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Zarzadzanie zmianami w przedsiebiorstwie na przykladzie lodzkiego zakladu energetycznego s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Ogloszenia pisanie prac.praca licencjacka budzet gminy .Wybor formy
opodatkowania podatkiem dochodowym w malej firmie.Prace magisterskie warszawa.Polityka promocji jako
element marketingowej dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy turbocare poland s.a. w
lublincu..Postepowanie sadowe w sprawach o zniesienie wspolwlasnosci nieruchomosci.Kryzys walutowy i
jego implikacje dla gospodarki na przykladzie kryzysu w argentynie w latach 2001-2002.Metody analizy
ekonomicznej w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa.Kongres obywatelski - polskie style zycia : miedzy
miastem a wsia : v kongres obywatelski .Zbiorowe zarzadzanie prawami autorskimi oraz pokrewnymi
podmiotow obcych.Zintegrowany marketing bezposredni - dobor form oraz projekt kampanii oddzialywania
na rynek.Wplyw strategii dystrybucji na wyniki finansowe firmy na przykladzie okregowej spoldzielni
mleczarskiej w olecku.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie przestrzenia miejska w gminie
czestochowa w latach 2006-2010..Ustanowienie i przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych w drodze
umowy.Aktywne formy walki z bezrobociem wykorzystywane w powiecie lodzkim.Nowoczesne formy
platnicze w krajach unii europejskiej.Udzial czynnika spolecznego w polskim procesie karnym.Merchandising
jako narzedzie ksztaltowania zachowan konsumentow.Proces obslugi klienta w spolce pkp intercity.Ocena
wykorzystania srodkow unijnych przez gmine tarnow opolski..Zarzadzanie ryzykiem inwestycji w
akcje..Znaczenie i ocena efektywnosci promocji sprzedazy na przykladzie spolem pps w pabianicach.Proces
rekrutacji i selekcji na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy fmcg.Zjawisko przestepczosci kobiet w polsce i
karno-prawna reakcja na nia..Kredyt jako sposob finansowania dzialalnosci gminy.Analiza i ocena systemu
rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie firmy eko okna.Wybrane teorie portfelowe na tle strategii
polskich funduszy inwestycyjnych w latach 2005-2008.Relacje miedzy przedsiebiorstwami a bankami w
transakcjach na rynku opcji w polsce.Metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym w warunkach
gospodarki polskiej.Prasa bezplatna oraz jej rola na rynku reklamy.Dzialalnosc marketingowa w
przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie sita czestochowa.Psychospoleczne uwarunkowania sukcesu w
przedsiebiorczosci.Pomoc spoleczna realizowana przez gminy na przykladzie gminy leki
szlacheckie.Zarzadzanie komunikowaniem sie w przedsiebiorstwie na przykladzie dhl express ( poland ) sp. Z
o. O. Terminal opole..Odpoiedzialnosc cywilnoprawna czlonkow zarzadu spolki akcyjnej za bledne decyzje
gospodarcze.Matryca sadowego wymiaru kary w praktyce amerykanskiego sadownictwa federalnego i
problemy prawne napotkane podczas podczas proby jej adaptacji na grunt polskiego prawa karnego dla
przestepstwa kradziezy z wlamaniem.Komunikacja wewnetrzna jako determinanta efektywnosci w
budowaniu wizerunku przedsiebiorstwa..Marketing sportu jako narzedzie popularyzacji futbolu
amerykanskiego w polsce.Skutki smierci pracownika w zakresie prawa pracy.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie czasem wolnym uczniow: motywy organizacji zajec pozalekcyjnych- a ich wartosc
edukacyjna.Marketing eksportowy w dzialalnosci polskich przedsiebiorstw na rynku
miedzynarodowym.Analiza dzialalnosci parkow etnograficznych- bedacych atrakcja turystyczna regionow- na
przykladzie: muzeum wsi kieleckiej w tokarni i muzeum wsi radomskiej w radomiu..Prace licencjackie
filologia angielska.Ocena wdrozonego zszj w opinii pracownikow na przykladzie zec w lodzi s.a..Pozaplacowe
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formy motywacji pracownikow (na przykladzie firmy polkomtel s.a.).Przemiany strukturalne na
czestochowskim rynku pracy w latach 2000-2004 i ich ocena spoleczno-ekonomiczna.Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow urzadzen galwanicznych i lakierniczych s.a. w
wieluniu.Pobor podatkow lokalnych w miescie krakowie.Proces rekrutacji i selekcji personelu na przykladzie
miedzynarodowego koncernu.Oswiadczenie o przyjeciu lub odrzuceniu spadku jako charakterystyczne
oswiadczenie woli..Miejsce reklamy internetowej we wspolczesnych dzialaniach reklamowych (na wybranym
przykladzie).Autorskie prawa majatkowe w dobie spoleczenstwa informacyjnego.Rekrutacja i selekcja jako
sposoby zaspkajania potrzeb zwiazanych z planowaniem zasobow ludzkich.Analiza dzialalnosci kredytowej
banku pko bp s.a. w latach 2001-2005.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
firmy top w tarnowskich gorach..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie czasem menedzera na
przykladzie pgf cefarm krakow sp. Z o.o..Zapasy a plynnosc finansowa.Kredyt i leasing jako zrodlo
finansowania dzialalnosci inwestycyjnych w przedsiebiorstwie..Efektywnosc dzialalnosci kredytowej w latach
2000-2004 na przykladzie banku pko s.a..Dzieciobojstwo.Analiza klienteli bankow elektronicznych na
przykladzie mbanku.Funkcjonowanie wyspecjalizowanych urzedow skarbowych w sosnowcu i w lodzi.Ocena
portfela technologicznego w przemysle szklarskim.Ocena wplywu ryzyka bankowego na rentownosc banku x
w strzelcach opolskich..Metoda ilosciowa i jakosciowa w ocenie zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstw..Recepcja mediacji w sprawach nieletnich.praca licencjacka budzet gminy .Z problematyki
reklamy ukrytej oraz product placement.praca licencjacka budzet gminy .Marketingowe strategie cenowe
realizowane przez telekomunikacje polska s.a..Pozycja ustrojowa senatu na tle konstytucji polskich w xx
w..zrodla konfliktu wewnatrz organizacji.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwach
miedzynarodowych.Wykorzystanie technologii informatycznych oraz gotowych aplikacji wspomagajacych
controlling w msp.Finansowanie prac badawczo-rozwojowych i innowacji na przykladzie instytutu
sadownictwa i kwiaciarstwa im. Szczepana pieniazka w skierniewicach.Analiza metod i technik oceny
efektywnosci szkolen.Odpowiedzialnosc posilkowa w kodeksie karnym skarbowym.Prawnokarna
problematyka przeszczepu.Metody i techniki selekcji kandydatow do pracy wykorzystywane w pkn orlen
s.a..Marketing internetowy w mediach spolecznosciowych na przykladzie facebook’a z uwzglednieniem
polski.Niedobor snu a zmeczenie chroniczne w grupie zawodowej programistow.Cywilnoprawna ochrona
sfery zycia prywatnego osob publicznych.Finansowe aspekty funkcjonowania szlachty sejmikowej w xviii
wieku na podstawie pamietnikow marcina matuszewicza.Wplyw kampanii spolecznej na zmiane postaw
spoleczenstwa na przykladzie wybranych kampanii.System ocen pracowniczych na przykladzie
przedsiebiorstwa bumar labedy s.a..Ocena promocji uslug bankowych adresowanych do klienta
indywidualnego (na przykladzie kredyt bank s.a.).Wplyw polityki rozwoju powiatu strzelecko-drezdenckiego
w wojewodztwie lubuskim na rozwoj turystyki.Rozwiazania ekologistyczne w gospodarce odpadami na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Storskrubb- eva. - civil procedure and eu law : a policy area
uncovered .Obowiazek pracodawcy informowania pracownikow o sytuacji zakladu pracy.System zarzadzania
jakoscia w ochronie zdrowia- wymagania wedlug normy iso 9001 : 2008 i wedlug akredytacji cmj na
przykladzie szpitala rejonowego im. Dr jozefa rostka w raciborzu..Samorzad terytorialny w ii
rzeczypospolitej..Mozliwosc ograniczania ryzyka kredytowego (na przykladzie ukrsocbanku s.a.).Badania do
pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Rola dochodow wlasnych w ksztaltowaniu
samodzielnosci finansowej jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lutomiersk.Strategie
marketingowe na przykladzie dzialalnosci zph vega.Zakladanie i prowadzenie malej dzialalnosci gospodarczej
na podstawie firmy meliorant.Wplyw oceny pracowniczej na motywacje pracownikow na przykladzie
eurobanku w kluczborku.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi na podstawie organizacji x.Wynagrodzenie jako element systemu motywacyjnego w
przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa pkp energetyka s.a..Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. modelowanie preferencji a ryzyko ’09 : praca zbiorowa .Ocena realizacji zadan powiatowego urzedu pracy w
namyslowie zwiazanych z wdrozeniem programow rynku pracy wspolfinansowanych ze srodkow unii
europejskiej.Badania marketingowe w sektorze b2b.Zastosowanie przepisow kodeksu cywilnego do
odpowiedzialnosci materialnej pracownika.Zagadnienia prawno- administracyjne uzyskania statusu
repatrianta w ujeciu ewolucyjnym.Ksztaltowanie wizerunku przedsiebiorstwa w programach
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lojalnosciowych..Funkcjonowanie- monitorowanie i ciagle doskonalenie wdrozonego systemu jakosci w
przedsiebiorstwie motoryzacyjnym berger sp z o.o..Rola nadzoru korporacyjnego i jego wplyw na
funkcjonowanie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej we francuskim
postepowaniu cywilnym.Wlasnosc intelektualna jako zrodlo konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Gianelliandrea. - papieze a wojna : od pierwszego swiatowego konfliktu do ataku na irak .Ocena dzialalnosci
kredytowej nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w zakresie udzielania kredytow
preferencyjnych na dzialalnosc rolnicza.Kultura organizacyjna jako determinant wspolpracy miedzy
pracownikami.Koncepcje roli zawodowej dyrektora a pozadany styl kierowania nia w opinii
nauczycieli.Szkolenie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi.Organizacja wirtualna jako nowe
wyzwaniew zarzadzaniu firma na przykladzie sklepu internetowego merlin.Mozliwosc utworzenia
przedsiebiorstwa w branzy gastronomicznej w wojewodztwie podkarpackim.Sadowa kontrola administracji
w sprawach pracowniczych sluzb mundurowych na przykladzie funkcjonariuszy policji.System motywacyjny
pracownikow na przykladzie domu dziecka im. Sw. Maksymiliana marii kolbego w wojslawicach.Lokalizacja
jako czynnik rozwoju centrow logistycznych (na przykladzie gminy strykow).Nielegalne przerywanie ciazy jako
przyczyny odpowiedzialnosci karnej.Platna protekcja.Ocena efektywnosci inwestowania w akcje za pomoca
najpopularniejszych formacji swiec japonskich.Realizacja zasady partnerstwa w programowaniu rozwoju
regionalnego.Przedsiewziecia w cementowii gwarantujace czystsza produkcje.Ocena wykorzystania funduszy
unii europejskiej przeznaczonych na realizacje zadan gminy klobuck w latach 2002-2007..Reklama praca
magisterska.Zaopatrzenie w wode jako zadanie wlasne gmin..Wspolczesny rynek muzyki folkowej w
polsce..Rola sekurytyzacji w finansowaniu dzialalnosci bankowej.Zasoby niematerialne jako element
doskonalenia procesu jakosci w firmie motoryzacyjnej.Wspolpraca samorzadow lokalnych w pozyskiwaniu
srodkow unijnych na przykladzie zwiazku gmin dorzecza wisloki..Znaczenie koncepcji spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu dla przedsiebiorstw branzy energetycznej na przykladzie enion s.a..Kryzys
organizacji narodow zjednoczonych.Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych kredytem hipotecznym na
podstawie banku pko bp.Rekrutacja i selekcja - aspekt miedzynarodowy.Analiza ekonomiczno-finansowa
przedsieniorstwa roskar.System motywowania pracownikow na przykladzie wybranej jednostki wojska
polskiego w wojewodztwie opolskim.Franchising.Analiza finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji
finansowej na przykladzie spolki eko holding s.a..Charakter prawny umowy o rodzicielstwo zastepcze .praca
licencjacka budzet gminy .Ile kosztuje praca magisterska.Prawo konstytucyjne.Management challenge:
communication and job satisfaction.praca licencjacka budzet gminy .Poprawa jakosci uslug administracji
publicznej na wybranych przykladach.Prace licencjackie rachunkowosc.Kierunki rozwoju osobistego konta
oszczednosciowo-rozliczeniowego na przykladzie oddzialu banku pko bp s.a. w pabianicach.Uproszczona
egzekucja z nieruchomosci w polskim postepowaniu egzekucyjnym.Artysta sadowy.Marka w zderzeniu z
podrobkami i produktami podobnymi.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2009 .Marketing i dystrybucja
w internecie na przykladzie sklepu komputerowego komputronik.pl.Koncepcja dzialalnosci marketingowej w
internecie na przykladzie przedsiebiorstwa kris.Rola szkolen w doskonaleniu pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa x.System szkolen i ich na rozwoj zawodowy pracownikow na przykladzie firmy
x.Zintegrowany marketing bezposredni - dobor form oraz projekt kampanii oddzialywania na rynek.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Odwolanie w postepowaniu
podatkowym.Kierowanie gmina pajeczno przez przedstawicieli samorzadu lokalnego w kontekscie realizacji
budzetu w latach 1994-2004.Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny podatnika za jego zobowiazania..Budzet
zadaniowy - innowacyjne narzedzie zarzadzania w samorzadach..Management challenge: turnover as a
result of commitment and reward system.Wplyw konfliktow na prace nauczycieli czestochowskich szkol
ponadgimnazjalnych.Nowoczesne rusztowania budowlane i ich ocena ekonomiczna praca inzynierska
budownictwo.Banki spoldzielcze w kredytowaniu malych i srednich przesiebiorstw.Inwestycje rzeczowe jako
determinata utrzymania i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa na rynku.Analiza procesu
prania pieniedzy oraz systemu przeciwdzialaniatemu procederowi..Duda- katarzyna. - amortyzacja i srodki
trwale w firmie : przyklady- operacje- ksiegowania : srodki trwale -.Ograniczenia swobody przeplywu osob w
unii europejskiej ze wzgledow porzadku i bezpieczenstwa publicznego.Procedury rozstrzygania sporow w
prawie ochrony konkurencji.Armstrong- michael (1928- ) - wartosciowanie stanowisk pracy : przestrzeganie
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zasady rownej placy w praktyce .Malajny- ryszard mariusz (1953- ). Red. - konstytucjonalizm a doktryny
polityczno-prawne : najnowsze kierunki badan .praca licencjacka budzet gminy .Spory o wlasciwosc miedzy
organami administracji publicznej.System motywowania pracownikow na przykladzie wybranej jednostki
wojska polskiego w wojewodztwie opolskim.Wplyw nakladow na badania i rozwoj na wzrost
gospodarczy..Zbiorowa reprezentacja zbiorowych interesow pracownikow.Dzialania stabilizacyjne nadzoru
bankowego w polsce..Kontrola jakosci edukacji. Rola dyrektorow szkol.Ocena zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa z punktu widzenia banku komercyjnego.Klauzule abuzywne w umowach z
konsumentem.Rola kompetencji pracowniczych w realizacji polityki personalnej organizacji na przykladzie
przedsiebiorstwa sita czestochowa.Pozaprocesowa kontrola i utrwalanie rozmow.An application of the expert
system in the credit scoring evaluation process management.Bankowe wzorce umowne w stosunkach
konsumenckich.Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw reklamy
na rozpoznawalnosc przez mlodych ludzi firmy spolem pss jednosc w czestochowie.Rownosc kobiet i
mezczyzn w europejskim prawie pracy.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie dyscyplinarne w
pragmatykach sluzbowych.Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia na przykladzie firmy petro remont sp.
Z o.o. W latach 2005-2007.Wykorzystanie systemow informatycznych w zakladzie produkcyjno uslugowym
chemeks sp. Z o.o..Inwestycje w gminie konopiska realizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych w latach
2005-2010.Przyszlosciowe perspektywy wprowadzania euro do polski.Ochrona funkcjonariusza publicznego
w panstwie obywatelskim.Public relations jako narzedzie promocji firmy pge giek s.a. oddzial kwb
belchatow.Ostrowska- anna - system prawnofinansowy powiatow a decentralizacja finansow publicznych
.Status sadownictwa pracy..Koncepcja open innovation jako element podejscia systemowego/
przestrzennego do dzialalnosci innowacyjnej przedsiebiorstw..Zarzadzanie i obrot nieruchomosciami na
przykladzie administracji nr 1 pabianickiej spoldzielni mieszkaniowej.Specjalne strefy ekonomiczne jako
forma pomocy publicznej..Motywacyjne aspekty pracy w szkole integracyjnej na przykladzie szkoly
podstawowej z oddzialami integracyjnymi nr 17 w czestochowie.Wykorzystanie funduszy unijnych w ramach
zintegrowanego programu rozwoju regionalnego w wojewodztwie slaskim na wybranych
przykladach.Spoleczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania malych firm rodzinnych.Strategiczny rozwoj
firmy (na przykladzie ceramiki paradyz- sp. Z o. O.).Budzet gminy narzedziem budowy strategii rozwoju na
podstawie gminy janow w latach 2009-2011.Wplyw telework na zarzadzanie zasobami ludzkimi na
przykladzie techtra nederland b.v..Konkurencja na rynku otwartych funduszy emerytalnych.Turystyka
rowerowa na opolszczyznie - stan i wyzwania..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
firmy fabryka okien majewski sp. Z o.o..Materialne i pozamaterialne czynniki motywacji w telekomunikacji
polskiej.Problematyka rozliczania podatku od towarow i uslug w zakresie transakcji srodkow transportu po
wstapieniu do unii europejskiej.System motywacyjny jako element zarzadzania i jego znaczenie w
skutecznym realizowaniu zadan przedsiebiorstwa na przykladzie stowarzyszenia inicjatywa.Przedmiot
opodatkowania w podatku od nieruchomosci..Aktywnosc inwestycji na przykladzie inwestycji w
przedsiebiorstwie..Mierniki zarzadzania wartoscia przedsiebiorstwa.Rozwoj specjalnych stref ekonomicznych
w polsce na przykladzie regionu lodzkiego..Gadzety reklamowe - analiza porownawcza ofert wybranych
dystrybutorow.Stan silnego wzburzenia jako prawna i psychologiczna podstawa wymiaru kary..praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwie x
dzialajacym na rynku miedzynarodowym.Zmiana stosunkow pracy we wspolczesnej japonii.Organizacja
dystrybucji towarow w ramach sieci sklepow wielopowierzchniowych.Zastosowanie baz danych w
hotelarstwie.Logistyka miejska jako zbior rozwiazan usprawniajacych funkcjonowanie transportu
drogowego.Zwyczajne srodki odwolawcze od wyrokow w prawie karnym polskim i niemieckim.Zalety i wady
odpowiedniego stosowania konstrukcji pelnomocnictwa (art.103 kc i nast.) W przypadku czynnosci prawnych
dokonanych bez wlasciwej reprezentacji osoby prawnej (art.39 kc).Analiza rynku uslug bankowych na
przykladzie ing banku slaskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie malym przedsiebiorstwem
na przykladzie firmy p.p.h.u. sumak.praca licencjacka budzet gminy .Bunikowski- dawid (1980- ). Red. pluralizm prawny : tradycja- transformacje- wyzwania .Ksztaltowanie pozytywnego wizerunku firmy jako
sposob zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku (na przykladzie piano cafe.Postep technicznoorganizacyjny w logistyce.Prawo do nauki jako prawo socjalne.Proces produkcyjny i analiza jakosci w procesie
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wytwarzania przyczep ciezarowych na przykladzie fabryki przyczep niewiadow sp.zo.o..Umorzenie
postepowania karnego z powodu niepoczytalnosci sprawcy w chwili czynu zabronionego.Bezrobocie w
wojewodztwie opolskim ze szczegolnym uwzglednieniem tego problemu w powiecie prudnickim w latach
2000-2010.Analiza finansowa w kierowaniu jednostka budzetowa na przykladzie szpitala wojewodzkiego w
opolu..Sprawozdanie zarzadu jako element nowoczesnego raportu biznesowego.praca licencjacka budzet
gminy .Czynniki naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do wojewodztwa podlaskiego w latach
2007-2012 .Projekt hydro-izolacji basenu kapielowego o powierzchni wody 50x20 m. Praca inzynierska
budownictwo.System elektronicznego zarzadzania prokuratura.praca licencjacka budzet gminy .Pomiedzy
europa a azja- czyli intelektualne poszukiwania dziewietnastowiecznej inteligencji rosyjskiej.Konstytucyjne
podstawy bezpieczenstwa panstwa.Pojecie samowoli budowlanej i jej uzdrowienie w polskim prawie
administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Planowanie scenariuszowe jako metoda wspomagajaca
wybor strategii przedsiebiorstwa.Systemy zarzadzania parametrow qos..Francuscy socjalisci utopijni
poczatku xix w..Formy sprawcze deliktu iniuria w prawie rzymskim.Rola i pozycja monarchy w sejmie
rzeczypospolitej - jako stanu sejmujacego oraz jego udzial w procesie legislacyjnym od drugiej polowy xv
wieku do drugiej polowy xvii wieku.Programy lojalnosciowe jako narzedzie budowania przywiazania
klientow do firmy na przykladzie programu vitay pkn orlen.Rozwoj gminy a zarzadzanie budzetem na
przykladzie miasta dabrowy gorniczej.Wielofunkcyjny rozwoj wsi jako instrument przeciwdzialania
bezrobociu.Doweloper na rynku nieruchomosci.Przeslanki rozwoju i przejawy wdrazania koncepcji
zarzadzania lancuchem dostaw w polsce..Cala-wacinkiewicz- ewelina. Red. - poland in the european context
: selected legal- economic and political aspects .Istota i zadania kapitalu zakladowego w spolce z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Wspomaganie gospodarki magazynowej poprzez systemy informatyczne i
nowoczesne technologie na przykladzie firmy tradis.Ochrona interesow podatnika przed skutkami wadliwych
decyzji ostatecznych w postepowaniu podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Kontrowersje w
reklamie.Wplyw marketingu personalnego na ksztaltowanie wizerunku firmy..zrodla finansowania inwestycji
proekologicznych w gminie zgierz.Wplyw integracji z unia europejska na poziom bezrobocia w powiecie
strzeleckim..Instrumenty ograniczania ryzyka w kredytowaniu przedsiebiorstw..Obrot akcjami na rynku
regulowanym.Prawo do sadu jako konstytucyjna gwarancja ochrony wolnosci i praw czlowieka.Porownawcza
analiza finansowa vistula group s.a. i grupy lpp s.a..Zmiany organizacyjne contract consulting.Zarzadzanie
rentownoscia w jutrzence.Przedsiebiorczosc lokalna a przedsiebiorczosc administracyjna.Miedzynarodowe
malzenstwa w ue.Przyjecie i odrzucenie spadku.Zarzadzanie projektem na przykladzie majowki tatrzanskiej i
tatrzanskich wici.Adaptacyjne strony www wykorzystujace techniki web mining.Prace
zaliczeniowe.Najwazniejsze wyznaczniki skutecznego komunikowania sie i negocjowania na podstawie
stanowiska specjalisty windykatora.Przebieg postepowania kasacyjnego w procesie cywilnym.Pisanie prac
magisterskich szczecin.Nowoczesne instrumenty kreowania wizerunku marki wykorzystywane przez polskie
banki na przykladzie multibanku.Organizacyjne aspekty funkcjonowania logistyki w przedsiebiorstwie wybrane sfery.praca licencjacka budzet gminy .Wlasciwosc miejscowa sadu w procesie.Weryfikacja
przydatnosci zawodowej pracownikow na przykladzie banku pko s.a. w opocznie.Rola szkolen w rozwoju
kompetencji pracowniczych na przykladzie herz armatura i systemy grzewcze sp.z o.o..Finansowanie
marketingu a publicznosc w teatrze muzycznym w lodzi w latach 2007-2010.Rola analizy ekonomicznofinansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie grupa kolastyna s.a..System ocen pracowniczych
jako element systemu motywacyjnego na przykladzie urzedu gminy klucze.Wplyw technologii
multimedialnych na proces nauczania..Public relations jako narzedzie tworzenia wizerunku przedsiebiorstwa
na przykladzie rafinerii jaslo s.a..Sytuacje kryzysowe jako zrodlo rozwoju firmy w swietle analizy
przypadkow.Zmiany w wielkosci i strukturze podatku dochodowego od osob fizycznych w latach 2008-2011
na przykladzie urzedu skarbowego w lublincu..Organizacja bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach
azotowych kedzierzyn s.a..Rola planowania rozwoju gmin w procesie pozyskiwania funduszy pomocowych w
unii europejskiej.Zakres zastrzezen patentowych w europejskich systemach prawnych.Polityka spojnosci ue i
fundusze europejskie.Przegrani transformacji - psychospoleczna analiza przemian spolecznych po 1989
roku.Polityka podatkowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy moszczenica.Praca licencjacka
marketing.praca licencjacka budzet gminy .Konkurencyjnosc technologiczna jako przedmiot strategicznego
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zarzadzania rozwojem regionalnym..Style kierowania jako element budowania relacji miedzyludzkich w
organizacji.Rozrachunki miedzybankowe na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego
s.a..Postepowanie w sprawach o ustalenie ojcostwa.Zarzadzanie projektem i marka na przykladzie
krakowskiego biura festiwalowego..Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego w polsce na
przykladzie gminy jordanow w latach 2007-2011..Vat - harmonizacja polskiego prawa podatkowego do prawa
unii europejskiej.zrodla finansowania inwestycji na wybranych przykladach msp.Wybrane aspekty
