynagrodzenie
nalezne od korzystajacego w przypadku rozwiazania umowy leasingu.praca licencjacka budzet gminy
.Kradziez z wlamaniem do domkow letniskowych w powiecie limanowskim.Wylaczenie sedziego z mocy
ustawy w postepowaniu cywilnym.Realizacja funkcji motywowania w firmie budimex dromex
s.a..Wykorzystanie funduszy europejskich jako instrumentu rozwoju jednostek samorzadu terytorialnego na
przykladzie miasta konstantynow lodzki.Miedzybankowy rynek depozytowy i walutowy w zarzadzaniu
ryzykiem plynnosci.Kredyt jako narzedzie finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Zarzadzanie
wiedza w procesie dzialalnosci przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Produkcja oraz jakosc jako
istotne elementy marketingowego sukcesu przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Dlug publiczny
w polsce i wybranych krajach unii europejskiej.Migracje ludnosci w gminie pawlowiczki w latach 20042009..Przestepczosc i reakcja karna wobec uzytkownikow narkotykow.Wasilewski- tadeusz - stosunek
wzajemny : porzadek miedzynarodowy- prawo miedzynarodowe- europejskie prawo wspolno.Bankowosc
hipoteczna w polsce.Zroznicowanie wydatkow budzetowych gminy na przykladzie gminy miejskiej radziejow
i miejsko-wiejskiej piotrkow kujawski.Prawo konstytucyjne.Analiza sytuacji majatkowej i finansowejpokrycie finansowe majatku przedsiebiorstwa na przykladzie polfy kutno s.a. w latach 2002-2004.Stan
odurzenia narkotykowego jako przyczyna przestepstwa.Styczynski- rafal. - marketing a podatki dochodowe i
vat 2012 : reprezentacja- reklama- sponsoring- promocja .Analiza procesu obslugi klienta w organizacji
sektora publicznego na przykladzie poczty polskiej s.a..Wplyw zasady rezydencji na ksztalt zakresu
podmiotowego polskich podatkow dochodowych.Formy finansowania zakupu nowych
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samochodow..Instytucja sprzeciwu w polskim postepowaniu karnym.Analiza anomalii stop zwrotu a
efektywnosc polskiego rynku kapitalowego na tle rynkow rozwinietych.praca licencjacka budzet gminy
.Wypalenie zawodowe na przykladzie zawodu lekarza.Swiadczenia emerytalno-rentowe realizowane przez
instytucje publiczna na przykladzie oddzialu wojewodzkiego zus w krakowie..Wplyw zarzadzania kapitalem
obrotowym na plynnosc finansowa przedsiebiorstwa (na przykladzie przedsiebiorstwa o profilu handlowouslugowym)..Technologia prefabrykacji konstrukcji drewnianych praca inzynierska budownictwo.Nadzor
panstwowy nad lotnictwem cywilnym w polsce.Wykorzystanie marketingu relacji na rynku posrednikow
ubezpieczeniowych- na przykladzie brokerskiego domu ubezpieczeniowego merydian s.a..Kloczkowski- jacek
(1975- ). Red. - kryzys unii europejskiej : polska i czeska perspektywa .Srodki zaskarzenia w postepowaniu
egzekucyjnym w administracji..Metody rekrutacji i selekcji oraz ich analiza na przykladzie firmy swatch group
polska.praca licencjacka budzet gminy .Obowiazek informacyjny pracodawcy w zbiorowym prawie
pracy.Napisze prace licencjacka.Postepowanie w sprawach o naruszenie posiadania.Pozyskiwanie srodkow
unijnych na realizacje inwestycyjnego projektu w gminie zdzieszowice..Instrumenty motywowania
pracownikow sluzby cywilnej na przykladzie urzedu skarbowego w sieradzu.Umorzenie akcji.Wplyw banku
centralnego na polityke gospodarcza w polsce.Wybrane systemy czasu pracy..Zarzadzanie zasobami ludzkimi
na przykladzie zakladu energetyki blachownia.Uwarunkowania budowy atrakcyjnosci inwestycyjnej miasta
opola..Wplyw plynnosci na rentownosc w telekomunikacji polskiej s.a. w latach 2003-2005.Zarzadzanie
administracja publiczna w sytuacji konfliktu urzadnik - petent.Weryfikacja struktury czynnikowej
kwestionariusza osi autorstwa c. Coopera i s. Sloana - grupa zawodowa bankowcy..Pisanie prac licencjackich
po angielsku.Bezposrednia skutecznosc dyrektyw we wspolnotowym prawie ochrony srodowiska.Prace
licencjacka.Pojecie konsumenta na gruncie polskiego i niemieckiego prawa cywilnego.praca licencjacka
budzet gminy .Uslugi logistyczne w branzy motoryzacyjnej na przykladzie renault.Rzecznik praw
obywatelskich w swietle polskiego systemu prawnego..Chodynski- andrzej. - odpowiedzialnosc ekologiczna
w proaktywnym rozwoju przedsiebiorstw .Strategia rozwoju firmy rodzinnej na przykladzie firmy
gavan.Koncepcja marketingu uslug na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
porebie.Organizacja systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy carbo spolka
jawna.Migracja kapitalu ludzkiego do krajow zatoki perskiej.Konstrukcja planu marketingowego w
przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie instalex w czestochowie.Dylematy w zatrudnianiu osob
starszych.Metody ograniczania bezrobocia w powiecie koneckim.Odroznianie samobojstwa od zabojstwa w
praktyce sledczej.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja pracownikow praca magisterska.praca
licencjacka budzet gminy .Rehabilitacja zawodowa i wspieranie zatrudnienia osob niepelnosprawnych w
powiecie przasnyskim.Uzycie sily w prawie miedzynarodowym publicznym na przykladzie interwencji
militarnej w afganistanie.Zmiana systemu informatycznego w placowce sluzby zdrowia oraz jej wplyw na
funkcjonowanie- na przykladzie spzoz w tuchowie.praca licencjacka budzet gminy .Legalne formy
zmniejszania obciazen podatkowych w podatku dochodowym od osob fizycznych.Inflacja i polityka
antyinflacyjna banku centralnego w polsce w latach 1999-2006.Jak pisac prace magisterska.Srodki
zaskarzenia w podatkowym toku instancji.Polityka rozwoju lokalnego w swietle wykonania strategii rozwoju
gminy przykona.praca licencjacka budzet gminy .Umowa timeshare w swietle dyrektywy 2008/122/we i
ustawy o timeshare.Kontrola panstwowa w polsce w latach 1944-1989.Polska kultura organizacyjna w
swietle preferencji pracowniczych.Rola kredytow dla rolnictwa w dzialalnosci banku spoldzielczego na
przykladzie banku spoldzielczego ziemii lowickiej.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej na rzecz
wielofunkcyjnego rozwoju obszarow wiejskich na przykladzie gminy szczawin koscielny.Rola franchisingu w
finansowaniu przedsiebiorstwa.Prowadzenie malego przedsiebiorstwa w sektorze e-commerce..Rekrutacja i
selekcja pracownikow w szkolnictwie na przykladzie zespolu szkol im. Stanislawa reymonta w
przyrowie.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej na
przykladzie urzedu miasta czestochowy.Marketing sportowy w klubach pilkarskich w polsce.Zarzadzanie
bezpieczenstwem i higiena pracy na podstwie firmy forroxcube polska sp. Z o.o..Analiza finansowa jako
zrodlo informacji o kondycji przedsiebiorstwa.Pozycja prawna wojewody.Zakres prawa ochronnego na znak
towarowy w przypadku umieszczenia go na modelach pojazdow..Wznowienie postepowania cywilnego na
podstawie wlasciwych przyczyn restytucyjnych.Zabojstwo z afektu. Analiza kryminalistyczna i materialno
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prawna..Strategie inwestycyjne na rynku kapitalowym.Prawo konsumenta do informacji ze szczegolnym
uwzglednieniem polskiego prawa prywatnego.Ochrona uczuc religijnych w rzeczypospolitej
polskiej.Motywacja jako element zarzadzania na przykladzie jednostki resocjalizacyjnej.Outsourcing
pracowniczy na przykladzie firmy uslugowej i produkcyjnej..Marketing polityczny w internecie.Automatyczne
przedmiary robot z oprogramowania typu „cad” praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet
gminy .Przedsiebiorczosc kobiet w polsce.Zobowiazanie z tytulu zapisu..Podatkowa ksiega przychodow i
rozchodow jako forma ewidencji operacji gospodarczych w firmie xy spolka cywilna w latach 20072009.Nadzor korporacyjny w kontekscie zarzadzania wartoscia przedsiebiorstwa.Ocena planowania i
realizacji dochodow i wydatkow gminy lgota wielka w latach 2004-2008.Uruchamianie dzialalnosci
gospodarczej jako aktywna forma przeciwdzialania bezrobociu.Zasady pisania prac
dyplomowych.Pozyskiwanie srodkow finansowych na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie puh ekopal.Wdrazanie systemow crm na przykladzie firmy sygnity.Analiza budzetu gminy zarki w
latach 2006-2010.Ocena elementow zarzadzania marketingowego w biurze podrozy rainbow tours.Prawne
aspekty ingerencji panstwa w rynek kapitalowy w polsce.Rola planowania zasobow ludzkich jako czynnik
wplywajacy na rozwoj organizacji na przykladzie centrum ksztalcenia praktycznego w sieradzu..Przestepstwo
piractwa komputerowego w polsce.Projekt kampanii promocyjnej miasta na przykladzie piotrkowa
trybunalskiego.Marketing na rynku nieruchomosci na przykladzie biur nieruchomosci polonia oraz home
broker.Projekt techniczny ocieplenia sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego projektowanego w
technologii monolitycznej. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie
pracownikow jako element systemu motywacyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki i skutki
ochrony wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika..Strategia promocji koncernu branzy zabawkarskiej na
przykladzie firmy mattel.Popytowe determinanty rozwoju handlu elektronicznego na przykladzie
przeprowadzonych badan..Perspektywy wejscia polski do strefy euro.Produkt jako kluczowy element
marketingu - mix na przykladzie piekarni mm musiorski w czestochowie.Prac licencjackich.praca licencjacka
budzet gminy .Forum pisanie prac.Powiatowy urzad pracy w bialej podlaskiej i jego rola w przeciwdzialaniu
bezrobociu .Komunikacja - elementem dzialan promocyjnych (na przykladzie spolki dom-bud s.j. m.t.
polgrabia).Wplyw grupy pracowniczej na efektywnosc dzialania jednostki w organizacji.Ewolucja ochrony
konsumenta i przedsiebiorcy przed reklama wprowadzajaca w blad w prawie unii europejskiej oraz w prawie
polskim i francuskim.Przemiany konsumpcji w polsce na przykladzie danych z budzetow gospodarstw
domowych w latach 1993-2003.Praca magisterska przyklad.Zarzadzanie doskonaleniem produkcji opraw
oswietleniowych na przykladzie firmy aldex z czestochowy..Funkcje teatru amatorskiego w spolecznosci
lokalnej noweho sacza..Dzialalnosc posrednika na rynku nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie
kancelarii majatkowej stanislawski.Poziom kosztow logistycznych i przejawy ich racjonalizacji w polsce na
przykladzie przedsiebiorstw handlowych- przemyslowych i rolniczych..Umowa w sprawie zamowienia
publicznego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi integralna czescia strategii organizacji.Przestepczosc
zorganizowana i jej zwalczanie..Uslugi ubezpieczeniowe w zarzadzaniu ryzykiem malych i srednich
przedsiebiorstw.Problematyka wypadku przy pracy ze szczegolnym uwzglednieniem wypadkow w
gornictwie.Znaczenie zasad budzetowych w budzecie ogolnym unii europejskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Charakterystyka budownictwa mieszkaniowego w polsce i wybranych krajach unii
europejskiej.Nadzor korporacyjny a kreowanie wartosci dla akcjonariuszy.Plany prac magisterskich.Unifikacja
rzadowej administracji ogolnej i niezespolonej w ii rp.Tolerancja narodowosciowa a etnocentryzm
konsumencki generacji „y”.praca licencjacka budzet gminy .Podatkowa grupa kapitalowa w europejskim i
polskim prawie podatkowym.Analiza systemu produkcyjnego pod katem efektywnosci systemu wytworczego
na przykladzie produkcji plytek ceramicznych.Zarzadzanie edukacja integracyjna. Postawy nauczycieli wobec
idei edukacji integracyjnej a jej realizacja..Postepowanie dowodowe w ogolnym postepowaniu
administracyjnym.Motywowanie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
urzedu miasta krakowa..System motywacyjny w zespole ewidencji umow w inspektoracie pzu sa w
opolu..Oferta produktowa banku jako element marketingu na podstawie oferty banku
spoldzielczego..Logistyczno-marketingowe potencjaly i efekty w zarzadzaniu lancuchem dostaw..Analiza
procesow transportowych na przykladzie przedsiebiorstwa transportowego mti - studzianki
..
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s.c..Przedsiebiorczosc i jej specyfika na terenach wiejskich na przykladzie gminy dlugosiodlo.Nieruchomosc
jako produkt marketingowy.Reklamowe prowokacje- kontrowersje i skandale.E-learning w szkoleniach
pracowniczych.Optymalizacja dzialalnosci front office jako podstawa budowania przewagi
konkurencyjnej.Wykorzystanie srodkow z europejskiego funduszu spolecznego w tworzeniu aktywnej polityki
spolecznej na przykladzie gminy andrychow.Proces podejmowania decyzji przez klientow instytucjonalnych
na przykladzie sektora budownictwa.System polityczny stanow zjednoczonych ameryki polnocnej na tle
systemow wspolczesnych panstw.Bank spoldzielczy w glowaczowie - historia- dzialalnosc- analiza
finansowa..Zasady pisania prac dyplomowych.Obowiazki agenta w umowie agencyjnej.Migracje zarobkowe
polakow do krajow unii europejskiej w latach 2004-2009.Kolejnosc splacania dlugow spadkowych.Bezrobocie
w powiecie lodz - wschod w latach 2005-2009.Rola rzeczoznawcy majatkowego na czestochowskim rynku
nieruchomosci.Zasady postepowania administracyjnego a dobra administracja..Czynniki determinujace
konkurencyjnosc polski w unii europejskiej w latach 1999-2012.Zakonczenie pracy licencjackiej.Komunikacja
czy manipulacja – etyczny wymiar swiadomego wywierania wplywu w relacjach pracowniczych oraz
interakcjach biznesowych.Analiza systemu motywacyjnego na przykladzie firmy goliard sp. Z
o.o..Zagadnienie prawomocnosci orzeczen w postepowaniu cywilnym..Zarzadzanie nieruchomosciami
oswiatowymi powiatu klobuckiego.Rola systemu edukacyjnego w ksztaltowaniu wizerunku polskiego
menedzera.Specyfika kontraktowej odpowiedzialnosci odszkodowawczej adwokata.Wplyw rekrutacji i
selekcji pracownikow na funkcjonowanie i rozwoj banku komeryjcyjnego.Proceduralne aspekty ochrony
danych osobowych w polsce i wybranych krajach.Nix- andreas. - zivilreligion und aufklärung : der
zivilreligiöse strang der aufklärung und die frage nach ei.Sukcesja generalna podmiotow gospodarczych na
przykladzie spolek kapitalowych prawa handlowego.System automatycznej identyfikacji przesylek na
przykladzie firmy dhl-express.Logistyka w zarzadzaniu kryzysowym.praca licencjacka budzet gminy .Modele
zarzadzania globalnego..Promocja mlodych artystow sceny muzycznej w krakowie.Prawo wlasnosci
intelektualnej- mediow i reklamy.praca licencjacka budzet gminy .Dystrybucja jako element marketingu mix
w grupie zywiec..Sperandeo- victor. - trader vic : metody mistrza wall street .Ziarkowski- dominik. - zabytki a
turystyka : studium poswiecone historii naukowego i krajoznawczego poznawania doliny.Marka jako
determinanta zachowan konsumenta.Wykonywanie dlugoterminowych kar pozbawienia
wolnosci.Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob prawnych w zakresie ksztaltowania wielkosci wyniku
finansowego w latach 2005-2007 na przykladzie firmy faster s. A..Polaczenie spolek kapitalowych w swietle
prawa polskiego .Przebieg i przyczyny inflacji w polsce po 1990 roku..Predyspozycje kobiet do stanowisk
menadzerskich w przedsiebiorstwie na przykladach bialostockich firm.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza ekonomiczno-finansowa kghm polska miedz s.a. w latach 2002-2006.Strategia dystrybucji w
zakladzie produkcyjno-handlowym na rynku tkanin i firan na przykladzie przedsiebiorstwa chemeks w
poraju.Oczekiwania absolwentow studiow wyzszych a oferty rynku pracy na przykladzie opolszczyzny..praca
licencjacka budzet gminy .Franchising jako forma dzialalnosci gospodarczej. Ocena i perspektywy rozwoju na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Liberalizm polityczny adama smitha.Gospodarka finansowa gmin w
polsce w latach 2002-2007 (na przykladzie gminy wola krzysztoporska).Ocena realizacji ustawy o dostepie do
informacji publicznej w gminach wojewodztwa opolskiego..Przedstawicielstwo ustawowe..Umowa
sprzedazy akcji w obrocie publicznym.praca licencjacka budzet gminy .Wysokinska- zofia - integracja
europejska : europeizacja polityki ekonomiczno-spolecznej w unii europejskiej i umi.Analiza optymalnego
profilu robot dla malej firmy z przykladem realizacji zadan przez zaklad remontowo-budowlany ... Praca
inzynierska budownictwo.Ocena finansowa budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy rudniki.Rachunek kosztow firmy budowlano-montazowej z punktu widzenia sprawozdawczosci
finansowej i zarzadzania.Nadzor wojewody nad jednostkami samorzadu terytorialnego.Wykonanie zabiegu
lekarskiego bez zgody pacjenta.Wokol problematyki prawa zwyczajowego.Wykorzystanie funduszy
strukturalnych do promocji eksportu msp.Fundusze inwestycyjne nieruchomosci ze szczegolnym
uwzglednieniem konstrukcji typu reit.Ambukita- eric. Red. - wiedza a przedsiebiorczosc .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza rentownosci produktow w systemie controllingu na przykladzie przedsiebiorstwa bma
ag.Analiza grup strategicznych i jej zastosowanie w poszukiwaniu nisz rynkowych.Rozwiazanie spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia na podstawie wyroku sadu.praca licencjacka budzet gminy .Spolka
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jednoosobowa - istota prawna i funkcje.Zasady sporzadzania sprawozdan finansowych w jednostkach sektora
finansow publicznych oraz ich obowiazki w zakresie archiwizacji sprawozdan na przykladzie archiwum
panstwowego w opolu..Regionalne zroznicowanie struktury bezrobocia w polsce.Promocja jako instrument
komunikacji instytucji kultury z odbiorcami na przykladzie miejskiego osrodka kultury zamek w suchej
beskidzkiej..Prace licencjackie administracja.Mikro- male i srednie przedsiebiorstwa w unijnym prawie
konkurencji..Strategia rozwoju gminy klobuck.praca licencjacka budzet gminy .Jak wyglada praca
licencjacka.Ekonomiczne aspekty przeksztalcenia lokatorskiego prawa do lokalu spoldzielczego na
wlasnosc.Znaczenie logistyki w procesach zaopatrzenia i realizacji kontraktow sprzedazowych w firmie ergon
poland sp. Z o.o..Motywowanie pracownikow do pracy w jednostce budzetowej ministerstwa obrony
narodowej.Oferta kredytowa banku pko bp dla malych i srednich przedsiebiorstw w latach 20082013.Zarzadzanie projektem. Budowanie efektywnego zespolu projektowego.Marketing szkol publicznych w
spoleczenstwie wiedzy. Promocja wartosci uczenia sie..Zarzadzanie jakosciowo-logistyczne na przykladzie
firmy kwh pipe (poland) sp. Z o.o.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja zasady samodzielnosci we
wspolczesnym modelu polskiego samorzadu terytorialnego..Wolnosc sumienia i religii w konstytucji
rzeczypospolitej polskiej z 1997 roku.Legalnosc selektywnej eliminacji w swietle miedzynarodowego prawa
humanitarnego.Ocena systemu wynagrodzen urzedu miasta w blachowni.Fundusze pomocowe w aktywizacji
rynku pracy.Rozwoj dzialalnosci biura podrozy na przykladzie oasis tours sp. Z o. O..praca licencjacka budzet
gminy .Rola fed w lagodzeniu procesow recesji gospodarczych w usa..Posadowienie bezposrednio na
gruncie. Szerokosc pomostu 2-00 + 7-00 + 2-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Materialne i
pozamaterialne czynniki motywacyjne w miejskim osrodku pomocy spolecznej w gminie zawiercie.Rynek
pracy a problem zatrudnienia osob niepelnosprawnych w polsce w kontekscie integracji europejskiej..Nowe
podejscie banku do klienta na przykladzie kredyt banku s.a..Uwarunkowania srodowiskowe w procesie
inwestycyjno-budowlanym.Przeciwdzialanie narkomanii i rozwiazywanie problemow alkoholowych jako
zadanie wlsane gminy.Spolka europejska w prawie polskim.Hotel jako podmiot na rynku
turystycznym.Nawiazanie przysposobienia w prawie prywatnym miedzynarodowym ukrainy.Doskonalenie
systemow zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy bombardier transportation (obsluga klienta) polska sp. Z
o.o..Analiza finansowa w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy w nowej
brzeznicy.Projekt budynku jednorodzinnego o konstrukcji szkieletowej praca inzynierska
budownictwo.Usluga zarzadzania aktywami.Respektowanie zasady neutralnosci przez ustawe o podatku od
towarow i uslug.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy a.m. jesiolowscy-finanse sp. Z
o.o..Klastry jako element regionalnych systemow innowacji na podstawie wielkopolskiego klastra
meblarskiego.Znaczenie i specyfikacja systemu motywacji w oddziale specjalnym zandarmerii wojskowej w
gliwicach..Prawo pracownika do wypoczynku.praca licencjacka budzet gminy .Psychometryczne kryteria w
stosowaniu metod doboru zawodowego.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie personelu centrali
firmy ahold polska sp. Z o.o..Regulacje prawne cen transferowych.Wplyw zmian w strukturze danej
organizacji na podstawie pracownikow na przykladzie wybranej spolki.Forma pisemna zastrzezona dla celow
dowodowych.Rola organizacji pozarzadowych na rynku pracy.Numizmaty jako forma inwestycji w aktywa
rzeczowe.Czynniki zmian obrazu firmy w sprawozdaniu finansowym.Proces przeksztalcenia spolki jawnej w
spolke z ograniczona odpowiedzialnoscia.Marketingowe aspekty sprzedazy wyrobow hutniczych na
przykladzie huty stali czestochowa.Aspekt materialny prawa do obrony w postepowaniu przygotowawczym.
Teoria a rzeczywistosc.Dotacje jako jeden ze sposobow finansowania dzialalnosci gospodarczej.Zarzadzanie
zmianami techniczno- organizacyjnymi w sektorze energetycznym na przykladzie spolki enion
s.a..Europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczen.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki cywilnej mokadi.Zarzadzanie ryzykiem w
kredytowaniu przedsiebiorstw.Obowiazki powiernicze bankow- czy mozliwa jest odpowiedzialnosc banku za
udzielenie badz odmowe udzielenia kredytu ?.Odpowiedzialnosc cywilna i karna spolki dominujacej za
szkode wyrzadzona spolce zaleznej.Wykorzystanie europejskiego funduszu spolecznego w polsce na
przykladzie programu operacyjnego kapital ludzki.Wycena nieruchomosci dla potrzeb opodatkowania
czynnosci cywilno-prawnych na przykladzie urzedu skarbowego lodz-srodmiescie.Zbieg ochrony kupujacego
na podstawie przepisow o rekojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej oraz innych instytucji kodeksu
..