zarzadzania nieruchomosciami gminy czestochowa w latach 209-2011.Uprawnienie do dywidendy w spolce z
ogranicznona odpowiedzialnoscia.Outsourcing robot budowlanych i produkcji pomocniczej na podstawie
badan w oddziale opole przedsiebiorstwa z.t.b. --polbau sp. Z o.o..Zarzadzanie turystyka w gminie soleczdroj.Wieloczynnikowa motywacja pracownicza jako element zarzadzania personelem.Instytucja splaty z
gospodarstwa rolnego.Sprzeciw skarbu panstwa jako instrument ochrony interesu publicznego wzgledem
spolek kapitalowych na gruncie ustawy o szczegolnych uprawnieniach ministra skarbu panstwa.Kopycinskadanuta. Red. - wybory podmiotow decyzyjnych w warunkach globalizacji : praca zbiorowa
.Odpowiedzialnosc spolki dominujacej wzgledem spolki zaleznej oraz jej wierzycieli w strukturach
holdingowych.Proces podzialu zysku netto w spolkach kapitalowych.Postulat szybkosci postepowania
cywilnego.Rekrutacja pracownikow jako jedno z zadan zarzadzania zasobami ludzkimi w samorzadzie na
przykladzie urzedu gminy gomunice.Przedsiebiorczosc i jej znaczenie w gospodarce.Analiza funkcjonowania
instytucji kultury na przykladzie um bialystok.Wina i strona podmiotowa w prawie konkurencji.Analiza i
ocena budzetu gminy na przykladzie gminy burzenin w latach 2006-2010.Wplyw zasady autonomii woli i
zasady ochrony zaufania na model umowy obligacyjnej.Wykorzystanie instrumentow pochodnych w
transakcjach zabezpieczajacych polskich przedsiebiorstw..Marketing relacji w uslugach szkolen z
samoobrony.Zarzadzanie ryzykiem plynnosci w banku spoldzielczym w myszkowie w latach 20052009.Pawlowski- bartosz. Red. - prawo europejskie w pracach parlamentarnych : przewodnik poselski
.Internet jako jedno z narzedzi marketingu produktow turystycznych opolszczyzny..Zarzadzanie klubem
sportowym na przykladzie sekcji koszykowki stali stalowa wola.Marketing wewnetrzny w banku.Logistyka
zaopatrzenia na przykladzie firmy malow sp. Z o.o.”.Analiza efektywnosci funkcjonowania instytucji
finansowo-kredytowej na przykladzie skok stefczyka.System wspomagania finansowego dla zakladu pracy
chronionej - istota i znaczenie.Wykorzystanie promocji - mix w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa
na przykladzie polifarb-lodz sp. Z o.o..Reklama w internecie w swietle badan wlasnych w branzy
oswietleniowej.Realizacja wybranych projektow pokl przez starostwo powiatowe w brzegu w latach 20082009.Fundusze venture capital jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Rozwoj
systemu edukacji na poziomie szkolnictwa wyzszego w polityce unii europejskiej.Heiduk- günter. Red. - the
role of openness in china’s post-crisis growth strategy : implications for the eu .praca licencjacka budzet
gminy .Problematyka przestepczosci powrotnej na gruncie prawa karnego w polsce..Lokalizacyjne aspekty
rozwoju centrow logistycznych w regionie lodzkim.Rola kredytow w dzialalnosci banku komercyjnego na
przykladzie ing banku slaskiego s.a..Rola podatku od wartosci dodanej w finansowaniu budzetu polski i unii
europejskiej na przestrzeni lat 2005-2010.Prace magisterskie z turystyki.Projekt salonu meblowego z sala
sprzedazy i zapleczem socjalnym praca inzynierska budownictwo.Wplyw polityki amortyzacyjnej
przedsiebiorstwa na wynik finansowy..praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie efektywnosci systemu
mikro-logistycznego przedsiebiorstwa stykmat..Stelmach- jerzy (1954- ). Red. - krakauer-augsburger
rechtsstudien : die rolle des rechts in der zeit der wirschaftlichen krise .Specyfika procesow transportowych
w handlu zagranicznym.Zalety i wady odpowiedniego stosowania konstrukcji pelnomocnictwa (art.103 kc i
nast.) W przypadku czynnosci prawnych dokonanych bez wlasciwej reprezentacji osoby prawnej (art.39
kc).Znaczenie biznes planu w procesie rozwoju przedsiebiorczosci na przykladzie zakladu auto-prfekt.Prawne
aspekty funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.Oszustwo asekuracyjne i pozorowanie wypadku
ubezpieczeniowego na tle polskiego rynku ubezpieczen.Krytyka systemow ubezpieczen spolecznych..Pisanie
pracy dyplomowej.Czynniki ksztaltujace efektywnosc rynkowa banku..Dochody i wydatki budzetu
samorzadowego na przykladzie gminy pabianice w latach 2009 - 2011.Identyfikacja czynnikow
odpowiadajacych za jakosc blach grubych..praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka finansowa
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olszewo-borki w latach 2006-2008.Formy zwalczania
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bezrobocia na przykladzie powiatowego urzedu pracy w prudniku.Zasady przyznawania i rozliczania pomocy
publicznej dla przedsiebiorcow pochodzacej ze srodkow krajowych i z funduszy europejskich w okresie
programowania 2007-2013.Proces planowania i jego wplyw na podejmowanie decyzji zwiazanych z
kierowaniem w jednostce budzetowej.Rola programow lojalnosciowych w umacnianiu pozycji
przedsiebiorstw na rynku..Znaczenie procesu szkolenia funkcjonariuszy sluzby wieziennej na przykladzie
zakladu karnego numer 1 w strzelcach opolskich.Ksztaltowanie wizerunku organizacji pozarzadowych na
przykladzie fundacji dla uniwersytetu jagiellonskiego.Zarzadzanie prywatna instytucja kultury na przykladzie
studia teatru- muzyki i tanca elzbiety armatys..Pomiar i ocena plynnosci finansowej na przykladzie wolczanka
s.a..Rola onz i nato w systemie bezpieczenstwa wspolczesnego swiata.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw kryzysu na wysokosc dochodow z podatkow posrednich w polsce.Pisanie prac ogloszenia.Zarzadzanie
nieruchomosciami na przykladzie nieruchomosci w blachowni w okresie 2007-2010.Bezrobocie w polsce ze
szczegolnym uwzglednieniem bezrobocia wsrod mlodziezy.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kryzysu
finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych branzy przemyslu spozywczego. Analiza
ekonomiczna..Marketingowe strategie zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa zugil s.a.Turcja w ofercie
polskich biur podrozy - ocena jakosci produktu turystycznego.Budowanie scenariuszy w projektach foresightu
technologicznego..Efektywnosc wykorzystania zasobow przez jednostki badawczo - rozwojowe..Chudakmariusz - lokalizacja przedsiebiorstw a miejscowe planowanie przestrzenne : studium przypadku miasta
lesz.Ceny transferowe i podatki w obrocie miedzynarodowym aktywami i uslugami niematerialnymi.Teczkejanusz. Red. - bussines [!] In a colaborative world .Odnawialne zrodla energii.Status prawny i dzialalnosc
zbrojna armii krajowej z perspektywy miedzynarodowego prawa humanitarnego.Czyyniki warunkujace
rozwoj przedsiebiorczosci na przykladzie gminy drzewica.Prace licencjackie.Interpretacje prawa
podatkowego w sprawach indywidualnych jako swoista forma dzialania administracji.Aktywnosc zawodowa
kobiet na rynku pracy w polsce po 2004 roku.Napisze prace magisterska.Istota i znaczenie kredytu
hipotecznego w dzialalnosci kredytowej banku.Rozwoj strategii sieci franchisingowej a pozyskiwanie
srodkow pomocowych z unii europejskiej.Motywowanie pracownikow w urzedzie miasta x..Przeslanki i tryb
dokonywania zwolnien grupowych.Ryzyko w zarzadzaniu projektami na przykladzie firmy x.Srodki
zabezpieczajace w polskim prawie karnym .Fundusze strukturalne unii europejskiej w finansowaniu malych i
srednich przedsiebiorstw.Budzet gminy mstow w latach 2003-2010.Prognozowanie sprzedazy z
wykorzystaniem modeli adaptacyjnych..praca licencjacka budzet gminy .Konspekt pracy
licencjackiej.Schemat pracy licencjackiej.Korupcja w polskim prawie karnym- zagadnienia wybrane.Projekt
kamienicy uslugowo-mieszkalnej w zabudowie plombowej w wybranym miescie praca inzynierska
budownictwo.Rola budzetowania w zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwem.Ocena zagrozenia bezpieczenstwa
panstwa w aspekcie elektrowni jadrowych rozmieszczonych w poblizu granic rp.praca licencjacka budzet
gminy .Wykladnia wielojezycznego prawa unii europejskiej- od tworzenia do stosowania prawa.Rola
dzialalnosci szkoleniowej w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie
mittal steel poland s.a. oddzial w dabrowie gorniczej.Procesy zwalniania pracownikow.Licencja internetowa.
Zbiorowe zarzadzanie prawami autorskimi w sieci a unijne prawo konkurencji.Rzecz o przepadku w kodeksie
karnym.Wykorzystanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy nowy sacz.Uprawnienia organu
drugiej instancji w postepowaniu odwolawczym..Zarzadzanie jednostkami samorzadu terytorialnego na
przykladzie miasta i gminy przedborz.Ryzyko w dzialalnosci firmy budowlanej. Praca inzynierska
budownictwo.Dzialalnosc szkoleniowa elementem funkcji personalnej firmy.Praca zespolowa jako forma
motywacji.Aktywnosc zawodowa kobiet w polsce w latach 2000-2009.Zasady polityki kadrowo-finansowej w
publicznych szkolach wyzszych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Kontrola dzialalnosci
gospodarczej w polsce.Strategia przedsiebiorstw turystycznych na przykladzie wybranych firm.Analiza
dzialalnosci parkow etnograficznych- bedacych atrakcja turystyczna regionow- na przykladzie: muzeum wsi
kieleckiej w tokarni i muzeum wsi radomskiej w radomiu..Ocena jakosci obslugi pasazerow w porcie
lotniczym na przykladzie miedzynarodowego portu lotniczego im. Jana pawla ii krakow – balice.praca
licencjacka budzet gminy .Gospodarka majatkiem trwalym na przykladzie przedsiebiorstwa agromet pilmet
sp. Z o.o. w brzegu..Pisanie prac na zlecenie.praca licencjacka budzet gminy .Ewidencja kosztow w ksiegach
rachunkowych banku na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie.praca licencjacka budzet
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gminy .Wygasanie zobowiazan w polskim systemie podatkowym na przykladzie urzedu skarbowego lodzpolesie.Micherda- bronislaw (1945- ). Red. - teoria rachunkowosci a jej wspolczesne regulacje
.Przysposobienie w prawie polskim.Marketing organizacji widowiska sportowego na przykladzie wkret-metdomex azs czestochowa.Dzialalnosc promocyjna na przykladzie banku pekao s.a..Wplyw obywateli na
funkcjonowanie aparatu panstwowego w polsce..Zarzadzanie logistyczne w gospodarowaniu infrastruktura
transportowa miasta skierniewice.Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomosci na przykladzie gminy
poczesna.Struktura holdingowa - transfer srodkow pomiedzy podmiotami powiazanymi.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie nieruchomoscia biurowa na przykladzie
biurowego centrum biznesu w lodzi.Budzilo- krzysztof. Red. - ksiega xxv-lecia trybunalu konstytucyjnego :
ewolucja funkcji i zadan trybunalu konstytucyjn.Jakosc uslug swiadczonych przez urzedy administracji
publicznej na przykladzie jednego z urzedow.Spoleczno - prawna sytuacja kobiet w polsce na tle idei
feministycznej..Seminarium v roku - historia prawa polskiego.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow
budowlanych.Zarzadzanie malym przedsiebiorstwem na przykladzie nowo podejmowanej dzialalnosci
gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw na satysfakcje klientow poprzez odpowiednie
motywowanie pracownikow dzialu handlowego..Zadania gmin w zakresie pomocy spolecznej realizowane
przy pomocy osrodkow pomocy spolecznej.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji dla analizy
wskaznikowej na przykladzie gminnej spoldzielni sch w latach 2005 - 2009..Rekrutacja i selekcja jako sposoby
zaspkajania potrzeb zwiazanych z planowaniem zasobow ludzkich.Komputerowe systemy wspomagajace
zarzadzanie przedsiebiorstw na przykladzie systemu galileo..Strategia wprowadzania marki handlowej na
rynek - analiza kampanii marketingowej ptc era gsm.Odpowiedzialnosc kontraktowa w systemie generalnego
wykonawstwa.Rola awansu zawodowego nauczycieli oraz dyrektorow szkol podstawowych i przedszkoli w
kregu zmian polityczno - spolecznych w polsce.Zatrudnienie zolnierza w sluzbie wojskowej.Metody
zapobiegania i zwalczania prania pieniedzy w ustawodawstwie wspolnotowym i krajowym.Nieuczciwa
reklama w prawie polskim.Prace dyplomowe architektura.Rynek leasingu w polsce po 2000 roku - aspekt
teoretyczny i praktyczny.zrodla finansowania zadan gminnych na przykladzie gminy klobuck w latach 20082010.Otwarte fundusze emerytalne..Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji obszarow wiejskich na
przykladzie gminy olsztyn.Rola mediow w kreowaniu wizerunku partii politycznej na przykladzie platformy
obywatelskiej.Ubezpieczenie mieszkaniowe jako podstawowy produkt w ofercie ubezpieczen majatkowych
pzu s.a..Psychologia w reklamie telewizyjnej i jej oddzialywanie na odbiorce.Likwidacja i rozwiazanie spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Lokaty bankowe a fundusze inwestycyjne oferowane klientom
indywidualnym na przykladzie banku polska kasa opieki s.a..Znaczenie malych i srednich przedsiebiorstw w
gospodarce i szanse ich rozwoju.Pisanie pracy doktorskiej.Kompetencje pracownikow w zakresie negocjacji
handlowych (na przykladzie wielicar sp. Z o.o.).Proba zastosowania rachunku kosztow dzialan w procesie
bibliotecznym na przykladzie biblioteki uniwersytetu lodzkiego.Medialnosc imprez sportowych w swietle
badan bezposrednich.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane zrodla finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstwa x.Idea mediacji i jej realizacja w polskim prawie karnym.Ocena efektywnosci systemu
wynagrodzen na przykladzie firmy odziezowej z.Uwarunkowania rozwoju produkcji zywnosci wytwarzanej
metodami ekologicznymi w polsce.Przeglad zrodel finansowania przedsiebiorstw w sektorze
medialnym.Prace magisterskie tematy.Szwarc- dariusz. - ordynacja podatkowa a system ubezpieczen
spolecznych .Srodki komunikacji elektronicznej w kodeksie postepowania administracyjnego.Zarzadzanie
zmianami technicznymi w warunkach przykladowego przedsiebiorstwa przemyslowego..Teoria prawa
naturalnego johna finnisa - dobro wspolne w ujeciach finnisa oraz doktryny kosciola
katolickiego.Postepowanie z wyborem niezgodnym w hucie..Znaczenie logistyki zwrotnej we wspolczesnych
lancuchach dostaw.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji - problemy zarzadzania - na przykladzie
szkoly podstawowej w lubczycy krolewskiej.Wplyw turystyki uzdrowiskowej na kondycje psychofizyczna
czlowieka na przykladzie hoteltu spa fero lux w krakowie.Metody usprawniajace zarzadzanie logistyczne w
firmie pks czestochowa..Fragmentacja polityczna - wplyw na rozwoj i zarzadzanie rozwojem gmin
wojewodztwa lodzkiego.Fuchs- bernadetta. - prawo kartelowe a prawo prywatne miedzynarodowe .Ryzyka
bankowe ii filaru nowej umowy kapitalowej.Placa jako element systemu motywacji pracownikow na
przykladzie nauczycieli szkol podstawowych w sosnowcu.Rola zarzadzania zasobami ludzkimi w procesie
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ksztaltowania jakosci uslug medycznych szpitala- ocenianej z punktu widzenia pacjenta.Odpowiedzialnosc
konstytucyjna i polityczna rady ministrow.Analiza fundamentalna na przykladzie instytucji bankowej.praca
licencjacka budzet gminy .Obejscie prawa podatkowego.Specyfika dzialalnosci podmiotow leczniczych
bedacych przedsiebiorstwami w obszarze marketingu.Konsumpcja zbiorowa w miescie na przykladzie miasta
czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa a ocena zdolnosci
kredytowej..Postac w reklamie - analiza na podstawie modelu fcb..Konkurencyjnosc malych przedsiebiorstw
handlowych z supermarketami na rynku namyslowskim..Oskarzyciel posilkowy w polskim procesie
karnym.Rekrutacja i szkolenia personelu jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczta polska.Wykorzystanie instrumentow
marketingowych na rynku ubezpieczen mieszkaniowych (na przykladzie biura ubezpieczen –czeslaw
klocek).Zarzadzanie edukacja romow w polsce.Stelmach- jerzy (1954- ). Red. - analiza ekonomiczna w
zastosowaniach prawniczych .System szkolenia pracownikow jako instrument rozwoju personelu na
przykladzie firmy farmaceutycznej janssen - cilag.Skarga konstytucyjna jako gwarancja wolnosci i praw
konstytucyjnych..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projektach realizowanych przez powiatowy urzad pracy w
brzesku.Ocena wykorzystania internetu w dzialalnosci handlowo - uslugowej studia graficznego
skankolor.Fundusze strukturalne w samorzadach gminnych.Analiza funkcjonowania otwartych funduszy
emerytalnych w zreformowanym systemie ubezpieczen spolecznych.Grosse- tomasz grzegorz. Red. - miedzy
polityka a rynkiem : kryzys unii europejskiej w analizie ekonomistow i politologow .Nowoczesne rozwiazania
w logistyce miejskiej na wybranych przykladach miast polskich.Rekrutacja i selekcja jako przeslanki
racjonalnosci gospodarowania potencjalem ludzkim.Klient i jego obsluga w koncepcji marketingu na
przykladzie firmy imtronic.Budzet centralny w polsce w latach 2004-2007.Sprawozdania finansowe jako
podstawa oceny zdolnosci kontynuacji dzialania spolki indykpol..Praca licencjacka wstep.Gospodarka
finansowa gmin wiejskich.Praca licencjacka tematy.Tematy pracy licencjackiej.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku komercyjnego na przykladzie oddzialu banku pekao s.a. w lodzi.Uklad pracy
magisterskiej.Zarzadzanie informacjami we wspolczesnej organizacji.Neoliberalna mysl fryderyka augusta
von hayeka.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiebiorstwa x w latach 20082010..Zarzadzanie systemem dystrybucji towarow na przykladzie firmy tech-rol sp. Z o.o..Systemy motywacji
w instytucjach samorzadowych na przykladzie urzedu gminy w poczesnej i urzedzie gminy w
starczy.Kotowska- irena e. Red. - strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywnosci zawodowej kobiet w
polsce .Rola depozytow w pasywach polskich bankow komercyjnych.Otwarcie zwlok jako czynnosc
procesowa- kryminalistyczna i medyczno-sadowa.Wynagrodzenia jako element wydatkow sektora finansow
publicznych na przykladzie szkoly podstawowej nr 10 w gliwicach.Mintz- joel a. - fundamentals of municipal
finance .praca licencjacka budzet gminy .Metody i techniki kreatywnej rachunkowosci.Motywacyjne funkcje
szkolen i zarzadzania kariera.System informacyjny erp jako instrument koordynacji procesow
logistycznych.Wplyw struktury kapitalu na wartosc przedsiebiorstw.Prace magisterskie turystyka.Rola
centrum obslugi klientow w przedsiebiorstwie na przykladzie yves rocher.Badania wariograficzne w polskim
procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa ing banku slaskiego s. A. W latach 20082012..Motywowanie pracownikow na przykladzie zugil s.a. w wieluniu.Silne przywodztwo jako warunek
sukcesu organizacji.Czynniki zadowolenia z pracy. Z doswiadczen malych przedsiebiorstw handlowych w
zdunskiej woli..praca licencjacka budzet gminy .Procesy komunikacji wewnetrznej w organizacji.Logistyka
zwrotna w firmie x.Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Tendencja rozwojowa ubezpieczen
komunikacyjnych w polsce w latach 2000-2009.Koncepcja reorganizacji oferty tradycyjnych miejscowosci
uzdrowiskowych na przykladzie zegiestowa zdroju.Spor o etyke prawnicza w kontekscie relacji prawnika z
klientem.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena ryzyka kredytowego w dzialalnosci banku pko bp
s.a..Specyficzne determinanty stresu organizacyjnego w zawodzie strazaka..Centrum kultury - projekt
powolania nowej instytucji kultury. Marzenia a teoria zarzadzania..Umowa timershaingu.Wydatki majatkowe
samorzadu wojewodztwa lodzkiego w zakresie kultury w latach 2003 - 2006.Segmentacja uslugi klientow
indywidualnych bankow.Geneza konstytucji rosyjskiej 1906 r. I pierwsze lata jej praktycznego stosowania.
Studium historyczno-prawne.Rola instytucji publicznych i samorzadowych w rozwoju obszarow wiejskich na
przykladzie powiatu czestochowskiego.Podatkowe aspekty leasingu finansowego.Powodztwo o ustalenie
..

..
bezskutecznosci uznania ojcostwa.Outsourcing logistyczny na podstawie firmy prl group..Biznes plan jako
narzedzie planowania rozwoju przedsiebiorstwa.Postepowanie przyspieszone w aktualnym polskim procesie
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Wlasciowosc sadow pracy.Rola komunikacji interpersonalnej w
kierowaniu organizacja.praca licencjacka budzet gminy .Analiza funkcjonowania systemu podatkowego w
przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego sp.
Akcyjna w czestochowie w latach 2003-2007.Integracja systemu bankowego z ubezpieczeniowym w
polsce.Skala i struktura wsparcia funduszami strukturalnymi malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Reklama telewizyjna jako glowny instrument dzialan marketingowych firmy uslugowej na przykladzie
polkomtel s.a..Metody rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
radomsku.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza kredytow gotowkowych
na cele konsumpcyjne na przykladzie banku pko bp w lomzy.Rola oplacalnosci przedsiewziec deweloperskich
na polskim rynku mieszkaniowym.Wybrane formy finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Krzysztofekanna. Red. - finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw a spoleczna odpowiedzialnosc biznesu .Kisielnickijerzy - zarzadzanie projektami : ludzie- procedury- wyniki .Kredyt bankowy jako podstawowe zrodlo
finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .Przemoc
domowa i jej zwalczanie na przykladzie gminy strzelce opolskie.Zasady pisania pracy
licencjackiej.Wykorzystanie metody smed w optymalizacji przezbrojen maszyn i urzadzen..Nowakbartlomiej. - wewnetrzny rynek energii w unii europejskiej : studium porownawcze na podstawie sektorow
ener.praca licencjacka budzet gminy .Kierunki wykorzystania sprawozdawczosci finansowej w
przedsiebiorstwie.Socjologia prace magisterskie.Charakterystyka i znaczenie wschodnich granic polski dla
bezpieczenstwa narodowego rp oraz bezpieczenstwa unii europejskiej.Bilans spolki kapitalowej - zasady
sporzadzania i analiza w dlugim okresie.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie upominawcze w
polskim procesie cywilnym.Strategia rozwoju zasobow ludzkich w przedsiebiorstwie.Tematy prac
magisterskich resocjalizacja.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa adpol sp.j..Analiza zrodel finansowania
samorzadu lokalnego na przykladzie gminy cieladz.Wspolczesne przestepstwa wykorzystujace siec internet
.Obsluga bankowa msp w absorpcji funduszy strukturalnych.Polski trybunal konstytucyjny na tle sadow
konstytucyjnych w europie srodkowo – wschodniej – funkcje i kompetencje..Integracja rynkow kapitalowych
na swiecie.Opodatkowanie przekazania i zuzycia towarow i uslug na cele reklamowe i
reprezentacji.Konstrukcja praw pacjenta oraz roszczen cywilnoprawnych w przypadku naruszenia praw i dobr
osobistych pacjenta.Pisanie prac magisterskich opinie.Leasing a kredyt jako zrodlo finansowania dzialalnosci
gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw.Rostowska- teresa (1947- ). Red. - psychospoleczne aspekty
zycia rodzinnego .Motywowanie kadry kierowniczej na przykladzie tesco polska sp. Z o.o..praca licencjacka
budzet gminy .Tytuly prac magisterskich.Struktura organow spolki europejskiej.Analiza finansowa w
przedsiebiorstwie na przykladzie kopalni soli klodawa s.a. w klodawie.praca licencjacka budzet gminy
.Znaczenie plynnosci finansowej w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa na przykladzie animex - zaklady
drobiarskie s.a. w opolu..Ochrona dobr osobistych a wolnosc prasy.praca licencjacka budzet gminy .Prace
magisterskie z administracji.Egzekucja z wynagrodzenia za prace.praca licencjacka budzet gminy
.Rachunkowosc bilansowa a rachunkowosc podatkowa - problemy ewidencyjne na przykladzie firmy
prowadzacej dzialalnosc gospodarcza w formie spolki prawa handlowego.Ocena systuacji finansowej
spoldzielni mieszkaniowej dobrzec w kaliszu w latach 2007-2009.Finansowanie inwestycji w
nieruchomosciach w gminie kroczyce w latach 2005-2009.Rola informacji niefinansowej w zwiekszaniu
przejrzystosci raportow rocznych spolek gieldowych (na przykladzie wybranych spolek amerykanskich i
polskich).Pisanie prac na zlecenie.Ochrona wolnosci sumienia i wyznania w zawodzie lekarza.Metody
szacowania dochodu przerzuconego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie powiatowego urzedu
pracy w przasnyszu z uwzglednieniem systemu informatycznego puls.Kwestia odtworzenia panstwowosci
polskiej w okresie i wojny swiatowej oraz utrzymania suwerennosci ii rzeczpospolitej w dobie miedzywojnia
na tle wydarzen na scenie miedzynarodowej..Mozliwosci i ograniczenia w zakresie standaryzacji dzialan
zwiazanych z obsluga klienta (na przykladzie tp sa oddzial w krakowie)..Pozycja prawno - ustrojowa prezesa
najwyzszej izby kontroli.Rozwoj i formy wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w polsce.Wplyw
podatku dochodowego od osob prawnych na wynik finansowy.Rachunek kosztow w jednostce badawczo ..