..
cywilnego.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja jako podstawowy element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie kredyt banku oddzial w warszawie.Prawo finansow
publicznych.Wspolpraca organizacji pozarzadowych z sektorem komercyjnym..Mobbing jako przyklad zjawisk
patologicznych w srodowisku pracy..Projekt odbudowy zabytkowego palacu w studziencu na hotel z
zapleczem praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Wypalenie zawodowe nauczycieli praca magisterska.Finansowanie inwestycji komunalnych na przykladzie
miasta i gminy kluczbork.Inzynieria recyklingu wyrobow szklanych..Klub pracy jako sposob na znalezienie
zatrudnienia.Analiza wizerunku firmy kosmetycznej rossmann w opinii jej klientow..praca licencjacka budzet
gminy .Projekt konstrukcji restauracji z barem przy trasie szybkiego ruchu praca inzynierska
budownictwo.Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Warunki podjecia
aktywnosci handlowej na rynku federacji rosyjskiej na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Wizerunek
miasta jako jeden z elementow promocji miasta na przykladzie dabrowy gorniczej.Funkcjonowanie instytucji
otoczenia biznesu w procesie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa
slaskiego.Rentownosc jako narzedzie oceny efektywnosci gospodarowania.Systemy automatycznej
identyfikacji produktow w logistyce na przykladzie x.Egzekucja naleznosci z tytulu podatku dochodowego od
osob fizycznych w lodzi (w latach 2004-2006)..Jak napisac prace licencjacka.Pisanie prac poznan.Ius
contrahendi unii europejskiej.Znaczenie jakosci w ksztaltowaniu przewagi konkurencyjnej na przykladzie
biura podrozy iw trawel.Prace dyplomowe z pedagogiki.Analiza porownawcza warunkow prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej przez male i srednie przedsiebiorstwa na przykladzie polski i slowacji.Dylemat
jorgensena. Geneza problemu i rozne strategie jego rozwiazywania.Deszczynski- przemyslaw (1956- ). Red. kraje rozwijajace sie w stosunkach miedzynarodowych .Model procesu logistycznego na przykladzie
instytutu szkolenia i analiz gospodarczych w warszawie .Analiza i ocena przeplywu informacji w
przedsiebiorstwie na przykladzie banku pekao spolka akcyjna oddzial w czestochowie.Przeciwdzialanie
mobbingowi.Wybrane problemy z zarzadzania produkcja z wykorzystaniem narzedzi informatycznych na
wybranym przykladzie..Uprawnienia konsumenta w zakresie niezgodnosci towaru z umowa na wybranych
przykladach.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo oceny kondycji ekonomicznej przedsiebiorstwa na
przykladzie szpitala powiatowego w zawierciu w latach 2006-2008.Leasing w regulacjach rachunkowosci i w
prawie podatkowym.Rynek pracy w polsce w latach 1990-2011.Sposoby komunikowania sie
przedsiebiorstwa z rynkiem za pomoca promocji na podstawie zpc flis.Zeznania swiadka jako dowod w
procesie karnym.Zakaz wstepu na impreze masowa - geneza- orzekanie i wykonywanie.Zarzadzanie firma z
mysla o jej rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Razaco niska cena w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w orzecznictwie krajowej izby odwolawczej w okresie styczen 2009 - marzec
2010..Audyt operacyjny a gospodarowanie majatkiem na przykladzie sadu okregowego w
czestochowie.Stosunek mlodziezy gimnazjalnej do pracy..Rola rekrutacji i selekcji kandydatow do pracy w
realizacji funkcji personalnej w instytucjach publicznych (na przykladzie urzedu miasta belchatowa).Praca
licencjacka pedagogika tematy.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwa wojenne w kodeksie karnym (
art. 122-126)..praca licencjacka budzet gminy .Wstep do pracy magisterskiej.Nadzor korporacyjny w sektorze
bankowym.Zapis windykacyjny.Wybor wolnej pozycji jako opcja plasowania widowiska sportowego.Analiza
budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przyrow w latach 2001-2005.Matusikgrzegorz. - wlasnosc urzadzen przesylowych a prawa do gruntu .Odszkodowanie i zadoscuczynienie za
zmarnowany urlop w prawie unii europejskiej i polskim.Wplyw samodzielnosci finansowej na dzialalnosc
inwestycyjna na przykladzie gminy ujazd w latach 2006 - 2008..Materialne motywowanie pracownikow na
przykladzie panstwowej strazy pozarnej w lodzi.Analiza porownawcza oddzialywania reklamy prasowej na
zachowanie konsumenta.Rozwoj sieci komputerowych- ich zastosowania i bezpieczenstwo.Wplyw
zarzadzania jakoscia na produkt finalny w firmie aluprof.Prace magisterskie gotowe.Odpowiedzialnosc
czlonkow rodziny za zobowiazania podatkowe.Analiza strategiczna sportowej organizacji studenckiej ( na
przykladzie klubu uczelnianego akademickiego zwiazku sportowego politechniki czestochowskiej).Analiza
wybranych modeli logistycznych w aspekcie transportu wewnetrznego. Badanie na przykladzie firmy
jotkel.Rozwoj transportu i komunikacji w krakowie w latach 1997-2004..Wplyw kryzysu na funkcjonowanie
malych przedsiebiorstw w branzy motorozacyjnej.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy slawno
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w latach 2001-2007.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi.Referendum jako
podstawowa forma demokracji.Aliza i ocena zarzadzania procesem produkcyjnym w badanym
przedsiebiorstwie..Ubezpieczenie nieruchomosci na podstawie spoldzielni mieszkaniowej w zawierciu.Sektor
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po integracji z unia europejska.Ochrona wzorow przemyslowych
w polskim prawie wlasnosci przemyslowej.Praca magisterska pedagogika przedszkolna.Zagadnienie
prawomocnosci orzeczen w postepowaniu cywilnym..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena
systemu kontroli w spoldzielniach mieszkaniowych..Zwrotne zrodla finansowania inwestycji w
gminach.Doskonalenie systemow zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu
miasta tarnowa..System ocen pracowniczych jako czynnik motywujacy personel w zagranicznej firmie branzy
motoryzacyjnej.Analiza finansowa na przykladzie wodociagow i kanalizacji hydrokom sp. Z o. O. W
kluczborku..Wplyw innowacji na dzialalnosc przedsiebiorstw z branzy logistycznej.praca licencjacka budzet
gminy .Przekroczenie granic obrony koniecznej na tle polskiego prawa karnego.Dyskryminacja pozytywna w
swietle przepisow unii europejskiej i polskiego porzadku prawnego.praca licencjacka budzet gminy
.Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kolno..Analiza dochodow i
wydatkow na inwestycje drogowe na przykladzie miasta jaworzno..Interpretacja informacji o przeplywach
pienieznych na przykladzie wybranych spolek gieldowych.Dzialalnosc agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa.Podatki i oplaty zwiazane z nieruchomoscia na przykladzie gminy dabrowa gornicza w latach 20062009.Zarzadzanie potencjalem ludzkim w instytucji samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa
powiatowego w czestochowie..Tozsamosc i wizerunek marki na przykladzie firmy wojas.Sytuacja osob
niepelnosprawnych na rynku pracy.Strategia rozwoju spoleczno - ekonomicznego miasta i gminy
praszka.Gensikowski- piotr. - odstapienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym .Srodki zaskarzenia
w postepowaniu egzekucyjnym.Zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie powiatu lowickiego..Wizja
lokalna - aspekty kryminalistyczne i procesowe.Reklama w handlu na przykladzie hurtowni zarowek
samochodowych.Dzialania promocyjne w gminie na przykladzie gminy osjakow.Instytucja dostepu do
informacji publicznej a prawo do prywatnosci osob publicznych.Wplyw samodzielnosci finansowej na
dzialalnosc inwestycyjna na przykladzie gminy ujazd w latach 2006 - 2008..praca licencjacka budzet gminy
.Metafory organizacji.Porownanie wybranych standardow sprawozdawczosci finansowej: international
financial reporting standarda (mssf) i u.s. generally accepted accounting principles (u.s. gaap).Procesy
logistyczne w przedsiebiorstwie scrapena s.a. w herbach.Usilowanie nieudolne..Ocena zdolnosci finansowej
przedsiebiorstwa mechanizacji rolnictwa w przyworach na podstawie analizy finansowej w latach 20062008.Pisanie prac maturalnych tanio.Wielofunkcyjny rozwoj wsi. Analiza dzialan uslugowych z zakresu
agroturystyki i turystyki wiejskiej na przykladzie regionu kurpiowskiego.Europejska spolka akcyjna- jako
unijny podmiot transgraniczny.Rozliczenie projektow unijnych na przykladzie jednostki samorzadu
terytorialnego i jednostki gospodarczej - analiza porownawcza.Badania do pracy magisterskiej.Zarzadzanie
rozrachunkami w aspekcie zachowania plynnosci przedsiebiorstwa produkcyjnego gomex sp. Z o. O..Pisanie
prac angielski.Naczelny sad administracyjny - geneza i ewolucja ustrojowa.Ogolna ocena poziomu
bezpieczenstwa i higieny pracy wybranego przedsiebiorstwa przerobki drewna.Badanie wypadkowosci przy
pracy w aspekcie kultury organizacji oraz kultury bezpieczenstwa na przykladzie duzego przedsiebiorstwa
hutniczego..Swoboda nawiazywania stosunku pracy i jej ograniczenia.praca licencjacka budzet gminy .Projekt
przystani nad jeziorem z miejscami noclegowymi i tarasem nad woda praca inzynierska
budownictwo.Analiza kondycji finansowejpzu s.a. w latach 2001-2005.Praca magisterska pedagogika.Strefa
sprzedazowa jako magazyn na przykladzie firmy x cash and carry.Kalkulacja kosztu jednostkowego w
zarzadzaniu firma na przykldzie firmy p.p.ch. I p.r.s. --anita-- company..Polityka depozytowa banku na
przykladzie banku spoldzielczego..Bankowosc internetowa a bankowosc oddzialowa - poszukiwanie
najlepszego modelu banku detalicznego.Motywacja jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie telekomunikacji polskiej s. A..Startegia marketingowa firmy shadow poland.Wawrzyk- piotr. wspolpraca policyjna a system informacyjny schengen ii .Wykorzystanie internetu w reklamie i promocji analiza strony internetowej zespolu piesni i tanca slask.Badanie zaleznosci miedzy satysfakcja z pracy i
identyfikacja pracownika z miejscem pracy a wiekiem i stazem na przykladzie starostwa powiatowego w
zawierciu.Motywowanie wolontariuszy w organizacjach trzeciego sektora.Regula rozsadku w prawie
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konkurencji stanow zjednoczonych- unii europejskiej i polski.Wieliczka to nie tylko sol.Zarzadzanie
wybranymi walorami turystycznymi iwonicza - zdroju.Badanie jakosci uslug swiadczonych przez obiekt
hotelarski - motel morawica.Zjawisko prania pieniedzy w ujeciu kryminologicznym.Zarzadzanie lotniskiem ze
wzgledu na uslugi pozalotnicze na przykladzie miedzynarodowego portu lotniczego im. Jana pawla ii krakowbalice sp. Z o.o..Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia na podstawie
art. 299 kodeksu spolek handlowych..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Funkcjonowanie kredytow konsumpcyjnych w dzialalnosci banku na przykladzie lukas banku sa.Praca
magisterska rachunkowosc.Ocena skutecznosci wdrozonego systemu zarzadzania jakoscia w firmie xy.Udzial
strony w postepowaniu administracyjnym..Kanal dystrybucji jako kluczowy zasob zewnetrzny na przykladzie
wybranej firmy.Logistyka transportu cementu na rynek europejski i krajowy za posrednictwem przewoznikow
miedzynarodowych i krajowych na przykladzie cementowni warta s.a. w trebaczewie.Prace licencjackie
tematy.Odpowiedzialnosc kontraktowa stron umowy o uslugi bankowosci elektronicznej..Wsparcie
przedsiebiorczosci poprzez promocje miasta na przykladzie dabrowy gorniczej.praca licencjacka budzet
gminy .Gotowe prace magisterskie.Ewolucja zakresu wlasciwosci rzeczowej najwyzszych sadow
administracyjnych w polsce.Praca magisterska podatki.Informatyczne systemy zarzadzania usprawniajace
przeplyw informacji.praca licencjacka budzet gminy .Obowiazek lojalnosci wspolnikow i akcjonariuszy spolek
kapitalowych.Trendy rozwojowe transportu w polsce i w unii europejskiej.Ocena zarzadzania
nieruchomosciami w czestochowskiej spoldzielni mieszkaniowej nasza praca.Konstytucyjno-prawne aspekty
akcji wyborczej solidarnosc.Techniki perswazyjne wykorzystywane w prozdrowotnych kampaniach
spolecznych..Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie przedsiebiorstwa --agra-h.Odnawialne zrodla energii elektrycznej jako przedmiot inwestycji
proekologicznych na przykladzie electrabel polaniec s.a..praca licencjacka budzet gminy .Technologia
internetowa jako funkcja promocji nowych produktow w przedsiebiorstwie produkcyjno-budowlanym
wlodar s.j..Analiza ekonomiczno-finansowa zf altana pharma sp. Z o.o. W lyszkowicach.Egzekucja wydania
nieruchomosci.Tematy prac magisterskich pedagogika.Niedozwolone postanowienia umowne w swietle
przepisow kodeksu cywilnego.Tematy prac licencjackich rachunkowosc.Zasada koncentracji w polskim
postepowaniu karnym.Zarzadzanie praca licencjacka.Ulgi w splacie zobowiazan podatkowych jako formy
pomocy publicznej dla przedsiebiorcow.Proces rekrutacji i zwolnien pracownikow w samodzielnym
publicznym zespole opieki zdrowotnej.Wplyw grupy pracowniczej na efektywnosc dzialania jednostki w
organizacji.Samoocena przedsiebiorstwa w oparciu o kryteria polskiej nagrody jakosci na przykladzie
miejskiego przedsiebiorstwa energetyki cieplnej s.a..Analiza poziomu bezrobaocia oraz finansowanie i
aktywizacja osob bezrobotnych w powiecie koneckim 2006-2010.Dostosowanie spolki pkp cargo s.a. do
wymogow unii europejskiej .strategia i jej rozwoj..praca licencjacka budzet gminy .Wybrane konstrukcje
postepowania administracyjnego i podatkowego.Pracy licencjackiej.Status banku centralnego w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Outsourcing jako nowy sposob usprawnienia dzialalnosci i organizacji
firmy..Analiza finansowo-ekonomiczna- jako instrument wspomagania decyzji na przykladzie f.p.u.h.
victoria.Miedzynarodowa ochrona dobr kultury w czasie konfliktow zbrojnych.Aktywizacja i wspolpraca
wladz lokalnych kluczem do realizacji polityki regionalnej unii europejskiej- na przykladzie dzialalnosci
zwiazku gmin regionu kutnowskiego.Analiza rozrachunkow na podstawie mzdw w warszawie.Analiza
dochodow budzetowych na przykladzie gminy i miasta warta.Wplyw kryzysu na upadlosc przedsiebiorstw na
przykladzie krosno s.a..Analiza dochodow gminy klobuck w latach 2002-2006.Kontrola parlamentarna nad
rada ministrow w konstytucjach rp.Wplyw polityki monetarnej nbp na procesy wzrostu gospodarczego w
polsce w latach 2000-2010.Barcik- a.. Pod kier. - tendencje w zarzadzaniu organizacjami przyszlosci : praca
zbiorowa .praca licencjacka budzet gminy .Premiowanie w departamencie bankowosci detalicznej banku
x.Formy gospodarowania nieruchomosciami w swietle ustawy o gospodarce nieruchomosciami.Analiza uslug
inwestycyjnych indywidualnego inwestora.Systemy informatyczne jako narzedzia wspomagajace procesy
logistyczne.Badanie potrzeb szkoleniowych jako narzedzie rozwoju personelu w organizacjach.Analiza
porownawcza finansowania przedsiebiorstwa za pomoca kredytu i leasingu.Wspolczesny homo oeconomicus
- wplyw migracji zarobkowej.Public relations jako instrument ksztaltowania wizerunku samorzadu
terytorialnego na przykladzie miasta i gminy kazimierza wielka.Ocena efektywnosci dzialalnosci finansowej
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gminy na przykladzie gminy lipce reymontowskie.praca licencjacka budzet gminy .Podatek od towarow i
uslug (vat) w jednostkach handlowych na przykladzie przedsiebiorstwa x.Miejsce e-biznesu w bankowosci w
warunkach nowej gospodarki i globalizacji.Pisanie prac socjologia.Umowa leasingu jako zrodlo
zobowiazan..Ocena wykorzystania internetu w dzialalnosci marketingowej salonow samochodowych w
polsce.Wstep do pracy licencjackiej.Wartosc dowodu z zeznan swiadka w polskim postepowaniu
karnym.Przestepczosc narkotykowa w polsce i sposoby jej zwalczania .Umowa o zakazie konkurencji w
kodeksie pracy.Berg- ernst (1948- ). Red. - income stabilization in a changing agricultural world : policy and
tools .Wplyw funduszy ue na rozwoj i promocje malej przedsiebiorczosci w powiecie kutnowskim.Tematy
prac magisterskich.Uslugi certyfikacji i normalizacji - przyklad firmy imq polska.Struktura niezgodnosci i
eksploatacja maszyn w przemysle meblarskim..Wykorzystanie bankowosci elektronicznej na przykladzie
banku peko s.a..Marketing uslug edukacyjnych na przykladzie szkoly jezykow obcych
eurodialog.Finansowanie oswiaty powiatu piotrkowskiego na przykladzie liceow ogolnoksztalcacych w
piotrkowie trybunalskim.Analiza kluczowych czynnikow sukcesu na przykladzie huty szkla jedlice w
jedlicach..Rola ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce.Analiza polskiego rynku
ubezpieczen gospodarczych na przykladzie firmy ubezpieczeniowej x w latach 2007-2009.Spoleczna i
ekonomiczna sytuacja kobiet w iranie.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
wladzy publicznej.Badania do pracy magisterskiej.Male i srednie przedsiebiorstwa w gospodarce
armenii..Wynagradzanie kadry kierowniczej.Wybrane problemy rozwoju gminy krakow..Specyfika
kontraktowej odpowiedzialnosci odszkodowawczej adwokata.Pozycja komendanta glownego w polsce w
latach 1919-1990.Opodatkowanie dochodow ze zrodel nieujawnionych oraz nieznajdujacych pokrycia w
ujawnionych zrodlach przychodow w kontroli i postepowaniu podatkowym.Implantoskopia jako szczegolna
metoda identyfikacji osob i zwlok.Stosunki panstwo - kosciol w latach 1945-1970 na tle zmian politycznych w
europie..Komunikacja wewnatrz organizacji jako czynnik sukcesu firmy.Wplyw bezposrednich inwestycji
zagranicznych na rozwoj przedsiebiorstw w polsce.Spoleczne zaangazowanie przedsiebiorstw - liderow
branzy finansowej.Projekt studni startowej do mikrotunelowania praca inzynierska budownictwo.Tworzenie
wlasnego portfela inwestycyjno-oszczednosciowego w oparciu o produkty multibanku.Odmiennosci
stosunku pracy telepracownika.Zasada samostanowienia narodow na przykladzie katalonii i kraju
baskow.Analiza podatku dochodowego od osob fizycznych na podstawie firmy anko w latach 20072011.Bilans jako podstawowe zrodlo informacji finansowej na podstawie analizy spolki petrolinvest s.a. z
punktu widzenia inwestora gieldowego.praca licencjacka budzet gminy .Polityka rachunkowosci w
przedsiebiorstwie uslugowym..Wspolpraca miedzynarodowa polskiej policji z policjami innych panstw
.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy transportowo-spedycyjnej bedmet logistic w
opolu..Gospodarka finansowa gmin.Marketingowe strategie wprowadzania produktow na rynki rosji - analiza
i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa sofa furniture.Promocja malopolski poprzez kulture
podhalanska.Pamietniki jana chryzostoma paska jako zrodlo wiedzy o ustroju rzeczpospolitej xvii
wieku.Dualistyczny mechanizm naprawienia szkody w procesie karnym.Pawlowicz- leszek (ekonomia). Red. polska wobec integracji rynku finansowego w unii europejskiej .praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Miedzynarodowa organizacja pracy kompetencje kontrolne.Pisanie prac
praca.Struktura dochodow i wydatkow powiatu wielunskiego za lata 2004-2006.Stany nadzwyczajne w
bezpieczenstwie narodowym i wewnetrznym rp.Miejsce rekrutacji w polityce personalnej zakladu montazu i
prefabrykacji „montonaft” jedlicze..Analiza porownawcza inwestycji w obligacje skarbowe i fundusze
inwestycyjne.Zarzadzanie srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa komunikacyjnego s.a. w krakowie.Spolka cywilna-wybrane aspekty
funkcjonowania.Znaczenie uznania za strone wojujaca w swietle rozwoju wspolczesnych stosunkow
miedzynarodowych i prawa miedzynarodowego ze szczegolnym uwzglednieniem armii wyzwolenia
kosowa.Zakres i przejawy zorganizowania logistyki w polskich przedsiebiorstwach..Rola badan
kwestionariuszowych w procesie pozyskiwania i utrzymania klienta..Windykacja wierzytelnosci kredytu
gotowkowego na przykladzie banku handlowego - citifinancial.praca licencjacka budzet gminy .Monitoring
wywiazywania sie urzedow gmin wiejskich wojewodztwa opolskiego z prowadzenia biuletynu informacji
publicznej..Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa impol s.c. W latachj 2002 - 2006.Przerzucanie
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dochodu w podatku dochodowym od osob prawnych.Kryteria wyboru i oceny efektywnosci otwartych
funduszy emerytalnych..Dzialalnosc marketingowa firmy na rynku zywnosci na przykladzie nestle
s.a..Stalking de lege lata et ferenda.Rekrutacja i selekcja pracownikow. Wskazania praktyczne dla wybranej
firmy.Ocena zdolnosci kredytowej podmiotow wspolpracujacych z bankiem spoldzielczym..Podatek od
towarow i uslug w polskich i unijnych regulucjach podatkowych.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie leczyckich zakladow gorniczych leczyca s.a. w latach 2007-2009.Sklepy internetowe jako
nowoczesna forma sprzedazy.Przestepstwo platnej protekcji w swietle kodeksu karnego z 1997 r. .Czynniki
warunkujace rozwoj centrow dystrybucyjnych wpolsce (na przykladzie firmy jmd).Konieczniak- przemyslaw. eksperyment naukowy i techniczny a porzadek prawny .Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w praktyce
bankow w polsce..Wplyw internetu na proces doboru pracownikow.Opakowania jako istotny element
systemu logistycznego.Wstapienie interwenienta ubocznego do procesu cywilnego.Kultura pracy w
instytucjach prawnych na przykladzie placowek sadowych.Prace magisterskie pedagogika.Wykorzystanie
analizy ekonomiczno-finansowej do oceny perspektyw rozwoju na przykladzie pge kwb belchatow
s.a..Rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw po akcesji polski do unii europejskiej na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Rola motywowania w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi organizacji.Znaczenie analizy fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na
przykladzie zelmer s.a..Pisanie pracy magisterskiej cena.Czynniki wplywajace na motywacje do pracy w
organizacji..Dobrowolne poddanie sie odpowiedzialnosci karnej.Marketing na obcasach. W jaki sposob
komunikowac do kobiet..Rekrutacja i selekcja pracownikow jako instrumenty zarzadzania zasobami ludzkimi
na przykladzie firmy roldrob s.a. w tomaszowie mazowieckim.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
uchwalodawcza naczelnego sadu administracyjnego.Naduzycia w sprawozdawczosci finansowej
przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Marketing wyborczy brytyjskiej partii konserwatywnej w
wyborach powszechnych od 1997 roku.Analiza i ocena obciazen podatkowych z tytulu podatku vat na
przykladzie przedsiebiortwie master ltd sp. Zo.o. W latach 2007 - 2010.Leasing i jego wykorzystanie w
finansowaniu przedsiebiorstwa.Prawidlowosci rozwoju demograficznego polski w latach 1970-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza cash flow a tradycyjna analiza wskaznikowa w ocenie sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa.Regulacje prawne cen transferowych.Controlling strategiczny jako system wspomagajacy
zarzadzanie przedsiebiorstwem.Wybrane problemy wprowadzania euro-pieniadza wspolnej europy w
polsce.Rozwoj wybranych portow lotniczych w polsce w swietle integracji z unia europejska.Postepowanie o
stwierdzenie nabycia spadku.praca licencjacka budzet gminy .Wypalenie zawodowe - diagnoza i
przeciwdzialanie.Procedury celne w polskim systemie prawnym .Analiza efektywnosci restrukturyzacji na
przykladzie przedsiebiorstwa sprzetu ochronnego maskpol s.a..Analiza produktow bankowych na przykladzie
raiffeisen bank polska w latach 2007-2011..Fundusze strukturalne unii europejskiej i ich wykorzystanie w
strategii rozwojowej gminy parzeczew.Rozwoj logistyki polskich przedsiebiorstw w uwarunkowaniach
europejskich i globalnych.Diagnoza systemu zarzadzania jakoscia w g.p.h. folwark.Analiza funkcjonowania
informatycznych systemow zarzadzania na przykladzie firmy arhelan burzynscy spolka jawna.Pelnomocnik w
postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem
prawomocnego orzeczenia sadu administracyjnego.Wplyw rozwiazan logistycznych dotyczacych zapasow na
sytuacje finansowa przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Fluktuacja pracownikow jako problem zarzadzania zasobami ludzkimi..Analiza finansowa budzetu gminy jako
narzedzie oceny efektywnosci gospodarowania srodkami publicznymi.Analiza strategicznych tendencji
rozwojowych jednostek terenowych (na przykladzie powiatu lowickiego).Private banking na ukrainie..praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc gospodarcza firm windykacyjnych.Wykorzystanie narzedzi marketingumix w e-commerce na rynku zabawek- na przykladzie przedsiebiorstwa smyk.Brytyjska partia narodowa.