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rozwojowej na przykladzie imp i zs..Czy islam zagraza europie?.Polska w globalnym spoleczenstwie
informacyjnym i gospodarce elektronicznej.Fluktuacje i awanse w dziale markteingu - analiza i ocena na
przykladzie chem trans logistic - maczki bor sp.zo.o..Wplyw modelu wspoldzialania w zespole na
powstawanie efektu synergii..Interwencja sil koalicyjnych w iraku w swietle prawa
miedzynarodowego.Struktura i poziom uzdolnien w prognozowaniu kariery zawodowej.Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy lipsko.Motywacja pracownikow w pec spolka z o.o. Jako element zarzadzania.Przestepstwo znieslawienia w polskim kodeksie karnym z 1997
roku.Ochrona trwalosci stosunku pracy ze wzgledu na pelnione funkcje.Pietrzak- michal (1929- ). Red. francuska ustawa z 9 grudnia 1905 rolku o rozdziale kosciolow i panstwa z perspektywy stu la.praca
licencjacka budzet gminy .Metody indywidualnej identyfikacji zwlok zeszkieletowanych.Sprawozdanie
finansowe jako podstawowe zrodlo analizy finansowej w przedsiebiorstwie.Czynniki motywacyjne
materialne i pozamaterialne na przykladzie firmy effector we wloszczowie.Kredyt hipoteczny jako produkt
banku komercyjnego na przykladzie nordea bank polska s.a..Struktura administracyjna i podzial kompetencji
komisji europejskiej..Porozumienia ograniczajace konkurencje na przykladzie osob wykonujacych zawody
regulowane. Orzecznictwo prezesa urzedu ochrony konkurencji i konsumentow.Zasadnosc kodeksowej
regulacji umowy franchisingu.Finansowanie inwestycji w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie miasta i gminy wozniki.Wynagrodzenie jako czynnik motywujacy pracownikow.Wybrane
problemy z zarzadzania produkcja z wykorzystaniem narzedzi informatycznych na wybranym
przykladzie..Funkcje budzetu gminy w polsce na podstawie gminy konskie w latach 2005-2009.Kredyt
hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci w polsce na przykladzie banku zachodniego
wbk.Odrzucenie pozwu.Praca dyplomowa wzor.Odpowiedzialnosc z tytulu popelnienia plagiatu na
uczelniach wyzszych .Panstwowe i spoleczne organy nadzoru nad warunkami pracy w polsce i w wybranych
krajach unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Trybunal konstytucyjny w polsce i jego
odpowiedniki w austrii i rosji.Problematyka prawa karnego procesowego w regulacji
konstytucyjnej.Polozenie prawne zwiazku gmin wyznaniowych zydowskich w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania instytyucji gminnych.Zarzadzanie terenami
zielonymi na przykladzie miasta lodzi.Hsieh- tony - dawaj innym szczescie : sciezka pasji- zysku i celu .Rynek
obligacji municypalnych w polsce..Formy zabezpieczen zwrotnosci kredytow bankowych.Systemy logiki
rozmytej jako element wspomagajacy podejmowanie decyzji.Konteksty prawne zasady pomocniczosci..Karty
platnicze jako oferta uslugi banku pko bp s.a..Analiza finansowa firmy hoop s.a..Internet jako kanal
dystrybucji produktow bankowych.Strategia produktu na przykladzie p.p.h. wytwarzanie artykulow z
tworzyw sztucznych i zabawkarstwo - danuta pawlowska.Predyspozycje kobiet do stanowisk menadzerskich
w przedsiebiorstwie na przykladach bialostockich firm.Granice umownego ksztaltowania prawa do
rozporzadzania przedmiotami stosunkow cywilnoprawnych.Zasady zatrudniania pracownikow urzedow gmin
w swietle nowej ustawy o pracownikach samorzadowych.Motywowanie pracownikow jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie sp zespolu szpitali pulmonologiczno-reumatologicznych z
siedziba w kup).Bezpieczenstwo kart platniczych w polsce w xxi w..Obciazenia podatkowe osob prawnych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Bonczak-kucharczyk- ewa - spoldzielnie mieszkaniowe : komentarz
.Preferencje mieszkaniowe uczestnikow rynku nieruchomosci w czestochowie.Zarzad majatkiem wspolnym
malzonkow.Analiza efektywnosci rozwiazan projektowych osuszania scian na przykladzie remontumodernizacji budynku uzytecznosci publicznej praca inzynierska budownictwo.Analiza zrodel finansowania
mikro i malych przedsiebiorstw w powiecie kutnowskim.Transport towarow niebezpiecznych koleja.praca
licencjacka budzet gminy .Leasing i kredyt bankowy - jako alternatywne formy finansowania
przedsiebiorstwa.Promowanie i strategia produktu w myszkowskiej fabryce naczyn emaliowanych swiatowit
s.a..Srodki unijne jako jedno ze zrodel finansowania wspolpracy transgranicznej na przykladzie cieszyna..Rola
i zadania organow nadzoru budowlanego w procesie inwestycyjnym..Efektywnosc polskiego rynku
kapitalowego w swietle wybranych anomalii kalendarzowych.Istota sponsoringu sportowego na przykladzie
stowarzyszenia pilki siatkowej politechniki czestochowskiej.Efekty wlaczenia polski do wspolnej polityki
handlowej unii europejskiej.Kreowanie wizerunku firmy na przykladzie berner polska sp. Z
o.o..Wykorzystywania nowoczesnych form komunikacji w funkcjonowaniu spolki akcyjnej..Oddzialywanie
..

..
reklamy spolecznej na odbiorcow.praca licencjacka budzet gminy .Formy demokracji bezposredniej w polsce
oraz wybranych panstwach europejskich..System podatkowy w polsce na tle rozwiazan swiatowych.Rola
lidera zespolu w zakresie wykorzystania kapitalu intelektualnego firmy.Rozprawa w procesie cywilnym przed
sadem i instancji.Przestepczosc zorganizowana - wybrane problemy scigania i karania.Materialny nadzor
budowlany nad samowola budowlana.Analiza wartosci spolki tvn s.a. w latach 2008-2011 z wykorzystaniem
wskaznika sharpa.Postepowanie w przedmiocie udzielenia zamowienia publicznego w swietle ustawy: prawo
zamowien publicznych na tle prawa wspolnotowego i postanowien porozumienia w sprawie zamowien
rzadowych swiatowej organizacji handlu.Promowanie malej firmy handlowej na lokalnym rynku na
przykladzie firmy pekra..praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie restrukturyzacji jako elementu
programu prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych na przykladzie zakladow chemicznych police
s.a..Przemiany w strukturze dochodowej i wydatkowej gminy aleksandrow lodzki w latach 2004-2011 na tle
procesow rozwoju przestrzennego.Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych i tendencji
liberalizacyjnych w prawie energetycznym.Reforma systemu emerytalno-rentowego ii filar..Wojewoda jako
organ wladzy administracji ogolnej..praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesne media reklamowe jako
narzedzia walki o konsumentow.Planowanie zatrudnienia na przykladzie fundacji dla domu pomocy
spolecznej dzieci gleboko uposledzonych w krakowie.Wplyw wielkosci i polozenia otworow na oslabienie
stropu zelbetowego. Praca inzynierska budownictwo.Ryzyko na rynku nieruchomosci. Kryzys
amerykanski.Poczucie satysfakcji z pracy a zarzadzanie personelem.Pomoc w pisaniu pracy
inzynierskiej.Badanie przyczyn i skutkow wypadkow przy pracy na podstawie bot kwb belchatow
s.a..Wykorzystanie internetu jako nosnika reklam koncernu coca-cola.Dystrybucja w sektorze dobr
konsumpcyjnych.Skutki wykonania umownego prawa odstapienia.Zastosowanie metody porownania parami
w wycenie nieruchomosci na przykladzie wybranej nieruchomosci gruntowej.Konspekt pracy
licencjackiej.Metody pracy prywatnego detektywa na podstawie ustawy o uslugach detektywistycznych i
badan wlasnych.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Zarzadzanie jakoscia uslug w organizacji sektora
hotelarskiego..Rozwoj sieci hoteli sheraton w polsce.Franchising jako forma finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie placowki dominet bank s.a. w piotrkowie tybunalskim.Zastosowanie
systemow elektronicznych w gospodarce magazynowej.Budzet centralny w polsce w latach 20042007.Wydajnosc baz danych.Instrumenty polityki regionalnej unii europejskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Proces wdrazania strategii na przykladzie gminy zawadzkie..Wybrane przestepstwa przeciwko
rzeczypospolitej.Wykorzystanie bankowosci elektronicznej na przykladzie banku peko s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej - na przykladzie lodzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej.Wplyw otoczenia na wyniki edukacyjne osagane przez uczniow klas iv-v i vi
szkoly podstawowej.Znak towarowy i jego ochrona w internecie.Swiadectwa pracy.Polsko-rosyjska wymiana
gospodarcza w latach 1991-2007.Uwarunkowania podazy sily roboczej na rynku pracy na podstawie powiatu
krapkowickiego..Alternatywne metody rozwiazywania sporow w sprawach gospodarczych.Budzet jednostki
samorzadu terytorialnego jako odzwierciedlenie gospodarki finansowej na przykladzie gminy klucze w latach
2002 - 2006..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw dochodow z tytulu podatkow i oplat lokalnych na
dochody miasta czestochowy na przestrzeni lat 2004 - 2006.Zorientowanie na odbiorce w publicznych
instytucjach kultury na przykladzie oddzialu muzeum historycznego miasta krakowa w podziemiach rynku
glownego.Rola i znaczenie wplywu udzialu podatku dochodowego od osob prawnych na sytuacje finansowa
na przykladzie gminy dobrzen wielki..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie analizy due diligence w
procesach polaczen i przejec kapitalowych.Zarzadznie rozwojem lokalnym miasta tarnowskie gory..Praca
licencjacka kosmetologia.Konsekwencje podatkowe laczenia i podzialu spolek kapitalowych na gruncie
podatkow dochodowych ze szczegolnym uwzglednieniem regulacji unijnych.Prowadzenie zbiorowego
zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na zasadzie prowadzenia cudzych spraw bez
zlecenia.Wplyw harmonizacji i standaryzacji zasad rachunkowosci na sprawozdawczosc finansowa
przedsiebiorstw. Analiza na przykladzie hydrobudowy slask s.a..Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i
rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej .Budzet gminy mniow w
2011 roku.praca licencjacka budzet gminy .Innowacyjne produkty bankowe i ich promocja na przykladzie
banku pekao s.a..Sytuacja kobiet na rynku pracy w polsce na tle krajow unii europejskiej.Rozwoj lokalny na
..

..
przykladzie gminy przyrow w latach 2005-2009.Dzialalnosc gospodarcza stowarzyszen w polsce w swietle
doswiadczen stowarzyszenia rotunda.Procesy logistyczne w sklepach sieci handlowych.Analiza zarzadzania
zapasami przedsiebiorstwa przemyslowego.Analiza komparatywna zrodel finansowania dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie leasingu i kredytu.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania promocyjne w
internecie polskich przedsiebiorstw branzy motoryzacyjnej.Motywacyjna rola systemu zolnierzy zawodowych
w jednosce wojskowej w chelmie.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza skarbu panstwa za szkody wyrzadzone
wadliwa decyzja administracyjna lub brakiem decyzji.Plan marketingowy malego przedsiebiorstwa
turystycznego na przykladzie pensjonatu..Wybrane problemy zarzadzania zasobami ludzkimi (na podstawie
firmy produkcyjnej alumin).Prawne aspekty wspolpracy regionelnej panstw w azji na przykladzie organizacji
wspolpracy gospodarczej i szangchajskiej organizacji wspolpracy.Iii filar ubezpieczen na przykladzie
pracowniczego programu emerytalnego telekomunikacji polskiej.Internacjonalizacja uslug bankowych na
przykladzie raiffeisen bank polska s. A..Organizacja targow miedzynarodowych.Zarzadzanie finansami firmy
oparte na doktrynie jakosci..Ochrona dobr osobistych.Satysfakcja i lojalnosc klientow na przykladzie fortis
bank polska s.a..Tematy na prace licencjacka.Chroniczny niedobor snu i jego konsekwencje w grupie
pracownikow sektora finansowego.Utrzymanie jakosci przy produkcji przelacznika typu 5149..Zasiedzenie
nieruchomosci ze szczegolnym uwzglednieniem aktualnych problemow.Marketingowe zarzadzanie uslugami
na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Innowacyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce..Strategia rozwoju malej firmy na przykladzie uslug transportowych.Maksymalizacja dobrobytu
spolecznego jako wylaczne kryterium oceny regulacji prawnej. Analiza krytyczna koncepcji louisa kaplowa i
stevena shavella na tle porownawczym.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika z
powodu ciezkiego naruszenia podstawowych obowiazkow pracowniczych..Analiza efektywnosci
funkcjonowania instytucji publicznych na przykladzie nowohuckiej biblioteki publicznej w krakowie i
podgorskiej biblioteki publicznej w krakowie..Czynniki wplywajace na ksztaltowanie satysfakcji z pracy analiza porownawcza organizacji non-profit i firm komerycjnych z terenu wojewodztwa slaskiego..Zmiany w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie gorazdze cement s.a. w choruli..Wplyw osobowosci
pracodawcy na efektywnosc przedsiebiorstwa..Charakterystyka porownawcza marketingu spolecznego i
spolecznie zorganizowanego.Jaworska- anetta. - leksykon resocjalizacji .Dostep do informacji
publicznej..Mikrokredyty- fundusze pozyczkowe i poreczeniowe dla sektora msp.Wdrozenie iso a jego koszty
na przykladzie spolki polgrunnt w latach 2003-2004.praca licencjacka budzet gminy .Zakaz uzycia sily w
prawie miedzynarodowym.Ocena wykorzystywania rozwiazan informacyjnych w szkolach podstawowych
gminy opatow.Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na przykladzie wybranych projektow drogowych
w czestochowie..Narzedzia bazodanowe do tworzenia aplikacji bazodanowych w praktyce. Porownanie ms
access i ms visual foxpro.Prezentacja maturalna.Koncepcja mandatu przedstawicielskiego posla i senatora w
rzeczypospolitej polskiej.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej w banku spoldzielczym w lesnicy w
warunkach kryzysu finansowego na swiecie..Odsetki za opoznienie od swiadczen pienieznych w obrocie
gospodarczym.Leasing w prawie bilansowym i podatkowym.Ekonometryczne metody badania i
prognozowania popytu na ubezpieczenia na zycie..Techniki perswazyjne wykorzystywane w prozdrowotnych
kampaniach spolecznych..Firma jako oznaczenie identyfikujace przedsiebiorce jednoosobowego.Procesy
upadlosciowe przedsiebiorstw (studium przypadku lehman brothers)..Podatki praca magisterska.Marketingmix w dzialalnosci uslugowej krakowskich hoteli trzygwiazdkowych.Rola promocji i public relations w
ksztaltowaniu wizerunku uczelni wyzszych w polsce na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego w
krakowie.Czynniki wplywajace na proces motywowania na przykladzie wybranych domow kultury.Rola i
znaczenie sciezek kariery.Wykorzystanie srodkow pomocowych unii europejskiej w gminie krosniewice w
latach 2005-2010.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie analizy spolki telekomunikacja polska s.a..Naduzycie zaufania jako przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu.Praca magisterska zarzadzanie zasobami ludzkimi.Logistyczna obsluga klienta w
centrum logistycznym dhl w teresinie.Marketing i innowacje w dzialalnosci przedsiebiorstw na przykladzie
przedsiebiorstw handlowych.Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potancjalem
ludzkim (na przykladzie masterlink sp. Z o.o.).Konstrukcja prawna obowiazku alimentacyjnego.Zasada
bezposredniosci w procedurach karnych wybranych kantonow szwajcarskich oraz w przyszlym szwajcarskim
..
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kodeksie postepowania karnego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie potencjalem spolecznym
organizacji na przykladzie banku spoldzielczego w prudniku..Problemy w ewidencji kosztow uzyskania
przychodow na podstawie podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow.Podstawy skargi kasacyjnej.praca
licencjacka budzet gminy .Sklad sadu i konsekwencje naruszenia w tym zakresie.Narodowy bank polski jako
centralny bank rzeczypospolitej polskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Fundusze inwestycyjne a ich wyniki finansowe w okresie kryzysu.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej w
banku spoldzielczym w lesnicy w warunkach kryzysu finansowego na swiecie..Nabycie prawa z wadliwej
decyzji administracyjnej.Projekt zagospodarowania strefy sprzedazowej sklepu wielkopowierzchniowego
wedlug zasad merchandisingu.Hipoteka jako zabezpieczenie umowy kredytowej.Analiza budzetu gminy
mniszkow w latach 2004 - 2009.Tematy prac magisterskich resocjalizacja.Analiza kondycji finansowo ekonomicznej spolki ruch chorzow s.a. w latach 2008-2010.Urlop na zadanie a ochronna i organizatorska
funkcja prawa pracy..Rola venture capital w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.Wyglad pracy
licencjackiej.Gmina w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Logistyka i transport na
podstawie pkp cargo s.a..zrodla finansowania dzialalnosci malego przedsiebiorstwa - na przykladzie firmy
telepol sp. Jawna.Polski rynek obligacji komunalnych w latach 1995-2008.praca licencjacka budzet gminy
.Zasada specjalizacji prawa ochronnego na znak towarowy.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow jako
zrodlo informacji o kondycji malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.Skutki naruszenia klauzuli
konkurencyjnej..Informatyczne systemy sterowania w inteligentnym samochodzie..Special event kompleksowa organizacja przyjec. Procedury zalozenia- analiza funkcjonowania i perspektywy
rozwoju..Zarzadzanie srodkami trwalymi na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w
gomunicach.Paluszkiewicz- magdalena. - zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy : konstrukcja i
charakter prawny .Kredytowanie nieruchomosci przez banki.Odpoiedzialnosc cywilnoprawna czlonkow
zarzadu spolki akcyjnej za bledne decyzje gospodarcze.Biznes plan jako narzedzie pozyskiwania srodkow
finansowych na rozpoczecie dzialalnosci gospodorczej lub jej rozwoj.Istota odpowiedzialnosci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione.Wplyw zmian rynkowych stop procentowych na przebudowe portfela
inwestycyjnego funduszy obligacji..praca licencjacka budzet gminy .Rola analizy finansowej w ocenie
kondycji finansowej przedsiebiorstw na przykladzie branzy odziezowej..Dzialalnosc sektora ubezpieczen w
polsce w warunkach czlonkostwa w unii europejskiej na przykladzie grupy pzu.Ocena sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa tim s.a..Wytoczenie powodztwa o zwolnienie od egzekucji sadowej.Znaczenie systemu
ocen i motywacji pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi panstwowego gospodarstwa
lesnego.Technologie agentowe w systemach wyszukiwania informacji.Motywacja w organizacji
miedznarodowej - acn.Strategie hegdingowe z wykorzystaniem opcji.Analiza systemu motywacji
pracownikow na przykladzie firmy handlowej.Analiza techniczno-ekonomiczna wspolczesnych rozwiazan
drzwi i okien praca inzynierska budownictwo.Propozycja zmian strategii rozwoju spoleczno gospodarczego
miasta na przykladzie tomaszowa mazowieckiego..Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa brembo w
latach 2007-2011..Terminowe umowy o prace..E-commerce (na przykladzie sieci sklepow komfort).Systemy
motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie diehl controls polska.Rola systemow informacyjnych
zarzadzania w dzialalnosci wybranych przedsiebiorstw..Inwestycje na rynku kapitalowym na przykladzie
funduszy hedgingowych.Determinanty wzrostu pozycji rynkowej banku na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Prace magisterskie pomoc.Stalking. Kryminalizacja zjawiska poprzez wprowadzenie do kodeksu karnego
art. 190 a.Zmiany w polskiej detalicznej bankowosci elektronicznej na przykladzie multibanku i
mbanku.Gminy w polityce kredytowej bankow.Praca licencjacka z rachunkowosci.Pracowniczy program
emerytalny jako czynnik motywujacy pracownikow.Rynek rolny w polsce w swietle programow pomocowych
unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu za naruszenie zakazu
konkurencji w spolkach kapitalowych.Wyrok w postepowaniu apelacyjnym.Swoboda przedsiebiorczosci w
orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.problematyka przeniesienia siedziby spolki z
elementem transgranicznym.Specification of goods and services and the scope of protection of trademarks
and design rights.Leasing- jako zrodlo fianansowania nieruchomosci komercyjnych na przykladzie
europejskiego funduszu leasingowego.Zakres i formy pomocy de minimis w prawie polskim..Marketing w
zarzadzaniu firma na przykladzie zf altana pharma sp.z o.o..Zarzadzanie turystyka w ojcowskim parku
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narodowym.Kredyty konsumpcyjne w dzialalnosci banku pko s.a. na przykladzie i oddzialu w dabrowie
gorniczej w latach 2003-2005.Wzor pracy licencjackiej z pedagogiki.Systemy motywacyjne w duzych
przedsiebiorstwach na przykladzie enion s.a. zaklad energetyczny oddzial czestochowa..Zabojstwa przez
otrucie - aspekty kryminalistyczne.Rozwoj kariery zawodowej menedzerow jako realizacja funkcji
personalnej.Nowoczesne narzedzia informatyczne dla wspomagania procesu magazynowania na przykladzie
sieci handlowej makro cash&carry..Uprawnienia prezydenta majace zwiazek z parlamentem w polskim
prawie konstytucyjnym.Konstytucyjne obowiazki organow wladzy publicznej wobec osob
niepelnosprawnych.Uwarunkowania konkurencyjnosci przedsiebiorstw w dobie globalizacji.Gruszeckitomasz (1945- ). Red. - kryzys a dlug publiczny w krajach rozwinietych .Strategia marketingowa na
przykladzie polmos sieradz.Assessment centre jako nowoczesna metoda pozyskiwania pracownikow na
przykladzie gravet consulting sp. Zo.o. Oraz creative center.Filipiak- beata (1967- ). Red. - system finansowy a
rozwoj gospodarczy : szanse i zagrozenia .Analiza struktury portfela kredytowego nadwarcianskiego banku
spoldzielczego w dzialoszynie w latach 2006-2010..Wycena przedsiebiorstw na przykladzie wyceny grupy
kapitalowej zelmer s.a..System informatyczny wspomagajacy zarzadzanie malym przedsiebiorstwem - serwis
elektroniczny.Proces rekrutacji i selekcji pracownikow we wspolczesnych przedsiebiorstwiach.Podatek vat
jako zrodlo przychodow budzetowych.Wrzecioniarz- piotr antoni. Red. - nauczanie przedsiebiorczosci na
dolnym slasku .Podatki jako instrument polityki fiskalnej i zrodlo dochodow budzetu panstwa w polsce w
latach 2006-2009.Tematy prac magisterskich.Przedsiebiorstwo na rynku sprzedazy bezposredniej (na
przykladzie firmy amway polska).Strategia efektywnej obslugi klienta jako wspolny element logistyki i
marketingu.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich.Koszt pracy licencjackiej.Rezim prawny
podziemnego skladowania dwutlenku wegla w polsce.Giordano- klaudia. Red. - planowanie inwestycji
publicznych : aspekty prawne- ekonomiczne i srodowiskowe .Greenwashing as a symptom of csr
pathology.Sytuacja kobiet na rynku pracy.Ocena zaleznosci miedzy wskaznikami finansowymi a gieldowa
wartoscia spolek cersanit s.a. i agora s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Ewolucja miedzynarodowego prawa humanitarnego na tle xx wiecznych konflikow zbrojnych..praca
licencjacka budzet gminy .Systemy zapewnienia jakosci na przykladzie zakladu konstrukcji spawanych bumar
labedy w gliwicach.Rola zmiany organizacyjnej w procesie adaptacji pracownika na przykladzie poczty
polskiej s.a..Kredytowe zrodla finansowania dzialalnosci inwestycyjnej przedsiebiorstwa przez banki
spoldzielcze.Kolizje praw autorskich oraz praw do wzorow przemyslowych w swietle prawa polskiego oraz
prawa unii europejskiej.Przyczynienie sie poszkodowanego do szkody na tle odpowiedzialnosci
deliktowej.praca licencjacka budzet gminy .Przejawy konsumeryzmu wsrod mlodych ludzi.Swobodny
przeplyw pracownikow w unii europejskiej na przykladzie polskich pracownikow we
francji.Wspolfinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego ze srodkow
publicznych unii europejskiej na przykladzie gminy radoszyce.Stefanski- ryszard andrzej. Red. - ius novum
.praca licencjacka budzet gminy .Planowanie zasobow ludzkich oraz rekrutacja i zwalnianie pracownikow na
podstawie firmy zasada sp. Z o.o..Konarzewska- anna. - krolestwo danii- krolestwo szwecji i zjednoczone
krolestwo wielkiej brytanii i irlandii pol.Funkcjonowanie oplaty planistycznej i oplaty adiacenckiej w
jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie konstantynowa lodzkiego.Ocena dzialalnosci kredytowej
na podstawie banku pekao s.a..Polityka rownego traktowania kobiet i mezczyzn w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 r. Jako wyraz akceptacji europejskiego dziedzictwa
wyborczego.Uslugi bankowosci elektronicznej w polsce.Tresc ukladu zbiorowego pracy .Stres zawodowy w
grupie nauczycieli pracujacych w gimanzjum.Gilejko- leszek. Ed. By - employment in the public sector :
poland against the background of the eu : reports realised wit.Charakter gwarancyjny zasady nullum crimen
sine lege certa w polskim prawie karnym- a proces stanowienia i stosowania prawa.Wspolczesny terroryzm
islamski.praca licencjacka budzet gminy .Srodki prawne w sadowym postepowaniu egzekucyjnym.Ocena
ryzyka dzialalnosci gospodarczej na podstawie bilansu przedsiebiorstwa.Pisanie prac magisterskich
warszawa.Zarzadzanie nieruchomosciami komercyjnymi na przykladzie: top-shopping lodz.Bezpieczenstwo
imprez sportowych euro 2012 - chuliganstwo stadionowe.Zespolone mosty powlokowe duzych rozpietosci
praca inzynierska budownictwo.Pindor- tadeusz. Red. - proces wdrazania rozwoju zrownowazonego w
przedsiebiorstwie : monografia .Sila i kierunki motywowania pracownikow na przykladzie zywiec sprzedaz i
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dystrybucja sp. Z o. O..Pracoholizm a zaangazowanie w prace na przykladzie badan wlasnych.Praca
magisterska z pedagogiki.Mobbing-wybrane problemy..Rola ustrojowa rady ministrow w swietke konstytucji
rzeczypospolitej polskiej.Dopuszczalnosc wypowiadania terminowych umow o prace.Analiza finansowa
praca licencjacka.Prawo do dobrej administracji.praca licencjacka budzet gminy .Przeniesienie pracownika do
innej pracy w czasie przestoju.Analiza ekonomiczna firmy na przykladzie firmy witraz.Oferta edukacyjna
lodzkich uczelni wobec potrzeb rynku pracy.Wykorzystanie sieci internet w dzialaniach public
relations..Dzialalnosc rzeczoznawcy i posrednika w obrocie nieruchomosciami mieszkaniowymi- na
podstawie agencji nieruchomosci renoma w radomsku.Akredytywa.Ekwiwalent pieniezny za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy.Polskie systemy ubezpieczen spolecznych.Proces badania satysfakcji
klienta w malej firmie.Projekt architektoniczno-konstrukcyjny sklepu osiedlowego o pow. 400 mx2 praca
inzynierska budownictwo.Wypowiedzenie umowy spolki jawnej przez jej wspolnika.Ile kosztuje praca
licencjacka.Postepowanie karne.Znaczenie strategii marketingowej w budowaniu pozycji firmy - na
przykladzie cukierniczej spoldzielni roksana w strzyzowie..Praca inzynierska.Filmowy model policjanta w
konfrontacji z rzeczywistoscia.Znaczenie kncepcji pedagogicznej dla zarzadzania wspolpraca nauczycieli i
rodzicow..praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi
w firmie ubezpieczeniowej.Pisanie prac licencjackich.Integracja przedsiebiorstw na rynku
globalnym.Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej do oceny perspektyw rozwoju na przykladzie pge
kwb belchatow s.a..Nowoczesne systemy grzewcze w budownictwie praca inzynierska budownictwo.Analiza
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki amika wronki s.a. za lata 2003-2005..Bibliografia
praca magisterska.Stosowanie prawa wto w ue.Szyfrowanie i kodowanie informacji w sieciach
komputerowych..Wplyw zmian organizacyjnych na stosunki interpersonalne pracownikow
pgnig.Wykorzystanie strategii marketingowej w dzialalnosci firmy na przykladzie rolimpex s.a. oddzial
kochanowice.Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie przedsiebiorstwa komunalnego therma w
bielsku-bialej.Oszustwa ubezpieczeniowe na terenie bialegostoku w latach 2010 - 2012 - problematyka
kryminalistyczna.Duff- turney. - ciemna strona wall $treet : opowiesc tradera o spektakularnych gieldowych
ekscesach .praca licencjacka budzet gminy .Czynniki motywacji w oczach kandydatow do pracy.Ograniczenie
wolnosci pracy nauczycieli akademickich.Struktura organizacyjna jako instrument zarzadzania w centrum
handlowo-rozrywkowym.Potwora- witold. Red. - kompetencje menedzerskie a praktyka zarzadzania .Ocena
poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy wybranego zakladu piekarniczego..Efektywnosc szkolen w firmach xy- z. Analiza porownawcza..Spolki jako formy prawne prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Ochrona
prawna utworow muzycznych.Preferencje konsumentow na rynku czekolady i kawy w polsce.Zarzadzanie
produkcja i jakoscia wyrobow budowlanych.Ewolucja miedzynarodowych i krajowych rozwiazan w zakresie
skonsolidowanej sprawozdawczosci finansowej.Wolnosci zwiazkowe i ich gwarancje.Instytucja zgloszenia
robot budowlanych w ustawie – prawo budowlane.Umowa ubezpieczenia na przykladzie obowiazkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych.Rozdzial kompetencji w
sprawach europejskich pomiedzy organami wladzy wykonawczej na przykladzie polski.Istota umowy o
roboty budowlane i okreslenie w niej kary umownej w niemieckiem kodeksie cywilnym (bgb) oraz w
ogolnych warunkach umow (vob).Analiza rynku nieruchomosci mieszkaniowych w lodzi.Bezpieczenstwo i
jakosc produktow zywnosciowych we wspolnotowym prawie zywnosciowym.Sposoby podjecia ryzyka
terroryzmu-doswiadczenia zagranicznego i polskiego rynku ubezpieczen..Reguly ne peius w polskiej
procedurze karnej..Kredyt hipoteczny w programie rodzina na swoim jako instrument polityki panstwa na
rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego..Kultura organizacyjna.Bozyk- pawel (1939- ). Red. - polska rosja : stosunki gospodarcze 2000-2020 .Odpowiedzialnosc z tytulu popelnienia plagiatu na uczelniach
wyzszych .Oferta produktowa banku jako element marketingu na podstawie oferty banku
spoldzielczego..Ograniczenia w wykonywaniu prawa do wolnej krytyki na tle obowiazujacego
ustawodawstwa.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej pgnig.praca
licencjacka budzet gminy .Status prawny drog publicznych w swietle ustawy o drogach
publicznych.Bulkowski- thomas n. - podstawy spekulacji : ewolucja gracza gieldowego .Sposoby
finansowania zakupu nowych mieszkan..Organizacyjne- finansowe i prawne uwarunkowania zakladania
malego przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Osoby niepelnosprawne na rynku
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pracy.Marketingowe czynniki tworzenia wartosci w firmie konsultingowej.Racje tworzenia kwalifikowanych
typow zabojstw - rozwazania w swietle zaostrzonej sankcji karnej.Grabowska- aleksandra - wladze
samorzadowe jako podmiot ksztaltujacy gospodarke turystyczna w regionie .Postepowanie dowodowe i
srodki dowodowe w kpa..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
przedsiebiorstwem agroturystycznym.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo zbrodni komunistycznej
w polskim systemie prawa karnego.Studium przypadku spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na podstawie
dzialan przedsiebiorstwa veolia uslugi dla srodowiska sa.Zarzadzanie systemem logistycznym i powiazania
pomiedzy podsystemami logistycznymi na przyladzie firmy x..Prace mgr.Marketing w sporcie na przykladzie
michaela jordana i adama malysza.Promocja gminy pcim.Niewaznosc decyzji administracyjnej.Znaczenie
logistyki zwrotnej we wspolczesnych lancuchach dostaw.Eksploatacja maszyn i urzadzen oraz analiza
czynnikow jakosciowych w procesie produkcji walcow na przykladzie huty buczek sp.zo.o..Praca
licencjacka.Negocjacje w procesie rozwiazywania konfliktow.Zarzadzanie logistyczne jako determinanta
funkcjonowania przedsiebiorstwa w sferze uslug..Ocena dzialania i perspektyw rozwoju lodzkiej
gazowni.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka finansowa wspolnot mieszkaniowych.praca licencjacka
budzet gminy .Schemat pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Stosunek konsumentow do
komercyjnego wykorzystania serwisow spolecznosciowych na przykladzie facebooka.Ewolucja rozwoju
angielskiego systemu prawnego (od sredniowiecza do wspolczesnosci - wybrane zagadnienia)..praca
licencjacka budzet gminy .Optymalizacja zarzadzania przedsiebiorstwem w swietle relacji kierownika z
podwladnymi na podstawie przedsiebiorstwa c.f.gomma.Projekt przedszkola osiedlowego – konstrukcja
mieszana praca inzynierska budownictwo.Inwestycje zagraniczne ze szczegolnym uwzglednieniem polski w
procesie globalizacji.Wywlaszczenie nieruchomosci jako realizacja celu publicznego.Romowie jako sprawcy i
ofiary przestepstw.Zachowania nieuczciwe w reklamie na podstawie ustawy o przeciwdzialaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym.Problem korupcji w administracji publicznej.Wyjasnienia oskarzonego jako srodek
dowodowy.Projekt przekrycia hali sportowej z lukowych kratownic w konstrukcji stalowej praca inzynierska
budownictwo.Koszty postepowania w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Tworczosc pracownicza na
gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Golinowska- stanislawa.