Proba rysu historycznego.Motywacja pracownikow jako determinanta zwiekszania rentownosci
przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa x.Ustanowienie odrebnej wlasnosci lokali.Analiza i ocena
dzialan marketingowych hotelu radisson sas w krakowie.Strategia marketingowa firmy telekomunikacyjnej
na przykladzie telewizji kablowej toya.Transport jako usluga miedzynarodowa.Szkolenie i doskonalenie
pracownikow jako element zarzadzania organizacja.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci
przeprowadzenia arbitrazu cash-and-carry oraz reverse cash-and-carry na kontraktach terminowych na
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gieldzie papierow wartosciowych w warszawie s.a. w 2010 roku.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
logistyczne w jednostkach samorzadu terytorialnego (na przykladzie powiatu rawskiego).Aktywnosc polityki
depozytowej a stabilnosc bankow komercyjnych.Analiza wspolzaleznosci zjawisk ekonomicznych..Sytuacja
spoleczno ekonomiczna rolnictwa na przykladzie gminy gorzow slaski..Rekrutacja i selekcja pracownikow na
przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy .Fuzje i przejecia przedsiebiorstw na rynkach polskich i
swiatowych. Motywy i sposoby. Analiza przypadkow..Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie
firmy logistycznej.Strategia rozwoju jako instrument zarzadzania strategicznego w gminie (na przykladzie
gminy lask).Prawo osob pozbawionych wolnosci do ochrony zdrowia w swietle orzecznictwa etpcz w
sprawach polskich.praca licencjacka budzet gminy .Zmiany struktury poczty polskiej w dobie liberalizacji
rynku uslug pocztowych..Przestepstwo bojki na gruncie polskiego prawa karnego.Projekt przyczolka
betonowego z posadowieniem bezposrednim w moscie drogowym o rozpietosci przesla 18-00 m. Szerokosc
mostu 2-00 + 7-00 + 2-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Przykladowe prace licencjackie z
pedagogiki.Czynniki rozwoju malych firm produkcyjno-handlowo-uslugowych (na przykladzie firmy abc
macisz).Rola kadry kierowniczej w funkcjonowaniu i rozwoju spoldzielni mieszkaniowej srodmiescie w
lodzi.Fundusz ochrony srodowiska i jego rola w dzialalnosci proekologicznej samorzadu terytorialnego na
przykladzie bielska - bialej..Istota pojemnosci zadluzenia w ksztaltowaniu struktury kapitalowej.Aplikacja
zarzadzajaca siatkami zajec jako element dydaktycznego systemu zarzadzania uczelnia.Drugie izby
parlamentow.Programy pomocowe unii europejskiej a bezrobocie w wojewodztwie lodzkim.Przestepczosc
ubezpieczeniowa- podstawowe zagrozenia- zakres zjawiska oraz metody jej przeciwdzialania.Euro - jako
pieniadz zjednoczonej europy.Wspomaganie rozwoju przedsiebiorstw poprzez usprawnienie wspolpracy z
administracja publiczna w swietle badan empirycznych.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja
w przedsiebiorstwie outsourcingowym x.Kontrola zatrzymania w swietle praktyki wydzialow karnych sadow
rejonowych dla miasta krakowa w latach 2006-2007.praca licencjacka budzet gminy .Planowanie jako
instrument zarzadzania samorzadem terytorialnym na przykladzie powiatu czestochowskiego.Alternatywy
wobec kary pozbawienia wolnosci na podstawie kodeksu karnego z 1997 r. .Wykorzystanie zachowan
niewerbalnych przez organy scigania.Miejsce reklamy na przykladzie firmy fiat.Prawo
administracyjne.Strategic analysis of polish telecommunication market - role of a broadband services for
development of telekomunikacja polska.Ksztaltowanie sie dochodow budzetowych gminy wolczyn w latach
2008-2010 a ocena jej samodzielnosci finansowej.Ocena okresowa pracownikow w zarzadzaniu organizacja
sektora bankowego.Zasada koncentracji materialu procesowego w postepowaniu cywilnym.Senat rzadzacy
oraz zgromadzenie reprezentantow jako organy naczelne rzeczypospolitej krakowskiej.Skarga paulianska w
rzymskim prawie prywatnym oraz zakres jej zastosowania w polskim kodeksie cywilnym.Rola public relations
w kreowaniu silnej pozycji marki - analiza i ocena na przykladzie biura uslug rehabilitacyjnych medyk tur.Prokurator w postepowaniu przygotowawczym.Czynniki niebezpieczne- szkodliwe i uciazliwe na
wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie stradom. S.a..Prace licencjackie z socjologii.Analiza
ekonomiczno - finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej w zawierciu w latach
2004-2008..Prawnokarna ochrona dziecka poczetego.Problematyka prawa karnego materialnego w swietle
orzecznictwa sadu apelacyjnego w krakowie z lat 2003-2004.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
przydatnosci i uzytecznosci oprogramowania komputerowego wspierajacego obsluge klienta na podstawie
wybranych aplikacji..Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku.Znaczenie wezla drogowo-kolejowego lodz olechow dla rozwoju regionu.Leasing jako forma finansowania inwestycji rzeczowych.Przekroczenie
kompetencji przez organ osoby prawnej.Wykorzystanie posrednikow w kanalach dystrybucji na rynku
odziezowym ( na przykladzie firmy lee cooper kamex sp. Z o.o.).Aplikacja zarzadzajaca siatkami zajec jako
element dydaktycznego systemu zarzadzania uczelnia.Polityka miasta sieradz w zakresie podatku od
nieruchomosci w latach 2008-2010.Miedzynarodowe prawo konkurencji.zrodla wsparcia finansowego
sektora msp.Adaptacja nowych pracownikow a typ osobowosci.Przepadek rzeczy.Elektroniczny obieg
informacji jako narzedzie usprawnienia funkcjonowania jednostek administracji publicznej.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w organizacji na przykladzie biur podrozy.Umowa o prace na czas okreslony.Rozwoj portu
lotniczego im. Wladyslawa reymonta w lodzi a rozwoj przestrzenno-gospodarczy miasta.Deficyt budzetowy w
polsce w latach 2005-2011.Preambula do konstytucji.Wykorzystanie r&r w procesie oceny systemu
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pomiarowego..Kredyt jako produkt marketingowy banku na przykladzie invest-banku.Plany prac
licencjackich.Funkcjonowanie przedsiebiorstw na rynku uslug transportowych na przykladzie firmy repikpol.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania
instytucjonalne .Balanced scorecard jako metoda pomiaru i komunikowania strategii w
przedsiebiorstwie.Efektywnosc wykorzystania funduszy dla malych i srednich przedsiebiorstw. Analiza firmy
rpm s.a. w lublincu.Istota zaopatrzenia i gospodarki materialowej na przykladzie fabryki sprzetu
ratunkowego i lamp gorniczych faser s.a. w tarnowskich gorach.Administracyjno-prawna pozycja dziecka w
swietle akt stanu cywilnego.Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa stolzle
czestochowa sp. Zo.o..Rozliczenie inwestycji pn. Polsko - czeskie centrum szkolenia rycerstwa - budowa
sredniowiecznego grodu drewnianego- przy udziale srodkow europejskiego funduszu rozwoju regionalnego
w ramach inicjatywy wspolnotowej interreg iii a czechy - polska- na przykladzie gminy byczyna..Rozwoj
malych i srednich przedsiebiorstw na podstawie miasta sokolka.Kozlowska- anna - ewolucja struktur
gospodarczych w swietle schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji .Placowe i pozaplacowe
czynniki motywacji pracownikow.Motywacyjna funkcja systemow wynagrodzen pracowniczych..System
organizacyjnego komunikowania sie w urzedzie- a jakosc swadczonych uslug publicznych.Europejski fundusz
rozwoju regionalnego jako zrodlo wsparcia turystyki w polsce na przykladzie powiatu elckiego
.Uwarunkowania przestepczosci nieletnich.Status prawny sedziego.Logistyczna obsluga klienta
strategicznego. Analiza wspolpracy firm db schenker i ambra s.a.Zarzadzanie bezpieczenstwem drogowym w
aspekcie dzialan samorzadu terytorialnego w latach 2000-2006.Rola i znaczenie kadry pracowniczej w
ksztaltowaniu rozwoju przedsiebiorstwa x.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa rekor..Proba oceny dzialalnosci
inwestycyjnej w obszarze infrastruktury technicznej i spolecznej przeprowadzonej przez organy samorzadu
terytorialnego gminy ozimek w latach 2008-2010.Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.Pisanie pracy
mgr.Wspolczesny rynek muzyki folkowej w polsce..Diagnoza rozwoju instytucjonalnego na przykladzie
gminy.Procedury uruchamiania dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa.Ocena wykorzystania mediow
spolecznosciowych w marketingu zakladow gastronomicznych na przykladzie wybranych lokali
krakowskich.Przeciwdzialanie narkomanii i rozwiazywanie problemow alkoholowych jako zadanie wlsane
gminy.Zastosowanie elementow marketingu - mix w firmie koudijs pasze sp. Z o.o..Restrukturyzacja
przedsiebiorstwa w okresie transformacji.Powolanie jako podstawa nawiazania stosunku pracy z czlonkiem
zarzadu spolki kapitalowej.Instrumenty ksztaltowania atrakcyjnosci inwestycyjnej na przykladzie powiatow
zachodniej malopolski..Organizacja wyprawy polarnej na grenlandie w kontekscie rozwoju turystyki
ekstremalnej.Zabezpieczenie logistyczne w uruchomieniu nowej produkcji w branzy ceramicznej.Zarzadzanie
szkola - awans zawodowy nauczycieli jako narzedzie rozwoju..Internet w strategii marketingowej
banku.Satysfakcja z pracy pracownikow szpitala uniwersyteckiego w krakowie.praca licencjacka budzet
gminy .Innowacyjne rozwiazania logistyczne w obsludze klienta.Merchandising.Pisanie prac poznan.Centra
logistyczne w systemie logistycznym.Pisanie prac katowice.Gospodarka finansowa w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy kadzidlo.Przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie zwiazku
przestepczym /art258 kk/.Praca magisterska pisanie.Marketing relacyjny na przykladzie spolki leasingowej
bgz leasing.Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu msp..Ocena zdolnosci kredytowej osob fizycznych
przy udzielaniu kredytu hipotecznego na przykladzie banku slaskiego ing w latach 2007 - 2009.Zarzadzanie
kosztami nadlesnictwa.Wplyw zachowania poszkodowanego na wysokosc odszkodowania w systemie
kontraktowym.Wsparcie finansowe unii europejskiej dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce
w latach 2007-2013 .Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp w latach 2007- 2011.Pisanie prac na
zlecenie.Ocena gospodarki finansowej gminy kamien w latach 2000-2004.Sposoby komunikowania sie
przedsiebiorstwa z rynkiem za pomoca promocji na podstawie zpc flis.System finansowania swiadczen z
tytulu bezrobocia..Wplyw bodzcow wzmacniajacych sugestie na zapamietywanie reklamowanych
produktow.Izdebski- hubert - ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz .Zarzadzanie
podatkiem dochodowym od osob prawnych na przykladzie labeo sp. Z o.o. W latach 2006-2008.Wplyw
wypalenia zawodowego na fluktuacje personelu w organizacjach.Rola oferty internetowej w strategii
marketingowej banku..Czynniki ksztaltujace dzialalnosc komercyjna wyzszych uczelni publicznych.Analiza
komparatywna procedur oceny zdolnosci kredytowej dla kredytow hipotecznych.Tematy prac magisterskich
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bankowosc.Stosunki polsko-rozsyjskie a bezpieczenstwo energetyczne polski.Analiza sytuscji placowej
spoleczenstwa na opolszczyznie..Czynnosci dowodowe sadu na gruncie polskiej procedury cywilnej.Spolki
jako forma prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w polsce- ze szczegolnym uwzglednieniem spolki z o.o. Na
przykladzie miejskiego zakladu komunikacyjnego w opolu.Swiadomosc ubezpieczeniowa oraz zakres
korzystania z ubezpieczen dobrowolnych przez gospodarstwa domowe..Problem elastycznego zatrudnienia a
warunki rozwoju swiadczenia pracy tymczasowej na podstawie firmy randstad polska sp. Z o.o..Prace
magisterskie gotowe.Gospodarka nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy klobuck.Ramy
prawne swiadczenia przez bank uslug z zakresu bankowosci inwestycyjnej..Ryzyko w ocenie oplacalnosci
inwestycji w akcje i obligacje na gieldzie papierow wartosciowych.Szanse i zagrozenia stosowania e-learningu
w procesie ksztalcenia na poziomie akademickim.Rozwoj mikrofirm w powiecie oleskim..praca licencjacka
budzet gminy .Praca magisterska zarzadzanie.Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy dabrowa w
latach 2005-2007..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kultura organizacyjna jako
czynnik decydujacy o sukcesie przedsiebiorstwa.Procedura aplikacyjna wnioskow o dofinansowanie z
funduszy europejskich na przykladzie po kapital ludzki.zrodla dzialalnosci inwestycyjnej gminy jemielnica w
latach 2005-2006.Analiza dzialalnosci marketingowej w firmie ubezpieczeniowej na przykladzie towarzystwa
ubezpieczen hdi asekuracja s.a. oddzial w ostrolece.praca licencjacka budzet gminy .zrodla i kierunki
wykorzystania srodkow finansowych na podstawie miejskich przedszkoli w czestochowie.Zarzadzanie kinem
na przykladzie klubu sztuki filmowej mikro.Development strategy of medium and large companies based on
mergers and acquisitions.Procedura uchwalodawcza rady gminy na przykladzie regulacji prawnych pracy
rady miasta krakowa.Straty budzetu panstwa wynikajace z funkcjonowania nielegalnych fabryk
papierosow.Prace magisterskie wzory.Znaczenie ocen pracowniczych dla ksztaltowania postaw i zachowan
pracowniczych na przykladzie firmy x..Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.Kredyt jako produkt
marketingowy banku na przykladzie invest-banku.Pisanie prac doktorskich.praca licencjacka budzet gminy
.Katalog prac magisterskich.Motywowanie pracownikow na podstawie ppu x sp. Z o.o..Marketingowe
aspekty sprzedazy wyrobow hutniczych na przykladzie huty stali czestochowa.Kredytowanie dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie kredyt banku s. A. W skierniewicach..Tematy prac magisterskich
resocjalizacja.Korenik- stanislaw. Red. - kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek
przestrzennych .Aspekty prawne zatrudnienia tymczasowego..Podatek od towarow i uslug w polsce po
akcesji do unii europejskiej.Analiza mozliwosci wprowadzenia waluty euro w polsce.Ksztaltowanie poziomu i
struktury kapitalu wlasnego gieldowej spolki akcyjnej alchemia s.a..Motywacje pracownikow we
wspolczesnych przedsiebiorstwach na przykladzie firmy x.Informatyczne podstawy bezpieczenstwa
informacji w sieciach bankowych na przykladzie ing banku.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Pisanie prac magisterskich warszawa.Komputerowe wspomaganie zarzadzania logistycznego
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy zenith-monami sp.zo.o..Instytucja prezydenta w v republice
francuskiej.Pozytywne aspekty konfliktow interpersonalnych w organizacji.Optymalizacja obciazen
podatkowych w przedsiebiorstwie..Logistyka zaopatrzenia na podstawie cmc zawiercie s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Przepis zrebowy a polski kodeks karny.teoretyczne ujecie problemu na tle metod
wykladniczych w kontekscie zagadnienia przepisu i normy prawnej w prawie karnym materialnym..System
franczyzowy jako nowoczesna forma rozwoju przedsiebiorstwa.Rola portali pracy w procesie rekrutacji
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dna jako dowod we wspolczesnym procesie karnym na
tle porownawczym..Planowanie i realizacja szkolen zawodowych jako forma doksztalcania i rozwoju
pracownikow.Problematyka obrotu wierzytelnosciami na tle podatkow dochodowych.Strategia zarzadzania
przedsiebiorstwem oparta na maksymalizacji wartosci- na przykladzie pkn orlen s.a..Ustalanie informacji
dotyczacych przyczyny i okolicznosci smierci na podstawie ogledzin.Etapy rozwoju rynku funduszy
inwestycyjnych w polsce w latach 1992-2010..Rozwoj budownictwa mieszkaniowego w latach 19912011.Zmiany w podatku vat w latach 2006-2008..Kredyt i leasing jako zrodlo finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Rola analizy kosztow w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy php wychamet w latach 20062008.New methods of quality management succoring production systems in the company..Negocjacje jako
instrument budowania relacji miedzy podmiotami rynku.Dzialania marketingowe na rynku nieruchomosci na
przykladzie firmy best mirella moszumanska.Uczestnicy postepowania administracyjnego i
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sadowoadministracyjnego.Analiza finansowa na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Problem
elastycznego zatrudnienia a warunki rozwoju swiadczenia pracy tymczasowej na podstawie firmy randstad
polska sp. Z o.o..Diagnoza systemu okresowej oceny pracownikow w firmie x.Kultura organizacyjna jako
czynnik warunkujacy zarzadzanie firma dzialajaca na wielu rynkach.Teoria panstwa i prawa.Ocena
oplacalnosci projektu na przykladzie inwestycji realizowanej przez cukrownie glinojeck s.a.Gruchelskimarek. - bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego : teoria i praktyka .Spis tresci pracy
licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Sadownictwo polubowne.praca licencjacka budzet gminy
.Zakres i przeslanki odpowidzialnosci karnoskarbowej w rozumieniu art. 9 paragraf 3 k.k.s..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rogut- anna. Red. - potencjal polskich msp w zakresie
absorbowania korzysci integracyjnych .praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc praca
licencjacka.Nowak- anna. Red. - poradnik mlodego przedsiebiorcy : praca zbiorowa .praca licencjacka budzet
gminy .Znaczenie analizy finansowej w realizacji budzetu gminy dabrowa..Analiza pozycji rynkowej sredniego
przedsiebiorstwa dzialajacego w branzy metalurgicznej na rynku lokalnym.Dzialania sluzb specjalnych a
prawa obywatelskie .Stan wojenny.Koszty pracy w gospodarce polskiej na tle wybranych krajow unii
europejskiej.Rozwoj kompetencji pracownikow z dlugim stazem pracy u jednego pracodawcy a ich szanse na
wspolczesnym rynku pracy.Korekta deklaracji podatkowej.Analiza finansowa jako narzedzie diagnozowania
przedsiebiorstw zagrozonych bankructwem.Obowiazek interpretacji prawa krajowego zgodnie z celami i
brzmieniem prawa wspolnotowego.Ocena okresowa pracownikow nizszego szczebla na przykladzie firmy
budowlanej budimex dromex s.a..Proces rekrutacji i selekcji w przedsiebiorstwie na podstawie mcdonald’s
spolka z o.o..Prawo sasiedzkie.praca licencjacka budzet gminy .Usprawnienia organizacji stanowiska pracy
jako funkcja zarzadzania zespolami pracowniczymi.Specyfika dzialan marketingowych na rynku
nieruchomosci.Pisanie prac magisterskich poznan.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie oferty banku bph s.a..Konsekwencje naduzycia wladzy rodzicielskiej w
swietle obowiazujacych przepisow prawa w polsce.Skarga konstytucyjna w polskim i niemieckim prawie
konstytucyjnym - analiza porownawcza.Sejm i senat- struktura- sklad- organizacja oraz funkcje wladzy
ustawodawczej we wspolczesnej polsce..Narzedzia oceny systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
malej klasy wielkosci.Prawo unii europejskiej.Analiza sytuacji finansowej i polityki inwestycyjnej gminy na
przykladzie gminy lodz w latach 2002 - 2006.Problemy wdrazania systemow informatycznych klasy erp
(enterprise resource planning) na wybranym przykladzie.Zasada swobodnej oceny dowodow w
postepowaniu karnym.Model procesu inkwizycyjnego na podstawie franciszkana z 1803 r. I ordynacja
kryminalna pruska z 1805 r..Patentowanie produktow leczniczych.Podatek akcyzowy w obrocie paliw w
polsce.Wplyw komunikacji na prace w zespole zadaniowym w procesie restrukturyzacji huty
czestochowa.Usprawnienie gospodarki magazynowej oraz transportu w przedsiebiorstwie dzialajacym na
rynku miedzynarodowym.Efektywnosc systemow logistycznych na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego jamar-.Handel ludzmi i jego zwalczanie w polsce.Proces rekrutacji i selekcji na przykladzie
wybranej firmy.Rachunek kosztow dzialan i jego wykorzystanie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
produkcyjnym.Optymalizacja obciazen podatkowych z tytulu opodatkowania dochodu osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (na przykladzie zawodu lekarza).Analiza ofert kart kredytowych na
przykladzie pko bp s.a.- banku pekao s.a. i citibank.Kapital zakladowy spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia w prawie polskim i ukrainskim.Pogodowe instrumenty pochodne jako sposob
zabezpieczania przedsiebiorstw przed ryzykiem.Przychody linii lotniczych - wybrane aspekty sprawozdawcze
i zarzadcze.Kampanie wizerunkowe w social media..Wdrozenie zintegrowanego systemu zarzadzania jako
element informatyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie pabianickiej fabryki narzedzi pafana spolka
akcyjna.Bezskutecznosc wzgledna umowy na podstawie art. 59 kodeksu cywilnego.Ksztaltowanie stosunkow
unii europejskiej ze stanami zjednoczonymi. Rywalizacja czy wspolpraca?.Rektrutacja i selekcja kadr jako
element nowoczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie akademii fryzjerskiej
berendowicz&kublin.Rola bieglego rewidenta w audytowaniu sprawozdan finansowych na przykladzie grupy
kapitalowej doradztwo gospodarcze.Rola dokumentow personalnych w procesie rekrutacji i selekcji
pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa odziezowego iwona.Sytuacja absolwentow wyzszych uczelni w
wojewodztwie opolskim na regionalnym rynku pracy w 2009r..Indywidualna specjalistyczna praktyka
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lekarska.Projekt technologii i organizacji robot remontowych i modernizacyjnych wybranego obiektu
przemyslowego. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie relacjami z
dostawcami a efektywnosc lancucha logistycznego.praca licencjacka budzet gminy .Audit jako narzedzie
doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w firmie cablex-p.Strategia rozwoju jako narzedzie w procesie
zarzadzania gmina (na przykladzie gminy zgierz).praca licencjacka budzet gminy .Analiza struktury
organizacyjnej urzedu marszalkowskiego w lodzi w latach 2007-2009.Ankieta wzor praca
magisterska.Publicznoprawna odpowiedzialnosc majatkowa za szkody srodowiskowe w swietle prawa
polskiego.Zmiany w zakresie ulg i zwolnien w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce w latach
2003-2008.Kompleksowe zarzadzanie jakoscia w firmie gold drop w limanowej..Karty platnicze jako
nowoczesna forma rozliczen pienieznych na rynku polskim.Praca licencjacka wzory.Mobilny dostep do
internetu. Nowe uslugi. Nowe mozliwosci..Zarzadzanie produkcja i jakoscia oraz utrzymanie maszyn w
budownictwie..Prawo miedzynarodowe wobec problemu podwojnego (wielokrotnego)
obywatelstwa..Motywacja i promocja jako skuteczne elementy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy
na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa hutniczego..Bezrobocie mlodzioezy w polsce na tle wybranych
krajow unii europejskiej.Wykorzystanie funduszy unijnych w sektorze rolnym na przykladzie gminy
leczyca.Rozwoj przedsiebiorstwa a fundusz unijny - sektorowy program operacyjny - wzrost konkurencyjnosci
przedsiebiorstw.Ocena standingu finansowego przedsiebiorstwa zakladow metalowych mesko sa w latach
2006-2010.Podatkowe i niepodatkowe obciazenia w zakladach pracy chronionej.Wstep do pracy
licencjackiej.Inflacja i polityka antyinflacyjna banku centralnego w polsce w latach 1999-2006.Sposoby
motywowania pracownikow oraz ich wplyw na dzialalnosc przedsiebiorstwa na przykladzie firmy nutricia
zaklady produkcyjne sp. Z o.o..Przeksztalcenie podatkowej ksiazki przychodow o rozchodow na ksiegi
handlowe na podstawie firmy handlowo uslugowej - przewodnik.System motywacyjny jako element
zarzadzania i jego znaczenie w skutecznym realizowaniu zadan przedsiebiorstwa na przykladzie
stowarzyszenia inicjatywa.Seminarium v r.kat.teorii i filozofii prawa.Kredytowanie malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie banku bgz s.a. odzial operacyjny w kutnie.Pisanie prac szczecin.Warunki
skutecznosci systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium ii
r.sum.kat.polityki gospodarczej.Ochrona interesow malzonko wobec ochrony interesow wierzyciela w
swietle majatkowego prawa malzenskiego po nowelizacji z dn. 17 czerwca 2004 r..Efekty ekonomiczne
agroturystyki w wojewodztwie wielkopolskim..Naruszenie dobr osobistych w reklamie i ich ochrona na
podstawie przepisow kodeksu cywilnego.Wplyw sponsoringu na wizerunek klubu sportowego.Spis tresci
praca magisterska.Kredyt mieszkaniowy jako jeden z produktow bankowych na przykladzie invest bank
s.a..Motywacyjna funkcja wynagrodzen na przykladzie fabryki mebli meblar.zrodla finansowania jednostek
kultury o charakterze scenicznym.Praca magisterska rachunkowosc.Efektywnosc wybranych programow
walki z bezrobociem realizowanych w powiatowym urzedzie pracy w opolu..Zmiany w otoczeniu
zewnetrznym a zdolnosc organizacji publicznej do realizacji celow..Aktywne formy przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie gminy kluczbork..Nowoczesne koncepcje motywacyjne w firmie
farmaceutycznej.Czynniki ksztaltujace plynnosc finansowa w malych i srednich przedsiebiorstwach na
przykladzie phu romaniuk krzysztof roma.Umorzenie rejestrowe w polskim postepowaniu karnym (art. 325f
k.p.k.).Mediacja w procesie karnym jako idea sprawiedliwosci naprawczej. Stan obecny i perspektywy
rozwoju mediacji w polsce..Tworzenie wizerunku w instytucjach publicznych na przykladzie uniwersytetu
rolniczego im. H. Kollataja w krakowie.Konflikt w fuzjach i przejeciach organizacji.Wykorzystanie
instumentow marketingowych w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
olsztyn.Bezrobcie w powiecie oswiecimskim oraz aktywizacja bezrobotnych prowadzona przez powiatowy
urzad pracy w oswiecimiu.Developer jako uczestnik procesu rewitalizacji.Przestepstwa narkotykowe – ksztalt
polskiej polityki narkotykowej w oparciu o analize wybranych przepisow karnych ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. O przeciwdzialaniu narkomanii.Wplyw konkurencji interpersonalej na relacje miedzy urzednikiem i
interesantem na przykladzie urzedu administracji samorzadowej.Realizacja koncepcji customer relationship
management na przykladzie firmy lafarge cement sa..Proces zarzadzania inwestycjami w gminie na
przykladzie gminy miedzno.Kontrola jakosci wyrobow na przykladzie huty bankowa sp. Z o.o..Zasada
walutowosci w prawie polskim..Motywowanie i nagradzanie pracownikow na podstawie wybranych
..