- rownowaga finansowa oraz efektywnosc w polskim systemie ochrony zdrowia : problemy i
wyzwania.Zabezpieczenia hipoteczne kredytow.Rola turystyki w strategii rozwoju powiatu na przykladzie
powiatu tomaszowskiego.Ewidencjonowanie podatku od towarow i uslug.Analiza strategiczna branzy
budowlanej polski i ukrainy na przykladzie wybranych firm.Aplikacja wspomagajaca zarzadzanie finansami
przedsiebiorstwa.Gotowe prace dyplomowe.Deficyt snu a zmeczenie chroniczne i poziom stresu w grupie
nauczycieli z chronotypem porannym i wieczornym..Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia przy pomocy
narzedzi i metod tqm na przykladzie fabryki farb proszkowych.Analiza sytuacji majatkowej i finansowej
przedsiebiorstwa uslugowego elektrotechnika sp. Z o.o. Na podstawie sprawozdan finansowych.Dochody
podstawowej jednostki samorzadu terytorialnego oraz jej samodzielnosc w zakresie wladztwa i polityki
podatkowej-na przykladzie gminy piatek..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie kontroli podatkowej
jako elementu systemu finansow publicznych w polsce.Praca licencjacka z pielegniarstwa.Wplyw funduszy
strukturalnych unii europejskiej na zmiany sytuacji na rynku pracy w polsce w dobie kryzysu gospodarczego
na przykladzie powiatu kutnowskiego.Budowa planu marketingowego ptrzedsiebiorstwa w warunkach
konkurencji rynkowej.Przestepczosc gospodarcza.Analiza procesu rekrutacji i selekcji pracowniko na
przykladzie firmy tesco w krakowie..Podzial administracyjny slaska w latach 1806-1945.Przyklady prac
magisterskich.Zabezpieczanie ryzyka przy wykorzystaniu instrumentow pochodnych..zrodla finansowania
malych- srednich przedsiebiorstw w ujeciu teoretycznym.Klauzula porzadku publicznego w
miedzynarodowym arbitrazu handlowym.Analiza bezrobocia wsrod osob niepelnosprawnych na terenie
powiatu wielunskiego.Rola ksiag wieczystych w obrocie na rynku nieruchomosciami.Podleganie
ubezpieczeniom spolecznym i oplacanie skladek na przykladzie oddzialu zus w czestochowie w latach 2000 2004.Formy ewidencji a obciazenia z tytulu podatku dochodowego w malych i srednich przedsieibiorstwach
na przykladzie piekarni ptys.praca licencjacka budzet gminy .Projekt hali o konstrukcji stalowej o wymiarach
(30x60)m praca inzynierska budownictwo.Monitoring miejsca pracy pracownika a prawo do
prywatnosci.Ekologistyka w gospodarce odpadami na przykladzie wybranego zakladu zagospodarowania
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odpadami.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia na podstawie art.
299 kodeksu spolek handlowych..Wozniak- michal gabriel - rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw
w polsce a wzrost gospodarczy .Zbior prac magisterskich.Zatrudnianie cudzoziemcow w polsce.Praca
magisterska pedagogika wczesnoszkolna.Gospodarka nieruchomosciami gminy wojnicz w latach 20022005..Aborcja w polskim i swiatowym ustawodawstwie karnym..Hierarchia zawodowa jako przejaw
nierownej pozycji kobiet na rynku pracy.Efektywnosc funkcjonowania procesow produkcyjnych konstrukcji
stalowych..Analiza wdrozenia systemu zarzadzania srodowiskowego na przykladzie fabryki bison-bial w
bialymstoku.Pisanie pracy licencjackiej zasady.Rozwoj i formy wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego
w polsce.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw kapitalem obcym .Poglady wladyslawa
sobolewskiego /1890-1937/ na balistyke w swietle obecnych osiagniec.Ustalanie i przydzielanie rol w
zespolach w instytucjach sektora publicznego.Interwencja uboczna w polskim i niemieckim procesie
cywilnym.Reklama jako instrument polityki rynkowej bankow ukrainy..Rola i znaczenie komunikacji w
relacjach miedzy urzednikiem a klientem w instytucji samorzadowej.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w dzialalnosci banku spoldzielczego w bialej rawskiej.Bukowski- slawomir. strefa euro : perspektywy rozszerzenia o polske i inne kraje europy srodkowo-wschodniej .Kempf- karl g.
Red. - planning production and inventories in the extended enterprise : a state of the art handbook..Sposoby
motywowania pracownikow na przykladzie firmy consoni.Bezrobocie kobiet na loklanym rynku pracy na
przykladzie powiatu kaliskiego.Organizacja szkolnictwa w drugiej rzeczypospolitej..Famielec- jozefa. informacja ekologiczna w zarzadzaniu .Pozycja prezydenta rp w konstytucji marcowej- kwietniowej i
konstytucji z 1997r..Polityka rynku pracy a problem bezrobocia na przykladzie powiatu rawskiego.Internet
zrodlem zagrozen dla wspolczesnej firmy.Inwestycje w ksiegach rachunkowych i gospodarce finansowej
gminy rudniki i praszka.Podstawy wznowienia w procesie cywilnym.Instytucja sprzeciwu w polskim
postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Podmioty kontroli
dzialanosci gospodarczej oraz ogolne zasady jej prowadzenia.Pomoc w pisaniu pracy.Przedsiebiorstwo w
procesie umiedzynarodowiania - wejscie na rynek zagraniczny..praca licencjacka budzet gminy
.Implementacja x dyrektywy ue do polskiego porzadku prawnego na tle porzadkow prawnych niemiec- wloch
oraz wielkiej brytanii.Formy wspierania aktywnosci osob bezrobotnych w powiecie ostroleckim.Rola narzedzi
public relations w dzialalnosci instytucji kulturalnych na przykladzie oper w polsce.Rola komunikacji w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na podstawie petrochemii blachownia s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac licencjackich lublin.Proces budowy oraz zarzadzania kariera zawodowa na przykladzie pracy w
miedzynarodowej firmie outsourcingowej.Przepisy paszportowe i wizowe obowiazujace turystow polskich
podrozujacych do stanow zjednoczonych ameryki w latach 2001-2012.Szablon pracy licencjackiej.Analiza
dochodow i wydatkow budzetowych gminy panki 2008-2010.Analiza finansowa przedsiebiorstwa energa
elektrownie ostroleka s.a. w latach 2006-2008.Dzialalnosc marketingowa oraz rozwoj i analiza strategiczna
jednostki uslug kulturalnych - dyskoteka metro w gminie boronow.Stres i wypalenie zawodowe wsrod
nauczycieli a ich zadowolenie z pracy.Dziecko - jako ofiara przestepstw w rodzinie.Planowanie kariery
zawodowej studentowe - zastosowanie teorii j.l.hollanda.Czynniki wplywajace na rozwoj rynku
mieszkaniowego.Kawiarnia praca inzynierska budownictwo.Zakres ochrony tajemnicy dziennikarskiej w
polskim procesie karnym.Postepowanie w przedmiocie egzekucji z ruchomosci (ze szczegolnym
uwzglednieniem zajecia i sprzedazy).Ocena lojalnosci nabywcow indywidualnych i instytucjonalnych p.p.h.u.
echo.Prace magisterskie.Przeciwdzialanie bezrobociu na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku
wojewodztwa lodzkiego.Odliczenie podatku naliczonego w podatku od towarow i uslug.Kalkulacja kosztu
jednostkowego a decyzje cenowe w przedsiebiorstwie branzy przetworstwa tworzyw sztucznych.Outsourcing
rekrutacji- szkolen i kadrowo - placowy na przykladzie firmy x.Bank wirtualny jako nowoczesne centrum
zarzadzania finansami osobistymi na przykladzie mbanku.Instytucje ochrony interesow finansowych unii
europejskiej.Podatkowe ograniczenia swobody przedsiebiorczosci.Marketing relacji z klientem na rynku
samochodow.Doweloper na rynku nieruchomosci.Spolki jako forma prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
w polsce- ze szczegolnym uwzglednieniem spolki z o.o. Na przykladzie miejskiego zakladu komunikacyjnego
w opolu.Ocena dzialalnosci banku spoldzielczego w poczesnej w latach 2001-2005.Finansowanie zewnetrzne
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka.Pomoc strukturalna i jej znaczenie
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w szkolnictwie wyzszym - analiza na wybranym przykladzie.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj rynku
nieruchomosci magazynowych w polsce.Znaczenie komunikacji w ksztaltowaniu sie nowoczesnej organizacji
w swietle literatury przedmiotu.Wynagrodzenie za prace i inne swiadczenia ze stosunku pracy..Wielostronne
umowy miedzynarodowe dotyczace zmian klimatu.Rozwoj marketingu wewnetrznego na przykladzie firmy
neospiro.Praca licencjacka przyklady.Audyt wewnetrzny w towarzystwie ubezpieczeniowym.Sulikowskiadam - posthumanizm a prawoznawstwo .Badanie opinii pracownikow.Marketing sportowy w polsce i na
swiecie – wybrane aspekty na przykladzie pilki noznej mezczyzn.praca licencjacka budzet gminy .Koncepcje
ideologii pilsudczykow w latach 1916-1925.Czynnosci prokuratora w toku sledztwa.Stosunek panstwa do
kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych w porzadku prawnym rzeczpospolitej polskiej i wybranych
panstw.Porownanie wybranych standardow sprawozdawczosci finansowej: international financial reporting
standarda (mssf) i u.s. generally accepted accounting principles (u.s. gaap).Analiza optymalnego profilu
robot dla malej firmy z przykladem realizacji zadan przez zaklad remontowo-budowlany ... Praca inzynierska
budownictwo.Marketing polityczny jako zrodlo sukcesu wyborczego.Przeslanki i warunki wykorzystania
outsourcingu w procesie pozyskiwania pracownikow (na przykladzie zakladow przetworstwa miesnego
henryk kania s. A. W pszczynie).Psychologiczne aspekty przekazow reklamowych.Postrzeganie jakosci uslug
bankowych na przykladzie banku polska kasa opieki s.a..Instytucja warunkowego przedterminowego
zwolnienia i przyczyny jej odwolania.Rola funduszy strukturalnych unii europejskiej w finansowaniu sektora
kultury na przykladzie zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego w latach 2004-2006 w
wojewodztwie malopolskim..Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow jednostek samorzadu
terytorialnego.Rozwoj rynku venture capital w stanach zjednoczonych.Pomoc spoleczna praca
licencjacka.Analiza finansowa w procesie oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa.Budzet jako
podstawa funkcjonowania samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy cekow - kolonia w latach 20062008.Czynniki wplywajace na organizacje szkolnicywa na przykladzie gminy miejsko - wiejskiej i gminy
wiejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Program operacyjny sapard oraz kredyty preferencyjne - jako
zrodlo finansowania inwestycji w rolnictwie na przykladzie banku pbh s.a..Spolka partnerska w polskim
kodeksie spolek handlowych.Planowanie i realizacja rzeczowych celow produkcyjnych na przykladzie
cementowni warta s.a. w latach 2008-2011.Szkolenia jako instrument zarzadzania zasobami ludzkimi.Leasing
jako niekonwencjonalna forma finansowania rozwoju firmy (na przykladzie firmy izolbet).Logistyka imprez
masowych.praca licencjacka budzet gminy .Niepelnosprawnosc - wplyw mediow na ksztaltowanie postaw i
swiadomosci spolecznej wobec kulrtury osob niepelnosprawnych.Efektywnosc dzialan dystrybucyjnych na
przykladzie przedsiebiorstwa eko mak.Praca magisterska.Przeksztalcenia w przedsiebiorstwie panstwowym
w okresie transformacji gospodarczej..Efektywnosc wykorzystania srodkow unijnych na przykladzie projektu
niezwykla przygoda..Warunkowe umorzenie postepowania w polskim prawie karnym.Istota
odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione.Faulkner- nicholas. Tl. - a collection of labour
law act and ordinances = prawo pracy - zbior ustaw i rozporzadzen .Umowa timershaingu.Optymalizacja i
innowacyjnosc procesow transportowych.Dozwolony uzytek z nadan programow radiowych i
telewizyjnych.Wykonywanie prawa autorskiego w swietle art. 82 traktatu ustanawiajacego wspolnote
europejska.Rola instytucji w kreowaniu przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na przykladzie agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Koszty reklamy na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego
mebin.Kubuj- katarzyna - implementacja prawa wspolnotowego na tle doswiadczen francji .Analiza
instumentow sterowania ryzykiem kredytowym na przykladzie banku spoldzielczego w opocznie w latach
2006-2010.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie politologia.Znaczenie funduszy strukturalnych
w rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Rownosc kobiet i mezczyzn w stosunkach pracy w
swietle prawa polskiego i prawa unii europejskiej .Tematy magisterskie.Rola marketingu w posrednictwie
obrotu nieruchomosciami.Zarzadzanie strategia produktu w marketingu na przykladzie szkolki roslin
ozdobnych.Grzybowski- marian (1945- ). Red. - system rzadow rzeczypospolitej polskiej : zalozenia
konstytucyjne a praktyka ustrojowa .Rowne traktowanie w zatrudnieniu..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw reformy podatkowej w polsce na strukture dochodow budzetu
panstwa.Bogacz-wojtanowska- ewa. - modele wspolpracy lokalnych instytucji a rozwiazywanie problemow
rynku pracy .Adaptacja pracownicza jako element zarzadzania zasobami ludzkimi- w opiniach osob
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podejmujacych pierwsza prace zawodowa.Organizacja dzialalnosci w firmie logistycznej (na przykladzie firmy
fm mazovia sp. Z o.o.).Obce zrodla wspomagania finansowego przedsiebiorstwa na przykladzie cnh polska
sp. Z o.o..Zbrodnie przeciwko ludzkosci art 7 statutu miedzynarodowego trybunalu karnego.praca licencjacka
budzet gminy .Zabezpieczenie mienia i srodkow dowodowych w prawie ue.Organizacja transportu i
dystrybucji w przedsiebiorstwie meblarskim fameg sp.zo.o..Procesy logistyki zaopatrzenia w
przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Brzoska- jan. Red. - przedsiebiorca w politechnice slaskiej : konkurs moj
pomysl na biznes .Praca licencjacka cennik.Informatyczna infrastruktura firmy plus gsm.Zarzadzanie
ryzykiem kredytowym ludnosci na przykladzie dzialalnosci banku spoldzielczego pa-co-banku v/o
koluszki.Strategia sukcesu firmy a analiza finansowa.Zagadnienie dopuszczalnosci podzialu gospodarstwa
rolnego.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw promocji w polskich markach odziezowych na ich wyniki
finansowe.Rola obslugi klienta w systemie logistycznymi przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowego star
foods s.a..Oszustwo w obrocie papierami wartosciowymi..Ksztaltowanie kompetencji pracownikow dzialu
handlowego.Wplyw kultury organizacyjnej firmy na proces adaptacji pracownikow na przykladzie firmy
pepsico.Dzialania rozpoznawcze wojsk ladowych sil zbrojnych rp.Koncesja w dzialalnosci nadawczej.praca
licencjacka budzet gminy .Tendencje rozwojowe w dziejach prawa dowodowego od constitutio criminalis
carolina z 1532 roku do ii polowy xix wieku..Przeslanki ustania malzenstwa w prawie polskim a przeslanki
stwierdzenia niewaznosci malzenstwa w prawie kanonicznym.Uslugi logistyczne na przykladzie firmy
transportowo-spedycyjnej.Prospoleczne programy korporacji miedzynarodowych .Straz pozarna w polsce na
przykladzie powiatu kutnowskiego.Marketing internetowy na podstawie dzialalnosci pronet
solutions.Nabycie prawa wlasnosci nieruchomosci przez zasiedzenie.Ocena stanu technicznego obiektu
kubaturowego. Praca inzynierska budownictwo.Analiza procesu wytwarzania zasuwy bramowej na
podstawie przedsiebiorstwa multimetal..Nieetyczne zachowania pracownikow a zarzadzanie
personelem.Zamach na wolnosc sumienia i wyznania jako przedmiot unormowania art195 i 196 kodeksu
karnego na tle karnych rozwiazan prawa kanonicznego.Kredyt i ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku.Praca
licencjacka wzor.Kredyty preferencyjne dla rolnictwa i dzialalnosci ekologicznej.Dostep do informacji
publicznej w elektronicznej administracji.Import rownolegly produktow leczniczych w wybranych krajach unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka reklamy telewizyjnej na gruncie unijnego i
polskiego prawa mediow.Zaprzeg konny jako produkt turystyczny na przykladzie zakopanego.Finansowanie
zadan oswiatowych starostwa powiatowego w lublincu w latach 2002-2004.Rola inwestycji zagranicznych w
rozwoju gospodarczym na przykladzie chin.Znaczenie zrodel finansowania dla rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw.Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczacych pracownikow..Uwarunkowania
prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej..Ocena form i metod przeciwdzialania bezrobociu w powiecie
klobuckim w latach 2002-2006..Przykladowe tematy prac magisterskich.praca licencjacka budzet gminy
.zrodla pozyskiwania kapitalu przez przedsiebiorstwa.Motywacyjny charakter nagrody i kary na przykladzie
zespolu sprzedazy 2013 pzu s.a..Aspekty zarzadzania ryzykiem w wybranych metodykach tworzenia
zintegrowanych systemow informatycznych zarzadzania.Motywacyjne znaczenie dodatkow do placy
zasadniczej w grupie mlodych pracownikow.Wplyw konkurencyjnosci na rozwoj przedsiebiorstwa.Strategie
mlodziezy gminy krzeszowice w poszukiwaniu pracy..Przepisy paszportowe i wizowe obowiazujace turystow
polskich podrozujacych do stanow zjednoczonych ameryki w latach 2001-2012.Gospodarka finansowa
przedsiebiorstwa w warunkach kryzysu finansowego na przykladzie bedzin s.a..Zemigala- marcin. - spoleczna
odpowiedzialnosc przedsiebiorstwa : budowanie zdrowej- efektywnej organizacji .Prawa i obowiazki
detektywa w polsce.Tryb wyboru prezydenta w ii rzeczypospolitej.Handel elektroniczny a ochrona
konsumenta.Praca magisterka.Ocena form i metod przeciwdzialania bezrobociu w powiecie klobuckim w
latach 2002-2006..Wplyw systemow motywacyjnych na tworzenie przewagi konkurencyjnej.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prawo cywilne.Rola i
znaczenie kultury organizacyjnej w procesie tworzenia kultury organizacyjnej w procesie tworzenia kapitalu
spolecznego organizacji - analiza porownawcza przedsiebiorstwa fineks s.c. I przedsiebiorstwa opax.Zasada
rownego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu jako podstawowa zasada prawa pracy..Naprawienie
szkody na osobie.Skuteczne tworzenie stron internetowych w dzialalnosci biznesowej..Dylemat jorgensena.