..
krakowskich biur podrozy..Portal do wymiany informacji handlowych w zakresie obrotu paletami www.epal.net.pl- jako nowoczesne narzedzie wspierajace rynek palet eur w polsce.Dzialalnosc
marketingowa w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie spolki cemex polska.Strategie marketingowe
na rynku dobr industrialnych na przykladzie p.p.h.u. petecki.Przestepstwo zgwalcenia w swietle art. 197
k.k..Goettel- mieczyslaw. - elementarny kurs postepowania cywilnego .Dopuszczalnosc zawarcia umowy
licencyjnej o korzystanie z utworu na nieznanym polu eksploatacji w niemieckim prawie autorskim. Stan
prawny przed i po wejsciu w zycie ustawy nowelizacyjnej z 26.10.2007 r..Polski trybunal konstytucyjny a
sadownictwo konstytucyjne w wybranych panstwach europy srodkowo-wschodniej - studium
porownawcze.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku maszynisty elektrycznych
pojazdow trakcyjnych.Postepowanie apelacyjne w polskim procesie cywilnym.praca licencjacka budzet
gminy .Podobienstwa i roznice miedzy strategia wojenna i strategia zarzadzania..Marketingowe i spoleczne
oddzialywanie mistrzostw europy w koszykowce mezczyzn – eurobasket 2009..Planowanie scenariuszowe
jako metoda budowania przewagi konkurencyjnej na przykladzie firmy xyz.Analiza systemu rozliczeniowo finansowego bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w
zambrowie.Administracyjnoprawne instytucje ochrony zabytkow.Reklama spoleczna naprzeciw problemom
xxi wieku.Wszczecie postepowania odrebnego w sprawach gospodarczych.Czynniki determinujace efektywna
dzialalnosc instytucji kulturalnych na przykladzie wystaw haftowanej repliki obrazu jana matejki bitwa pod
grunwaldem..Teatr im. Stanislawa ignecego witkiewicza w zakopanem - szanse i perspektywy po akcesji
polski do unii europejskiej..Pozycja administracyjno-prawna malych i srednich przedsiebiiorstw na rynkach
unijnych.Spolki paneuropejskie jako alternatywa dla narodowych form przedsiebiorstw.Pisanie prac
licencjackich warszawa.Ogledziny zewnetrzne zwlok i miejsca ich znalezienia w przypadku smierci
samobojczej przez powieszenie.Dzialania promocyjne sektora bankowego w internecie - na przykladzie
mbanku.Zarzadzanie globalna jakoscia uslug na przykladzie hotelu novotel krakow centrum..Kosackaledzewicz- dorota. - leksykon pracodawcy 2010 : prawa i obowiazki pracodawcy od a do z .Wykorzystanie
funduszy strukturalnych unii europejskiej w polsce na przykladzie gminy miejskiej kutno.Fenomen
krakowskiego kazimierza..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie o
ubezwlasnowolnienie.praca licencjacka budzet gminy .Kolarska-bobinska- lena (1947- ). Red. - emigrowac i
wracac : migracje zarobkowe polakow a polityka panstwa .Instrumenty pochodne na rynku kapitalowym w
polsce na przykladzie kontraktow terminowych i opcji.Pakt polnocnoatlantycki i jego znaczenie dla
bezpieczenstwa na swiecie .praca licencjacka budzet gminy .Artysta sadowy.Perspektywy rozwoju
agroturystyki w gminie czarny dunajec.Ekspertyza palinologiczna i jej wartosc dowodowa.Materialnoprawne
podstawy odpowiedzialnosci skarbu panstwa za szkode spowodowana niewatpliwie nieslusznym
tymczasowym aresztowaniem.Podatek vat w obrocie towarowym na przykladzie spolki bio - agro.Czynnosci
prokuratora w ogledzinach.Status prawny arktyki.praca licencjacka budzet gminy .Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Spoleczna misja przedsiebiorstw na przykladzie sektora firm
farmaceutycznych..Swoboda wypowiedzi osoby przesluchiwanej w polskim procesie karnym.praca
licencjacka budzet gminy .Wszczecie procesu cywilnego w inny sposob niz przez wytoczenie
powodztwa.Konsekwencje przystapienia do unii europejskiej dla funkcjonowania podatku od towarow i
uslug.Miejsce promocji w strategii marketingowej na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
radomsku.Rola funduszy inwestycyjnych w rozwoju gospodarki rynkowej.Tolerancja narodowosciowa a
etnocentryzm konsumencki generacji „y”.zrodla finansowania rozwoju gminy na przykladzie gminy popielow
w latach 2007-2010..Mobilne strony www. Standardy- technologie- przyklady implementacji.Procesy
urbanizacyjne wsi na przykladzie gminy kepno..Zbieg przepisow w kodeksie karnym.Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa stalprofil s.a. w latach 2005-2010.Prace licencjackie przyklady.Analiza i ocena
systemu bezpieczenstwa produktow haccp w przedsiebiorstwie frutico..Oferta produktowa bankow dla
sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie ing banku slaskiego s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Uwarunkowania finansowe pomocy spolecznej w polsce na przykladzie gminnego osrodka pomocy
spolecznej w pankach.Ksztaltowanie wizerunku gminy jako element konkurencyjnosci na przykladzie gminy
czestochowa..Technologia wykonywania glebokich wykopow z obudowa praca inzynierska
budownictwo.Znaczenie pogladow nauczycieli na zjawisko kryzysu wieku mlodzienczego dla zarzadzania
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szkola.Analiza dzialalnosci depozytowej banku na przykladzie banku pko bp s.a..Linux w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Specyfika dystrybucji produktow spozywczych na przykladzie p.p.h.u. duda - bis.praca
licencjacka budzet gminy .Instrumenty finansowe funduszu pracy w aktywizacji rynku pracy..Karty platnicze
jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na rynku polskim.Wyzwania reklamy w nowych
mediach.Tworzydlo- dariusz (1974- ). Red. - public relations w czasach mp3 i internetu .Rola samorzadu
terytorialnego w zaspokajaniu wybranych potrzeb mieszkancow na przykladzie gminy olesno.Prawo
wlasciwe w miedzynarodowym arbitrazu handlowym.praca licencjacka budzet gminy .Struktura wypalenia
zawodowego a poziom satysfakcji i przywiazania do organizacji pracownikow ochrony zdrowia.Zagadnienie
ustalenia tresci stosunku prawnego dla potrzeb okreslenia zobowiazania podatkowego.Wspoldzialanie kmp
w opolu ze szkolami w przeciwdzialaniu patologii wsrod dzieci i mlodziezy.Preferencje zawodowe i
kompetencje spoleczne w planowaniu kariery zawodowej..Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa x w latach
2006-2010.Kredyt i leasing jako istotne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Prawo
pomocy.Internetowe biura podrozy jako kluczowy kierunek rozwoju w dziedzinie internetowej promocji i
sprzedazy produktu turystycznego..Benchmarking jako strategia zdobywania i utrzymywania przewagi
konkurencyjnej na rynku.Modele internacjonalizacji przedsiebiorstw na przykladzie polskiego sektora
producentow autobusow.Stosunek dzieci do zjawiska przemocy prezentowanej w srodkach masowego
przekazu (na przykladzie seriali kryminalnych- bajek i gier komputerowych).Sztuczne sieci neuronowe.
Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej w prognozowaniu bezrobocia.Podatek od towarow i uslug w
wymianie miedzynarodowej w swietle nowej ustawy o vat na przykladzie firmy biuro uslug inwestycyjnych
sp. Z o.o..Dyskusja w pracy magisterskiej.Szyszka- michal. - ksztaltowanie wizerunku instytucji pomocy
spolecznej w mediach .Badania marketingowe na przykladzie firmy inter auto krakow.Analiza procesu
wytwarzania zasuwy bramowej na podstawie przedsiebiorstwa multimetal..Przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie zwiazku przestepczym /art258 kk/.Otwieranie przedsiebiorstwa turystycznego w unii
europejskiej na przykladzie szwecji.Kobiety zabojczynie.Rekrutacja i selekcja kadr jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie gminnego centrum pracy w koniecpolu..Konstytucyjne prerogatywy
prezydenta w wybranych panstwach europejskich.Praca magisterska pedagogika przedszkolna.Ocena
kondycji finansowej przedsiebiorstwa lpp sana tle wybranych polskich spolek publicznych przemyslu lekkiego
w l.1999-2003.Franchising jako forma rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw.Pozyskiwanie funduszy
unijnych na rozwoj gminy klomnice..praca licencjacka budzet gminy .Prawo do zycia w ujeciu jana pawla
ii.Posrednie inwestowanie na polskim rynku nieruchomosci.Etyka zawodu sedziego w polsce z perspektywy
standardow prawnych i pozaprawnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Znaczenie marketingu dla rozwoju agroturystyki na przykladzie gospodarstwa agroturystycznego -uroczysko.Latuszynska- malgorzata. Red. - modern enterprise problems .Uslugi posprzedazowe w sektorze
busines-to-busines na przykladzie firmy nexwell engineering.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
dzialalnosci sekcji ds. Swiadczen rodzinnych w miejskim osrodku pomocy spolecznej w czestochowie.Prace
magisterskie socjologia.Analiza kondycji ekonomicznej i fnansowej banku pko bp s.a. w latach 20052009.Molestowanie seksualne jako element mobbingu i przejaw patologii w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi.Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze autrostadowej w polsce.Adaptacja spolecznozawodowa na przykladzie koncernu energetycznego energa oddzial zaklad energetyczny plock w plocku.Rola
podatkow lokalnych w finansowaniu zadan gminy krasnosielc.Miedzynarodowy pakt praw obywatelskich i
politycznych jako instrument ochrony praw ludnosci rdzennej.Stosunki panstwo - kosciol na
wegrzech.Postepowanie apelacyjne w prcesie cywilnym.Marketing szeptany jako instrument poprawy
wizerunku jednostki uczelnianej.Zarzadzanie elementami aktywow obrotowych i ich wplyw na sytuacje
finansowa energetyki cieplnej opolszczyzny sa w opolu..Lllaa.Procesy rozwojowe przedsiebiorstwa a jego
sytuacja ekonomiczno-finansowa.Zarzadzanie ryzykiem zwiazanym z systemem ubezpieczen spolecznych w
polsce.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy zgierz.Wykorzystanie funduszy unijnych do wspomagania
funkcji oswiatowej na przykladzie gminy niemodlin w latach 2007-2010.Prawne polozenie kosciola
prawoslawnego w polsce..System motywowania pracownikow na przykladzie firmy profim sp. Z
o.o..Przestepstwa przeciwko bezpieczenstwu i pewnosci obrotu elektronicznego.Paluszkiewicz- magdalena. zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy : konstrukcja i charakter prawny .Marketing terytorialny
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praca magisterska.Nowoczesne instrumenty kreowania wizerunku marki wykorzystywane przez polskie banki
na przykladzie multibanku.Turcja w ofercie polskich biur podrozy - ocena jakosci produktu
turystycznego.Ocena zaleznosci miedzy wskaznikami finansowymi a gieldowa wartoscia spolek cersanit s.a. i
agora s.a..Organ stanowiacy a wykonawczy gminy.Program rozwoju transportu publicznego w powiecie
zawiercianskim.Szlak architektury romanskiej w wojewodztwie swietokrzyskim jako produkt
turystyczny..Analiza rynku nieruchomosci mieszkalnych w siemianowicach slaskich w latach 20062010.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie gminy pokoj w latach 20032004.praca licencjacka budzet gminy .Systemy zarzadzania relacjami z klientem (crm) jako nowy argument w
walce konkurencyjnej na rynku.Kierowanie jako proces zarzadzania zasobami ludzkimi.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie organizacja pozarzadowa na przykladzie polskiego czerwonego
krzyza..Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Operacje zagraniczne w dzialalnosci pko
bp s.a..Dopuszczalnosc wznowienia postepowania cywilnego.Rekrutacja jako element doboru pracownikow
policji.Ocena efektywnosci inwestowania w akcje za pomoca najpopularniejszych formacji swiec
japonskich.Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy.Promocyjne mix uslug bankowych na przykladzie esbanku
banku spoldzielczego.Zaniechanie legislacyjne jako zrodlo odpowiedzialnosci odszkodowawczej
panstwa.Projekt techniczny ocieplenia sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego projektowanego w
technologii monolitycznej. Praca inzynierska budownictwo.Pawlowicz- leszek (ekonomia). Red. - polska
wobec integracji rynku finansowego w unii europejskiej .Prace magisterskie tematy.Finansowanie
dzialalnosci jednostki samorzadu terytorialnego. Analiza na przykladzie gminy witonia w latach 20062009.Praktyczne aspekty wykorzystania srodkow ue na ochrone srodowiska przez organizacje pozarzadowe
na przykladzie fundacji partnerstwo dla srodowiska.Wplyw zmian organizacyjnych na ksztaltowanie procesu
kadrowego w przedsiebiorstwie energetyki cieplnej w bytomiu.Ocena dzialalnosci inwestycyjnej jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie wybranych gmin w polsce w latach 2004-2008.Ocena pracownikow
na przykladzie porownania dwoch wybranych bankow.Ocena pracownikow oraz funkcjonowania systemu
zarzadzania jakoscia wg iso 9001-2001 w spoldzielczosci.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wypalenia
zawodowego na postawy lekarzy wobec pracy.Wplyw zarzadzania ryzykiem na poziom jakosci wypracowanej
w projekcie.Fuzje i przejecia jako element strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie .Usluga
zarzadzania aktywami.Dobor pracownikow - teoria i praktyka procesow rekrutacyjno-selekcyjnych w oparciu
o doswiadczenia malej firmy.Opodatkowanie naleznosci licencyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Polski
rynek obligacji komunalnych w latach 1995-2008.Planowanie karier nauczycieli na przykladzie szkoly
podstawowej.Dzialalnosc kredytowa banku komercyjnego. Studium przypadku banku pko bp s.a..Terminy w
postepowaniu cywilnym.Znaczenie ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego.Wplyw modelu wspoldzialania w zespole na powstawanie efektu
synergii..Rekrutacja i selekcja kadr na przykladzie nowoczesnej firmy x.Organizacja sprzedazy w duzym
przedsiebiorstwie - analiza i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa sprzetu ochronnego maskpol
s.a..Turystyka pielgrzymkowa na przykladzie sanktuarium bozego milosierdzia w krakowskich
lagiewnikach.Szopa- bogumila. - rola europejskiej integracji gospodarczej w ksztaltowaniu dochodu na
poziomie makro- i mikro-ek.praca licencjacka budzet gminy .Kredyty pomostowe i fundusze poreczeniowe w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie rozwojem gminy na przykladzie gminy klobuck.Narzedzia
motywowania pracownikow w malych i srednich firmach (na przykladzie firmy bean sp. Z o. O. W
radomsku).Topf- mel a. - a doubtful and perilous experiment : advisory opinions- state constitutions- and
judicial suprem.Przezwyciezanie barier komunikacji w organizacji x.Baseny opolszczyzny jako obiekty
rekreacji..Duszak- anna. Red. - globalization- discourse- media : in a critical perspective = globalisierungdiskurse- medien :.Analiza ryzyka kredytowego z wykorzystaniem metody credit scoring na przykladzie
banku pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wojewodztwo lodzkie jako logistyczne centrum
polski.Analiza linii orzeczniczej krakowskich sadow rejonowych w sprawach o kradziez z wlamaniem w latach
2001-2003 pod katem mozliwosci stworzenia polskiej matrycy wymiaru kary.Gospodarowanie srodkami
trwalymi w jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie zespolu szkol elektryczno ekonomicznych w kaletach..Zgoda podmiotu uprawnionego na naruszenie lub narazenie na
niebezpieczenstwo dobra prawnego- chronionego przepisem karnym.Rownowaga budzetowa gminy na
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przykladziebudzetu miasta krakowa..Kontrola zewnetrzna i jej znaczenie na przykladzie urzedu gminy
proszkow..Audit w systemie zarzadzania jakoscia casus malopolskiego urzedu wojewodzkiego w
krakowie.Predyspozycje kobiet do stanowisk menadzerskich w przedsiebiorstwie na przykladach
bialostockich firm.Prawne aspekty instytucji urlopu na zadanie.Przedsiebiorczosc lokalna a przedsiebiorczosc
administracyjna.Roznice kulturowe w reklamie spolecznej z zakresu walki z przemoca.Wykorzystanie analizy
finansowej do oceny efektywnego gospodarowania przedsiebiorstwem na przykladzie nadlesnictwa
kutno.Dzialania promocyjno-reklamowe w turystyce na przykladzie biura podrozy triada.Formy zjawiskowe
popelniania przestepstw w polskim prawie karnym .Metody walki z bezrobociem na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w brzegu w latach 2005-2008..Przeslanki rejestracyjne wzoru
przemyslowego.Oferta kredytow mieszkaniowych w wybranych bankach - studium porownawcze..Mapy
percepcji - tworzenie i ocena na przykladzie konkretnej grupy respondentow.System oceniania pracownikow
na podstwie firmy dell products (poland) sp. Z o.o..Krakowski rynek jako produkt turystyczny.Kredt
hipoteczny jako zrodlo finansowania inwestycji developerskich..Prawne aspekty rozpoczecia i zakonczenia
dzialalnosci spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.System motywacji jako kluczowy czynnik efektywnego
ksztaltowania procesu zarzadzania po wejsciu polski do unii europejskiej na przykladzie przedsiebiorstwa
handlowo-uslugowego har-tex..Koszty i zrodla finansowania opieki zdrowotnej na przykladzie
niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej profilaktyka medyczna w kutnie.Strategia rozwoju
mikroprzedsiebiorstwa na przykladzie firmy agit.Efektywnosc rynku kapitalowego na przykladzie gield czechpolski- slowacji i wegier.Znaczenie public relations w kreowaniu wizerunku organizacji na przykladzie zwiazku
ochotniczych strazy pozarnych rzeczypospolitej polskiej.Systemy innowacyjne zastosowane w sklepach
internetowych..Finansowe aspekty dzialalnosci banku spoldzielczego w goworowie.Funkcjonowanie planu
kont w bankach spoldzielczych.Prawo do wizerunku ze szczegolnym uwzglednieniem internetu.Strategia
dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa twin.Zapobieganie przestepczosci nieletnich.Czynniki
determinujace strategie sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Partnerstwo wschodnie w kontescie
wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa unii europejskiej.Wybrane zrodla finansowania msp w polsce
na przykladzie firmy z branzy motoryzacyjnej.Raje podatkowe jako terytoria stosujace szkodliwa konkurencje
podatkowa.Procesy urbanizacyjne wsi na przykladzie gminy kepno..Znaczenie promocji w dzialalnosci
marketingowej przedsiebiorstwa podczas wprowadzania na rynek nowego produktu na przykladzie firmy
linda.Postac w reklamie - analiza na podstawie modelu fcb..Opodatkowanie osob prawnych w swietle umow
o unikaniu podwojnego opodatkowania.Zasada podzialu wladz i system hamulcow we wzajemnych relacjach
kongresu i prezydenta usa.Umowy otwartego nieba zawierane przez wspolnote europejska jako proces
zmierzajacy w kierunku liberalizacji transportu lotniczego..Analiza strumieniowa bezrobocia w powiecie
oleskim w latach 2004-2010.Profesjonalne pisanie prac.zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Prawo miedzynarodowe prywatne.Rola polskiej policji w zwalczaniu terroryzmu w
europie.Historia wiktymologii.Zarzadzanie instytucjami pomocy spolecznej w polsce na przykladzie
gminnego osrodka pomocy spolecznej w stawiskach.Nowoczesne produkty bankowe w dzialalnosci bankow
komercyjnych.Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykladzie banku spoldzielczego ziemi
lowickiej.Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na jakosc uslug swiadczonych przez instytucje rynku pracy na
podstawie badan w powiatowych urzedach pracy..Ekonomika przedsiebiorstwa a zarzadzanie mala firma na
przykladzie towarowego transportu drogowego.Status prawny pracownikow samorzadowych.Polityka wobec
inwestorow zagranicznych na przykladzie demokratycznej republiki konga.Internet jako nowe medium
reklamy.Kutera- malgorzata. - kryzysy gospodarcze a wiarygodnosc sprawozdan finansowych .Srodki prawne
nadzoru bankowego.Odpowiedzialnosc miedzynarodowa osob fizycznych na przykladzie procesow
zbrodniarzy w bylej jugoslawii.Funkcjonowanie prawa laski w polskim systemie prawa.Wplyw finansowych i
pozafinansowych czynnikow motywacji na poziom satysfakcji pracownikow banku spoldzielczego w
zgierzu.Wykorzystanie ekologistyki w gospodarce samorzadu terytorialnego (na przykladzie miasta i powiatu
skierniewickiego).Praca licencjacka.Bezrobocie w wojewodztwie opolskim w latach 2002-2007 oraz sposoby
lagodzenia skutkow bezrobocia.Makler papierow wartosciowych – otoczenie prawne- analiza i ocena
regulacj prawnych dostepu do zawodu.Wplyw kryzysu finansowego lat 2007-2009 na rynek
nieruchomosci.Metodami tradycyjnymi i uprzemyslowionymi praca inzynierska budownictwo.Instrumenty
..
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marketingowe w zarzadzaniu mala firma na przykladzie firma na przykladzie firmy megan s.j..Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w projekcie pod nazwa partnerstwo inicjatyw nowohuckich - inicjatywa wspolnotowa
equal.Senat i izba deputowanych republiki wloskiej.Rentownosc przedsiebiorstwa jutrzenka.Zarzadzanie
przez podatki na przykladzie gminy i miasta przysucha.Rynek kart platniczych w polsce.Podatnik vat w
polskim systemie podatkowym.Polozenie prawne i organizacja uzytkowania wylacznej strefy ekonomicznej
jako czesci obszarow morskich rzeczypospolitej polskiej.Wplyw opodatkowania na sektor malych i srednich
przedsiebiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.Analiza pozyskiwania i wykorzystania srodkow
finansowych z unii europejskiej na przykladzie muzeum narodowego w krakowie..Promocja przedsiebiorstwa
na targach i wystawach.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania marketingowe sluzace rozpoznaniu sytuacji
w skali mikro i makrootoczenia i wprowadzeniu nowego biura podrozy na rynek uslug turystycznych.praca
licencjacka budzet gminy .Zlece napisanie pracy magisterskiej.Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia na
przykladzie firmy xyz.Ocena kryminologiczna bledow w sztuce lekarskiej.Wycena aktywow a wynik
finansowy przedsiebiorstwa produkcyjnego x.Rola funduszy poreczen kredytowych w finansowaniu
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw.System crm jako metoda budowania partnerskich relacji z
klientem.Skutecznosc reklamy prasowej - analiza ogloszen reklamowych wybranych produktow.Pisanie prac
maturalnych tanio.Wypadek przy pracy rolniczej.Egoizm w ujeciu jeremiasza benthama- maxa stirnera i ayn
rand.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i kompetencje agencji bezpieczenstwa
wewnetrznego.Ocena atrakcyjnosci infrastruktury zwiazanej z uprawianiem narciarstwa biegowego w
polskiej czesci tatr.Finansowanie zadan gminy ze srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy gomunice w
latach 2003-2007.Sponsoring sportowy jako forma promocji w marketingu sportowym..Wyzykowska anna. wolnosc wyrazania pogladow w kontrowersyjnej reklamie zewnetrznej a prawa czlowieka .Ujecie kapitalow
mniejszosci w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.Strategia produktowa w ksztaltowaniu
konkurencyjnosci firmy paul hartmann polska sp. Z o.o..Konspekt pracy magisterskiej.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Publicznoprawna odpowiedzialnosc majatkowa za szkody
srodowiskowe w swietle prawa polskiego.Polskie rolnictwo po przystapieniu do unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ogrodem zoologicznym na przykladzie slaskiego ogrodu zoologicznego
i krakowskiego ogrodu zoologicznego.Konwalidacja czynnosci prawnych zarzadu spolki kapitalowej.Udzial
stron i ich przedstawicieli procesowych w czynnosciach dowodowych postepowania
przygotowawczego.Gospodarowanie nieruchomosciami mieszkaniowymi na przykladzie gminy
czestochowa.Marketing uslug na przykladzie hotelu mercure patria czestochowa.Perspektywy reformy
opodatkowania nieruchomosci w polsce.Instytucja dodatkowego zobowiazania podatkowego w podatku od
towarow i uslug.Rynek ubezpieczen gospodarczych i oszustwa ubezpieczeniowe w polsce.Analiza kultury
organizacyjnej na podstawie duzych sieci handlowych.Miejsce malych i srednich przedsiebiorstw w strategii
rozwoju wojewodztwa podlaskiego.Ocena skutecznosci aktywnych metod zwalczania bezrobocia na
przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w olesnie.Systemy opodatkowania nieruchomosci w
polsce i na swiecie. Podatek katastralny - nowe rozwiazanie dla polski..Ceny prac magisterskich.Rola
transportu wewnetrznego w systemie logistycznym firmy polfarmex s.a..Aspekt kulturowy w negocjacjach
miedzynarodowych.Inkorporacja wzorca w obrocie konsumenckim.Pozycja ustrojowa prezydenta w
konstytucji kwietniowej.Konieczniak- przemyslaw. - eksperyment naukowy i techniczny a porzadek prawny
.Krakow.Polityka rachunkowosci w zakresie wyceny wybranych skladnikow bilansu banku pekao s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej organizacji na
przykladzie malopolskiej hodowli roslin - hbp sp. Z o.o..System rozliczen podatkowych pracownikow
przedsiebiorstw zatrudnianych za granica..Prace licencjackie ekonomia.Ksztaltowanie stosunkow unii
europejskiej ze stanami zjednoczonymi. Rywalizacja czy wspolpraca?.Podopieczni i ich opiekunowie malopolski rynek uslug opiekunczych dla osob starszych..Analiza porownawcza sytuacji kapitalowomajatkowej wybranych przedsiebiorstw w latach 2007-2011..Gableta- malgorzata. Red. - human and work in
a changing organisation : management oriented on the employee interests .praca licencjacka budzet gminy
.Nesterowicz- miroslaw (1942- ). Red. - odpowiedzialnosc biur podrozy a ochrona klientow w prawie polskim
i unii europejskiej .Franchising jako nowoczesna forma dzialalnosci gospodarczej.Rekrutacja i selekcja jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w
..
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lututowie.Pomylki sadowe.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu za naruszenie zakazu konkurencji w spolkach
kapitalowych.Finansowanie dzialalnosci deweloperskiej w aspekcie ryzyka bankowego.Wplyw motywacji
pozaplacowej na zachowania pracownikow.Kierunki harmonizacji rachunkowosci polskiej z rozwiazaniami
swiatowymi w zakresie polaczen jednostek gospodarczych.Mobbing w miejscu pracy jako patologia
zarzadzania na przykladzie legnickich przedsiebiorstw.Od wzajemnej pomocy prawnej do wzajemnego
uznawania orzeczen - zmiany w zakresie dowodow rzeczowych w swietle postepowania karnego na obszarze
unii europejskiej.Jakosc w logistycznej obsludze klienta..Bezrobocie w wieluniu na przestrzeni lat 20052009..Prace magisterskie z turystyki.Sytuacja prawna ludnosci polskiej na terenie generalnego
gubernatorstwa.Zasady mediacji w postepowaniu cywilnym- karnym i sadowoadministracyjnym.Wplyw
zmian opodatkowania podatkiem od towarow i uslug na poziom sprzedazy w latach 2004-2011 na
przykladzie przedsiebiorstwa prolicht reklama sp. Z o.o..Metody doboru pracownikow oraz ich efektywnosc
na wybranych stanowiskach roboczych.Zbrodnie przeciwko ludzkosci art 7 statutu miedzynarodowego
trybunalu karnego.Realizacja prawa do urlopu wypoczynkowego .Kontrasygnata aktow urzedowych
prezydenta rp na tle jego konstytucyjnych funkcji.Instytucja prezydenta w czechach- slowacji i na wegrzech.
Analiza porownawcza..Profil i motywacja uczestnikow turystyki kwalifikowanej na podstawie
zeglarstwa.Samorzad gospodarczy w ii rzeczypospolitej..Wplyw reklamy na klienta jako paradygmat
wspolczesnego spoleczenstwa.Morska i oceaniczna zegluga jachtowa w swietle norm prawa
miedzynarodowego publicznego.Polityka budzetowa samorzadu lokalnego na przykladzie gminy
grabica.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .System motywacji do pracy w
swietle teoretycznych zalozen zarzadzania zasobami ludzkimi i praktycznej realizacji w firmie x.Wady
kregoslupa u dzieci w wieku szkolnym.Czynniki motywacyjne pracownikow- jako element zarzadzania
przedsiebiorstwem trw polska sp. Z o.o. W czestochowie.Odwolawcze postepowanie podatkowe.Marketing
w przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego amica wronki s.a..Utrata mocy wiazacej
przez zgodna z prawem decyzje administracyjna.Rozwoj spoleczno - gospodarczy miast wojwodztwa
lodzkiego na przestrzeni lat 1999-2004 w swietle badan taksonomicznych..Zapobieganie przestepczosci na
terenie gminy kluczbork.Kalkulacja kosztu jednostkowego produktu w przedsiebiorstwie ekotrans..System
natura 2000 w prawie polskim.Dozwolony uzytek chronionych znakow towarowych w swietle art. 156 ustawy
- prawo wlasnosci przemyslowej (rozwazania na tle uregulowan europejskich i angloamerykanskich)..Motywacyjne znaczenie systemu wynagrodzen pracownikow na przykladzie badania
wlasnego.Miklewski- antoni. Red. - zagadnienia innowacyjnosci funkcjonowania systemu badania + rozwoj w
nauce..Wplyw swobody przeplywu osob na obywateli polskich po akcesji polski do unii europejskiej..Koszty
pracy w zakladzie pracy chronionej.Karpiuk- miroslaw. - samorzad terytorialny a panstwo : prawne
instrumenty nadzoru nad samorzadem gminnym .Rachunek przeplywow pienieznych w procesie
decyzyjnym przedsiebiorstwa ubiegajacego sie o dotacje z unii europejskiej.Innowacyjne kanaly dystrybucji i
sprzedazy uslug ubezpieczeniowych..Cywilnoprawna ochrona poufnosci informacji w trips- znku oraz kc zagadnienia wybrane.Wielokryterialna analiza i ocena oferty na rynku ubezpieczen na zycie w polsce.Analiza
cyklu koniunkturalnego w polsce..Prace licencjackie tematy pedagogika.Public relations i biuletyn informacji
publicznej jako formy komunikowania i rozwoju przedsiebiorczosci w gminie.Zarzadzanie kosztami na
przykladzie firmy produkcyjnej wiktor.Marketingowa strategia produktu na przykladzie przedsiebiorstwa
lotos due sp. Zo.o..Analiza zapotrzebowania na przewozy kolejowe w polsce na przykladzie grupy
pkp..Znaczenie rachunku kosztow w controllingu przedsiebiorstwa produkcyjnego huty stali
czestochowa.Kapital obcy- jako forma pozyskiwania srodkow finansowych przez gminy i alternatywne zrodla
jego pozyskiwania na podstawie gminy kamionka wielka.Wstepna kontrola oskarzenia.Chroniczny deficyt snu
i jego konsekwencje w grupie pracujacych studentow..Zarzadzanie srodowiskowe na przykladzie miasta
opola.Wplyw ksztaltowania srodowiska pracy na ryzyko zawodowe w przemysle meblarskim..Oferty uslug
bankowych dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Projekt termomodernizacji wybranego budynku
praca inzynierska budownictwo.Marki luksusowe z punktu widzenia konsumenta. Jakosc czy prestiz?.Prace
dyplomowe pisanie.Damodaran- aswath - ryzyko strategiczne : podstawy zarzadzania ryzykiem .Tematy prac
magisterskich administracja.Karasinska- wanda. - zasady podatku vat w praktyce : obowiazki zwiazane z
rejestracja podatnikow vat- ewidencje n.Znaczenie dochodow podatkowych w kosztaltowaniu
..
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samodzielnosci finansowej gminy..Zarzadzanie nieruchomosci lokalowymi na podstawie czestochowskiej
spoldzielni mieszkaniowej nasza praca.praca licencjacka budzet gminy .Indeksy rynku nieruchomosci jako
element analizy efektywnosci inwestycji..Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej spolki amica wronki s.a.
w latach 2001 - 2005.Powolanie jako podstawa nawiazania stosunku pracy w dobie wspolczesnej.praca
licencjacka budzet gminy .Model odpowiedzialnosci administracyjno-karnej w polsce a jego konstytucyjne i
prawnomiedzynarodowe standardy.Systemy jakosci w przedsiebiorstwie przetwarzajacym odpady
metalurgiczne..praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie tematy pedagogika.Zakres zobowiazan
agenta w umowie agencyjnej.Zarzadzanie procesem inwestycyjnym na przykladzie realizacji obiektow
kompusu 600-lecia uniwersytetu jagiellonskiego..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie finansami
przedsiebiorstwa na przykladzie basf polska sp. Z o. O. Dzial zywienia zwierzat w kutnie.praca licencjacka
budzet gminy .Kreowanie wizerunku firmy na przykladzie sklepu internetowego.Analiza finansowa
samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki zdrowotnej im. Dr jozefa psarskiego w ostrolece.Pisanie
prac magisterskich.Promocja uslug budowlanych dla ludnosci na przykladzie firmy elektroinstalacyjnej bj
elektric systems.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona pracy mlodocianych..Pomoc strukturalna i jej
znaczenie w szkolnictwie wyzszym - analiza na wybranym przykladzie.Identyfikacja niezgodnosci w procesie
wytworczym kostki brukowej..Rachunkowosc przerobu jako nowa koncepcja rachunkowosci
zarzadczej.Dzialania administracyjno – prawne poprzedzajace rozpoczecie robot budowlanych na wybranym
przykladzie (obiekty zabytkowe- inwestycje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska) praca inzynierska
budownictwo.Motywowanie jako element zarzadzania na przykladzie pracownikow przedsiebiorstwa
start.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka instytucji izolacyjno-leczniczych srodkow
zabezpieczajacych.Doradca podatkowy jako pelnomocnik strony w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Motywowanie pracownikow na przykladzie lodzkiego oddzialu wojewodzkiego
nfz.Odpowiedzialnosc podatkowa czlonkow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Motywowanie
pracownikow - czyli pobudzanie ich woli do dzialania.Dokument ujawniajacy jako srodek ochrony
franczyzobiorcy..Opodatkowanie likiwidacji dzialalnosci gospodarczej.Istota i charakter prawny umowy o
arbitraz.Projekt realizacji budynku magazynowego wykonywanego w systemie szkieletowym. Praca
inzynierska budownictwo.Spoleczne i marketingowe efekty kontrowersyjnych kampanii reklamowych..Status
prawnoautorski muzycznych strategii intertekstualnych.Oszustwa ksiegowe i gieldowe.System podatkow i
oplat lokalnych oraz jego funkcjonowanie (na przykladzie gminy pinczow).Reklama produktu
leczniczego.Wykorzystanie koncepcji lean management w sektorze uslug finansowych.Fundusze europejskie
jako zrodlo finansowania infrastruktury gmin wojewodztwa opolskiego..Drzazga- dominik. - interaktywny
model proekologicznego zarzadzania zintegrowana gospodarka energetyczna i przes.Strategie logistyczne w
zakresie obslugi klienta na przykladzie firmy dream polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Mobbing praca licencjacka.Strategiczna karta wynikow w systemie controllingu - pomiar i ocena kluczowych
czynnikow sukcesu przedsiebiorstwa.Determinanty jakosci pracy w urzedzie marszalkowskim wojewodztwa
malopolskiego w krakowie..Przedsiebiorstwa przemytu ludzi.Rola skladki w finansowaniu ubezpieczenia
spolecznego na przykladzie zus oddzial w czestochowie.Biznesplan na przykladzie firmy career & image
consulting.Ocena dzialalnosci kredytowej banku x w latach 2005-2009.Forma aktu notarialnego przy
przeniesieniu wlasnosci nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Chodorek- monika. Red. organizational relations as a key area of positive organizational potential .Zarzadzanie kapitalem obrotowym
w przedsiebiorstwie na podstawie firmy p.p.h.u..Ustroj policji administracyjnej w waskim i szerokim tego
slowa znaczeniu..Analiza jakosci uslug hotelarskich (na przykladzie krakowskich hoteli cztero- i
pieciogwiazdkowych).Wplyw obiazen podatkowych na wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie
elektrowni belchatow s.a..Budzilo- krzysztof. Red. - ksiega xxv-lecia trybunalu konstytucyjnego : ewolucja
funkcji i zadan trybunalu konstytucyjn.Ocena funkcjonowania podatku od towarow i uslug na przykladzie
urzedu skarbowego x w latach 2006-2010..Wojewodzka biblioteka publiczna - przyklad nowoczesnej
placowki.Strategiczne zarzadzanie przedsiebiorstwem na przykladzie z.p.victus.Sperandeo- victor. - trader vic
: metody mistrza wall street .Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa pod katem oceny szans rozwojowych na
przykladzie jutrzenka s.a..Srodki ochrony prawenj w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .System ocen pracowniczych
..
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jako element systemu motywacyjnego na przykladzie urzedu gminy klucze.Zastosowanie i osiagniecia
japonskiego stylu zarzadzania jakoscia w wsk pzl-rzeszow s.a..praca licencjacka budzet gminy .Miejsce i
znaczenie funduszy celowych w systemie finansow publicznych w polsce.Wydatki z funduszy strukturalnych
unii europejskiej w ramach zporr w wojewodztwie opolskim w latach 2004 - 2006.Konkurencyjnosc malych i
srednich przedsiebiorstw a ich rozwoj na przykladzie firmy przetworstwo miesne w. Piekarski sp.j.Logistyczna
obsluga klienta na przykladzie firmy fm polska.Szkolenia pracownikow w biurze telefonicznej obslugi
klientow banku x.Pozycja ustrojowa prezydenta stanow zjednoczonych ameryki polnocnej..Wklady do spolek
osobowych.Pomiar dokonan z ilustracja na przykladzie grupy farmaceutycznej.Sprzeciw skarbu panstwa jako
instrument ochrony interesu publicznego wzgledem spolek kapitalowych na gruncie ustawy o szczegolnych
uprawnieniach ministra skarbu panstwa.Logistyka jako glowny element dystrybucji w sieci firmy
handlowej.Rola bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego i jego wytycznych w nadzorze nad sektorem
bankowym.Lancuch dostaw w procesie produkcyjnym firmy x..Zarzadzanie zmiana na przykladzie
przedsiebiorstwa makrotech s.a..Kryminologiczne teorie uczenia sie zachowan przestepnych.Sprawcy
niepoczytalni.Identyfikacja zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na stanowisku screenera w punkcie
kontroli bezpieczenstwa w miedzynarodowym porcie lotniczym.Proces ksztaltowania kultury organizacyjnej
na podstawie badan empirycznych w urzedzie gminy w dobrzeniu wielkim..Bednarczyk- henryk (1943- ). Red.
- ocena efektywnosci wspolpracy mazowieckich firm z osrodkami naukowo-badawczymi :
informacja.Skutecznosc polityki przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu
krapkowickiego..Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy w aspekcie czlonkowstwa w unii europejskiej.Ocena
systemu szkolen w przedsiebiorstwie na przykladzie can-pack s.a..Walka o klienta zrodlem sukcesu firm na
polskim rynku. Na podstawie badan przedsiebiorstwa wirgo - pol.Rola inkubatora przedsiebiorczosci w
finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie fundacji inkubator w lodzi.Metody analizy
sytuacji finansowej banku - studium przypadku.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena wybranych
elementow marketingu - mix na przykladzie banku spoldzielczego w sieradzu.Wybrane aspekty zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miasta i gminy w lazach.Dozwolony uzytek prywatny w
spoleczenstwie informacyjnym.Zmiany w systemie podatkowym po wejsciu polski do unii europejskiej na
przykladzie podatku od towrow i uslug.Analiza i ocena procesow zarzadzania w turystyce uzdrowiskowej na
przykladzie uzdrowiska naleczow..Optymalizacja obciazen podatkowych w procesie decyzyjnym
przedsiebiorstw.Obsluga klienta w bankowosci elektronicznej.System szkolen pracowniczych jako czynnik
motywacyjny na podstawie firmy dospel i urzedu gminy wreczyca.Projekt technologiczno-organizacyjny
wykonania robot wykonczeniowych wewnetrznych w wielokondygnacyjnym obiekcie budownictwa
ogolnego. Praca inzynierska budownictwo.Ksztalcenie a wymogi rynku pracy na przykladzie zespolu szkol
ponadgimnazjalnych w zelechowie.Zastosowanie instrumentow marketingu mix w przedsiebiorstwie na
przykladzie pkn orlen s.a..Dystrybucja jako element marketingu-mix na przykladzie przedsiebiorstwa ribuco
s.j..Rozwoj rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie wojewodztwa lodzkiego i
lodzi.Polityka pieniezna nbp a gospodarka.Systemy cyfrowego zarzadzania prawami autorskimi jako
szczegolna forma zabezpieczen technicznych.Zmiany w podatku akcyzowym od samochodow osobowych po
akcesji polski do wspolnoty europejskiej.Zgoda pacjenta na zabieg lekarski.Koncepcja strategii promocji
miasta czestochowa.Pracoholizm a wypalenie zawodowe na przkladzie wspolczesnych organizcji
korporacyjnych.Kredyty mieszkaniowe nowego portfela powszechnej kasy oszczednosciowej banku polskiego
s.a. w latach 2001 - 2003.Rozstrzyganie sporow ze stosunku spolek kapitalowych przez sady
polubowne.Analiza i ocena dochodow budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta
inowroclawia w latach 2003-2005.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci zakladu ubezpieczen
na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen sa.Zarzadzanie wiedza - ujecie teoretyczne.Leszczynskipawel a. - regulacja stosunkow miedzy panstwem a nierzymskokatolickimi kosciolami i innymi
zwiazkami.Rownosc traktowania kobiet i mezczyzn w kontekscie rynku pracy.Efektywnosc funkcjonowania
infrastruktury sportowej na przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w bialymstoku w latach 20102012.Przyszle swiadczenia emerytalne studentow w systemie ubezpieczen spolecznych w polsce (stan na i
kwartal 2011 r.).Pedagogika tematy prac licencjackich.Cele i zadania osrodkow pomocy spolecznej na
przykladzie osrodka pomocy spolecznej w tworogu.Kaluzynska- malgorzata. - standardowy model kosztowy a
..
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obciazenia administracyjne w sektorze transportu drogowego .Prace licencjackie ekonomia.Asymetria w
systemie rachunkowosci.Bezczynnosc administracji.Wplyw zasady autonomii woli i zasady ochrony zaufania
na model umowy obligacyjnej.Nazarczuk- jaroslaw michal. - potencjal rozwojowy a aktywnosc inwestycyjna
wojewodztw i podregionow polski .Granice korzystania przez organy administracji publicznej z uznania
administracyjnego.Zarzadzanie finansami powiatu- jednostki samorzadu terytorialnego..Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki elektrownia belchatow s.a. w latach 2001 - 2004.Plany budowy
lodzkiej kolei aglomeracyjnej.Wplyw wspolczesnego kryzysu finansowego na sytuacje gospodarcza polski.
Analiza ekonometryczna.Dzialalnosc kredytowa banku na przykladzie banku spoldzielczego w
goworowie.Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych- zeszczegolnym uwzglednieniem sektora
elektroenergetycznego.Rodzaje firm dzialajacych na e-rynku.Niedostosowanie spoleczne a przestepczosc i
zachowania dewiacyjne dzieci i mlodziezy.Model menedzera na podstawie analizy ofert pracy.Koszt pracy
licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kultury organizacyjnej na motywacje
pracownikow.Ciagle doskonalenie w oparciu o metodologie toyota production system- lean manufacturing i
six sigma.Mozliwosci oddzialywania reklamy w dzialalnosci firm farmaceutycznych.Zarzadzanie kryzysowe
unii europejskiej w ramach wspolnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa - wpzib na przykladzie
afryki..Odpowiedzialnosc panstw za dzialania w cyberprzestrzeni zagrazajace miedzynarodowemu pokojowi i
bezpieczenstwu.Zniesienie wspolwlasnosci nieruchomosci rolnej.Sejm rzeczypospolitej polskiej. Skladstruktura i funkcje sejmu rp.Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik wzrostu konkurencyjnosci oraz
narzedzie promocji miasta i regionu na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Plan pracy
magisterskiej prawo.Ocena skutecznosci realizacji wieloletnich programow inwestycyjnych na przykladzie
gmin opole i nysa.Analiza finansowa w ocenie stabilnosci wybranych bankow w latach 20092011.Zarzadzanie rozwojem pracownikow w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Polityka kredytowa polskiego
banku spoldzielczego w ciechanowie oddzial w przasnyszu.Pozycja prawna uczestnika funduszu
inwestycyjnego zamknietego..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw podatku od towaru i uslug na rynek
uslug transportowych.Rola motywacji materialnej i pozamaterialnej w ksztaltowaniu postaw pracownikow
wobec pracy w instytucji kulturalnej (na przykladzie ostroleckiego centrum kultury w ostrolece).Analiza
aktywizowania technik sprzedazy produktow finansowych w oparciu o studium przypadku i badania
wlasne.Identyfikacja niezgodnosci wyrobow w hucie szkla..Czynniki majace wplyw na satysfakcje klientow
agencji ochrony osob i mienia.Ocena strategii rozwoju turystyki w gminie wlodowice.Wplyw podnoszenia
kwalifikacji na kariery zawodowe sluchaczy studiow uzupelniajacych magisterskich.praca licencjacka budzet
gminy .Kotowski- wojciech. - prawo o ruchu drogowym : komentarz .Zarzadzanie systemem motywowania w
administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta czestochowy.Transport intermodalny w europie i w
polsce.Wybrane aspekty zarzadzania zespolami ludzkimi w rozwijajacej sie firmie.Proces zarzadzania jakoscia
w sieci hotelowej na podstawie hotelu radisson blu w krakowie..Psychologiczne aspekty e-commerce.
Wplyw marki na decyzje zakupowa na aukcjach i w sklepach internetowych..Zarzadzanie zasobami ludzkimi
w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta w szydlowcu.Seminarium v r.kat.hist.dok.