Geneza problemu i rozne strategie jego rozwiazywania.Rozwoj oraz wprowadzanie nowego produktu na
..
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rynek na podstawie firmy ccc.Protokol notarialny w spolkach kapitalowych.Mozliwosc odliczenia podatku
naliczonego w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarow i uslug w swietle orzecznictwa sadow
administracyjnych i europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Dzialalnosc i mysl polityczna jozefa
pilsudskiego.Nowoczesny outsourcing funkcji personalnej na przykladzie outsorcingu procesu
rekrutacji.Ocena skutecznosci wdrozonego systemu zarzadzania jakoscia w firmie xy.Wirtualizacja firmy szansa jej konkurencyjnosci..Postepowanie egzekucyjne jako efekt sytuacji przedsiebiorstwa na rynku.Debiut
gieldowy w strategii finansowania przedsiebiorstw.Oskarzyciel publiczny w procesie karnym.Przestepstwo
wypadku w komunikacji drogowej.Znaczenie infrastruktury transportu dla rozwoju centrow targowych w
okolicach rzgowa i tuszyna.Porozumienie administracyjne jako forma dzialania administracji
publicznej..Motywowanie funkcjonariuszy mundurowych na przykladzie komendy powiatowej policji w
sieradzu.praca licencjacka budzet gminy .Istota opodatkowania dochodow w spolkach kapitalowych.Praca
magisterska pedagogika przedszkolna.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Strategie konkurowania fitness klubow w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Samorzad terytorialny praca
licencjacka.Hala sportowa dla sredniej szkoly praca inzynierska budownictwo.Napisanie pracy
magisterskiej.Zarzadzanie zmiana w przedsiebiorstwie turystycznym.Stan kleski zywiolowej - aspekty
ustrojowe- materialne i proceduralne.Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji dla kierownictwa i
klientow banku komercyjnego.Wybory parlamentarne w polsce latach 1989-2011 .System motywowania
pracownikow a sprawna realizacja zadan w organizacji publicznej na przykladzie nadlesnictwa
swieradow.Rola grafiki w promocji teatru. Teoria i praktyka na przykladzie teatru starego w
krakowie..Decyzje konsumenckie (na przykladzie badan przeprowadzonych w firmie x)..Analiza finansowa
jako narzedzie zarzadzania zasobami jednostki gospodarczej w spolce yawal s.a. w latach 20072011.Wynagrodzenia i zatrudnienie w polskiej gospodarce w latach 2000-2004.Controlling jako narzedzie
sluzace racjonalnemu zarzadzaniu firmy.Uslugi detektywistyczne i ochroniarskie.Marketing uslug
finansowych na przykladzie banku zachodniego wbk.Systemy motywacyjne w przedsiebiorstwie jako jeden z
czynnikow zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie regionalnej dyrekcji lasow panstwowych w
katowicach.Kontrowersje dotyczace ingerencji panstwa w gospodarke rozpatrywane w kontekscie
historycznym (na przykladzie usa od czasow kolonialnych do wybuchu i wojny swiatowej)..Postepowanie
administracyjne w systemie pieczy zastepczej.Uwarunkowanie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw
na rynku (na przykladzie firmy trafika-nord w bialymstoku).Wykorzystanie kredytu bankowego w
finansowaniu budownictwa mieszkaniowego. Studium przypadku.Outsourcing uslug logistycznych jako
element zarzadzania w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Terytoria niepodlegajace suwerennosci
panstwowej.Badanie profilu reklamodawcow polski dziennika zachodniego oddzial czestochowa..Kredyt
preferencyjny jako zrodlo finansowania wlasengo mieszkania.Rozwoj zawodowy jako wartosc w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi w organizacji.Zarys systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed uzyciem sily i aktami
bezprawnej ingerencji w prawie miedzynarodowym.Ksztalt ustrojowy samorzadu gminnego ( na przykladzie
gminy ceranow) .Finansowanie rynku mieszkaniowego w polsce.Polityka unii europejskiej w zakresie
pomocy publicznej dla przedsiebiorstw.Dysfunkcje i patologie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi mobbing.Budowanie wizerunku i jego rola w procesie zarzadzania miastem na przykladzie miasta
tarnowa.Wplyw otoczenia na przedsiebiorstwo na przykladzie pge elektrowni belchatow
sa.Odpowiedzialnosc karna lekarza za blad w sztuce lekarskiej..Zasada subsydiarnosci.Analiza
gospodarowania zapasami na przykladzie firmy z branzy stalowej.Analiza logistyki miedzynarodowej w
przedsiebiorstwie yawal..Czynniki wplywajace na skutecznosc aktywnych form przeciwdzialania bezrobociu
w powiecie glubczyckim.System zarzadzania uslugami na przykladzie inspektoratu zus w
lublincu.Ksztaltowanie wizerunku przesiebiorstwa poprzez public relations w firmie atlas spolka z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Zwolnienia i redukcje jako element polityki personalnej organizacji.Analiza
budzetu na przykladzie gminy siewierz w latach 2000-2003.Strategie wzrostu wybranej firmy sektora
gorseciarskiego.Akcje jako alternatywna forma pozyskiwania kapitalu.Zarzadzanie budzetem samorzadu
terytorialnego na podstawie gminy slawkow.Odpowiedzialnosc za produkt niebezpieczny- ze szczegolnym
uwzglednieniem specyfiki odpowiedzialnosci importera.Ocena kondycji finansowej na przykladzie
przedsiebiorstwa agora s.a.Prawo do sadu w swietle procedury sadowoadministracyjnej..Rozwoj
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pracownikow jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji.Podatek od nieruchomosci jako jedno
ze zrodel dochodow gmin.praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo systemow informatycznych
zarzadzania..System motywacyjny jako element zarzadzania i jego znaczenie w skutecznym realizowaniu
zadan przedsiebiorstwa na przykladzie stowarzyszenia inicjatywa.Ksztaltowanie kultury organizacyjnej
poprzez koncepcje business excellence na przykladzie tnt express worldwide (poland) sp. Z o.o..Roszczenia
odszkodowawcze wynikajace z przeprowadzenia reformy rolnej w 1944 roku i latach nastepnych.praca
licencjacka budzet gminy .Rada nadzorcza spolki akcyjnej.Znaczenia ocen pracowniczych w procesie rozwoju
zawodowego pracownikow firmy henkel.Sejmowa komisja sledcza.Prawa tworcy wzoru
przemyslowego.Rozwoj funkcji logistycznych w regionie (na przykladzie regionu lodzkiego).Konspekt pracy
magisterskiej.Zasady wspolpracy polski z miedzynarodowym trybunalem karnym w swietle kodeksu
postepowania karnego.Innowacyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy
kwazar.Specyfikacja procesu inwestycyjno-budowlanego w jednostkach samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy staporkow.Oferta bankowosci internetowej dla msp na przykladzie wybranych bankow w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Aktywa i rezerwy z tytulu odroczonego podatku dochodowego:
wycena oraz ujmowanie informacji w sprawozdaniu finansowym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
administracji publicznej na przykladzie komendy wojewodzkiej panstwowej strazy pozarnej w
katowicach.Style negocjowania i ich skutecznosc na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.Umorzenie
dochodzenia w trybie rejestrowym.Kontrola podatkowa jako element systemu podatkowego..Rola i
znaczenie gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie.Fenomen kulturowy che guevary.Strategia
wprowadzania nowych produktow ich promocja na przykladzie pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Zmiany w funkcjonowaniu sektora msp w polsce w kontekscie akcesji do unii europejskiej.Zmiany struktury
budzetu gminy i miasta warta po przystapieniu polski do unii europejskiej.Open texture. Zarys
zagadnienia..Prawne- ekonomiczne- spoleczne i instytucjonalne czynniki kreujace pozycje i zachowania
konsumentow.Badanie niezaleznosci banku centralnego- ze szczegolnym odniesieniem do narodowego
banku polskiego.praca licencjacka budzet gminy .Badania marketingowe produktu.Praca magisterska
temat.Pomoc publiczna dla przedsiebiorcow.Postepowanie przed sadami wojskowymi - rys historyczny i
regulacja wspolczesna..Plan pracy licencjackiej przyklady.Stymulujaca rola funduszy strukturalnych w
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa opolskiego..Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w projekcie pod nazwa partnerstwo inicjatyw nowohuckich - inicjatywa wspolnotowa equal.Analiza
ekonomiczno - finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa mpk sp. Z o.o. W ostrolece w latach 2008 2010.Zapobieganie przestepczosci nieletnich na terenie gminy kluczbork.Normatywne znaczenie pojecia
zabiegu leczniczego - w swietle odpowiedzialnosci karnej podmiotow podejmujacych czynnosci medyczne
bez wymaganych kwalifikacji.Zarzadzanie potencjalem ludzkim w administracji samorzadowej na przykladzie
urzedu gminy i miasta kozieglowy.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka chomikuj.Polityka
antyinflacyjna banku centralnego na przykladzie narodowego banku polskiego w latach 2000-2011.Formy
wsparcia zachowan przedsiebiorczych w ramach programow unii europejskiej w praktyce wojewodzkiego
urzedu pracy w lodzi.Wykorzystanie narzedzi analizy strategicznej w ocenie pozycji strategicznej firmy na
przykladzie niewiadow s.a..Kontraktualistyczne uzasadnienie porzadku prawnego i jego podstawowe
instytucje w doktrynie johna rawlsa.Celowosc wdrazania systemu zarzadzania jakoscia w administracji
publicznej..praca licencjacka budzet gminy .Strategie mlodziezy gminy krzeszowice w poszukiwaniu
pracy..Podpis elektroniczny.Strategie inwestycyjne firm asset management (na przykladzie legg mason
zarzadzanie aktywami s.a.).Marketing jako tworca grup spolecznych. Rekonstrukcja grup spolecznych w
dyskursie reklam..Dostosowanie bankowosci komercyjnej w polsce do standartow unii europejskiej na
przykladzie banku bph s.a..Przepisywanie prac.Granice wolnosci slowa a prawo karne.Proces zarzadzania
systemem edukacji na przykladzie gminy konopiska.Porownanie budowania i promocji marki terytorialnej na
przykladzie krakowa i wroclawia.Dzialalnosc lokalnych grup dzialania na rzecz rozwoju lokalnego na
przykladzie lokalnej grupy dzialania piekna ziemia gorczanska.Finansowanie oswiaty powiatu piotrkowskiego
na przykladzie liceow ogolnoksztalcacych w piotrkowie trybunalskim.Charakterystyka zintegrowanego
systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie h.m. helvetia meble- na podstawie stosowanych norm
jakosci: iso 9001: 2001- iso: 14001- iso: 18001.Marketing szeptany jako skuteczna forma marketingu
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bezposredniego.Zasady prawa zamowien publicznych.Produkty bankowe dla klientow instytucjonalnych na
przykladzie banku pko bp s.a..Placowe i pozaplacowe formy motywowania pracownikow w przemysle
metalurgicznym na podstawie firmy x.Wtorna wiktymizacja kobiet jako ofiar przemocy.Analiza wskaznikowa
w ocenie ryzyka inwestycji na rynku akcji.Opodatkowanie osob prawnych w swietle umow o unikaniu
podwojnego opodatkowania.Kosztowniak- aneta. - zadluzenie zagraniczne a rozwoj gospodarczy .Hipoteza
badawcza w pracy magisterskiej.Marketing terytorialny praca magisterska.Kredyty pomostowe wsparciem
dla wykorzystania funduszy strukturalnych ue przez sektor msp.Kompetencje komunikacyjne prawnikow w
procesie argumentacji prawniczej.Przykladowa praca licencjacka.Seminarium ii r.sum.zak. Historii
administracji i mysli administracyjnej.Projekt tiob obiektu uzytecznosci publicznej. Praca inzynierska
budownictwo.Tanie pisanie prac.Odpowiedzialnosc karna i cywilna za niezgodna z prawem realizacje
czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.Kalkulacja kosztow produktu na przykladzie firmy odziezowej.Wplyw
regulacji prawno-podatkowych na umowe spolki osobowej.Wplyw zarzadzania logistyka na sfere
magazynowania..Rachunkowosc praca licencjacka.Instytucjonalne gwarancje ochrony praw czlowieka i
obywatela w swietle konstytucji rp z 2 kwietnia 1997r..Odrebnosc pracy tymczasowej.Dzialania
europejskiego banku centralnego ebc i systemu rezerwy federalnej fed wobec kryzysu finansowego w 2008
roku.Perspektywy optycznych nosnikow informacji w sieciach telekomunikacyjnych.praca licencjacka budzet
gminy .Europejskie i polskie regulacje w zakresie obowiazkow informacyjnych spolek gieldowych z
uwzglednieniem wplywu ich realizacji na ceny akcji emitentow. Analiza prawno-ekonomiczna..Dowod z
przesluchania stron.Analiza warunkow pracy i kierunki ich doskonalenia w ujeciu ergonomicznym na
przykladzie przedsiebiorstwa wigolen s.a..Analiza kosztow przedsiebiorstwa przemyslowego.Wynik
finansowy przedsiebiorstwa w ujeciu bilansowym-podatkowym na przykladzie firmy xyz s.a..Wspolczesne
koncepcje ekonomiczne a rola prawa.Tajemnica dziennikarska a obowiazek skladania zeznan w
postepowaniu karnym.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza gminy w zwiazku z uchwaleniem lub zmiana
planu miejscowego.Rachunkowosc transakcji zabezpieczajacych.Interwencja humanitarna w prawie
miedzynarodowym.Tendencje do ograniczania gwarancji procesowych w postepowaniach przeciwko
terrorystom.Prace licencjackie z ekonomii.Bonusiak- w odzimierz (1942- ). Red. - polska - niemcy - ukraina w
europie : europa w okresie przemian oraz nowych wyzwan w zakresie b.Analiza sytuacji majatkowofinansowej zakladu gospodarki mieszkaniowej.Strategia rozwoju gminy morawica.Planowanie strategiczne w
malym przedsiebiorstwie.Zasada sukcesji uniwersalnej w polskim prawie spadkowym.Ocena dzialalnosci
promocyjnej gminy turek w internecie.Funkcjonowanie marketingu w organizacjach
niedochodowych.Wynagrodzenia w polsce w wybranych branzach w latach 2005-2009.Korupcja w sporcie
profesjonalnym w polskim prawie karnym.Banki spoldzielcze w polsce i i ich dzialalnosc kredytowa na
przykladzie bs strykow.Wplyw projektu siedem dolin na rozwoj gminy krynica-zdroj.Wybrane ekonomiczne
aspekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie pracy licencjackiej.Wykonywanie kary pozbawienia
wolnosci na przykladzie zakladu karnego w rzeszowie-zalezu..Bezposrednie inwestycje zagraniczne w
mongolii w latach 1990-2003.Konstytucjonalizacja swiatowej organizacji handlu.Wykorzystanie internetu w
promocji przedsiebiorstwa na przykladzie firmy jutrzenka s.a..Badanie przyczyn i skutkow wypadkow przy
pracy na podstawie wybranego przedsiebiorstwa przemyslu lekkiego..Formy stadialne popelnienia
przestepstwa w polskim prawie karnym.Praktyczne aspekty prezentacji informacji o kapitale intelektualnym
w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej.Prywatny detektyw..Wykorzystanie potencjalu marki w
marketingu innowacji na przykladzie apple inc..Tymczasowe aresztowanie w polskim porzadku
prawnym.Korekta prac magisterskich.Perspektywy rozwoju tzw. Taniej turystyki przyjazdowej do
krakowa.Cechy dyferencjacyjne telepracy.Prawo do uzyskania informacji z art. 61 konstytucji rp w swietle
rozwiazan przyjetych w ustawie o dostepie do informacji publicznej.Motywacja w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi przedsiebiorstwa „oknohit”.Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykladzie banku
spoldzielczego ziemi lowickiej.Motywacja pracownicza a poziom leku na przykladzie nauczycieli.Zakaz
pomocy finansowej spolki w obejmowaniu i nabywaniu jej akcji..Motywowanie pracownikow na przykladzie
urzedu gminy w wawrzenicach.Prawo konstytucyjne.Seminarium v r.kat.teorii i filozofii prawa.Wybrane
aspekty zarzadzania personelem w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedow gmin
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wiejskich powiatu klobuckiego.Fundusze unijne praca magisterska.Wplyw wykorzystania funduszy
strukturalnych unii europejskiej na rozwoj gminy gostynin.Srodki trwale malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie przedsiebiortwa zimny sp. Zo.o..Non-compliance phenomenon - artykul 228 ustep 2 twe jako
srodek dyscyplinujacy panstwa czlonkowskie.zrodla finansowania inwestycji w gminie ozimek w latach 2007 2010..Precedens w stanach zjednoczonych miedzy teoria deklaratywna i konstytutywna.Organy wladzy
wykonawczej w polsce..Nowoczesne metody zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach.Polityka
podatkowa gminy sniadowo w latach 2005-2008.Rola rzecznika ubezpieczonych w polsce.Ekshumacja jako
dowod w procesie karnym.Zwolnienia grupowe w polskim prawie pracy..Rola instytucji publicznych i
samorzadowych w rozwoju obszarow wiejskich na przykladzie powiatu pajeczanskiego.Rozwoj zawodowy
jako wartosc w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w organizacji.Turystyka narciarska w polsce - analiza poziomu
jakosci..Reklama w internecie w swietle badan wlasnych w branzy oswietleniowej.Infrastruktura spoleczna
oswiaty w zawierciu.Rola ubezpieczen we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Pisanie prac poznan.Zagadnienie
eliminacji podwojnego opodatkowania osob prawnych z tytulu udzialu w zyskach spolek
kapitalowych.Pisanie prac licencjackich opinie.System ocen okresowych jako narzedzie sluzace
identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych.Zastosowanie analizy finansowej w zarzadzaniu spolka akcyjna na
przykladzie techmex s.a..praca licencjacka budzet gminy .Prawnokarne aspekty przestepstwa
pedofilii.Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedzie
miasta czestochowy..praca licencjacka budzet gminy .Etapy realizacji oraz finansowanie projektow csr na
przykladzie konkursu grasz o staz.Program budowania innowacyjnej gospodarki bialorusi.Instrumenty
zarzadzania jakoscia - standard jakosci dostawcy na przykladzie fabryki mebli.Spis tresci pracy
magisterskiej.Identyfikacja obszarow niezgodnosci na podstawie wyrobow z tworzyw sztucznych..Regulamin
wynagradzania jako zrodlo prawa pracy.praca licencjacka budzet gminy .Zbieg przepisow kryminalizujacych
naduzycie wladzy funkcjonariusz publicznego i naduzycie zaufania w obrocie gospodarczym oraz oszustwo
gospodarcze na stanowisku kierowniczym..Minister sprawiedliwosci.Bezpieczenstwo energetyczne unii
europejskiej z punktu widzenia polski.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa handlowouslugowego.Analiza organizacji pracy w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta i gminy w
strykowie.Dzialalnosc szkoly antoniego kenara jako czynnik rozwoju kultury zakopianskiej..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj przesiebiorczosci w sektorze malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie gminy szczercow.Rudnicki- seweryn. Red. - nowe perspektywy : nauki
spoleczne dla gospodarki .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie s.p.h. armagor sp. Z
o.o w latach 2004-2006.praca licencjacka budzet gminy .Gospodarowanie komunalnymi zasobami
nieruchomosci gruntowych w gminie.Zawieszenie i umorzenie ogolnego postepowania
administracyjnego..Innowacje w dziedzinie opakowan z tworzyw sztucznych..Wplyw stresu na motywacje
pracownikow- na przykladzie grupy nauczycieli szkoly podstawowej oraz wykladowcow.Przeksztalcenia na
balkanach - bosnia i hercegowina.Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla animacji rynku pracy w
okresach programowania 2004-2006 i 2007-2013 na przykladzie powiatu szydlowieckiego.Konsumpcja
zbiorowa w miescie na przykladzie miasta czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Strategie
marketingowe miedzynarodowych firm audytorsko-konsultingowych na przykladzie organizacji geloitte
touche tohnatsu.Ekonometryczna analiza efektywnosci rynku finansowego..Zwolnienia i redukcje jako
element polityki personalnej organizacji.Wykorzystanie dochodow wlasnych gminy na przykladzie gminy
pawonkow w latach 2007-2009.System ustrojowy i instytucjonalny unii europejskiej w pbliczu reform
dokonanych przez traktat z lizbony..Puslecki- zdzislaw walenty - wspolna polityka rolna w warunkach wzrostu
konkurencyjnosci unii europejskiej .Projekt zmiany programu studiow specjalnosci informatyka w
zarzadzaniu uwzgledniajacy rozwiazania nauczania na odleglosc.Wplyw motywacji na wydajnosc
pracownikow..Teoria wyboru konsumenta ( na przykladzie rynku motoryzacyjnego).Zamowienia publiczne na
dostawy w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wola krzysztoporska.praca
licencjacka budzet gminy .Ochrona prawna pracy dzieci i mlodocianych w polsce.Strategia rozwoju
miedzynarodowej firmy konsultingowej (na przykladzie consulenti al quadrato).Wirtualnosci i ich
charakterystyka. Ocena zapotrzebowania i struktury rynku wirtualnych przedmiotow.Proces wdrazania
strategii rozwoju na przykladzie gminy komprachcice..Znaczenie komunikowania sie w motywowaniu
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pracownikow i ksztaltowaniu postaw pracowniczych.Plan pracy licencjackiej wzor.Wyglad pracy
magisterskiej.Marketing partnerski na podstawie spoldzielni pracy armatura.Odpowiedzialnosc karna
skarbowa za wybrane przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciw obowiazkom
podatkowym.Podatki lokalne jako zrodlo finansowania budzetu gminy na przykladzie miasta ostroleka.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza stanu gospodarki elektronicznej w polsce w aspekcie prawnymspolecznym- ekonomicznym i technologicznym.Leasing jako metoda finansowania rozwoju
przedsiebiorstw.Reklama kontrowersyjna.Prawo glosu na zgromadzeniu wspolnikow i walnym zgromadzeniu
spolek kapitalowych..Tajemnica dziennikarska.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie systemu kart
platniczych w polsce.Wykorzystanie rachunkowosci zarzadczej do oceny rentownosci jednostek biznesowych
w eurofoam polska sp. Z o.o..Zarzadzanie drogami i ruchem drogowym jako elementarne wyznaczniki
bezpieczenstwa ruchu drogowego.Standardy uslug i obslugi klienta w przedsiebiorstwie hotelarskim na
przykladzie trzygwiazdkowego hotelu daglezja w zakopanem.Czynniki wzrostu eksportu produktow rolno spozywczych w polsce na przykladzie sm mlekpol .praca licencjacka budzet gminy .Kryteria analizy i oceny
dostawcow na przykladzie przedsiebiorstwa f.h.u. jomar s.c..Rola menadzera sportu w koszykowce kobiet na
przykladzie patrycji czepiec-golanskiej.Dozwolona samopomoc w prawie rzeczowym.Zastosowanie
wybranych metod analizy finansowej do oceny plynnosci finansowej przedsiebiorstwa..Czynniki wplywajace
na satysfakcje uczestnikow ogolnopolskich zlotow fanow depeche mode.Rekrutacja i selekcja jako podstawa
procesu gospodarowania potencjalem ludzkim.Konkurencja przedsiebiorstw na przykladzie kancelarii
notarialnych w miescie lomza.Egzekucja administracyjna jako element dzialalnosci fiskalnej.Ksztaltowanie sie
zbrodni ludobojstwa w doktrynie i prawie karnym.Ciagle doskonalenie w oparciu o metodologie toyota
production system- lean manufacturing i six sigma.Analiza systemu produkcyjnego na przykladzie firmy
gorazdze cement s.a..Skutecznosc aktywnych instrumentow przeciwdzialania bezrobociu n aprzykladzie
powiatu klobuckiego w latach 2000-2011..praca licencjacka budzet gminy .Reklama i jej znaczenie w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Problemy zarzadzania systemami logistycznymi na podstawie
przedsiebiorstwa x..Funkcja formy w prawie konsumenckim.Schemat pracy magisterskiej.Wprowadzenie
nowego produktu na rynek na przykladzie wody zrodlanej kropla beskidu.Management challenge:
communication barriers as performance factor.Znaczenie posrednika w obrocie nieruchomosciami dla
funkcjonowania rynku nieruchomosciami na przykladzie biura an-mar.Wydanie wyroku zaocznego.Zjawisko
przestepczosci wsrod nieletnich.Analiza technicznych uwarunkowan w zarzadzaniu bezpieczenstwem
pracy..Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w klobucku w latach 2000-2004.Kreowanie
nowego produktu na przykladzie przedsiebiorstwa ceramika tubadzin.Komercjalizacja prawa do
wizerunku.Rownosc plci w polskim prawie xx i xxi wieku..Rozwoj transportu drogowego w polsce w
kontekscie unii europejskiej.Zarzadzanie zespolami pracowniczymi w samodzielnym publicznym zakladzie
opieki zdrowotnej w wieluniu.Specyfika zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu
skarbowego.Obligacje jako instrument finansowy w gospodarce polskiej.Polityka pieniezna narodowego
banku polskiego a inflacja w polsce w latach 2005-2010.Pisanie prac lodz.Dzialania panstwa na rzecz
aktywizacji zawodowej osob niepelnosprawnych na przykladzie spoldzielni inwalidow inmet w kedzierzynie kozlu..Ocena jakosci oferowanej przez pkn orlen s.a..Obrona konieczna praca magisterska.Dzialalnosc banku
centralnego w gospodarce rynkowej na przykladzie narodowego banku polskiego.Proces automatyzacji prac
magazynowych.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie sie cen budynkow mieszkalnych wedlug
notowan systemu sekocenbud i orgbud-serwis poznan.Analiza procesu wytwarzania cementu w oparciu o
zasady czystszej produkcji.Podatek dochodowy odroczony a rezerwy i rozliczenia miedzyokresowe bierne.Jak
pisac prace dyplomowa.Charakterystyka zasobu i atrakcji turystycznych doliny ciemiegi i koncepcja ich
wykorzystania dla celow wypoczynku podmiejskiego lublina.zrodla finansowania inwestycji na wybranych
przykladach msp.praca licencjacka budzet gminy .Marketing personalny jako instrument zarzadzania na
przykladzie publicznego gimnazjum nr 6.System organizacji pracy w przedsiebiorstwie zlomex.Demokreacjanowoczesnosc i prawa kobiet w krebu cywilizacji zachodniej i latynoamerykanskiej.Rozwoj inicjatyw
klastrowych w regionie lodzkim.Finansowanie projektow inwestycyjnych ze srodkow unii europejskiej w
gminie liskow w latach 2003-2005.Instrumenty bankowosci elektronicznej w obsludze osob fizycznych.Rola i
wykorzystanie narzedzi informatycznych w sektorze msp na przykladzie firmy uslugowej.Strategia