Politycznych i prawnych.Ochrona interesow najblizszych krewnych zmarlego - instytucja zachowku w polskim
prawie spadkowym.Wplyw wspolpracy transgranicznej na rozwoj branzy turystycznej na przykladzie
euroregionu sprewa-nysa-bobr.Bartosik- krzysztof. - handel miedzynarodowy a zatrudnienie i place : te- oria i
polskie doswiadczenia .Pozaplacowe sposoby motywowania pracownikow.praca licencjacka budzet gminy
.Dzieciobojstwo jako fakt normatywny i spoleczny.Produkty strukturyzowane jako nowoczesna forma
inwestowania na podstawie oferty deutsche banku w latach 2003-2007.Wplyw nowoczesnych systemow
zarzadzania gospodarka magazynowa na efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstwa (na przykladzie
firmy rossmann sp. Z o.o.).Miedzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych jako instrument ochrony
praw ludnosci rdzennej.Internet a intranet - relacje i problemy bezpieczenstwa w jednostkach
organizacyjnych.Sankcje za naruszenie zasady rownego traktowania w zatrudnieniu.Promocja regionu
turystycznego na przykladzie pienin.Koszty rodzajowe jako przedmiot badan analitycznych na przykladzie
przedsiebiorstwa transportowego h.z. transport poland sp. Z o.o..Deficyt budzetowy w polsce w latach 20062009 oraz jego perspektywy w najblizszych latach.Dzialalnosc inwestycyjna w rachunkowosci jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy przyrow w latach 2004-2006.Przestepstwo prowadzenia
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pojazdow w stanie nietrzezwosci.Europejska spolka akcyjna.Kontrola administracji
publicznej..Uwarunkowania motywacyjne pracy lekarzy zatrudnionych w publicznych szpitalach.Funkcja
oceny w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.Proces restrukturyzacji gornictwa wegla kamiennego w
polsce (1989-2010)..Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiazan stropow / lub pokryc dachowych/
lub elewacji/. Praca inzynierska budownictwo.Recydywa w prawie karnym..Public relations jako narzadzie
kreowania wizerunku administracji publicznej na przykladzie gminy pawlow.Wplyw stosowania
instrumentow marketingowych na sukces organizacji na przykladzie kompanii piwowarskiej s.a..Polityka
karna i wykonanie kar na tle transformacji systemowej w polsce.Analiza finansowa na przykladzie
przedsiebiorstwa techmex s.a..Wykorzystanie internetu w kierowaniu wizerunku przedsiebiorstwa.Zarzuty w
polskiej apelacji cywilnej.Reprezentacja skarbu panstwa w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet
gminy .Przestepczosc zorganizowana w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja odzysku odpadow
na przykladzie firmy remondis..Znaczenie analizy wynikow finansowych w zarzadzaniu firma na przykladzie
ekowod sp.z o.o. W namyslowie..praca licencjacka budzet gminy .Status prawny kobiet w wybranych
systemach ustrojowych .praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesu wytwarzania cementu w oparciu o
zasady czystszej produkcji.Struktura organizacyjna samorzadu terytorialnego polski i szwecji.Korycka-zirkmilena. - teorie zasad prawa a zasada proporcjonalnosci .Uprzednie porozumienia cenowe.praca licencjacka
budzet gminy .Uwarunkowania rozwoju lasku i jego okolic zwiazane z infrastruktura drogowa.Ryzyko w
dzialalnosci firmy budowlanej. Praca inzynierska budownictwo.Analiza wykorzystania topologii sieci w
wybranych organizacjach.Projekt i budowa platformy szkoleniowej dla przedsiebiorstw- z wykorzystaniem
technologii internetowych.Mitrega-niestroj- krystyna. - globalny kryzys finansowy a kraje bric .Placowe i
pozaplacowe sposoby motywowania pracownikow.Wykorzystanie instrumentow pochodnych w transakcjach
zabezpieczajacych polskich przedsiebiorstw..Przestepstwo nielegalnego posiadania- wytwarzania lub
udostepniania broni albo amunicji /art.263 k.k./.Odpowiedzialnosc z majatku wspolnego za zobowiazania
jednego z malzonkow.System motywacji pracownikow w firmie logistycznej (na przykladzie firmy
auchan).Wybrane marketingowe strategie produktu na podstawie carrefour polska sp. Z o.o..Dzialania
odpowiedzialne spolecznie w firmie telekomunikacja polska s.a. na tle etycznych problemow wystepujacych
na rynku telekomunikacyjnym w polsce..Doskonalenie struktury organizacyjnej telekomunikacji polskiej
s.a.Nieruchomosc jako zrodlo dochodow gminy..Podstawy wartosciowania stopnia spolecznej szkodliwosci
czynu na tle przepisow kodeksu karnego.Wadliwosc oswiadczenia woli o zawarciu malzenstwa w prawie
polskim a wadliwosc zgody malzenskiej w prawie kanonicznym.praca licencjacka budzet gminy .Polityka
szkoleniowa na przykladzie przedsiebiorstwa miedzynarodowego..Informacja dodatkowa do rachunku
przeplywow pienieznych i jej znaczenie w sporzadzaniu- analizie i badaniu sprawozdania..Ekonomiczne
modele osiagania ugody w sporach cywilnych.Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie przestepczosci
mlodziezowej swietlicy socjoterapeutycznej dzialajacej przy strazy miejskiej w czestochowie.Rekrutacjaselekcja- derekrutacja jako narzedzia polityki personalnej na przykladzie fmg pioma s.a. w piotrkowie
trybunalskim.Formy finansowania zakupu nowych samochodow w polsce..Faszyzm niemiecki przykladem
ustroju totalitarnego.Plan rozwoju obszarow wiejskich na lata 2004-2006 jako instrument wspolnej polityki
rolnej unii europejskiej..Odpowiedzialnosc panstwa za szkode transgraniczna wynikajaca z dzialalnosci nie
zabronionej w prawie miedzynarodowym w projekcie komisji prawa miedzynarodowego onz oraz w
umowach miedzynarodowych i orzecznictwie.Rynek pracy w polsce. Korzysci i koszty wynikajace z
czlonkostwa polski w unii europejskiej.Metody oceny zagrozenia przedsiebiorstwa upadloscia.Analiza i ocena
gospodarki budzetowej na przykladzie gminy dzialoszyn w latach 2008-2010..Zasady odpowiedzialnosci
zakladu ubezpieczen i ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego za szkody na osobie w
komunikacji.Szkolenia pracownicze - teoria a praktyka.Wplyw opodatkowania na sektor malych i srednich
przedsiebiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne.Kradziez rozbojnicza.Instytucja interwencji ubocznej w
polskim procesie cywilnym.Etyka dziennikarska.Skarga na akty nadzoru nad dzialalnoscia organow jednostek
samorzadu terytorialnego.Fundusze unijne praca magisterska.Utrata statusu wspolnika i akcjonariusza w
spolkach kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i
niepewnosci na przykladzie procesu decyzyjnego w firmie sajt development.Przyklady prac
magisterskich.Przestepczosc kobiet ze szczegolnym uwzglednieniem zabojstwa partnera
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zyciowego..Mobbing w stosunkach przelozony-podwladny.Specyfika problemu ochrony zabytkow w
polsce..Specyfika obciazen podatkiem dochodowymod osob fizycznych indywidualnej dzialalnosci
gospodarczej.Wykorzystanie marketingu w jednostkach sluzby zdrowia na przykladzie szpitala im. Ludwika
rydgiera w czestochowie.Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa stolzle
czestochowa sp. Zo.o..Ewidencja rozrachunkow z pracownikami w polityce rachunkowosci na przykladzie
przedsiebiorstwa zdz - oddzial terenowy w przedborzu.Reklama internetowa jako forma promocji
przedsiebiorstw.Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym na przykladzie opactwa benedyktynow w
tyncu.Rachunkowosc organizacji koscielnych na przykladzie domu malych dzieci im. Edmunda bojanowskiego
w czestochowie.Ekshumacja jako dowod w procesie karnym.Analiza dochodow i wydatkow gminy konopiska
w latach 2008 - 2010.Ocena zdolnosci kredytowej konsumentow przy kredytach hipotecznych na przykladzie
wybranych bankow.Dodatnia prognoza spoleczna jako materialna przeslanka warunkowego
przedterminowego zwolnienia.Handel zywym towarem na gruncie prawa europejskiego w xxi
wieku.Negocjacje jako podstawowy czynnik gwarantujacy sukces w procesie sprzedazy osobistej uslug
bankowych.Proces rekrutacji i selekcji kandydatow do sluzby w policji..Ile kosztuje praca licencjacka.Metody
walki z bezrobociem na przykladzie powiatowego urzedu pracy w brzegu w latach 2005-2008..Finanse
publiczne i prawo finansowe.Wybrane aspekty prawa do rzetelnego procesu sadowego w orzecznictwie
europejskiego trybunalu praw czlowieka.Prawo konstytucyjne.Ogolne uwarunkowania inwestycji
zagranicznych w republice demokratycznej konga.Zarzadzanie ryzykiem walutowym w banku
komercyjnym..Skutecznosc i uniwersalnosc wspolczesnych maszyn budowlanych na przykladzie zastosowan
... Praca inzynierska budownictwo.Turystyka szansa dla rozwoju lokalnego gminy miedzno.Polityka
kredytowa na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci bank polski spolka akcyjna.Wykorzystanie
zarzadzania logistycznego w procesie funkcjonowania firmy gappol.Uwarunkowania procesow rewitalizacji
miasta na przykladzie poddebic.Szanse i bariery rozwoju firm transportowych na przykladzie malej jednostki
gospodarczej trans-row..Dochody gminy lututow na tle dochodow gmin sasiadujacych powiatu
wieruszowskiego w latach 2003-2005.Aktywne formy lagodzenia skutkow bezrobocia w powiecie
klobuckim.Reklama internetowa jako narzedzie promocji i pozyskiwania klientow w sieci (na przykladzie
firmy sklepy komfort s.a.).Porownawcza analiza portfela uslug bankowych na przykladzie pko bp
s.a..Outsourcing uslug logistycznych na przykladzie firmy handlowo-uslugowej presto.Wprowadzenie
nowego produktu na rynek w ocenie klientow w swietle badan wlasnych.Finansowanie polityki panstwa na
rynku pracy w polsce.Umorzenie zaleglosci podatkowej na wniosek podatnika ( art67 ordynacji podatkowej
).Prawo wlasciwe dla spraw spadkowych w swietle projektu rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady
z dnia 14 pazdziernika 2009 r..Automatyczny system transakcyjny na przykladzie strategii par.Pisanie prac
magisterskich po angielsku.Miedzynarodowy aspekt wykorzystywania dzieci do pracy..Lokalne grupy
dzialania (lgd) przykladem innowacyjnego budowania wiezi spolecznych na przykladzie pilotazowego
programu leader plus wdrazanego w gminach andrespol - nowosolna - brojce.Wielofunkcyjny rozwoj wsi jako
instrument przeciwdzialania bezrobociu.Motywowanie pracownikow na przykladzie lodzkiego oddzialu
wojewodzkiego nfz.Wizerunek towarzystwa ubezpieczeniowego na przykladzie grupy pzu sa.Wynik
finansowy w rachunkowosci zakladu budzetowego na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej.Heiduk- günter. Red. - the role of openness in china’s post-crisis growth strategy :
implications for the eu .Ocena szans rozwojowych przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych
przedsiebiorstwa pollena savona s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ciborowski- robert. Red. - rola polski w
polityce unii europejskiej wobec krajow europy srodkowo-wschodniej : praca zbior.Funkcjonowanie systemu
zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie dzialu remontowo-naprawczego duzego
przedsiebiorstwa transportu samochodowego..Formy doskonalenia zawodowego i ocena ich efektywnosci
na przykladzie przedsiebiorstwa konserwacja zabytkow - kominki mikolajczyk..Analiza sytuacji majatkowokapitalowej przedsiebiorstwa.Skarga kasacyjna i jej skutki w zreformowanym dwuinstancyjnym
postepowaniu sadowoadministracyjnym..Koncepcja podzialu wladzy od xvii do xviii wieku.Elementy procesu
zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie bre banku.Stosunek wiezniow- studentow
prawa oraz osob losowo wybranych co do sposobu karania za najczesciej popelniane
przestepstwa.Odpowiedzialnosc za wady rzeczy w prawie cywilnym.Funkcjonalnosc oraz promocja sklepow
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internetowych.Wypowiedzenie przez pracodawce umowy o prace na czas nieokreslony.Zarzadzanie i
uczestnictwo w kulturze na przykladzie atlas areny i teatru wielkiego w lodzi.Determinanty jakosci
koksu..Kontrola instytucjonalna w strukturach panstwa..Zarzadzanie presonelem jako jeden z podstawowych
elementow zarzadzania przedsiebiorstwem hotelarskim.Rezerwy i aktywa z tytulu odroczonego podatku
dochodowego - regulacje krajowe a miedzynarodowe.Oleksyn- tadeusz. Red. - filozofia a zarzadzanie
.Samorzad terytorialny jako podsystem administracji publicznej zaspokajajacy potrzeby lokalnego
spoleczenstwa..System informatyczny w przedsiebiorstwie spedycyjno-transportowym jako zrodl wartosci
dodanej-stan obecny i mozliwosci rozwoju.Prawna problematyka ocen oddzialywania na srodowisko w
swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Rola analizy finansowej w ocenie sytuacji
gospodarczej przedsiebiorstwa na przykladzie inpost sp. Z o.o...Proces inwestycyjno-budowlany morskiej
elektrowni wiatrowej.Tematy pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Zabieg przerywania ciazy
w swietle uregulowan prawnych.Przydatnosc rachunku kosztow w malej firmie prywatnej.praca licencjacka
budzet gminy .Napisze prace licencjacka.Badania reklamy jako podstawa procesow decyzyjnych w agencji
reklamowej rococo.Wspolpraca miedzynarodowa polskiej policji z policjami innych panstw .Ocena
zarzadzania w powiatowym urzedzie pracy w myszkowie na podstawie zasad systemu toyota.Ochrona
pracownika zatrudnionego w godzinach nadliczbowych.Technologia jako przedmiot analizy strategicznej na
przykladzie przedsiebiorstwa przemyslu mleczarskiego obory kozienice..Motywowanie jako funkcja
zarzadzania zasobami ludzkimi.Akt notarialny jako podstawa wpisu prawa do ksiegi wieczystej.praca
licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc organizacji koscielnych na przykladzie domu malych dzieci im.
Edmunda bojanowskiego w czestochowie.Umowa deweloperska.Ewidencja gruntow i budynkow oraz jej
znaczenie w procedurach administracyjnych .Znaczenie obslugi klienta w zarzadzaniu relacjami z nabywcami
w organizacji turystycznej..praca licencjacka budzet gminy .Odrebnosci postepowania w sprawach z zakresu
prawa pracy.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc osoby trzeciej wzgledem wierzyciela w
przypadku skargi paulinskiej..Efektywnosc sprzedazy naczep i przyczep na podstawie firmy wielton s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania budowy sektora kultury w opolu..Wadium przetargowe (aukcyjne)
- zagadnienia cywilistyczne.Reklama praca licencjacka.Determinanty popytu na uslugi bankowosci
elektronicznej w opinii konsumentow..Rozwoj zawodowy i kariery pracownicze na przykladzie wybranych
organizacji.Zarzadzanie innowacjami jako element strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie bel
polska sp. Z o. O..Przejscie uprawnien z tytulu rekojmi- niezgodnosci towaru konsumenckiego i gwarancji na
dalszych nabywcow - rozwazania w oparciu o prawo polskie i wybrane systemy europejskie..Polityka
antyinflacyjna banku centralnego na przykladzie narodowego banku polskiego w latach 20002011.Transformacja systemu bankowego w polsce po 1989r. Zmiany organizacyjno-prawne oraz skutecznosc
zarzadzania polskim sektorem bankowym..Mozliwosci wykorzystania reklamy do osiagniecia celow
przedsiebiorstwa kra-bin sp z.o.o.Reklama i jej prawnie zakazane oblicze - studium przypadkow.Mniejszosc
zydowska i jej organizacje we wspolczesnej polsce w obliczu przemian w polityce wewnetrznej i zagranicznej
panstwa po 1989..Zastosowanie technologii rfid w procesach logistycznych przedsiebiorstw..Dochodzenie w
procesie karnym.Tematy pracy magisterskiej.Miszczak- katarzyna. Red. - nowe paradygmaty gospodarki
przestrzennej = (new paradigms of spatial economy) .Komunikacja z mlodym klientem na podstawie
telefonii komorkowej w polsce.Przywodztwo w organizacji-budowanie pozycji lidera na przykladzie sieci
sklepow detalicznych.Marka i ksztaltujace ja czynniki.Wplyw kryzysu swiatowego na sytuacje w polskich
bankach.Europejski nakaz aresztowania jako wyraz wspolpracy panstw czlonkowskich unii europejskiej w
sprawach karnych oraz jego implementacja w ustawodawstwie rzeczypospolitej polskiej.Uwarunkowania
rozwoju turystyki na obszarze lgd euro - country..Analiza i ocena kampanii reklamowych koncernu cocacola.Wplyw specjalnych stref ekonomicznych na funkcjonowanie podmiotow gospodarczych na przykladzie
lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Wykorzystanie instumentow promocji miasta na przykladzie
zawiercia.Produkt ubezpieczeniowy na przykladzie ubezpieczenia na zycie pzu s.a..Bezrobocie jako zjawisko
spoleczne i gospodarcze.Wspieranie konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po akcesji
do unii europejskiej.Dochody- wydatki i oszczednosci gospodarstw domowych.Czakon- wojciech. planowanie i kontrola budzetowa w organizacjach .Reforma praskiej sieci teatralnej - proba analizy
pierwszych dzialan transformacyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Wybrane elementy analizy
..
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finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie pkn orlen.Finansowe instrumenty wyrownywania dysproporcji
regionalnych i podnoszenia konkurencyjnosci regionow w polsce.Projekt szkolnej hali sportowej z zapleczem
praca inzynierska budownictwo.Opolw.Zachowania konsumentow jako przeslanka tworzenia zintegrowanych
strategii logistyczno-marketingowych..praca licencjacka budzet gminy .Wizerunek zakladu energetycznego
czestochowa w ksztaltowaniu relacji z klientami.Wzruszalnosc ostatecznych decyzji administracyjnych jako
srodek zapewniajacy efektywnosc prawu europejskiemu i jego realizacja w polskim prawie.Skargi na akty
prawa miejscowego stanowionego przez gmine..Projekt energooszczednego domu jednorodzinnego. Praca
inzynierska budownictwo.Obsluga kredytowa malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku
spoldzielczego rzemiosla w sulkowicach.Samorzadnosc terytorialna w swiadomosci mlodziezy gimnazjalnej
w gminie redziny.Inwestycje jako czynnik rozwoju lokalnego na przykladzie gminy
niepolomice..Wykorzystanie metod ciaglego doskonalenia w przedsiebiorstwie na przykladzie zastosowania
metodologii six sigma w procesie technologicznym.praca licencjacka budzet gminy .Wprowadzenie
przedsiebiorstwa na gpw- jako sposob na pozyskanie kapitalu- na przykladzie monnari trade s.a..Dzialania
marketingu wewnetrznego na przykladzie hipermarketu real.Licencjacka praca.Efektywnosc placowych i
pozaplacowych instrumentow motywowania pracownikow.Analiza finansowa w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Listwan- tadeusz. Red. - menedzer w gospodarce opartej na wiedzy .Standardy obslugi
klienta bankowego na przykladzie invest banku..praca licencjacka budzet gminy .Akt notarialny jako
podstawa wpisu prawa do ksiegi wieczystej.Koncepcja organizacji uczacej sie. Studium przypadku inicjatywy
lodz europejska stolica kultury 2016..praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unijne w procesie
doksztalcania bezrobotnych..Struktura zrodel finansowania przedsiebiorstwa.Rachunkowosc i
opodatkowanie umow leasingu.Mechanizmy i konsekwencje wdrazania systemu zarzadzania przez jakosc w
przedsiebiorstwie.Wplyw zintegrowanego systemu zarzadzania na produkcje cementu.Wplyw banku
centralnego na polityke gospodarcza w polsce.Leasing i faktoring jako nowoczesne formy finansowania
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie jakoscia energii elektrycznej w polsce w zwiazku z przeksztalceniami
transformacyjnymi i uwolnieniem rynku energii.praca licencjacka budzet gminy .Zadania publiczne i ich
realizacja przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu wielunskiego w latach 20062010..Umowy miedzynarodowe zawierane przez wspolnote w prawie unii europejskiej..Analiza
terminalowego systemu dostepu do aplikacji na przykladzie firmy lentex s.a..System okresowych ocen
pracowniczych na przykladzie altadis polska s.a..Wplyw zarzadzania czasem na zarzadzaniem zasobami
ludzkimi na przykladzie poradni psychologiczno-pedagogicznej w czestochowie.Odpowiedzialnosc
cywilnoprawna czlonkow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia..Stosowanie prawa
wspolnotowego w postepowaniu cywilnym.Pisanie prac warszawa.Gotowe prace.Wykorzystanie teorii
portfelowej jako glownej metody minimalizacji ryzyka kredytowego na szczeblu banku.Inwestycje
infrastrukturalne w polsce w aspekcie wykorzystania funduszu spojnosci.praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac magisterskich informatyka.Ocena gospodarki finansowej gminy mykanow w latach 20052007.Zjawisko przestepczosci kobiet w polsce i karno-prawna reakcja na nia..praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac na zamowienie.Funkcjonowanie nietypowych spolek na przykladzie spolki wodnej w swietle
zasady swobody dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika spoldzielczych kas
oszczednosciowo-kredytowych jako instytucji kredytowych.Niedobor snu a zmeczenie chroniczne w grupie
zawodowej pracownikow biurowych.Skuteczna organizacja pracy w hotelu na przykladzie hotelu radisson sas
w krakowie..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw sezonowosci popytu na stany magazynowe w wybranym
przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .Analiza sytuacji finansowej sadu rejonowego w
skierniewicach.Analiza porownawcza zrodel finansowania malego przedsiebiorstwa na przykladzie pphu
tigers.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach 2001-2005.Doskonalenie zawodowe
pracownikow instytucji edukacji na przykladzie poszczegolnych jednostek edukacyjnych.Podatki jako zrodlo
dochodu gminy i finansowanie rozwoju spoleczno-gospodarczego na przykladzie gminy ozarow.Bezrobocie
praca licencjacka.Sprostowanie- uzupelnienie i wykladnia orzeczen o charakterze merytorycznym..Pozycja
prawna wspolnika w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia w organizacji.Finansowanie rozwoju gminy.
Studium przypadku gminy sulejow.praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki i warunki efektywnej walki z
oszustwami ksiegowymi.Technologie informatyczne wspierajace efektywnosc funkcjonowania firm
..

..
transportu drogowego.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie okresowych ocen pracy w zarzadzaniu
firma na przykladzie firmy selgros sp. Z o.o. - hala w krakowie.Jakosc ksztalcenia a zarzadzanie szkolnictwem
wyzszym.Sadownictwo administracyjne w polsce.Narzedzia marketingowe aktywizujace sprzedaz w sieciach
hipermarketow na przykladzie branzy biurowo - szkolnej.Akredytywa jako forma bankowych rozliczen
pienieznych i sposob zabezpieczenia platnosci.Analiza i ocena atrakcyjnosci kredytow hipotecznych
oferowanych klientom indywidualnym.Status prawny arbitra - kwalifikacje- powolanie- receptum
arbitrii.Zarzadzanie zasobami it z wykorzystaniem metodyki itil.Zmiany w systemie wynagrodzen i ich wplyw
na relacje interpersonalne na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego..Outsourcing pracowniczy na
przykladzie firmy uslugowej i produkcyjnej..Wykorzystanie narzedzi informatycznych do zarzadzania
relacjami z klientami w hotelarstwie.praca licencjacka budzet gminy .Kryminologiczna i wiktymologiczna
problematyka przestepstwa zgwalcenia- ze szczegolnym uwzglednieniem relacji pomiedzy ofiara- a sprawca i
miejscem popelnienia czynu.Ceny transferowe.Doswiadczenie w utrzymaniu systemu jakosci na wydziale
blach grubych..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie budzetem na przykladzie gmin belchatow i
pabianice - analiza porownawcza.Ksztaltowanie sytuacji na rynku pracy w rejonie piotrkowskim.praca
licencjacka budzet gminy .System rentowy w polsce na przykladzie zakladu ubezpieczen
spolecznych..Multimedia w zarzadzaniu - wybrane procedury i zastosowania..Strategia marketingowa firmy
wawel ze szczegolnym uwzglednieniem promocji.Poczatek zdolnosci prawnej osoby fizycznej.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie o nadanie klauzuli wykonalnosci
tytulowi egzekucyjnemu.Zasady i tryb zwrotu wywlaszczonych nieruchomosci w swietle ustaw z dnia 21
sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomosciami.Wschodnia granica polski jako zewnetrzna granica ue
.Partnerstwo publiczno-prywatne w polsce w swietle nowych rozwiazan legislacyjnych - wybrane aspekty
prawne i finansowe.praca licencjacka budzet gminy .Osobowe srodki dowodowe w polskim procesie
cywilnym..Ocena i zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa zaklad przetworstwa miesnego
koniarek w latach 2009-2011.Bezwladnosc procesow sekurytyzacji rozpatrywana w kontekscie
amerykanskiego rynku kredytow hipotecznych..Zarzadzanie personelem na przykladzie hj heinz polska
s.a..Ochrona dobr osobistych w prawodawstwie polskim.Fundusze celowe w systemie finansow publicznych
w polsce.Pierwszenstwo do przyznania gospodarstwa rolnego w trakcie dzialu spadku w ustawodawstwie
polskim i francuskim.Wplyw instytucji otoczenia biznesu na rozwoj przedsiebiorczosci w powiecie
stalowowolskim.Logistyczna obsluga klienta w logistyce dystrybucji na przykladzie firmy x..Wprowadzenie
innowacji i zmian w sredniej firmie.Prace licencjackie administracja.Tematy na prace
licencjacka.Postepowanie w sprawie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomosci.Rekrutacja i selekcja
pracownikow w szkolnictwie na przykladzie zespolu szkol im. Stanislawa reymonta w przyrowie.Sledztwo
jako forma postepowania przygotowawczego.Analiza kosztow jako podstawowy instrument zarzadzania
kosztami w przedsiebiorstwie uslugowym gaz serwis sp. Z o.o. W latach 2005-2009.Przestepczosc
narkotykowa w polsce i sposoby jej zwalczania .praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i zarzadzanie
marketingiem w spoldzielni mleczarskiej na przykladzie osm piatnica.Analiza i ocena procesu logistycznego
w badanej firmie.praca licencjacka budzet gminy .Prawna problematyka ocen oddzialywania na srodowisko
w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.praca licencjacka budzet gminy
.Zastosowanie narzedzi informatycznych w zarzadzaniu logistycznym przedsiebiorstwa x..Przeslanki
warunkowego zawieszenia wykonania kary w kontekscie dyrektyw sadowego wymiaru kary.Wolnosc
wypowiedzi w swietle przepisow prawa.Zawieranie umow w handlu elektronicznym.Przeslanki stwierdzenia
niewaznosci aktow administracyjnych..Finansowe aspekty aktywizacji osob niepelnosprawnych na
przykladzie zpchr xyz.Ochrona tajemnicy dziennikarskiej w polskim procesie karnym.Sztuka jako kontratyp
pozaustawowy.Nowak- alojzy zbigniew. Red. - management in poland after accession to the eu : selected
aspects .Emisja obligacji komunalnych jako sposob pozyskiwania srodkow na finansowanie zadan wlasnych
gminy.Odroczony podatek dochodowy w ksiegach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych.Wynik
finansowy a wynik podatkowy przedsiebiorstwa - analiza porownawcza na przykladzie spolki osoby
fizycznej.Zarzadzanie i kontrola jakosci podczas produkcji generatorow..Teoretyczne i praktyczne aspekty
rozwoju faktoringu w polsce.Organizacja i zarzadzanie zasobami ludzkimi w tatrzanskim ochotniczym
pogotowiu ratunkowym.Bernaciak- arnold. - programowanie ochrony srodowiska w gminie czyli jak
..