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marketingowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy opoczno s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Marcinkowski- jerzy. - ryzyko- jakosc prognoz a efektywnosc inwestowania na rynkach finansowych
.Organizacja wypoczynku dla mieszkancow aglomeracji slaskiej i krakowskiej w oparciu o wybrane walory
turystyczne ziemi chrzanowskiej..Partnerstwo publiczno-prywatne jako przyklad demonopolizacji
administracji publicznej.Zagadnienie zmowy cenowej w legislaturze- egzekutywie i praktyce urzedow
kontroli. Ewolucja czy rewolucja?.Kupie prace licencjacka.Ewolucja wybranych partii politycznych w polsce w
latach 1989-1997.Kwestia odtworzenia panstwowosci polskiej w okresie i wojny swiatowej oraz utrzymania
suwerennosci ii rzeczpospolitej w dobie miedzywojnia na tle wydarzen na scenie miedzynarodowej..Lasonmarcin (1978- ). Red. - miedzy kryzysem a wspolpraca gospodarcza : przyklady wyzwan i problemow w
stosunkach mi.Motywowanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi organizacji.Kreowanie i promocja wizerunku
starego sacza w oparciu o wybrane elementy tozsamosci kulturowej miasta..Dzialalnosc gospodarcza
podmiotow zagranicznych w polskich.Wykorzystanie sprawozdawczosci wewnetrznej do celow zarzadzania
finansami przedsiebiorstwa.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie obslugi klienta na
przykladzie firmy parmalat.Opolskie centrum rozwoju gospodarki jako stymulator konkurencyjnego rozwoju
regionu..Google adwords jako nowoczesne narzedzie promocji firmy.Ocena dzialalnosci kredytowej banku x
w latach 2005-2009.Bariery wejscia toyota motor corporation na unijny rynek samochodowy w xxi w..praca
licencjacka budzet gminy .Aktywnosc polityki inwestycyjnej i zrodla jej finansowania w gminach
wiejskich.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie wizerunku firmy na przykladzie sklepu
internetowego.praca licencjacka budzet gminy .Mazur- grzegorz - relacje unii europejskiej z krajami afrykikaraibow i pacyfiku : historia i perspektywy .Rekrutacja jako element doboru pracownikow policji.praca
licencjacka budzet gminy .Rzeczowe aktywa trwale w swietle ustawy o rachunkowosci msr/mssf i ustawy o
podatku dochodowym.Kryteria analizy i oceny dostawcow na przykladzie przedsiebiorstwa f.h.u. jomar
s.c..zrodla finansowania jednostek kultury o charakterze scenicznym.Realizacja zamowien publicznych w
gminie.Wymagania formalne apelacji i skutki ich niezachowania.Biznesplan malego przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy muzycznej.Perechuda- kazimierz. - knowledge diffusion methods in a networking company
: knowledge business models .Zarzadzanie czasem pracy kierowcow w przedsiebiorstwie komunikacji
samochodowej czestochowa s.a..Sponsoring sportowy jako forma promocji w marketingu sportowym..Inne
srodki zaskarzenia w procesie cywilnym.Materialy i technologie wykonania izolacji przeciwwodnej i
przeciwwilgociowej praca inzynierska budownictwo.Ocena kompetencji menedzerskich na przykladzie
dyrektorow spolek gminy prudnik.Polscy wolnomularze w walce o niepodleglosc w okresie od konca xviii do
poczatku xx wieku oraz postawa kosciola katolickiego wobec ich dazen.Storskrubb- eva. - civil procedure and
eu law : a policy area uncovered .Techniczno - organizacyjne bariery transformacji w przedsiebiorstwo
zorientowane procesowo..Marka jako element produktu na przykladzie marki honda.Rola organow
samorzadu terytorialnego w rozwoju miasta na przykladzie belchatowa.Czas popelnienia czynu w ramach
konstrukcji delictum continuatum.Postepowanie o wpis do ksiegi wieczystej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi
w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy maly plock.Rola narodowego banku polskiego
w procesie integracji europejskiej.Ocena efektywnosci szolenia zawodowego na przykladzie kandydatow na
samodzielnych ksiegowych.Ksztaltowanie sie polskiego prawa wyznaniowego.Wprowadzenie nowego
produktu jako instrument poprawy sytuacji rynkowej przedsiebiorstwa w branzy farmaceutycznej.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie wydarzeniem kulturalnym na przykladzie festiwalu muzyki filmowej w
krakowie.Akredytywa dokumentowa.Elektroniczne monitirowanie przestepcow.Wplyw migracji
zagranicznych na lokalne rynki pracy wojewodztwa opolskiego w latach 1992-2008.Gospodarstwo rolne jako
skladnik majatku malzonkow.Rynek kapitalowy oraz jego instrumenty finansowe.Ocena funkcjonowania
sluzby zdrowia na przykladzie samodzielnego publicznego zespolu opieki zdrowotnej w lublincu.Zarzadzanie
innowacyjnoscia jako istotny czynnik rozwoju przedsiebiorstw przemyslu oswietleniowego..Dopuszczalnosc
skargi kasacyjnej..Zryczaltowane formy opodatkowania przedsiebiorstwa jako jeden ze sposobow rozliczen
podatkowych (na przykladzie przedsiebiorstwa deko-dach).zrodla finansowania przedsiewziec
inwestycyjnych i ich wplyw na sytuacje finansowa jednostki na przykladzie alfa sp. Z o.o..Warunkowe
zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolnosci na podstawie art 152 kodeksu karnego
wykonawczego.Opodatkowanie dochodow przedsiebiorstw podatkiem dochodowym od osob prawnych na
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przykladzie firmy comarach.Wybrane prawne aspekty reklamy w polsce..Rozwiazania systemowe na rzecz
ograniczenia plynnosci pracowniczej w centrach outsourcingowych w polsce na podstawie firmy x.Prawo
kobiet w polsce do urlopu macierzynskiego i wychowawczego jako gwarancja praw konstytucyjnych.Udzial
kobiet w procesie zarzadzania.Ingerencja panstwa w system sprawiedliwosci spolecznej.Uzdrowiskowy
produkt turystyczny wojewodztwa malopolskiego.Prawo ochronne na znak towarowy i jego ustanie .Wplyw
dzialalnosci kredytowej na wynik finansowy banku.Ulgi w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce
i w wybranych krajach unii europejskich.Przyczyny rozwoju bankowosci elektronicznej.Koszty rodzajowe jako
przedmiot badan analitycznych na przykladzie przedsiebiorstwa transportowego h.z. transport poland sp. Z
o.o..Wydatki gminy opatowek na pomoc spoleczna w latach 2004-2009.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
pracownika w razie wyrzadzenia szkody osobie trzeciej .praca licencjacka budzet gminy .Formy pomocy oraz
rola agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w rozwoju polskiego rolnictwa po przystapieniu polski
do unii europejskiej.Praktyki religijne wiezniow w polsce od 1919 roku do chwili obecnej..Wspolczesne
koncepcje stylow kierowania. Analiza teoretyczna i praktyczna.Prowokacja policyjna jako prosta czynnosc
operacyjno-rozpoznawcza .Analiza kosztow produkcji okien na przykladzie firmy rodzinnej glear sp.j. W
latach 2006-2010.Lubinska- teresa - budzet a finanse publiczne .Rola nato w utrzymaniu bezpieczenstwa
miedzynarodowego wspolczesnego swiata .Ogolna ocena stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach pracy przedsiebiorstwa produkcyjnego pso maskpol.Badanie
wplywu konsumenta na jakosc w firmie produkujacej obuwie.Produkcja i jakosc w przedsiebiorstwie
produkcyjnym wytwarzajacym kotly centralnego ogrzewania.Uprawnienia dyscyplinujace i sygnalizacyjne
sadow administracyjnych.Znaczenie systemu motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi (na przykladzie
badan empirycznych przeprowadzonych w pge elektrownia opole s.a.).Kuklinski- antoni (1927- ). Red. towards a new creative and innovative europe : warsaw conference : a preconference publication .Koszty
logistyki w przedsiebiorstwie pgnig s.a..Podatkowa grupa kapitalowa jako szczegolny rodzaj podatnika.Pomoc
w napisaniu pracy licencjackiej.Wspieranie procesu tworzenia nowych przedsiebiorstw przy wykorzystaniu
funduszy strukturalnych.praca licencjacka budzet gminy .Strategie wzrostu wybranej firmy sektora
gorseciarskiego.Zarzadzanie hotelem rodzinnym ( na przykladzie hotelu leopolis).praca licencjacka budzet
gminy .Unijne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w wojewodztwie opolskim..Brockapalacz- bogumila. Red. - strategia lizbonska z perspektywy wybranych krajow i regionow .Pisanie prac
semestralnych.Obowiazywanie ratyfikowanych umow miedzynarodowych w polskim porzadku
prawnym..Placowe i pozaplacowe formy motywowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa
komunikacji samochodowej w jedrzejowie s.a..Ocena procesu kadrowego w szpitalu ( na przykladzie szpitala
x w czestochowie).Model stresu organizacyjnego grupy zawodowej pielegniarek w ujeciu coopera i sloana weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi.Mediacja w polskim procesie karnym.Tematy prac
licencjackich z pedagogiki.Nadzor korporacyjny w spolkach kapitalowych na przykladzie tvn s.a..Pisanie
prezentacji maturalnej.Modelowanie i prognozowanie stopy bezrobocia i liczby osob bezrobotnych w polsce
w latach 2000 - 2012- za pomoca modelu arima..Jak napisac prace licencjacka.Analiza i ocena jakosci obslugi
klienta na podstawie firmy schenker sp. Z o.o..Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez
pracownika w tybie art.55 §1 k.p..Bariery w komunikacji zewnetrznej placowki administracji publicznej z
obywatelem..Zasada rownouprawnienia kobiet i mezczyzn i jej realizacja.zrodla dochodow w jednostkach
samorzadu terytorialnego- analiza ich struktury w gminie wisniowa w latach 2007- 2011..Analiza systemu
dystrybucji firmy na przykladzie przedsiebiorstwa x..Interpretacja wyrazu mimicznego twarzy.Przedmiot
czynnosci wykonawczej jako znamie typu czynu zabronionego.Outsourcing-metoda strategicznego
ksztaltowania dzialalnosci na przykladzie fujitsu services sp.zo.o. I p4 sp.zo.o..Pisanie prac licencjackich
lodz.Prawne formy zabezpieczenia kredytow bankowych udzielanych na dzialalnosc gospodarcza..Narzedzia
komunikacji marketingowej na przykladzie firmy dominata sp. Z o.o..Analiza i ocena uproszczonych form
opodatkowania przychodow malych przedsiebiorstw na przykladzie dach -tom w latach 2005-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie gospodarki magazynowej jako elementu logistyki w
przedsiebiorstwie.Minimalizacja ryzyka kredytowego w praktyce bankowej.Analiza glownych zrodel
dochodow wlasnych gminy na przykladzie gmin powiatu klobuckiego w latach 2001 - 2005.Rola operatora
logistycznego w funkcjonowaniu lancuchow dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa x.Marketing poprzez
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sport – teoria i praktyka.Model zarzadzania uslugami hotelarskimi na przykladzie hosteli.Prace magisterskie
pielegniarstwo.Strategia produktu w aspekcie pozostalych elementow marketingu mix na przykladzie
przedsiebiorstwa dobroplast.Wplyw instytucji otoczenia na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie badan empirycznych w zarzadzie drog powiatowych w zabkowicach slaskich.Praca magisterska
pisanie.Strategie marketingowe w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa (na przykladzie huty
szkla gospodarczego i artystycznego finezja w wolborzu).Griffin- g. Edward - finansowy potwor z jekyll island
: prawdziwa historia rezerwy federalnej .Znaczenie zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie.Alternatywy wobec kary pozbawienia wolnosci na podstawie kodeksu karnego z 1997 r.
.Wydatki samorzadowe na przykladzie gminy miasta leczyca..praca licencjacka budzet gminy .Kotlowskidariusz. Red. - tworzenie a stosowanie prawa w polsce : teoria i praktyka .Instytucja referendum w polskim
prawie konstytucyjnym..Pozyczki spolecznosciowe jako nowe zrodlo finansowania wydatkow gospodarstw
domowych.Wplyw dywidendy na stope zwrotu z akcji spolek notowanych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.Centralny okreg przemyslowy w gospodarce ii rzeczypolspolitej..Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu w polskich przedsiebiorstwach na przykladzie polskiego koncernu naftowego
orlen s.a..Rola centrum logistycznego w lancuchu dostaw na przykladzie firm x.Odpowiedzialnosc
przewoznika lotniczego w regulacjach miedzynarodowych.Matodologia prezentacji operacyjnych
przeplywow pienieznych-konsekwencje wyboru.Zarzadzanie produkcja i jakoscia powlok galwanicznych na
przykladzie wybranego wyrobu przedsiebiorstwa branzy metalowej..Ocena skutkow regulacji jako element
procesu legislacyjnego i narzedzie poprawy systemu prawa w polsce w kontekscie najlepszych praktyk
miedzynarodowych.Nieruchomosc jako jedna z form zabezpieczenia kredytu hipotecznego na przykladzie
pko bp.Zarzadzanie interakcja czlowiek - komputer: historia- terazniejszosc- przyszlosc.Ocena zdolnosci
kredytowej klienta stosowana przez bank.Status prawny agencji nieruchomosci rolnych skarbu
panstwa.Przywodztwo sytuacyjne slii® w organizacjach na przykladzie firmy arcelormittal poland s.a.Dowody
sprzeczne z prawem w postepowaniu cywilnym.Pozycja ustrojowa samorzadu powiatowego w
polsce..Zadania policji w zapewnieniu bezpieczenstwa i porzadku publicznego.Wdrazanie systemu
zarzadzania jakoscia i jego wplyw na dzialalnosc logistyczna przedsiebiorstwa x.Poglebianie procesow
integracyjnych na przykladzie wspolnot europejskich.Proces rozwoju nowych produktow na przykladzie
przedsiebiorstwa myszkowska fabryka naczyn emaliowanych swiatowit s.a..Adaptacja pracownicza na
przykladzie firmy feu vert.Znaczenie polityki regionalnej i spolecznej unii europejskiej w niwelowaniu
dysproporcji spolecznych.przyklad wojewodztwa lodzkiego.Falszywe zeznania (art. 233 k.k.) W swietle
zasady nemo nemo se ispum accusare tenetur i realizacji przez swiadka prawa do obrony.Ocena
wykorzystywania rozwiazan informacyjnych w szkolach podstawowych gminy opatow.Promocja malych miast
wojewodztwa lodzkiego - cele- zalozenia- metody- efekty na przykldzie rawy mazowieckiej i uniejowa.Ocena
realizacji zadan z zakresu rewitalizacji w gminie dzialoszyn.Praca jako srodek oddzialywania na skazanych na
kare pozbawienia wolnosci.Finansowanie organizacji pozarzadowych na przykladzie zwiazku harcerstwa
polskiego.Jura krakowsko-czestochowska jako regionalny produkt turystyczny..Firma kurierska w lancuchu
dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa tnt express wordwide poland.Srodki trwale w aspekcie podatkowym
i bilansowym..Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy moszczenica w latach 20072010.Systemy motywowania pracownikow w firmie odziezowej consta.Model komunikacji elektronicznej z
urzedem skarbowym..praca licencjacka budzet gminy .Wybory parlamentarne na tle zasady demokracji
przedstawicielskiej.Rola transportu w dzialalnosci spedycyjnej w polsce na przykladzie firmy k-ex.Zarzadzanie
wiedza w przedsiebiorstwie it.Przyklady zarzadzania marketingowego na rynku krajowym na przykladzie
przedsiebiorstwa komozja sp.j..Wplyw kryzysu swiatowego na sytuacje w polskich bankach.Ocena poziomu
bezpieczenstwa pracy na wybranych stanowiskach w pso maskpol s.a..Regulamin pracy jako zrodlo prawa
pracy.Analiza ryzyka i zarzadzanie ryzykiem bankowosci elektronicznej..Marketing bezposredni w dzialalnosci
biur podrozy..Korenik- dorota - stosunki samorzadowo-bankowe a rozwoj spoleczno-ekonomiczny w
przestrzeni .Pomoc w pisaniu prac.Rola czynnika sadowego w postepowaniu przygotowawczym.Procedura
nawiazania i rozwiazania stosunku pracy na podstawie mianowania.Wplyw kryzysu gospodarczego 20082009 na dzialanie firmy pres 1 w zakresie ksztaltowania motywacji pracowniczej.Inwestycje infrastrukturalne
a poziom konkurencyjnosci gminy (na przykladzie gminy lowicz).Rola bankow w absorpcji funduszy
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strukturalnych przez sektor msp.Ospowiedzialnosc skarbu panstwa za szkode wyrzadzona przez wydanie
uniewaznionej decyzji urzedu patentowego..Analiza uslug tsl (transportowo spedycyjno logistycznych w
badanej firmie..Ocena zrodel dochodow i kierunki ich rozdysponowania na przykladzie centralnej szkoly
panstwowej strazy pozarnej w czestochowie.Ocena kondycji finansowej spolki gieldowej.Mozliwosci
wykorzystania zasobow uzdrowiskowych wojewodztwa podkarpackiego do celow turystycznych.Mediacje
jako sposob zarzadzania konfliktem..Stosunki pomiedzy polska a hiszpania. Ukazanie roznic i podobienstw w
wybranych zagadnieniach.Restrukturyzacja sluzby zdrowia i jej spoleczno-ekonomiczne skutki.Czynnosci
wyjasniajace w postepowaniu w sprawach o wykroczenia.Pisanie pracy maturalnej.zrodla i formy
finansowania mikroprzedsiebiorstw w polsce..Pisanie prac zaliczeniowych.praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie finansami lokalnymi na przykladzie gminy krzepice. Analiza i ocena.Praca licencjacka
fizjoterapia.Rekrutacja i selekcja pracownikow. Wskazania praktyczne dla wybranej firmy.Laczenie sie spolek
kapitalowych. Aspekt handlowy- podatkowy i bilansowy.Gospodarstwa rolne w polityce kredytowej bankow
spoldzielczych.Status prawny pracownikow sluzby cywilnej.Biuletyn informacji publicznej jako realizacja
konstytucyjnej zasady jawnosci.Instytucja ocen oddzialywania na srodowisko.Miejsce reklamy internetowej
we wspolczesnych dzialaniach reklamowych (na wybranym przykladzie).Reklama jako narzedzie komunikacji
z potencjalnym klientem na podstawie aboz sp. Zo.o. W czestochowa.Gdansk.Analiza i ocena struktury
kapitalowo-majatkowej wybranych spolek gieldowych branzy paliwowej w latach 2006-2009.Umowa cesji
wierzytelnosci a umowa o subpartycypacje w procesie sekurytyzacji.Rekrutacja i selekcja w srodowiskach
artystycznych na podstawie lodzkich nieprofesjonalnych zespolow muzycznych.Ksztaltowanie sie lojalnosci
klientow na rynku kawy i papierosow.Polityka oswiatowa w zjednoczonej europie. Polscy nauczyciele wobec
europejskiego wymiaru edukacji..Miedzynarodowa architektura finansowa..Pozycja referendarza
sadowego.Status prawny doradcy podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .System podatkowy na
przykladzie gminy pabianice.Komisje sejmowe w polsce i ich rola.Stan silnego wzburzenia jako prawna i
psychologiczna podstawa wymiaru kary..Bariery w rozwoju malej i sredniej przedsiebiorczosci w
polsce.Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa abc.Gotowe
prace magisterskie licencjackie.Zarzadzanie obiektem dziedzictwa kulturowego na przykladzie zamku
krolewskiego w niepolomicach..Rola podatku od nieruchomosci jako zrodlo dochodow gminy.Zarzadzanie
czasem jako instrument ksztaltowania kultury organizacyjnej przedsiebiorstwa.Glowne zalozenia islamskiej
etyki pracy oraz ich zastosowanie w spolecznosciowych sieciach biznesowych.Spoleczne skutki bezrobocia w
polsce w latach 1990-2004.Analiza efektywnosci finansowej w firmie scrapena s.a. jako element analizy
ekonomicznej.Dualna rola logistyki w sytuacjach kryzysowych.Ceny prac magisterskich.Stach- lukasz. spoleczenstwa panstw nowych czlonkow unii europejskiej z 2004 roku wobec integracji z jej s.Kluczowe
czynniki sukcesu jako instrument zarzadzania strategicznego.Rekrutacja pracownikow praca
magisterska.Tworczosc pracownicza na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.Rola banku w dzialalnosci gospodarczej.Wypowiedzenie zmieniajace warunki pracy i
placy na niekorzysc pracownika..Kierunki rozdysponowania srodkow publicznych w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie gmin sulejow i wola krzysztoporska w latach 2007-2011.Prace licencjackie
logistyka.praca licencjacka budzet gminy .Sad najwyzszy jako organ nadrzedny nad sadownictwem
powszechnym.praca licencjacka budzet gminy .Kapitaly wysokiego ryzyka jako formy finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie bankier.pl spolki akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Strategie
marketingowe w uslugach ubezpieczeniowych na przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego winterthur
zycie s.a..Proces produkcji wybranej grupy wyrobow drewnianych i kontrola ich jakosci..Funcjonowanie biura
nieruchomosci na wybranych przykladach.Obligacje skarbowe jako forma finansowania deficytu
budzetowego.Swiadek anonimowy w polskim procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Praca
magisterska resocjalizacja.Zarzadzanie finansami w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie
powiatu radomszczanskiego w latach 2007-2011.Prace licencjackie ceny.Prace mgr.Analiza budzetu gminy
zarki w latach 2008-2010.Analiza doboru zurawia montazowego na przykladzie budowy hali warsztatowomagazynowej. Praca inzynierska budownictwo.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
zakladow azotowych kedzierzyn-kozle w latach 2006-2008.Wplyw otoczenia na rozwoj przedsiebiorstwa na
przykladzie hotelu wodnik.Rzeczowe zabezpieczenia wykonywania zobowiazan podatkowych.Ksztaltowanie
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wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie stora enso poland s.a..Rola bankow spoldzielczych w
finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw (na przykladzie powiatowego banku spoldzielczego w
tomaszowie maz. Oddzial w wolborzu).praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie procesami biznesowymi
na przykladzie produktow firmy comarch..Rola i znaczenie kapitalu intelektualnego w systemowym
zarzadzaniu organizacja.Wypalenie zawodowe-przyczyny- objawy i konsekwencje na przykladzie nauczycieli
gimnazjow.Zakres obowiazku lojalnosci wobec pracodawcy a gwarancja ochrony jego interesow
gospodarczych.Leasing w regulacjach rachunkowosci i w prawie podatkowym.Detaliczne produkty
strukturyzowane.Znaczenie kontroli wizualnej przy wytwarzaniu wyrobow o podwyzszonym poziomie
jakosci.Efekty zmian w polityce karnej na bezpieczenstwo w ruchu drogowym w latach 1999 - 2008.Rola
wyniku finansowego w ocenie dzialalnosci przedsiebiorstwa.Mierniki zarzadzania wartoscia
przedsiebiorstwa.Szkolenie pracownikow na przykladzie firmy novartis poland sp. Z o.o..praca licencjacka
budzet gminy .System poprawy bezpieczenstwa na drogach i efekty na tle realizacji zadan w powiecie
lublinieckim w latach 2000-2009.Prawo do pracy w bezpiecznych warunkach a prace w firmie utylizacji
azbestu.Analiza kosztow jakosci w procesie zarzadzania.Ochrona trwalosci stosunku pracy ze wzgledu na
pelnione funkcje.Pisanie prac magisterskich cena.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich
poznan.praca licencjacka budzet gminy .Kola- maria. - fundusze pomocowe unii europejskiej jako czynnik
poprawy konkurencyjnosci malych i srednich p.Systemy logistyczne zaopatrzenia i dystrybucji
przedsiebiorstwa produkcyjnego.Danielewicz- justyna. Red. - efekty integracji europejskiej w wybranych
sektorach gospodarki .Egzekucja sadowa z rachunkow bankowych.Specyfika pracy sluzb specjalnych w
roznych rezimach politycznych.Wielofunkcyjne osrodki sportowo-rekreacyjne jako forma realizacji aktywnego
wypoczynku- na przykladzie dabrowy gorniczej.Zachowania ludzi w warunkach zmian organizacyjnych na
przykladzie wdrazania systemu zarzadzania jakoscia.Wspolpraca polski z panstwami wspolnoty niepodleglych
panstw ksztaltowana przez euroregionalizacje.Problemy przezwyciezenia bezrobocia w powiecie
myszkowskim na przykladach szkolen..Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie
bre bank s. A. W latach 2006-2010..Zarzad nieruchomoscia wspolna w swietle ustawy o wlasnosci
lokali.Kredyt indywidualny w marketingu operacyjnym na przykladzie lukas banku.Wplyw internetu na wybor
ofert turystycznych.Podatek od towarow i uslug i jego wplyw na dzialalnosc finansowa
przedsiebiorstwa.Koncesje i zezwolenia w wybranych obszarach dzialalnosci gospodarczej.Trzaskaliktadeusz. Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’06 : praca zbiorowa .praca licencjacka budzet gminy
.zrodla dochodow budzetow samorzadow gminnych na przykladzie gminy kodrab w latach 2005-2009.Fuzje i
przejecia bankow w latach od 2001 do 2004.Dzialalnosc bakow hipotecznych w polsce..Systemy
informatyczne w przedsiebiorstwie na przykladzie kodow kreskowych..Przekrycie targowiska. Praca
inzynierska budownictwo.Aspekty prawne reklamy w ustawodawstwie polskim i ue.Wplyw funduszy
strukturalnych unii europejskiej na rozwoj ostroleki.Kreowanie wizerunku banku na podstawie pko bp
s.a..Zasady wspolzycia spolecznego w polskim prawie cywilnym.Ocena za pomoca ultradzwiekow
przyczepnosci powlok polimerowych do podkladu betonowego praca inzynierska budownictwo.Prace
magisterskie net.Rola gospodarki magazynowej w zarzadzaniu lancuchem dostaw.Ochrona dziecka
poczetego w polskim prawie karnym.Atrakcje turystyczne jury krakowsko - czestochowskiej.Ulgi w splacie
zobowiazan podatkowych.Istota i znaczenie motywowania w pracy zawodowej kobiet.Mobbing praca
licencjacka.Przyklad pracy magisterskiej.Przestepstwo wypadku w komunikacji drogowej.Pisanie
prezentacji.Projekt termorenowacji budynku jednorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Leasing w
finansowaniu inwestycji przedsiebiorstw.Tematy prac licencjackich rachunkowosc.Wizja szkoly przyszlosci w
zarzadzaniu.Struktura i poziom uzdolnien- cechy osobowosci i kompetencje w prognozowaniu kariery
zawodowej.Polityka rolna unii europejskiej konsekwencje dla polski jako nowego kraju czlonkowskiego na
przykladzie gospodarstw rolnych..The role of outsourcing services in the optimalisation of international
business value chain. Infosys – the case study.Zalozenia projektu struktur organizacyjnych zwiazku
harcerstwa polskiego.Szkolenia pracownicze jako element procesu adapatacji w miejscu pracy w firmie
farmaceutycznej.Ksztaltowanie oferty produktowej uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego w
baborowie..Proces wprowadzania na rynek polski innowacyjnych produktow hight-tech w ujeciu
marketingowym.Wplyw inwestycji zagranicznych na rentownosc przedsiebiorstwa na przykladzie holdingu
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biegonice.praca licencjacka budzet gminy .Znak towarowy i jego ochrona w internecie.Zukowska- helena.
Red. - audyt zewnetrzny sprawozdania finansowego a wiarygodnosc przedsiebiorstwa .praca licencjacka
budzet gminy .Projekt kanalow dystrybucji w marketingu uslug na przykladzie biura podrozy orbis.Ocena
przydatnosci reguly taylora w polsce.Wplyw reklamy na zachowanie konsumenta na rynku.Gordon- jon przepis : jak tchnac energie w zespol oraz organizacje .Szkolenie oraz efektywnosc pracownicza na podstawie
wybranego przedsiebiorstwa.Zarzadzanie finansami miasta czestochowy w latach 2007-2011.Pomoc w
pisaniu pracy inzynierskiej.Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Wplyw blogow modowych na tendencje
nabywcze konsumentow..Nowe formy inwestowania na polskim rynku - fundusz hedgingowy
superfund.Status prawny telepracownika.Wybrane elementy kreowania wizerunku przez muzeum
historyczne miasta krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Kongres a prezydent w stanach zjednoczonych
ameryki.Przyklad pracy magisterskiej.Przykladowe prace magisterskie.Przykladowe prace licencjackie z
administracji.Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykladzie reklam..praca licencjacka budzet
gminy .Stachowicz- jan karol (1943- ). Red. - rozwoj organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o
zarzadzaniu .Realizacja uslug w transporcie miedzynarodowym na przykladzie firmy karex.Kreowanie marki
gminy czestochowa z perspektywy turystyki pielgrzymkowej.Eutanazja -zjawisko eutanazji w polsce na tle
wspolczesnych tendecji dekryminalizacyjnych w europie i na swiecie: wybrane aspekty etyczne- medyczne- i
prawne.Praca licencjacka cennik.praca licencjacka budzet gminy .Turystyczna konferencja na polskim
rynku.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego.Obowiazek pracodawcy
przeciwdzialania mobbingowi.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i
gminy pleszew w latach 2001-2005.praca licencjacka budzet gminy .Inwestycje w
przedsiebiorstwie.Funkscjonowanie posrednika i biura posrednictwa w obrocie nieruchomosciami. Na
przykladzie wojewodztwa podkarpackiego..Ochrona programow komputerowych w swietle prawa
autorskiego.Analiza ryzyka kredytowego na podstawie banku spoldzielczego w konopiskach w latach 20062010.Controlling jako instrument zarzadzania przedsiebiorstwem.Liberalizacja rynku transportu kolejowego
ue w zakresie przewozow kolejowych (na przykladzie rozwiazan polskich).Czynniki warunkujace
uruchomienie nowej dzialalnosci gosopdarczej w sektorze medycznym na przykladzie nzoz
usmiech.Zalozenie i prowadzenie pensjonatu na terenie krakowa.System franczyzowy jako nowoczesna
forma rozwoju przedsiebiorstwa.Praca licencjacka z pedagogiki.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie internetu we wspolczesnym przedsiebiorstwie jako wspomaganie dzialan marketingowych
firmy na przykladzie politechniki czestochowskiej..Mik- cezary. Red. - miedzy wykladnia a tworzeniem prawa
: refleksje na tle orzecznictwa europejskiego trybunalu.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym
odroczonym na przykladzie polskich spolek publicznych.Budzet jako narzedzie zarzadzania w gminie
klobuck.Budowa przewagi konkurencyjnej na rynku chemii budowlanej w polsce na przykladzie grupy
atlas.Pozycja prawna faktora w umowie factoringu pelnego oraz innych postaciach tej umowy.Wspolpraca
urzedu miasta krakowa z organizacjami pozarzadowymi w organizowaniu przedsiewziec
kulturalnych..Ksztaltowanie sie odpowiedzialnosci karnej nieletnich w prawie polskim.Satysfakcja jako
podstawa ksztaltowania lojalnosci klienta na przykladzie dzialalnosci leroy merlin polska sp. Z o.o..System
motywacji w polityce kadrowej pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie infrastruktury
drogowej z funduszy europejskich na przykladzie zwiazku gmin regionu kutnowskiego.Ocena skutecznosci
metod kontroli jakosci wyrobow z tworzyw sztucznych stosowanych w spolce luxplast..Analiza emisji
zanieczyszczen powietrza w polsce w latach 1995-2006 na podstawie macierzy namea.Polityka personalna w
instytucji samorzadowej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w zawierciu.Ochrona prawna
dzieci oraz dzieci objetych piecza zastepcza.Pedagogika prace licencjackie.Ankieta do pracy licencjackiej.The
enterprises guaranteeing the quality level stability..Busines angels w dziele wspierania rozwoju
przedsiebiorstw.Organ podatkowy.Wplyw budowy oczyszczalni sciekow na rozwoj gminy na przykladzie
klobucka.Finansowanie teatru ludowego i teatru laznia nowa w latach 2008-2009..Lutostanski- marian. prawo a bezpieczenstwo narodu i panstwa .Pisanie prac licencjackich szczecin.Jurysdykcja krajowa w
sprawach z zakresu odpowiedzialnosci deliktowej wedlug europejskiego prawa postepowania
cywilnego.Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajow podatkowych.Sektor malych i srednich
przedsiebiorstw - funkcjonowanie i znaczenie dla rozwoju gminy zgierz.Postepowanie odrebne w sprawach
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gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Technika fotokodow w zastosowaniach
marketingowych.Prace mgr.Porownawcza analiza finansowa na przykladzie spolek simple s.a. i prokom
software s.a..Implementacja sankcji rady bezpieczenstwa onz w systemie prawa unii
europejskiej.Metodologia ocen pracowniczych w zarzadzaniu krakowska spoldzielcza kasa oszczednosciowo
kredytowa.Rola panstwa w ksztaltowaniu efektywnego systemu podatkowego.Centra logistyczne a rozwoj
infrastruktury transportowo-komunikacyjnej w regionie lodzkim.Wynagrodzenie nauczycieli akademickich na
przykladzie politechniki lodzkiej.praca licencjacka budzet gminy .Kryminalistyczne i prawne aspekty
przestepczosci komputerowej.Nowe formy promocji sprzedazy na rynkach dobr i uslug
konsumpcyjnych.Anioly biznesu zrodlem zewnetrznego finansowania dzialalnosci gospodarczej..Wybrane
aspekty zarzadzania powiatowym centrum pomocy rodzinie w myszkowie.Analiza finansowa jako podstawa
oceny sytuacji finansowej spolki orbis s. A..Hipoteka bankowa jako zabezpieczenie wierzytelnosci
bankowych.Ingerencja panstwa w system sprawiedliwosci spolecznej.Przeglad budzetu unii europejskiej.
Implikacje dla polski..Identyfikacja i ocena obszarow generujacych problemy jakosciowe w mleczarni osm
myszkow..Promocja jako element ksztaltujacy wizerunek wojewodztwa slaskiego.Bizon-gorecka- jadwiga.
Red. - strategie zarzadzania ryzykiem w przedsiebiorstwie : ryzyko przedsiebiorstwa a ryzyko
projekt.Wybrane procedury zarzadzania wielooddzialowym bankiem komercyjnym na przykladzie pko bp
s.a..Ryc- kazimierz (1935- ). Red. - ochrona zdrowia i gospodarka : mechanizmy rynkowe a regulacje
publiczne .Pozytywny wplyw szkolen e-lerningowych i blogow firmowych na kapital intelektualny
przedsiebiorstwa.Oplacalnosc inwestycji w odnawialne zrodla energii. Perspektywy rozwoju energetyki
wiatrowej w regionie lodzkim.Ocena efektywnosci dzialan logistycznych na przykladzie firmy
polger.Koordynacja systemow zabezpieczenia spolecznego po przystapieniu polski do unii europejskiej na
przykladzie swiadczen rodzinnych..System podatkowy w polsce i niemczech-analiza
porownawcza..Podatkowe skutki niewaznosci czynnosci prawnej.Ochrona akcjonariuszy mniejszosciowych
spolki zaleznej w grupie spolek.Miejskie odpady komunalne na przykladzie miasta jaworzno.Metody
szacowania dochodow podmiotow powiazanych w swietle polskiego prawa podatkowego.Upadek podstawy
prawnej przysporzenia.Niewaznosd testamentu ze wzgledu na sprzecznosd z zasadami wspolzycia
spolecznego.Orzeczenia referendarza sadowego w postepowaniu nieprocesowym.Identyfikacja strategii
rozwoju przedsiebiorstwa w sektorze hotelarskim.Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postepowaniu sadowym bez.Ocena pozycji konkurencyjnej firmy (na przykladzie maniac gym) .praca
licencjacka budzet gminy .Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie
miedzynarodowym(na przykladzie firmy asco joucomatic).Analiza realizacji budzetu samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy praszka w latach 2004-2008.praca licencjacka budzet gminy .zrodla
finansowania inwestycji lokalnych na przykladzie gminy glinojeck.Wykorzystanie srodkow unijnych w
procesie rewitalizacji na przykladzie lodzi.Odpowiedzialnosc za szkody spowodowane niezgodnym z prawem
wykonywaniem wladzy publicznej.Gajewski- dominik. - local taxes : a compendium : tax on civil law
transactions- tax on real properties- tax on inher.Rachunkowosc w postepowaniu upadlosciowym
przedsiebiorstwa.Franchising jako nowoczesna koncepcja prowadzenia i finansowania dzialalnosci
gospodarczej (na przykladzie firm: mc donalds i a. Blikle).Wplyw wypalenia zawodowego na zaangazowanie
w prace wsrod pielegniarek.praca licencjacka budzet gminy .Tarcza podatkowa jako instrument ksztaltujacy
oplacalnosc leasingu w przedsiebiorstwie.Spolki internetowe w polsce.Finansowe i pozafinansowe
motywowanie pracownikow.Wplyw okresowej oceny jakosci pracy na motywacje pracownikow mcdonalds
polska sp z o.o..Stosowanie prawa wspolnotowego przez sady i organy administracyjne panstw
czlonkowskich ue.praca licencjacka budzet gminy .Bron biala..Zanjomosc i ocena spotow reklamowych
glownych firm telekomunikacyjnych w polsce.Podzial nieruchomosci w swietle z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomosciami.Ratyfikacja umow miedzynarodowych w swietle postanowien konstytucji
rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 roku..Krajowe regulacje monopolistyczne w swietle uregulowan
prawnych unii europejskiej na przykladzie monopoli alkoholowych w szwecji i finlandii.zrodla finansowania
inwestycji w mikroprzedsiebiorstwie.Rola kredytu w zasilaniu dzialalnosci rozwojowej malych
przedsiebiorstw na przykladzie wybranych bankow.praca licencjacka budzet gminy .zrodla deficytu
budzetowego jednstek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy kodrab w latach 2000..

..
2006).Technologia rfid - technologia innowacyjnego przedsiebiorstwa.Ocena przeobrazen strukturalnych i
organizacyjnych przedsiebiorstw na przykladzie lodzkiego zakladu energetycznego s.a..Ocena wykorzystania
srodkow unijnych przez gmine tarnow opolski..Analiza finansowa hurtowni farmaceutycznej cefarm czestochowa s.a..praca licencjacka budzet gminy .Sprawiedliwosc naprawcza..Lagoda- krzysztof. vademecum interwencji policyjnych : interwencje od a do z : podrecznik dla policjantow .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza kondycji finansowej spolki stalprodukt s.a. w latach 2007-2011.Zastosowanie
systemow magazynowych w pgf s.a..Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w polsce i krajach unii europejskiej
w latach 1990-2003.Podatnik vat w polskim systemie podatkowym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie uzdrowiskowym x..Zastosowanie strategicznej karty wynikow w kawiarni w biegu
cafe.praca licencjacka budzet gminy .Wdrozenie systemu haccp na przykladzie gospodarstwa rolno
ogrodniczego.Regulacja przepadku korzysci majatkowych pochodzacych z przestepstwa w czesci ogolnej
kodeksu karnego z 1997 r..Naczelny sad administracyjny jako sad drugiej instancji.Praca licencjacka filologia
angielska.Polityka szkoleniowa w przedsiebiorstwie jako jeden z czynnikow rozwoju wiedzy.Zastosowanie 5s
w magazynie logistycznym przedsiebiorstwa x.Wplyw promocji dodatkowej na zwiekszenie intensywnosci
kupowania oraz wzmocnienie lojalnosci klienta.Finansowanie terroryzmu.Czynniki ksztaltujace zachowania
ludzi w organizacji.Gotowe prace licencjackie.Zasada odliczalnosci w podatku od towarow i uslug.Stosowanie
srodkow zapobiegawczych w postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Instytucja nadplaty podatku w ordynacji podatkowej.Odpowiedzialnosc karna osob fizycznych za
zbrodnie popelnione w trakcie konfliktu zbrojnego.Marketing terytorialny na przykladzie gminy
poczesna.Spoleczna odpowiedzialnosc instytucji samorzadowych w sferze zasobow pracy w sektorze
publicznym na przykladzie urzedu miasta w czestochowie..Rekrutacja pracownikow na podstawie firmy htl
strefa s.a..Motywowanie dzieci do sportu na przykladzie sekcji koszykarskiej klubu ks korona
krakow.Ireniczne metody likwidowania sporow zbiorowych jako alternatywne sposoby rozwiazywania
sporow w polskimprawie pracy..Pisma procesowe w cywilnym potepowaniu procesowym.Subkultura
kibicowska - aspekty prawnokarne.Analiza procedury kredytowej malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie pko bp.Balanced scorecard w uniwersytecie lodzkim.System konstytucyjny republiki wegier.
System organow wladzy publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Zapobieganie i zawlczanie procederu
prania brudnych pieniedzy..praca licencjacka budzet gminy .Rola analizy finansowej w ocenie sytuacji
finansowej banku.Ocena funkcjonowania kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego na przykladzie placowki
terenowej sieradz w swietle opinii rolnikow.Postepowanie odrebne w sprawie o rozwod.Profesjonalna
obsluga klienta na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Promocja krakowa na hiszpanskim rynku
turystycznym..System motywacji pracownikow w areszcie sledczym w krakowie.Cel pracy licencjackiej.Ocena
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na wybranym przykladzie.Prawnopodatkowe aspekty umowy
leasingu..Projekt jednonawowej hali magazynowej wysokiego skladowania praca inzynierska
budownictwo.Komunikacja i konflikt interpersonalny w relacjach urzednik - petent na przykladzie drugiego
urzedu skarbowego w czestochowie.Praca magisterska z pedagogiki.Analiza efektywnosci funkcjonowania
produktow w bankowosci hipotecznej na przykladzie banku pko bp s.a..Tematy prac dyplomowych.Ochrona
roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy w prawie europejskim i polskim.Porownanie
metod zarzadzania i marketingu w amatorskich organizacjach artystycznych polski i holandii na przykladzie
chorow psalmodia i erasmus kamerkoor..Motywy zakupu mieszkan w swietle badan nabywcow na rynku
czestochowskim.Lodzkie rynki jako elementy przestrzeni publicznej.praca licencjacka budzet gminy
.Wspolistnienie lotnisk cywilnych i wojskowych na przykladzie lotniska we frankfurcie.Dualizm systemowy
polskiej regulacji przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy (squeeze out) w kontekscie wymagan
xiii dyrektywy w sprawie ofert przejecia.Umorzenie zaleglosci podatkowej stanowiace pomoc publiczna dla
przedsiebiorstw.Metody wykonywania izolacji przeciwwilgociowych scian nosnych zewnetrznych i
wewnetrznych w budynkach remontowanych. Praca inzynierska budownictwo.Ochrona dobr osobistych
naruszonych publikacja prasowa- a odpowiedzialnosc prawna dziennikarzy.System zarzadzania jakoscia w
przedsiebiorstwie (na przykladzie firmy zelmer s.a.).Uwarunkowiania adaptacji japonskich technik
zarzadzania w polskich przedsiebiorstwach.Prace licencjackie.Doradztwo zawodowe jako instrument w
wyborze przyszlego zawodu.Innowacyjne rozwiazania logistyczne w obsludze klienta.praca licencjacka
..
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budzet gminy .Jak powinna wygladac praca licencjacka.Biznes plan jako narzedzie rozwoju
przedsiebiorstwa.Organizacja systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy carbo
spolka jawna.Skutecznosc dzialan z zakresu promocji dodatkowej w marketach budowlanych.Koncepcja
organizacji uczacej sie. Studium przypadku inicjatywy lodz europejska stolica kultury 2016..Kwalifikowane
wady decyzji administracyjnej jako przeslanki jej weryfikacji w administracyjnych postepowaniach
nadzwyczajnych..Ocena wykorzystania srodkow finansowych unii europejskiej w gminie na przykladzie
miasta zawiercie.Seminarium ii r.sum.kat.prawa rolnego.Zarzadzanie finansami w kontekscie mozliwosci
wejscia polski do strefy euro..praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie przed sadami wojskowymi - rys
historyczny i regulacja wspolczesna..Badanie zgodnosci systemu jakosci funkcjonujacego w firmie x z
wymaganiami normy pn-en iso 9001:2001.Finansowanie inwestycji komunalnych na przykladzie miasta i
gminy kluczbork.Oceny okresowe pracownikow w procesie motywowania (na przykladzie skok im. F.
Stefczyka)..Rola zakladu ubezpieczen spolecznych w nowym systemie emerytalnym.Rozwoj transportu
drogowego w polsce w kontekscie unii europejskiej.Specyfika postepowania dowodowego na gruncie
ustawy o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary ze szczegolnym
uwzglednieniem zasad procesowych.System motywacyjny w firmie.Korzysci i koszty czlonkowstwa polski w
unii europejskiej.Prawo europejskie.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki warunkujace konkurencyjnosc
towarzystw ubezpieczeniowych. Analiza na przykladzie ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdow
mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco.Formy ewidencji a obciazenia z tytulu podatku dochodowego
w malych i srednich przedsieibiorstwach na przykladzie piekarni ptys.Zarzadzanie plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa..Kaizen jako krok w doskonaleniu systemu zarzadzania jakoscia..Wrogie przejecia spolek
publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Postawy wobec osob niepelnosprawnych na rynku pracy na
przykladzie z.p.ch. Edal s.j..Konflikty w organizacjach miedzynarodowych - badania internetowe wsrod
polskich pracownikow.Przekroczenie granic obrony koniecznej..praca licencjacka budzet gminy .Ocena
efektywnosci dzialalnosci finansowej gminy na przykladzie gminy lipce reymontowskie.Ochrona interesow
konsumentow w internecie.praca licencjacka budzet gminy .Elektroniczne instrumenty systemu
bankowego.Przestepstwa o charakterze pedofilskim w polskim kodeksie karnym.Dzialalnosc promocyjna jako
czynnik rozwoju przedsiebiorstwa handlowego (na przykladzie hurtowni farmaceutycznej hurtap s.a. w
leczycy).Rynek magazynow w polsce oraz warunki zamieszczania w nich reklam.praca licencjacka budzet
gminy .Administracyjne postepowanie dowodowe.Odpowiedzialnosc karna lekarza.Tematy prac
magisterskich.Pisanie prac licencjackich warszawa.Kondycja finansowa bankow spoldzielczych na przykladzie
banku spoldzielczego w andrespolu.Zatrudnienie funkcjonariusza policji .Aplikacja bazy danych
wspomagajaca zarzadzanie biblioteka wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Odpowiedzialnosc
cywilna czlonkow rady nadzorczej za dzialanie na szkode spolki kapitalowej.Hotel.Charakter sankcji wobec
sprzecznych z ustawa uchwal zgromadzen spolek kapitalowych.Problematyka reklamy telewizyjnej na
gruncie unijnego i polskiego prawa mediow.Analiza strategiczna panstwowego gospodarstwa lesnego lasy
panstwowe.Nowak- bartlomiej. - wewnetrzny rynek energii w unii europejskiej : studium porownawcze na
podstawie sektorow ener.Innowacyjne instrumenty finansowania przedsiebiorczosci w polsce..Perspektywy
przystapienia ukrainy do unii europejskiej.Konflikt jako element funkcjonowania organizacji.Organizacja i
funkcjonowanie stowarzyszenia branzy spozywczej sklep dla ciebie.Problematyka rozliczania podatku od
towarow i uslug na podstawie firmy handlowej x.Procesy produkcyjno-logistyczne w badanej
firmie..Logistyczna obsluga klienta w centrum logistycznym dhl w teresinie.Dzialalnosc sopockiego
towarzystwa ubezpieczen ergo hestia s.a. w zakresie ubezpieczenia nieruchomosci mieszkalnych..Role i
zadania posrednika na rynku nieruchomosci na przykladzie wybranej transakcji.Kobieta na rynku pracy.
Wybrane przejawy nierownego traktowania kobiet i mezczyzn na polskim rynku pracy. Gwarancje rownosci
w swietle przepisow prawa konstytucji rp z dnia 2 kwietnia 1997 r. Oraz ustawy prawo pracy z dnia 26
czerwca 1974r.- a rzeczywiscie odczuwany przez kobiety stan faktyczny.Promocja malopolski poprzez kulture
podhalanska.Mediacja - alternatywne rozwiazywanie sporow na gruncie polskiego postepowania
cywilnego.Telepraca - nowe wyzwanie dla managera zarzadzajacego zasobami ludzkimi.Kasy
rejestrujace.Zakres rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych.praca licencjacka budzet gminy .Zwiazkowa
kontrola dopuszczalnosci rozwiazywania umow o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce z winy
..
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pracownika podlegajacego szczegolnej ochronie.Logistyka dystrybucji na przykladzie intersilesia mcbride
polska sp. Z o.o. W strzelcach opolskich..praca licencjacka budzet gminy .Metody- instrumenty i narzedzia
budowania relacji z klientami na przykladzie biura ubezpieczeniowego.Wykorzystanie public relations w
przedsiebiorstwie handlowym na przykladzie delikatesow bomi..Analiza budzetu samorzadu tertorialnego na
przykladzie gminy kozieglowy w latach 2006-2010.Promocja dodatkowa jako instrument budowania pozycji
rynkowej firmy na przykladzie labolatorium vichy..Zasada prawa do obrony w polskim procesie
karnym.Instytucje unijne wspierajace wspolprace panstw czlonkowskich ue w sprawach karnych.Systemy erp
jako narzedzia wspomagania decyzji w przedsiebiorstwie.Wojewodzki sad administracyjny w polsce w xx i xxi
wieku.Jurysdykcja krajowa w postepowaniu zabezpieczajacym wedlug konwencji z lugano.Regulacje
sprawozdawczosci finansowej spolek kapitalowych w polsce a iv dyrektywa unii europejskiej.Amortyzacja
nieruchomosci w swietle polskiego prawa bilansowego i podatkowego.Ocena srodowiska pracy i zagrozen
wystepujacych w firmie grupa serwisowa premia sp. Z o.o..Modele biznesowe wykorzystywane w biznesie
elektronicznym..Tytuly prac magisterskich.Zarzadzanie zmianami technologiczno konstrukcyjnymi.Zabojstwo kuchenne - aspekty kryminologiczne i prawno-karne.Marka jako element
strategii marketingowej warunkujacy przewage konkurencyjna przedsiebiorstwa..Programy unii europejskiej
w rozwoju sektora msp w polsce w latach 2007-2013 w ujeciu regionalnym.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Emigracja mlodziezy jako przeciwdzialanie bezrobociu na polskim rynku
pracy.Wplyw czynnosci kontrolno-rozpoznawczych na bezpieczenstwo przeciwpozarowe obiektow i
mieszkancow powiatu wysokomazowieckiego.Zmiennosc rol kierowniczych we wspolczesnej
organizacji.Narzedzia i techniki marketingu wirusowego oraz jego postrzeganie wsrod konsumentow.Dostep
do informacji publicznej- a tajemnica przedsiebiorstwa .Znaczenie podatkow lokalnych regulowanych ustawa
o podatkach i oplatach lokalnych w dochodach gminy na przykladzie gminy konstantynow lodzki..Dzialania
marketingowe rynku turystycznego na przykladzie biura turystycznego linda.Dzialania marketingowe na
przykladzie dostawcy uslug logistycznych x.Rozwoj sektora hodowli ogierow sportowych - zaprzegowych.