..
skutecznie zaplanowac i wdrozyc gminny p.Organizacja i zarzadzanie aktywnymi formami przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy lodz-wschod.praca licencjacka budzet gminy
.Giordano- klaudia. Red. - planowanie inwestycji publicznych : aspekty prawne- ekonomiczne i srodowiskowe
.Polityka zagraniczna stanow zjednoczonych w zakresie walki z terroryzmem- a prawo
miedzynarodowe.Analiza jakosci i efektywnosci pracy kadry pedagogicznej podczas wypoczynku na
przykladach wybranych instytucji w kielcach.Analiza finansowa jako metoda oceny kondycji przedsiebiorstwa
na przykladzie kghm polska miedz s.a..Zawieszenie postepowania podatkowego.Zabojstwo kuchenne aspekty kryminologiczne i prawno-karne.Odpowiedzialnosc cywilna lekarza w prawie polskim i prawie
szwajcarskim.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu
opieki zdrowotnej.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj innowacyjnosci w wojewodztwie podlaskim.Wybrane
rodzaje operacji bankowych i ich znaczenie w funkcjonowaniu banku spoldzielczego w
krapkowicach.Prawnoautorska ochrona programow komputerowych z uwzglednieniem problematyki
prezentacji ekranowych i gier komputerowych.Rosen- keith. - coaching sprzedawcow : przemiana zwyklych
handlowcow w mistrzow sprzedazy .Dzialania gminnego centrum informacji w zakresie przeciwdzialania
bezrobociu w gminie niegowa.Konsekwencje wprowadzenia wspolnej waluty euro w polsce.Wybrane
aspekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej.Promocja krakowa jako produktu turystycznego.Coachingowy styl zarzadzania - w opinii
przyszlych menedzerow..zrodla finansowania gmin.Analiza dochodow i wydatkow jednostki samorzadu
terytorialnej na przykladzie budzetu gminy wiejskiej gieraltowice w latach 2002 - 2004.Ocena stanu
polskiego sektora malych i srednich przedsiebiorstw po wejsciu polski do unii europejskiej.Nadzor bankowy
w polskim systemie bankowym..Prace magisterskie z administracji.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena
pracy w przedsiebiorstwie - nowe wymagania i metody doskonalenia systemow zarzadzania..Zarzadzanie
produkcja i jakoscia maszyn do ciecia papieru..Ruch wolnego oprogramowania jako sprzeciw wobec
wlasnosciowej koncepcji praw autorskich do programow komputerowych.Nowak- jacek. - asymetryczne
relacje banku i przedsiebiorstwa wobec zagrozenia upadloscia .Podolec- barbara. - aktywnosc ekonomiczna
a sytuacja materialna gospodarstw domowych .Gospodarowanie srodkami trwalymi w jednostce
budzetowej na przykladzie miejskiego zarzadu drog w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
procesu kadrowego na jakosc uslug zakladu kosmetycznego aga.Prawne skutki okreslenia podpisu
elektronicznego w ustawie z 2001r.Analiza gospodarowania majatkiem w nzoz combi-med z wykorzystaniem
sprzetu dofinansowania w ramach projektu ze srodkow europejskiego funduszu rozwoju
regionalnego.Dowod osmologiczny.Prawa korporacyjne akcjonariuszy spolki akcyjnej z uwzglednieniem
zmian prawnych zawartych w dyrektywie 2007/36/we w sprawie wykonywania niektorych praw
akcjonariuszy spolek notowanych na rynku regulowanym.Badanie zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa
miejskie wodociagi i kanalizacja w kedzierzynie - kozlu spolka z o.o..Dlugoterminowe zmiany struktury
bezrobocia w wojewodztwie opolskim..praca licencjacka budzet gminy .Logistyka dedykowana branzy
farmaceutycznej.Analiza gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
lipie w latach 2004 - 2006.praca licencjacka budzet gminy .Elementy pelnej partycypacji w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi w hotelach sieciowych..Cechy osobowosci menedzera w opinii mlodych
pracownikow.Rola i znaczenie jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie dospel spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia..Analiza finansowa podmiotu gospodarczego dla potrzeb oceny ryzyka
kredytowego na podstawie dzialalnosci banku spoldzielczego w skierniewicach.Determinanty jakosci przy
wytwarzaniu konstrukcji metalowych dla branzy przemyslowej..Wspolczesna koncepcja wspoldzialania w
administracji publicznej..Akceptowanie zasady pierwszenstwa prawa wspolnotowego przez sady
krajowe.Ekspansja i strategie sklepow dyskontowych w polsce na przykladzie biedronki.Realizacja polityki
spolecznej na podstawie dzialalnosci gminnego osrodka pomocy spolecznej w grzegorzewie.Fundusze
inwestycyjne w oszczedzaniu gospodarstw domowych.Ambroziak- emilia. [aut. - vabanque 2006 : bankowosc
elektroniczna a rozwoj bankow w polsce : materialy konferencyjne.Zroznicowanie plac w polsce..Skazanie
bez rozprawy lub bez postepowania dowodowego na rozprawie w prawie wykroczen.Zakazenie hiv a prawo
karne-zagadnienia wybrane.Historyczne miasto biecz w dzialaniach promocji i reklamy z zakresu
turystyki.Projekt technologii i organizacji prac rozbiorkowych obiektu przemyslowego z kominem. Praca
..

..
inzynierska budownictwo.Problematyka spamu jako czynu nieuczciwej konkurencji.Postrzeganie jakosci uslug
bankowych przez klientow indywidualnych na przykladzie placowek bankowych w radomsku.Istota podatkow
dochodowych w polskim systemie podatkowym.Tematy prac licencjackich z rachunkowosci.Optymalizacja
wstapienia polski do sstrefy euro za pomoca synchronizacji cykli koniunkturalnych..Atrakcyjnosc turystyczna
gmin wzdluz autostrady a4 odcinek opolski a kierunki rozwoju turystyki..Slogany w reklamie prasowej analiza i ocena na przykladzie konkretnych magazynow.Kontrola skarbowa i podatkowa wobec osob
fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .Controlling jako skuteczne
rozwiazanie dla strategicznego zarzadzania przedsiebiorstwem.Analiza dzialalnosci depozytowej banku na
przykladzie banku pko bp s.a..Style przewodzenia w edukacji. Kontekst dzialania jako czynnik
determinujacy.Problematyka retroaktywnosci prawa w procesach zbrodniarzy nazistowskich oraz wybrane
zagadnienia.Rola menedzera w ksztaltowaniu wyniku finansowego przedsiebiorstwa.Prace licencjackie
pielegniarstwo przyklady.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ochrona
srodowiska naturalnego na przykladzie projektu termomodernizacji budynku szkolnego w dabrowie
gorniczej.Skutecznosc reklamy prowokacyjnej w kampaniach reklamowych na wybranych
przykladach.Wykorzystanie funduszy unii europejskij przez male i srednie przedsiebiorstwa w zwiazku z
tworzeniem miejsc pracy dla osob niepelnosprawnych.Pisanie prac magisterskich bialystok.Wlodarczykrobert wojciech. - rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej : na przykladzie unii gospodarczej i
walutow.Prawo pomocy w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Inwestowanie w kapital ludzki jako
zrodlo powiekszania potencjalu firmy..Ocena systemow motywowania pracownikow (na przykladzie firmy slg
thomas international poland sp. Z o.o.).Struktura budowy dzialu marketingu w agencji ochrony
konsensus.Fenomen kulturowy che guevary.Prawne aspekty zapobiegania przemocy w rodzinie w oparciu o
prawo miedzynarodowe i krajowe.praca licencjacka budzet gminy .Czy czlowiek moze byc utworem w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku? Rozwazania na
przykladzie evy i adele – zyjacej rzezby.Szanse i bariery rozwoju msp.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu
spolek kapitalowych za zobowiazania tych spolek na podstawie przepisow kodeksu spolek handlowych oraz
ordynacji podatkowej.Dostosowanie polskiego systemu bankowego do wymogow gospodarki
rynkowej.Konstytucyjne ujecie obowiazkow obywatelskich.Analiza finansowa praca licencjacka.Prawne i
rachunkowe aspekty laczenia sie spolek kapitalowych (na przykladzie spolek vistula s.a. i wolczanka
s.a.).Rozwoj instrumentow bankowosci elektronicznej w polsce.Zasady odpowiedzialnosci w kodeksie
karnym rosyjskim z 1903 roku i kodeksach karnych rosji sowieckiej z 1922 oraz 1927 roku..Prawo
konstytucyjne.Analiza finansowa- jako miernik realizacji strategii marketingowej na przykladzie centrum
zajec pozaszkolnych nr 1 w lodzi.Funkcjonowanie lokalnego rynku pracy na przykladzie powiatu
belchatowskiego.Analiza i ocena jakosci procesu produkcyjnego w firmie produkujacej rury
karniszowe..Analiza porownawcza budzetu jednostek samorzadu terytorialnego wybranych gmin w polsce w
latach 2003-2007.praca licencjacka budzet gminy .Przedsiebiorstwa rodzinne - specyfika funkcjonowania oraz
istota zarzadzania zasobami ludzkimi.Testament w polskim i ukrainskim prawie prywatnym
miedzynarodowym.Specyfika sladu pamieciowego w ekspertyzie poligraficznej.praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw kryzysu na zagrozenie upadloscia firmy dealerskiej swiadczacej uslugi motoryzacyjne.Kolarskabobinska- lena (1947- ). Red. - emigrowac i wracac : migracje zarobkowe polakow a polityka panstwa .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw procesu rekrutacji i selekcji nauczycieli na
efektywnosc ksztalcenia uczniow..Skandal w reklamie. Prowokacje i kontrowersje.Zatrudnianie pracownikow
tymczasowych .Alternatywne sposoby rozwiazywania sporow z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej i
przemyslowej.Prawo niemajatkowe wynikajace z udzialow w spolce z o.o..Efektywnosc placowych i
pozaplacowych instrumentow motywowania pracownikow.Pytania prawne przed trybunalem
konstytucyjnym..Daniluk- pawel. Red. - leksykon prawa karnego : czesc ogolna : 100 podstawowych pojec
.Zakres dzialalnosci gospodarczej jednostek samorzadu terytorialnego.Rozwoj gminnych inwestycji
drogowych w gminach wiejskich w latach 2008-2010 na wybranych przykladach.praca licencjacka budzet
gminy .Polityka wizerunkowa bp polska i percepcja wizerunku firmy przez klientow.Wykorzystanie
socjometrii w diagnozowaniu zespolow pracowniczych.Odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe zwiazane z
prowadzeniem gospodarstwa rolnego.Nowa umowa kapitalowa - wdrozenie w polsce.Ocena ryzyka
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zawodowego w zakladzie pracy chronionej..Przestepstwa skarbowe jako rodzaj przestepczosci
gospodarczej.System motywacyjny pracownikow na przykladzie zakladu stolarskiego g&g kolasa s.c..praca
licencjacka budzet gminy .Egzekucja naleznosci pienieznych w ustawie o egzekucji administracyjnej.Szanse i
ryzyko plynace z prowadzenia dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku pekao s. A..zrodla finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po wejsciu do unii europejskiej.Klamstwo o auschwitz w swietle
prawa niemieckiego i prawa polskiego.Analiza stanu bezrobocia w latach 2007 - 2009 na przykladzie powiatu
prudnickiego..Specyfika promocji na rynku paliw na przykladzie stacji paliw orlen w zambrowie .praca
licencjacka budzet gminy .Prawnokarna ochrona zwierzat w polsce.Praca licencjacka politologia.Analiza
podatkow i oplat zwiazanych z nieruchomosciami na przykladzie gminy czestochowa.Ta nowa huta ani na
chwile nie chce przestac rosnac - o potencjale kulturalnym nowej huty.Arway- arthur g. - supply chain
security : a comprehensive approach .praca licencjacka budzet gminy .Motywacja w budowaniu relacji
pracownik - firma na przykladzie zakladu drogownictwa i inzynierii sp. Z o.o..System motywacji i oceny
pracownikow na podstawie firmy delic-pol s.a..Targi i wystawy jako element strategii promocji.System
motywacyjny personelu na przykladzie galerii lodzkiej.Strategiczny wymiar zarzadzania zasobami
ludzkimi.Polityka promocji realizowana przez male przedsiebiorstwo na przykladzie orto plus lifts.Rola kadry
kierowniczej w funkcjonowaniu i rozwoju spoldzielni mieszkaniowej srodmiescie w lodzi.Zniesienie
wspolwlasnosci nieruchomosci w postepowaniu sadowym.Kowalik-banczyk- krystyna. - problematyka
ochrony praw podstawowych w unijnych postepowaniach w sprawach z zakresu ochrony k.Miedzynarodowe
zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie p.p.h.u. emis..Specyfika kultury narodowej w biznesie a
sposob prowadzenia negocjacji..Tematy prac magisterskich rachunkowosc.Areszt sledczy przy ul.
Montelupich 7 wczoraj i dzis.Stany nadzwyczajne - zarzadzanie w sytuacjach szczegolnych zagrozen na
przykladzie gminy konopiska.Analiza poziomu i struktury wplywow i wydatkow budzetow lokalnych na
przykladzie gminy swietochlowice w latach 1999 - 2003.Harmonizacja polskiego systemu podatkowego z
systemem unii europejskiej.Ocena efektywnosci maszyn i urzadzen na przykladzie huty szkla
stoelzle..Polityka panstwa wobec ksiazki w polsce po 1989 roku na przykladzie wybranych elementow rynku
ksiazki..Analiza leksykalna terminologii transportowej.Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa z
punktu widzenia banku - studium przypadku.Trybunal konstytucyjny - pozycja ustrojowa i zasady
dzialania..Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Rola pracownikow jako nosnika kapitalu
intelektualnego.Funkcjonowanie systemu zamowien publicznych na przykladzie miasta piotrkowa
trybunalskiego.Perspektywy i konsekwencje przystapienia polski do strefy euro.Uwarunkowania i
konsekwencje wspolpracy gminy strzelce opolskie z miastami partnerskimi..Wplyw specjalnych stref
ekonomicznych na rozwoj gospodarczy chin.Outplacement jako narzedzie przeciwdzialania
bezrobociu.Zakonczenie roku obrachunkowego w malych przedsiebiorstwach.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie instytucjami kultury na przykladzie narodowego instytutu fryderyka chopina i filharmonii im.
Karola szymanowskiego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przykladowe prace
mgr.Zarzadzanie szkola dla zaspokojenia szczegolnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Rola postaw nauczycieli
wobec problemu dysleksji..Mobbing jako patologia zarzadzania ludzmi w instytucjach
publicznych.Uprowadzenie art.211 k.k..Problematyka kary smierci.Gdansk.Nadzwyczajne zlagodzenie kary w
ujeciu artykulu 60 i paragrafu 4 kodeksu karnego.Status prawny spolki europejskiej.Strategie zarzadzania
przdsiebiorstwem na przykladzie firmy dospel sp. Z o. O..praca licencjacka budzet gminy .Ocena oplacalnosci
projektu na przykladzie inwestycji realizowanej przez cukrownie glinojeck s.a.Logistyczne narzedzia
informatyczne wykorzystywane w urzedzie miasta..System value based management jako fundament
skutecznych strategii - na przykladzie tvn s.a..Podjecie i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie
telekomunikacji we wspolnocie europejskiej.Zastosowanie rachunku kosztow w zarzadzaniu firma
budowlana..Wykorzystanie outsourcingu w gospodarce magazynowej na przykladzie firmy
flextronics.Zarzadzanie marka miasta poprzez organizacje festiwali.Ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej czlonkow zarzadu spolek kapitalowych..Jak zaczac prace licencjacka.Systemy business intelligence w
zarzadzaniu relacjami z klientem.Proces otwierania systemow prawnych jako przejaw odchodzenia od
pozytywistycznej wizji prawa.Perspektywa klienta i jakosc swiadczonych uslug na przykladzie branzy
cukierniczej w powiecie myslenickim.Controlling marketingowy jako nowoczesny trend w zarzadzaniu
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prowadzacy do rozwoju firmy.Zarzadzanie jakoscia uslug w hotelarstwie na przykladzie jednego z hoteli sieci
rezidor w polsce.Analiza finansowa w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy w nowej
brzeznicy.praca licencjacka budzet gminy .Upadek podstawy prawnej przysporzenia.Komunikacja spoleczna
w malej firmie: bariery i metody ich usuwania.Satysfakcja klientow kliniki fryzjerstwa i urody star
studio.Ochrona praw klienta w prawie bankowym.Wykorzystanie rozwiazan e-commerce na przykladzie
przedsiebiorstwa intersilesia mcbride..Pelnomocnictwo procesowe w postepowaniu cywilnym.Ocena
dochodow i wydatkow budzetowych gminy lelow w latach 2006- 2010.Centra logistyczne jako wazny
element lancucha dystrybucji.Motywowanie i ocena pracownikow na przykladzie firmy telekomunikacyjnej
ptc sp. Z o.o. Przedstawiciela sieci era..Prace licencjackie tanio.Marki polskich i zagranicznych produktow w
percepcji mlodych klientow.Pozycja ustrojowa samorzadu powiatowego w polsce..Wplyw metod doboru
pracownikow w przedsiebiorstwie na wartosc kapitalu ludzkiego.Przedawnienie zobowiazan
podatkowych.Analiza czynnikow warunkujacych rozwoj centrow logistycznych w polsce.Wykorzystywanie
instrumentow promocji mix na rynku uslug turystycznych na przykladzie firmy travelplanet.pl spolka
akcyjna.Procesy dostosowawcze malych i srednich przedsiebiorstw do wymogow unii europejskiej.Znaczenie
logistyki dystrybucji i obslugi klienta w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy x.Wypalenie
zawodowe jako konsekwencja stresu w pracy (w aspekcie badan wlasnych)..Kredyt bankowy jako zrodlo
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Autoprezentacja jako forma wywierania wplywu na
przykladzie zawodu negocjatora terenowego firmy windykacyjnej.praca licencjacka budzet gminy
.Mozliwosci wspolfinansowania inwestycji z funduszy sturykturalnych unii europejskiej w latach 20042006..Karty platnicze jako forma rozliczen pienieznych w ofercie banku ing bank slaski.Rola organizacji
pozarzadowych w generowaniu kapitalu spolecznego na przykladzie stowarzyszenia „saltrom salezjanski ruch
troski o mlodziez”.Proces restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie krosnienskich hut szkla krosno
s.a..Ocena poziomu i struktury wypadkowosci na przykladzie jurajskiej spoldzielni pracy..Pedagogika prace
licencjackie.Tryb zwolnien grupowych .Dowod z opinii bieglego w polskim postepowaniu cywilnym.Podatek
dochodowy od osob fizycznych w latach 2000 - 2003.Bil- ireneusz. - gospodarka niemiec a kraje europy
srodkowej i wschodniej .Ksztaltowanie sie przestrzeni wolnosci- bezpieczenstwa i sprawiedliwosci unii
europejskiej w kontekscie procesu rozszerzania w jej zakresie tzw. Metody wspolnotowej.Kultura
organizacyjna firmy avans poludnie sp. Z o. O..Gwarancja bankowa w teorii i praktyce dzialalnosci
spedycyjnej.Analiza wybranych produktow bankowych dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw..Wplyw
polityki dochodowej jednostki samorzadu terytorialnego na ksztaltowanie wizerunku gminy.Skuteczne
zarzadzanie wizerunkiem jako podstawa konkurowania na rynku na przykladzie firmy x..Ocena plynnosci
finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2005-2009.Motywacja jako skuteczne narzedzie zarzadzania
wspolczesnym przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja nowej marki lokalnej firmy
kurierskiej.Dzialalnosc organizacji non-profit- ze szczegolnym uwzglednieniem dzialalnosci turystycznej- na
przykladzie organizacji salezjanskich saltrom i salos w krakowie.Rekrutacja i selekcja pracownikow jako jeden
z procesow zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie foster wheeler energia polska sp. Z o.o. i foster
wheeler energy fakop sp. Z o.o..Stan w federacji usa.Reklama wprowadzajaca w blad.Analiza efektywnosci
linii produkcyjnych bebnow 20- 30- 40..Polityka pieniezna nbp a gospodarka.Umowa licencyjna prawa
ochronnego na znak towarowy.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec skazanych
matek..Kredytowanie oraz prawne formy zabezpieczenia kredytow. Analiza na przykladzie rejonowego banku
spoldzielczego w malanowie..Rola i funkcje policji w systemie bezpieczenstwa narodowego.Zarzadzanie
logistyka zwrotna w aspekcie korzysci dla przedsiebiorstw na podstawie badan w firmie torex sp. Z
o.o..Upadek podstawy prawnej przysporzenia.System wms w zarzadzaniu magazynami zakladow azotowych
pulawy s.a..Fundusze unijne jako jedno ze zrodel finansowania inwestycji samorzadowych na przykladzie
gminy ropa..Odpowiedzialnosc konstytucyjna i polityczna rady ministrow.Rola jednostki konsultingowej we
wdrazaniu systemu zarzadzania jakoscia iso 9001:2000 na przykladzie firmy dekra polska.Wroclaw.Analiza
rynku spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem organizacji
pozarzadowych.Zasady i zakres odliczania podatku od towarow i uslug w polsce i w unii
europejskiej.Pierwszenstwo do przyznania gospodarstwa rolnego w trakcie dzialu spadku w ustawodawstwie
polskim i francuskim.Innowacje w logistyce na przykladzie branzy farmaceutycznej.System ubezpieczen gmin
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w polsce jako instrument zarzadzania ryzykiem.Budowanie wizerunku firmy na przykladzie lukas bank
s.a..Wypoczynek podmiejski jako forma spedzania czasu przez mieszkancow mielca ze szczegolnym
uwzglednieniem potrzeb mlodziezy.Restrukturyzacja zatrudnienia na przykladzie sp zoz - szpitala im. Dr j.
Dietla w krynicy zdroju.Jakosc jako zrodlo przewagi konkurencyjnej w towarzystwach ubezpieczeniowych na
przykladzie tuir warta s.a..Wplyw szkolen na kariere zawodowa na przykladzie firmy leroy merlin.Pozycja
ustrojowa prezydenta w konstytucji kwietniowej.Sklep internetowy - podejmowanie dzialalnosci.Podatek od
nieruchomosci w praktyce.Wplyw polityki podatkowej panstwa na sytuacje podatkowa
przedsiebiorstwa.Analiza bezrobocia i kierunki jego zwalczania przy wykorzystaniu pomocowych srodkow
unijnych a rozwoj regionalnego i lokalnego rynku pracy na przykladzie wojewodztwa lodzkiego i powiatu
leczyckiego..praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich socjologia.Nowoczesne produkty
bankowe na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w rawie mazowieckiej.Praca magisterska
ekonomia.Zarzadzanie nieruchomoscia mieszkaniowa.studium przypadku wspolnoty mieszkaniowej ul.
Piaskowa 3 w warszawie.Rozwoj transportu intermodalnego w polsce z wykorzystaniem funduszy
europejskich.Ogolna ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy przedsiebiorstwa przemyslowego na
przykladzie fabryki kotlow..Umowa rachunku bankowego w prawie polskim.Formalizacja wspolpracy miedzy
jednostka samorzadu i administracji panstwowej na przykladzie urzedu marszalkowskiego wojewodztwa
malopolskiego i malopolskiego urzedu wojewodzkiego w krakowie oraz praktyki organizacyjne bazujace na
tej formalizacji.Wybrane przestepstwa rozdzialu xix kodeksu karnego popelniane przez lekarzy.praca
licencjacka budzet gminy .Elektroniczne kanaly dystrybucji uslug bankowych.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa cukierniczego jutrzenka holding s.a. w latach 2005-2008.Aplikacja zarzadzajaca siatkami
zajec jako element dydaktycznego systemu zarzadzania uczelnia.Wplyw stylu zarzadzania na efektywnosc
poleglych menedzerowi pracownikow.Przeslanki materialne instytucji warunkowego przedterminowego
zwolnienia.praca licencjacka budzet gminy .Dostep do uslug prawniczych w polsce z uwzglednieniem
organizacji non-profit..Outsourcing uslug logistycznych jako element zarzadzania w przedsiebiorstwie
miedzynarodowym.Analiza otoczenia marketingowego przedsiebiorstwa na przykladzie grupy fiat w
polsce..Bezpieczenstwo kart platniczych w polsce w xxi w..Rozwoj rzeszowa na tle przemian spolecznoekonomicznych zachodzacych w polsce po 1989 roku - badanie skutecznosci zarzadzania..Podatkowe aspekty
przeniesienia wlasnosci nieruchomosci przez osoby fizyczne w nieprofesjonalnym obrocie
nieruchomosciami.Wykorzystanie narzedzi analizy finansowej do oceny plynnosci comp rzeszow sa i prokom
software sa.Zapobieganie przestepstwom przeciwko mieniu.Analiza systemu ocen urzednikow i
pracownikow korpusu sluzby cywilnej na przykladzie slaskiego urzedu wojewodzkiego w
katowicach.Pozyskiwanie srodkow na realizacje zadan wlasnych w zakresie oswiaty w gminie
poczesna.Studenci i ich swiadomoscna temat zintegrowanych produktow bankowo-ubezpieczeniowych.
Porownanie wiedzy studentow polski i niemiec.Instrumenty promocji ksztaltujace postepowanie klienta na
rynku..Rola planu zarzadzania nieruchomoscia w zarzadzaniu nieruchomosciami wspolnot
mieszkaniowych.Efektywnosc rynku kapitalowego na przykladzie gield czech-polski- slowacji i wegier.Prawne
aspekty kurateli zawodowej i spolecznej .praca licencjacka budzet gminy .Prace zaliczeniowe.Proces rozwoju
nowych produktow na przykladzie przedsiebiorstwa myszkowska fabryka naczyn emaliowanych swiatowit
s.a..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwach przemyslu tluszczowego.praca licencjacka budzet
gminy .Rola promocji i public relations w ksztaltowaniu wizerunku uczelni wyzszych w polsce na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego w krakowie.Udzial prokuratora w sadowo-lekarskiej sekcji zwlok -jaki jest-jaki
byc powinien..Przewoz ladunkow niebezpiecznych w transporcie drogowym.Uwarunkowanie rozwoju
lokalnego w gminie mstow.Kredyty preferencyjne dla gospodarstw rolnych na przykladzie banku
spoldzielczego towarzystwa oszednosciowo-pozyczkowego pa-co-bank oddzialu w pabianicach..U progu
wspolczesnego feminizmu.Przeksztalcenie spolki cywilnej.Kalkulacja kosztow produktu na przykladzie firmy
odziezowej.Wplyw otoczenia na rozwoj firm z kapitalem zagranicznym w polsce. Studium przypadku - metsa
tissue s.a..praca licencjacka budzet gminy .Strategiczny monitoring zarzadzania rozwojem na przykladzie
funkcjonowania malopolskich obserwatoriow rozwoju regionalnego.Mlodziez- kobiety- niepelnosprawni na
rynku pracy w polsce w latach 2000-2004.Wplywy podatkowe jako glowne zrodlo dochodow wlasnych
samorzadu gminnego.Ocena dzialalnosci ubezpieczeniowej spolki allianz w zakresie ubezpieczenia
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nieruchomosci mieszkaniowych.Analiza i ocena sprzedazy produktu turystycznego na przykladzie imprez
narciarskich oferowanych przez biuro podrozy sport vita.Pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwoj gminy
klomnice..Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym.Poglady polskich myslicieli liberalnych na
problematyke narodowa i niepodleglosciowa na wybranych ziemiach polskich xix wieku..Segmentacja
klientow wybranych lokali uslugowych i ich wplyw na decyzje marketingowe.Nadzor nad procesem
zrzeszania sie i laczenia bankow w prawie polskim.Korupcja w sporcie profesjonalnym w polskim prawie
karnym.Wplyw elastycznych form zatrudnienia na rozwoj kariery zawodowej kobiet.Stosunki prawnowyznaniowe w stanach zjednoczonych ameryki.Formy i instrumenty finansowania i wspierania sektora
rolnego w polsce.Ewidencja kosztow reklamacji w predsiebiorstwie na przykladzie firmy produkcyjnohandlowej.Czynnosci prawne dotyczace majatku wspolnego malzonkow.Analiza bezrobocia w wojewodztwie
mazowieckim w latach 2004-2007.Pojecie i charakter prawny instrumentow finansowych.Perspektywy
rozwoju reits na polskim rynku.Zarzadzanie szkolnictwem gimnazjalnym przez gmine mykanow..praca
licencjacka budzet gminy .Oddzialywanie inwestycji wspolfinansowanych z udzialem srodkow zewnetrznych
na rozwoj lokalny gminy przyrow w latach 2004-2006.Specyfika marketingu business to business.Stosowanie
art 81 i art 82 traktatu rzymskiego wobec mediow telewizyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Zasady
ustalania wyniku podatkowego i finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa labtar sp. Z o.o. w tarnowie
opolskim.Selekcja i rekrutacja jako aspekty zarzadzania personelem na przykladzie przedsiebiorstwa
pruszynski sp. Z o.o. .Instrumenty marketing-mix na rynku nieruchomosci.Odrzucenie pozwu.Marka
wizerunkiem firmy na przykladzie firmy storck.praca licencjacka budzet gminy .Badania do pracy
magisterskiej.Stres w zawodzie managera..Udzielanie kredytu bankowego jako czynnosc
bankowa.Funkcjonowanie zryczaltowanego podatku dochodowego od osob fizycznych za lata 1999 - 2003 na
przykladzie urzedu skarbowego x.Internet jako platforma do budowy aplikacji typu rich internet application
na przykladzie serwisu www.maxyourlife.pl.Innowacyjne rozwiazania logistyczne w obsludze
klienta.Dzialalnosc promocyjna przedsiebiorstwa na przykladzie firmy lpp s.a..Rynek kart platniczych na
przykladzie powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a..Pisanie prac licencjackich bialystok.Prace
licencjackie rachunkowosc.Dzialalnosc lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej a zmniejszanie bezrobocia w
lodzi.Techniki negocjacyjne - wplyw plci na wybor technik negocjacyjnych.Zagadnienia gospodarki
komunalnej na przykladzie miasta limanowa.Sprzedaz bezposrednia jako metoda dystrybucji ubezpieczen na
przykladzie amplico life s.a..Przestepstwo zabojstwa eutanatycznego.Zasada ne bis in idem jako
konstytucyjny i konwencyjny standard ochronny.Jak wyglada praca licencjacka.Zmiana imion i nazwisk w
polskim prawie administracyjnym.Poziom rozwiazan ergonomicznych w trakcie wykonywania prac
brukarskich na przykladzie przedsiebiorstwa marmadex.Optymalizacja produkcji wyrobow plaskich w oparciu
o filozofie kaizen..Instytucjonalne srodki ochrony konstytucyjnych praw i wolnosci w
polsce.Odpowiedzialnosc rodzicow za szkode wyrzadzona przez dziecko.Konflikt na cyprze - konsekwencje w
wymiarze europejskim i swiatowym.Srodki trwale w ujeciu bilansowym a podatkowym..Rachunek kosztow
dzialan jako narzedzie wspierajace efektywne zarzadzanie przedsiebiorstwem uslug finansowych.Leasing
jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Temat pracy licencjackiej rachunkowosc.Pakulska- teresa. Red. - przedsiebiorstwo a otoczenie :
oddzialywanie- skutki .Loft jako szczegolna forma na rynku nieruchomosci mieszkaniowych.Nowoczesne
systemy znakowania towarow..Strategia zarzadzania logistycznego na rynku miedzynarodowym w hucie
szkla..Sad najwyzszy w stanach zjednoczonych..Wplyw reklamy na postawy i zachowanie dzieci.Traktowanie
osob pozbawionych wolnosci w swietle standardow europejskiego komitetu ds. Zapobiegania torturom oraz
nieludzkiemu lub ponizajacemu traktowaniu albo karaniu.Kryminalistyczne aspekty ogledzin zwlok ludzkich
na miejscu zdarzenia.Strategia w rozwoju gminy i miasta kozieglowy w latach 2001 - 2007.Analiza systemu
motywacyjnego na przykladzie firmy goliard sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Podatkowe
konsekwencje prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w formie spolki komandytowej.Gotowe prace
magisterskie.Opakowania jako istotny element systemu logistycznego.Tworzenie strategii marketingowych w
turystyce..Rodzaje i typy zakladow karnych.Rozwoj gospodarczy wojewodztwa lubelskiego w latach 20052010.Oferty na roboty budowlane oraz kredytowanie inwestora i wykonawcy praca inzynierska
budownictwo.Finansowanie rozwoju przedsiebiorstwa z wykorzystaniem funduszy venture capital/private
..

..
equity.Stan i mozliwosci rozwoju oraz promocji turystyki religijno-pielgrzymkowej na slasku opolskim..Proces
podrozy sluzbowej i mozliwosci jego optymalizacji przy pomocy sap travel management..Rynek outsourcingu
w polsce i na swiecie.praca licencjacka budzet gminy .Przyczyny- istota i skutki ochrony swiatowego
dziedzictwa na przykladzie listy swiatowego dziedzictwa unesco w swietle prawa
miedzynarodowego.Materialno-procesowe aspekty uznania sprawcy czynu zabronionego za osobe
niepoczytalna.Pozycja prawna duszpasterstwa wojskowego w polsce..Metody wyceny papierow
wartosciowych na wybranych przykladach.Narzedzia reklamy internetowej.praca licencjacka budzet gminy
.Bankowosc prywatna w marketingowej segmentacji klientow.Kredytowanie jako forma obcego
finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie kghm polska miedz sa.Wynagrodzenie jako finansowy
instrument zarzadzania kadrami na przykladzie oddzialu sprzedazy mobilnej firmy x s.a..Klient w
rachunkowosci zarzadczej - wybrane zagadnienia.Analiza budzetu gminy kadzidlo w latach 2006-2010.Analiza
sprawozdan finansowych w warunkach zagrozenia upadloscia na przykladzie spolki zpb eskimo
s.a..Ekonometryczne metody badania i prognozowania popytu na ubezpieczenia na zycie..Wycena
przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.praca licencjacka budzet gminy .Wsparcie malych i srednich
przedsiebiorstw przez programy unijne na przykladzie woj. Opolskiego.praca licencjacka budzet gminy
.Prawo do sadu w swietle procedury sadowoadministracyjnej..Charakterystyka walorow turystycznych parafii
ludzmierz oraz ocena mozliwosci ich wykorzystania dla potrzeb ruchu turystycznego..Postepowanie
nakazowe- upominawcze i uproszczone w postepowaniu w sprawach gospodarczych..Rozwoj jednostek
terytorialnych za pomoca dofinansowania z unii europejskiej.Rola rekrutacji- selekcji i szkolen pracownikow
w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie ptc sp. Z.o.o..Dzialalnosc kredytowa banku na przykladzie
banku spoldzielczego w ilowie.Relacja praca - dom na podstawie badan wlasnych funkcjonariuszy
policji.Ocena systemu zarzadzania jakoscia wedlug norm iso na przykladzie oddzialu stowarzyszenia
inzynierow i technikow mechanikow polskich w czestochowie..Zakaz reformations in peius w postepowaniu
administracyjnym..Tozsamosc miasta czestochowy w aspekcie marketingu terytorialnego.Finansowe bariery
funkcjonowania rynku mieszkaniowego.Male i srednie przedsiebiorstwa w rozwoju regionalnym i
lokalnym.Handel zwierzetami egzotycznymi.Czynniki naplywu biz z niemiec do polski w latach 2004-2012
.Ocena wsparcia finansowego polskiego rolnictwa w ramach wspolnej polityki rolnej.Specyfika budzetu
ogolnego unii europejskiej jako aktu prawnego.Zarzadzanie konfliktem ze szczegolnym uwzglednieniem
mobbingu na przykladzie sklepow komfort sa.Wizerunek policji i jego odzwierciedlenie w spolecznych
potrzebach bezpieczenstwa publicznego.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie opoczno s.a. w
opocznie.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2009 .Strategia rozwoju badanego
przedsiebiorstwa..Funkcjonowanie telewizji w polsce w swietle przepisow prawa
wspolnotowego.Zabezpieczenie roszczen dochodzonych w postepowaniu przed sadem polubownym.Tereny
komunalne na lodzkim rynku nieruchomosci.Piercing the corporate veil.Odpowiedzialnosc karna i karnoskarbowa wspolnikow spolek prawa handlowego.Dostosowanie systemu norm technicznych do wymagan
uniii europejskiej na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w pilicy..Leasing nieruchomosci: skutki
bilansowe i podatkowe.Rola rekrutacji pracownikow w rozwoju i racjonalizacji kapitalu ludzkiego
przedsiebiorstw.Spurek- sylwia. - ustawa o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie : komentarz .Klient i jego
obsluga w koncepcji marketingu na przykladzie firmy imtronic.Strategia rozwoju malego i sredniego
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy dystybucyjnej olnaft.Kontrola jakosci rozrusznikow
stycznikowych..Zarzadzanie finansami lokalnymi na przykladzie gminy czyzew.Oszustwo asekuracyjne i
pozorowanie wypadku ubezpieczeniowego na tle polskiego rynku ubezpieczen.Dzialalnosc inwestycyjna w
powiecie tomaszewskim w latach 2007-2009.Znaczenie doskonalenia zawodowego pracownikow w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi w komendzie powiatowej policji w zawierciu.Procesy dostosowawcze w
polskich przedsiebiorstwach do standardow europejskich- analiza na przykladzie przedsiebiorstwa zaklady
azotowe pulawy s.a..Kwalifikacja w systemach norm kolizyjnych prawa prywatnego
miedzynarodowego.Bogucki- olgierd. Red. - system prawny a porzadek prawny .Spis tresci pracy
magisterskiej.Determinanty samodzielnosci finansowej jednostek samorzadu terytorialnego..praca
licencjacka budzet gminy .Granice odpowiedzialnosci karnej za wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody
pacjenta. Rozwazania de lege lata i de lege ferenda na tle art.192 k.k.Debski- damian. - planowanie- analiza
..

..
ekonomiczna i sprawozdawczosc : podrecznik do nauki zawodu technik ekonom.Pisanie prac maturalnych
tanio.Wplyw muzyki na decyzje zakupowe nabywcow z generacji y” w swietle koncepcji marketingu
sensorycznego na podstawie badan wlasnych.Zapasy a plynnosc finansowa.Konspekt pracy
magisterskiej.Europeizacja prawa karnego poprzez decyzje ramowe unii europejskiej.Finansowanie rozwoju
przedsiebiorstwa poprzez nowa emisje akcji.Dochody budzetu panstwa z tytulu wplywow z podatkow
bezposrednich i posrednich w latach 2003-2005.Dostatni- grzegorz. - koncepcje sluzby cywilnej a realizacja
konstytucyjnego celu jej dzialania .Zarzadzanie kapitalem obrotowym w firmie auto-centrum w latach 20042008..Ochrona patentowa programow komputerowych w swietle prawa unii europejskiej.Wsparcie dla
rozwoju sportu na przykladzie wybranych gmin wiejskich w latach 2008-2010.Modele prognozowania
upadlosci przedsiebiorstw.Istota kosztow w przedsiebiorstwie.Mozliwosci i bariery wykorzystania
partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju sieci autostrad w polsce.Samodzielny zarzad przedmiotami
majatkowymi sluzacymi do wykonywania zawodu i prowadzenia dzialalnosci zarobkowej..Spis tresci praca
licencjacka.Marketingowe czynniki tworzenia wartosci w firmie konsultingowej.praca licencjacka budzet
gminy .Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wolontariuszy..Budowa strategii przedsiebiorstwa w
oparciu o analize finansowa na przykladzie przedsiebiorstwie z branzy spozywczej.praca licencjacka budzet
gminy .Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych ze szczegolnym uwzglednieniem ryzyka kredytowego
na przykladzie pko bp w wieliczce..Z.Stefanski- ryszard andrzej. - pisma procesowe w sprawach karnych z
objasnieniami .Problem magazynowania na podstawie zywiec trade..Dzialalnosc promocyjna gminy na
przykladzie gminy narewka .Cele i zadania osrodkow pomocy spolecznej na przykladzie osrodka pomocy
spolecznej w tworogu.Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy goszczanow w latach 2006-2008.System
zarzadzania bankiem w swietle nowej umowy kapitalowej..zrodla finansowania przedsiebiorstw handlowych
na przykladzie proclean s.c..Prace licencjackie gotowe.Rola placowych i pozaplacowych czynnikow
motywacyjnych na przykladzie radomszczanskiej spoldzielni mieszkaniowej.Prace dyplomowe
magisterskie.Testament w prawie polskim.Instrumenty zwalczania bezrobocia i ich efektywnosc na
przykladzie dzialalnosci pup w gostyninie.System wynagradzania kadry kierowniczej w przedsiebiorstwie
produkcyjnym (na przykladzie firmy arduk).praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia jako czynnik rozwoju
zasobow ludzkich organizacji.Dadanska- katarzyna anna. - kodeks cywilny..Rola budzetowania w centrach
uslugowych.Analiza i ocena czynnikow motywacyjnych w przedsiebiorstwie na podstawie firmy
swiatowit.Polska dyplomacja gospodarcza po 1989 roku.Przestepczosc w mediach - historia- prawo- wplyw
(na przykladzie relacji prasowych)..Efekt komunikacji werbalnej na przykladzie firmy anders.Analiza i ocena
czynnikow ksztaltujacych organizacje bezpiecznych stanowisk pracy na przykladzie malych przedsiebiorstw
produkcyjnych..System kompleksowego zarzadzania jakoscia na przykladzie samodzielnego zespolu
publicznych zakladow lecznictwa otwartego warszawa - wola..System ocen pracowniczych na przykladzie
urzedu wojewodzkiego w bialymstoku.Rekrutacja i selekcja na przykladzie firmy x.Stres jako element ryzyka
w ubezpieczeniach osobowych.Kontrola zarzadcza w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy miejskiej krakow.Prace licencjackie z pedagogiki.Zarzadzanie zapasami na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie i realizacja polityki pienieznej
eurosystemu przez europejski system bankow centralnych.Outsourcing jako jedna ze wspolczesnych metod
wykorzystywanych w zarzadzaniu organizacja.Zgoda podmiotu uprawnionego na naruszenie lub narazenie na
niebezpieczenstwo dobra prawnego- chronionego przepisem karnym.praca licencjacka budzet gminy .Fuzje i
przejecia jako rodzaj strategii rozwoju przedsiebiorstwa (przyklad grupy uniqa w polsce).Mobbing i
molestowanie seksualne naruszeniem godnosci i innych dobr osobistych osob zatrudnionych.Wyzysk
pracownika w polskim przedsiebiorstwie na przykladzie jeronimo martins dystrybucja s.a..Zarzadzanie
klubem sportowym na przykladzie azs wkret-met domex czestochowa.Projekt zagospodarowania terenu
rekreacyjnego wraz z infrastruktura praca inzynierska budownictwo.Efektywnosc wykorzystania srodkow
trwalych w przedsiebiorstwie x.Partnerstwo publiczno-prywatne w polsce na tle doswiadczen krajow unii
europejskiej.Analiza dochodow miasta i gminy zawiercie w latach 2002-2004.Metody rekrutacji personelu w
przedsiebiorstwie.Forex - rynek wymiany walut i jego mechanizmy.Programy unijne pomocne przy
rozwiazywaniu problemu niepelnosprawnosci dzieci w polskich szkolach podstawowych..Zamowienia
publiczne z wolnej reki a ustawowe regulacje formalno-prawne.Zabezpieczenie dowodow w postepowaniu
..
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cywilnym.Marketing relacji z klientem w firmie uslugowej (na przykladzie firmy x).Ochrona sui generis baz
danych.Ocena efektywnosci funkcjonowania kredytu konsumpcyjnego w banku powszechna kasa
oszczednosci bank panstwowy s.a..praca licencjacka budzet gminy .Istota spoldzielczosci w gospodarce
rynkowej na wybranym przykladzie spoldzielni.Praca magisterska podatki.Rozwoj zawodowy w sluzbie
cywilnej..Rachunkowosc mienia wojskowego na przykladzie jednostki wojskowej 4101 w
lublincu..Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki kapitalowej - miedzy krajowymi rozwiazaniami
kolizyjnoprawnymi a swoboda przedsiebiorczosci.Brodzinski- marian g. - spoldzielnie- ich czlonkowie i
samorzady jako kapital warunkujacy przezwyciezenie kryzys.Krakowski rynek jako produkt
turystyczny.Marketing uslug turystycznych na podstawie biura turystycznego lena w lowiczu.Chackiewiczmalgorzata. - cites a miedzynarodowy obrot towarowy .Wynagrodzenie w swietle podejscia kapitalowego i
kosztowego.System wynagrodzen w malych i srednich przedsiebiorstwach.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza przeplywow pienieznych jako element badania plynnosci finansowej jednostki.Analiza finansowa na
przykladzie spolki akcyjnej pollena ewa.praca licencjacka budzet gminy .Sadowy wymiar kary.Analiza
porownawcza efektywnosci przedsiebiorstw wedlug sektorow w gospodarce polskiej w latach 1995- 2000 i
2005..Zakonczenie pracy licencjackiej.Finansowe aspekty zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy w
katowickim holdingu weglowym s.a. w latach 2006-2011.Strategia aktywizacji sprzedazy (na przykladzie
firmy informatycznej ck zeto s.a.).Plynnosc finansowa jako miara efektywnosci zarzadzania kapitalem
obrotowym i jej wplyw na kondycje finansowa firmy.Rozprawa w postepowaniu przed wojewodzkim sadem
administracyjnym.Prawne aspekty ochrony danych osobowych pozyskiwanych na zadanie od pracownikow i
osob ubiegajacych sie o zatrudnienie.Wykorzystanie narzedzi informatycznych do zarzadzania relacjami z
klientami w hotelarstwie.Ocena mechanizmu kontroli i jego roli w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
przedsiebiorstwa na przykladzie mpk s.a. w krakowie.Sponsoring sportu narzedziem zdobywania nowych
rynkow..Poziom wypalenia i zaangazowania zawodowego wsrod przedstawicieli medycznych.Wplyw
programow lojalnosciowych na decyzje rynkowe konsumenta.Dzialalnosc logistyczna jako element rozwoju
firmy stradom s.a..Rola stresu w motywacji pracownikow na przykladzie organizacji x.praca licencjacka
budzet gminy .Ryzyko kredytowe w bankach.Prognoza osiadan wybranego obiektu budowlanego
posadowionego na gruntach rynny praca inzynierska budownictwo.Wykorzystanie metodologii bankow
komercyjnych dla pomiaru zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa kawex.Samobojstwo jako problem
spoleczny. Wybrane zagadnienia..Przestepczosc komputerowa ze szczegolnym uwzglednieniem
hackingu.Kradzieze samochodow w polsce.Analiza i ocena marketingu bezposredniego w firmach
kosmetycznych na przykladzie przedsiebiorstwa avon..Instytucja pytan prawnych w postepowaniu
karnym.Budowanie wizerunku marki z wykorzystaniem bezposrednich kanalow kontaktu z nabywca
produktu..praca licencjacka budzet gminy .Prace dyplomowe magisterskie.Terroryzm europejski.Internet
jako nowe medium we wspolczesnym public relations na przykladzie agencji mediow interaktywnych
redhand..Wplyw organizacji mistrzostw europy w pilce noznej uefa euro 2012 na turystyke w
polsce.Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracownikow.Funkcjonowanie otwartych funduszy
emerytalnych w polsce w latach 2006-2010..Amortyzacja srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych jako instrument polityki oddzialywania na wynik finansowy jednostki gospodarczej na podstawie
rolniczej spoldzielni produkcyjnej.Micherda- bronislaw. Red. - prawo bilansowe a prawo podatkowe .praca
licencjacka budzet gminy .Zwolnienie od kosztow sadowych w postepowaniu cywilnym.Funkcjonowanie
systemu ubezpieczen spolecznych w unii europejskiej.Sankcje podatkowe jako sposob przeciwdzialania
uchylaniu sie od opodatkowania.Czapska- janina. Red. - koordynacja dzialan lokalnych na rzecz
bezpieczenstwa : praca zbiorowa .Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow w warunkach przed i po
akcesyjnych - studium przypadku.Rozwoj rynku kapitalowego w polsce...
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