Stado ogierow w boguslawicach.praca licencjacka budzet gminy .Warunkowe podwyzszenie kapitalu
zakladowego.Przestepstwo szpiegostwa w polskim prawie karnym xx wieku.Analiza naleznosci na
przykladzie elektrowni turow s.a..Marketingowe strategie produktow przemyslowych.Motywacja
pozaplacowa na podstawie firmy inter vion s.a. w tomaszowie mazowieckim.Przestrzenne zroznicowanie
poziomu zycia ludnosci w polsce..Zarzadzanie talentami jako realizacja funkcji motywacyjnej.Systemy
informatyczne jako narzedzie wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstwem..Ocena poziomu i struktury
bezrobocia w powiecie czestochowskim w latach 1999 - 2004 i aktywne metody ograniczania tego
zjawiska.Rozwoj systemu bankowosci elektronicznej w warunkach fuzji na przykladzie bankow bph i pekao
s.a..Analiza kosztow bezposrednich na przykladzie przedsiebiorstwa bucik.Dzialalnosc kredytowa bankow
komercyjnych na przykladzie kredyt bank s.a..Odpowiedzialnosc dziennikarza za naruszenie tajemnicy
dziennikarskiej.Szkolenia jako forma wspierania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
aglo3..Leasing w prawie podatkowym i bilansowym.Pozyskiwanie kapitalu akcyjnego przez spolke gieldowa
na przykladzie spolki euromark polska s.a..Status prawny panstwowej inspekcji pracy.Wykorzystanie srodkow
z europejskiego funduszu spolecznego w tworzeniu aktywnej polityki spolecznej na przykladzie gminy
andrychow.Motywacja jako element procesu zarzadzania zasobami ludzkimi wsrod ludzi niepelnosprawnych
na przykladzie przedsiebiorstwa best work.Wplyw wejscia polski do unii europejskiej na sytuacje na rynku
pracy na przykladzie powiatu ostroleckiego.Uslugi logistyczne w przedsiebiorstwie turystycznym na
przykladzie biura podrozy triada.System pozaplacowych srodkow motywacji pracownikow na przykladzie
piekarni x w pajecznie.Marketing uslug na przykladzie szpitala w czestochowie.Projekt portalu turystycznego
www.zakopane-info.pl oraz analiza znaczenia promocji internetowej dla rozwoju turystyki na
podhalu.Rzecznik praw obywatelskich a wykonywanie kar (lata 1999-2004)..Najem- dzierzawa i uzyczenie
jako prawne formy gospodarowania nieruchomosciami gminy.Polska skarga konstytucyjna na tle modelu
austriackiego- hiszpanskiego i niemieckiego..Budowanie tozsamosci marki po zmianie nazwy na przykladzie
radia zlote przeboje.Zarzadzanie zmiana i okresem przejsciowym w warunkach fuzji na przykladzie operatora
uslug logistycznych firmy spedpol sp. Z o.o..Postrzegalnosc symboli religijnych w reklamach..Praca
licencjacka z pedagogiki.Obieg informacji w systemie logistycznym.Klauzule generalne i zwroty nieostre w
..
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prawie administracyjnym.Williams- alison. - field marketing : skuteczne zastosowania marketingu
terenowego .Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na przykladzieadministracji osiedlowej pabianickiej
spoldzielni mieszkaniowej.Motywowanie pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa p4 sp.z
o.o..Bankowosc internetowa jako forma swiadczenia uslug bankowych na przykladzie banku bph
s.a..Zawarcie i ustanie zwiazku malzenskiego w swietle przepisow przwz polskiego..Ustalanie informacji
dotyczacych przyczyny i okolicznosci smierci na podstawie ogledzin.praca licencjacka budzet gminy
.Ogloszenia pisanie prac.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w powiecie grodzkim.Wartosc przemyslu spotkan
dla turystyki biznesowej na przykladzie krakowa..Sprzedam prace licencjacka.Budowanie wizerunku firmy na
przykladzie przedsiebiorstwa kazachstanskiego.Nabycie dziela sztuki od nieuprawnionego..Strategie
konkurowania w sektorze sieciowych kin wieloekranowych.Implementacja systemu lokalizacji w czasie
rzeczywistym na przykladzie systemu rtls firmy ubisense.Analiza budzetu gminy klomnice w latach 2001 2005.Marka i ksztaltujace ja czynniki.Metody rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie okregowej
spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Rachunkowosc kreatywna a oszustwa ksiegowe.praca licencjacka
budzet gminy .Outsourcing uslug transportowych jako metoda optymalizacji kosztow przedsiebiorstwa.Proba
oceny dzialalnosci inwestycyjnej w obszarze infrastruktury technicznej i spolecznej przeprowadzonej przez
organy samorzadu terytorialnego gminy ozimek w latach 2008-2010.Oswiadczenie woli skladane przez
internet- ze szczegolnym uwzglednieniem oferty..Rynek polskiego artystycznego plakatu filmowego..Procesy
logistyki zaopatrzenia w przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Prawnokarne aspekty instytucji swiadka
koronnego.Zasada podzialu wladzy w iii rzeczypospolitej..Pozaplacowe formy motywacji pracownikow (na
przykladzie firmy polkomtel s.a.).Systemy penitencjarne w europie.Promocja miasta i gminy dzialoszyn
poprzez sponsorowanie lokalnego klubu sportowego ks warta dzialoszyn.Wojewoda w systemie ustrojowym
drugiej rzeczypospolitej (1918-1939)..praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie w wieluniu na przestrzeni
lat 2005-2009..Rozliczenia z tytulu podatku dochodowego od osob prawnych na przykladzie zpc wawel
s.a.Pisanie pracy inzynierskiej.praca licencjacka budzet gminy .Skazanie bez rozprawy na podstawie wniosku
zlozonego w trybie art. 335 k.p.k..Marketing sportowy w klubach pilkarskich w polsce.Analiza finansowa
elementem opracowania strategii przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu
zawiercianskiego.Wykorzystanie dzialan pokl w ksztaltowaniu kapitalu ludzkiego w malych i srednich
przedsiebiorstwach w polsce.System rozliczen podatkowych pracownikow przedsiebiorstw zatrudnianych za
granica..Problematyka zwiazana z ustaleniem czasu popelnienia czynu zabronionego.Przyczyny- przebieg i
skutki prywatyzacji huty stalowa wola s.a. i jej glownego zakladu - zakladu hutniczego.Modela skargi
konstytucyjnej w polsce na tle rozwiazan prawnych w innych panstwach europejskich.Rozwoj i zastosowanie
kontraktow swap na rynku instrumentow pochodnych w polsce..Rozwoj lokalny na przykladzie gminy
przyrow w latach 2005-2009.Rola opakowania jako narzedzia strategii marketingowej oraz elementu
lancucha dostaw w aspekcie przewagi konkurencyjnej.Specjalne strefy ekonomiczne na przykladzie
krakowskiego parku technologicznego..Sposoby opodatkowania podatkiem dochodowym od osob fizycznych
w polsce oraz w krajach unii europejskiej.Dzialalnosc gospodarcza w ramach mikroprzedsiebiorstwa - szanse
i bariery prowadzenia mikroprzedsiebiorstw..Wplyw funduszy unijnych na rozwoj przedsiebiorstw na
przykladzie wojewodztwa podlaskiego.Organizacja rachunkowosci w jednostce samorzadu terytorialnego na
podstawie miasta i gminy dzialoszyn.Strabilnosc procesu i produktu w cementowni warta sa..Nowe ruchy
religijne w polsce. Problematyka prawno-wyznaniowa..praca licencjacka budzet gminy .Sprawna dystrybucja
narzedziem konkurencji przyklad branza odziezowa..Analiza wizerunkow internetowych wybranych polskich
spolek gielodwych.Jurysdykcja krajowa w sprawach malzenskich oraz dotyczacych odpowiedzialnosci
rodzicielskiej.Wspieranie przedsiebiorczosci jako metoda walki z bezrobociem w powiecie
poddebickim.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Marzec- katarzyna. - a jak
auto-handel : opodatkowanie handlu samochodami : skup i sprzedaz : formy opodatkowania pr.Ceny
transferowe w podatku dochodowym od osob prawnych.Wykorzystanie kontraktow futures w zarzadzaniu
ryzykiem przedsiebiorstwa.Umowy ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdow mechanicznych.Skutki
zastosowania miedzynarodowych standardow rachunkowosci na strukture skladnikow bilansowych w
skonsolidowanym sprawozdaniu finasowym.Rola gminy na rynku nieruchomosci na przykladzie gminy
konopnica..Tworzenie wartosci dla klienta.Zarzadzanie zmianami organizacyjnymi w przedszkolach.System
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haccp w zakladach przetworstwa owocow i warzyw..Przekroczenie granic obrony koniecznej.Koszty leczenia
pacjentow poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w latach 2004-2005 na przykladzie lodzkiego
odzizalu wojewodzkiego narodowego funduszu zdrowia.Osoba prawna jako uczestnik obrotu prawnego wybrane aspekty..Zadowolenie z wdrozenia informatycznego systemu zarzadzania na przykladzie firmy „butpolex 2000.Kontrola panstwowa w polsce po drugiej wojnie swiatowej..Problemy organizacji pracy osob
niepelnosprawnych.Inwestycje komunalne i zrodla ich finansowania na przykladzie budowy kanalizacji w
gminie bialaczow.Zarzadzanie turystyka w ojcowskim parku narodowym.Praca jako srodek oddzialywania na
skazanych na kare pozbawienia wolnosci.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow do
pracy na przykladzie zespolu szkolno-przedszkolnego im. Jana pawla ii w rudnikach..Rola sprawozdania z
przeplywow pienieznych w ocenie plynnosci finansowej przedsiebiorstwa.Rola bankow w pozyskaniu
srodkow unijnych dla finansowania projektow samorzadow lokalnych w polsce.Motywowanie materialne
pracownikow w banku spoldzielczym ziemi kaliskiej.Pierwsza strona pracy licencjackiej.Dopuszczalnosc
apelacji w postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .System zarzadzania dystrybucji
produktow na przykladzie miedzynarodowej firmy x.Rola normalizacji jakosciowej i prawnej w
ekologistyce.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej w banku spoldzielczym na przykladzie banku
spoldzielczego w lesnicy.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy xyz sp. Z o.o..Wzmacnianie
pozycji konkurencynej przedsiebiorstwa uslugowego..Radzenie sobie ze stresem w roznych kulturach z
perspektywy uczniow..Marki wlasne hipermarketow - analiza i ocena na przykladzie auchan.Rola podatkow
lokalnych w finansowaniu zadan gminy krasnosielc.Podsystem zarzadzania gospodarka magazynowa w
przedsiebiorstwie z branzy motoryzacyjnej..Sytuacja prawnopodatkowa czlonkow rodziny i rozwiedzionego
malzonka podatnika jako osob trzecich.Wplyw turystyki na gospodarke i spoleczenstwo krajow rozwijajacych
sie na przykladzie afryki wschodniej.praca licencjacka budzet gminy .Obowiazki finansujacego w umowie
leasingu - porownanie ustawodawstwa polskiego i litewskiego.Zarzadzanie konfliktami w szkole.Prezydent a
szef rzadu we wspolczesnym panstwie demokratycznym. (prawno-ustrojowe relacje w swietle rozwiazan
francuskich- niemieckich i polskich).praca licencjacka budzet gminy .Kompetencje negocjacyjne
prawnika.Skazanie bez rozprawy na tle prawnoporownawczym.Unia gospodarcza i walutowamikroekonomiczne efekty wprowadzenia wspolnej waluty europejskiej- perspektywy dla sektora malych i
srednich przedsiebiorstw..Proces repatriacji polakow ze wschodu w xx wieku ze szczegolnym
uwzglednieniem repatriacji z kazachstanu.Franczyza w rozwoju sektora msp w polsce.Wykorzystanie
koncepcji crm w tworzeniu relacji z klientem(na przykladzie firmy tradis sp .zoo).Wplyw kultury
organizacyjnej na jakosc uslug medycznych na przykladzie szpitala sw. Jozefa w mikolowie.praca licencjacka
budzet gminy .Tematy prac magisterskich administracja.Struktura rynku pienieznego oraz perspektywa
wprowadzenia w polsce waluty euro.Licencja internetowa. Zbiorowe zarzadzanie prawami autorskimi w sieci
a unijne prawo konkurencji.Wznowienie postepowania sadowego na wniosek strony.Przeniesienie akcji w
spolce niepublicznej.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kultury organizacji na relacje
pracownicze..Heiduk- günter. Red. - the role of openness in china’s post-crisis growth strategy : implications
for the eu .Ciosek- ireneusz. - znaczenie samorzadu terytorialnego w zyciu lokalnych spolecznosci
wojewodztwa kieleckiego w.Logistyka personalna w aspekcie optymalizacji czynnika ludzkiego na przykladzie
analizowanego przedsiebiorstwa produkcyjnego firmy - protekt.Motywacja jednym z elementow procesu
kadrowego na przykladzie firmy zse ospel s.a. w wierbce.Strategie wynagradzania pracownikow.Elementy
systemu podatkowego w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klomnice w latach 20082010.praca licencjacka budzet gminy .Analiza funkcjonowania rady nordyckiej oraz nordyckiej rady ministrow
jako nietypowego forum wspolpracy panstw- ze szczegolnym uwzglednieniem sposobu podejmowania
uchwal oraz mocy wiazacej aktow wydawanych przez rade nordycka..Prace licencjackie lublin.Status gmin
uzdrowiskowych na przykladzie gminy rabka-zdroj..Komunikacja wewnetrzna jako kluczowy element kultury
organizacyjnej na podstawie firmy redan s.a..Ocena wykorzystania srodkow fianansowania unii europejskiej
przez uczelnie wyzsza na przykladzie politechniki czestochowskiej.Projekt wyposazenia mostu betonowego
jednoprzeslowego o rozpietosci przesla 18-00 m. Szerokosc pomostu 2-00 + 7-00 + 2-00 m. Praca inzynierska
budownictwo.Tajemnica przedsiebiorstwa i jej ochrona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.Motywacja i ocena pracownika jako instrument zarzadzania personelem na przykladzie rolniczej
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spoldzielni produkcyjnej w scinawie nyskiej..praca licencjacka budzet gminy .Analiza wplywu systemu
zarzadzania na poziom bezpieczenstwa pracy przykladowo wybranego zakladu gorniczego.Wynagrodzenie w
roli czynnika motywacyjnego w firmie.Dotacje z unii europejskiej dla malych i srednich
przedsiebiorstw.Finansowanie dzialalnosci gminy a rachunkowosc na przykladzie gminy
konopiska.Zarzadzanie personelem w instytucji penitencjarnej na przykladzie aresztu sledczego w
krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Audyt technologiczny jako narzedzie zarzadzania jakoscia wyrobow
aluminiowych w przedsiebiorstwie produkcyjno - uslugowym alplast..Skarga o stwierdzenie niezgodnosci z
prawem prawomocnego orzeczenia sadu administracyjnego.Projekt energooszczednego domu
jednorodzinnego. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Idea rozwoju turystyki zrownowazonej w parkach narodowych na przykladzie tatrzanskiego parku
narodowego.Wplyw czynnikow infrastrukturalnych- ze szczegolnym uwzglednieniem infrastruktury drogowej
na rozwoj miasta rawa mazowiecka.Poziom efektywnosci pracy w przedsiebiorstwie x w kontekscie ocen
pracowniczych.Sport jako element promocji miast i regionow.Etyczne i psychospoleczne aspekty dysfunkcji w
procesach rekrutacji i derekrutacji.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode wyrzadzona
pracodawcy w mieniu niepowierzonym.Rozwiazywanie konfliktow za pomoca technik negocjacyjnych na
przykladzie urzedu skarbowego lodz - polesie.Analiza plynnosci i rentownosci przedsiebiorstwa na
przykladzie polskiej grupy farmaceutycznej s.a..Stosunek ludnosci miejskiej do terroryzmu.Zasady i
funkcjonowanie strazy granicznej po przystapieniu do konwencji schengen .Wiezienia super maximum
security w stanach zjednoczonych.Style prezydentury na przykladzie polskich prezydentow po 1989
roku.Analiza technologiczno-ekonomiczna realizacji drog czasowych na terenie budowy praca inzynierska
budownictwo.Ocena atrakcyjnosci oferty opieki medycznej - nowoczesnego produktu ubezpieczeniowego
pzu zycie s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zasady i formy opodatkowania
podatkiem dochodowym malych i srednich przedsiebiorstw.Finansowa ocena funkcjonowania polskiego
koncernu naftowego orlen s.a. w latach 2001-2004.Zwalczanie i zapobieganie przestepczosci zorganizowanej
w prawie unii europejskiej.Rekrutacja- selekcja i wprowadzenie do pracy jako istotne elementy zarzadzania
zasobami ludzkimi na podstawie zakladow miesnych jandar sp. Z o.o..Dochody i wydatki gminy z
uwzglednieniem srodkow unii europejskiej na przykladzie gminy krzynowloga mala.Analiza ekonomicznofinansowa przedsiebiorstwa na przykladzie fagormastercook s.a. w latach 2003-2007.praca licencjacka
budzet gminy .Dzialania odpowiedzialne spolecznie w firmie telekomunikacja polska s.a. na tle etycznych
problemow wystepujacych na rynku telekomunikacyjnym w polsce..Analiza i ocena wykorzystywania
srodkow trwalych w przedsiebiorstwie czestochowska konfekcj techniczna sp. Z o.o..Jaskiernia- jerzy (1950- ).
Red. - wplyw standardow miedzynarodowych na rozwoj demokracji i ochrone praw
czlowieka..Miedzynarodowa wymiana studetow w ramach programow unii europejskiej.Elementy polityki
kredytowej banku.Capiga- miroslawa. - finanse bankow .Fenomenologiczna analiza rzeczywistosci
prawnej.Prawo osob pozbawionych wolnosci do ochrony zdrowia w swietle orzecznictwa etpcz w sprawach
polskich.Koszty i korzysci zewnetrzne dzialalnosci kopalni i elektrowni belchatow..Wrogie przejecia i srodki
obrony przed nimi.Strategie finansowania spolek akcyjnych na przykladzie lpp i monnari trade w latach 20052007.Krajowe i miedzynarodowe aspekty regulacji rachunkowosci rolnej.Rozwoj sadownictwa w sprawach
ubezpieczenia spolecznego na ziemiach polskich w xx wieku.Bilans jako zrodlo informacji o
przedsiebiorstwie.Pisanie prac magisterskich po angielsku.Finasowanie jednostek oswiatowych przez miasto
i gmine dzialoszyn w latach 2006-2008.Seminarium ii r.sum.kat.prawa pracy i polityki spolecznej.Stasiakandrzej. Red. - kultura i turystyka - razem- ale jak? : praca zbiorowa .Cebula- slawomir. - prawa i wolnosci
religijne we wspolczesnej polsce : ustawodawstwo a realia spoleczno-kulturo.Wizerunki politykow na
podstawie wybranych przykladow.Skutecznosc i efektywnosc systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso
9001 na przykladzie starostwa powiatowego w suchej beskidzkiej..Ubezpieczenie przedmiotu leasingu jako
forma zabezpieczenia umowy leasingowej na przykladzie samochodow osobowych w latach 20012004.Pozycja strony w postepowaniu podatkowym.Warunki konkurencyjnosci polskiego rolnictwa na rynku
europejskim.Pelnomocnictwo rzekome i wybrane. Instytucje pokrewne w polskim prawie
cywilnym.Niegodnosc dziedziczenia.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zapasami na przykladzie
tme sp. Z o.o..Teoria i praktyka controllingu operacyjnego przedsiebiorstwa na przykladzie polskiej grupy
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farmaceutycznej s.a...Zastosowanie paliw alternatywnych w procesie uzyskiwania energii elektrycznej i
ciepla na przykladzie zakladu przerobki mechanicznej wegla dabrowa sp. Z o.o..Odpowiedzialnosc
odszkodowawcza panstw czlonkowskich ue za orzeczenia sadow krajowych sprzeczne z prawem
wspolnotowym.Ocena plynnosci finansowej firmy na przykladzie przedsiebiorstwa frapol.Koncepcja rozwoju
przedsiebiorstwa w kontekscie globalizacji..Strategia promocji miasta na przykladzie krakowa - tworzenie
nowej marki krakowa..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec kobiet i matek.Samorzadowe kolegia
odwolawcze w systemie samorzadu terytorialnego.Kalkulacja kosztu jednostkowego a zarzadzanie firma
produkcyjna na przykladzie p.p.h. polwent sp. Z o.o..Egzekucja sadowa z wynagrodzenia za prace.Promocja i
inne dzialania marketingowe w hotelu senator.Finansowe aspekty dzialalnosci banku spoldzielczego w
goworowie.Analiza sytuacji finansowej i polityki inwestycyjnej gminy na przykladzie gminy lodz w latach
2002 - 2006.Posrednika na rynku nieruchomosci jako podmiot zmniejszajacy ryzyko transakcji na podstawie
biura obrotu nieruchomosci panorama.Ocena oplacalnosci przedsiewziecia inwestycyjnego na przykladzie
budowy fabryki plyt pilsniowych porowatych w chojnicach.Relacje o przestepstwach w prasie
codziennej.Instytucja malego swiadka koronnego na gruncie prawa karnego i prawa karnego
skarbowego..praca licencjacka budzet gminy .Rola doboru pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
organizacji.Ocena stabilnosci skladu chemicznego i wlasnosci mechanicznych stali przeznaczonej na szyne
kolejowa s 49..Kierowanie pracownikami wiedzy na przykladzie organizacji z branzy it.System organizacji
pracy w przedsiebiorstwie zlomex.Venture capital i jego wplyw na dzialalnosc przedsiebiorstwa na
przykladzie grupy --lew s.a..Analiza ergonomiczna i bezpieczenstwo pracy w zakladzie produkujacym
urzadzenia elektryczne.Drukarnie wielkoformatowe oraz ich dzialalnosc na rynku reklamy
zewnetrznej.Analiza dna jako dowod we wspolczesnym procesie karnym na tle porownawczym..Podatki jako
glowne zrodlo dochodow budzetowych na przykladzie gminy szczercow.Wrogie przejecia spolek
kapitalowych. Mechanizmu obronne stosowane w polsce.Strategie rozwoju miedzynarodowych firm
handlowych (na przykladzie firmy wal-mar).Umowne prawo odstapienia od umowy.Ocena realizacji zadan z
zakresu rewitalizacji w gminie dzialoszyn.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwie
wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a. w czestochowie..praca licencjacka budzet gminy
.Prawo miedzynarodowe publiczne wobec niewolnictwa i jego wspolczesnych form.Zarzadzanie zasobami
mieszkaniowymi na podstawie spoldzielni mieszkaniowej w skrzydlowie.Adamus- rafal - upadlosc a
zobowiazania cywilnoprawne .Wplyw motywacji pracownikow na stanowiskach niekierowniczych na jakosc
uslug na przykladzie hotelu sheraton krakow.Zawarcie umowy o prace..Radziejewski- ryszard. - ochrona
infrastruktury krytycznej : teoria a praktyka .Goralski- wojciech - blad co do przymiotu osoby a waznosc
malzenstwa kanonicznego : (kan. 1097 §2 kpk) .Instytucja swiadka koronnego w polsce.Popyt na uslugi
handlu detalicznego swiadczonego za posrednictwem internetu.Analiza bezrobocia w powiecie ostroleckim
w latach 1990-2007.Gospodarka majatkiem trwalym w przedsiebiorstwie dystrybucji energii elektrycznej -x.Zarzadzanie dystrybucja oraz transportem na podstawie przedsiebiorstwa z branzy metalurgicznej..Formy i
organizacja struktur sieciowych jako przejaw powiazan logistycznych.Kozlowska- anna - ewolucja struktur
gospodarczych w swietle schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji .Zastosowanie instrumentow
marketingu mix w uslugach bankowych na przykladzie ing banku slaskiego.Profesjonalne pisanie prac.praca
licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja przedsiebiorstwa i jej wplyw na rozwoj firmy na przykladzie
gorazdze cement s.a.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie opoczno s.a. w opocznie.Gospodarka
finansowa powiatu na podstawie powiatu kluczborskiego..Prace inzynierskie pisanie.Parlamentarny wymiar
unii europejskiej po wejsciu w zycie traktatu z lizbony.Oferta depozytowo-kredytowa jako element strategii
marketingowej bankow na przykladzie banku spoldzielczego.Kredyty pomostowe wsparciem dla
wykorzystania funduszy strukturalnych ue przez sektor msp.Przeslanki zdolnosci patentowej
wynalazku.Nieprawidlowosci w funkcjonowaniu sfery budzetowej w polsce na przykladzie gospodarstw
pomocniczych.Rynek kapitalowy a funkcjonowanie gieldy papierow wartosciowych w warszawie z
uwzglednieniem centralnej tabeli ofert s.a..Stres i skutki stresu zawodowego w pracy funkcjonariuszy
policji.Znaczenie umiejetnosci zarzadzania soba dla wspolczesnego menedzera.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi na przykladzie centrum uslug sterylizacji citonet torunskich zakladow materialow
opatrunkowych.Graficzna identyfikacja wizualna sukcesem w branzy turystycznej..Czynniki determinujace
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organizacje procesowa w przedsiebiorstwie..Kredyty i pozyczki w finansowaniu inwestycji
gminych.Podatkowoprawne aspekty podzialu spolek kapitalowych..Wynagrodzenie godziwe jako kategoria
prawa pracy.Sprawozdawczosc finansowa przedsiebiorstw w ujeciu krajowym oraz miedzynarodowym.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza sprawozdawczosci finansowej na przykladzie spoldzielczej agrofirmy w
szczekocinach.System podatkowy w polsce na tle krajow europejskich.Chuliganstwo stadionowe jako
zjawisko kryminologiczne i kryminalistyczne.praca licencjacka budzet gminy .Kontratyp ryzyka
sportowego.Odpowiedzialnosc za zobowiazania spolki partnerskiej.praca licencjacka budzet gminy .Strategia
gminy jaslo i gminy debowiec w latach 2004-2010 w odniesieniu do rozwoju przedsiebiorczosci. Ujecie
porownawcze.Wybrane narzedzia e-logistyki jako czynnik efektywnego ecr.Weryfikacja struktury czynnikowej
kwestionariusza osi- c.l. Coopera i s. Sloana - grupa badawcza: nauczyciele na stanowiskach
kierowniczych..Specyfika sladu pamieciowego w ekspertyzie poligraficznej.praca licencjacka budzet gminy
.Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na przykladzie oferty pko bp.Szkolenia
pracownicze a zarzadzanie czasem pracy na podstawie firmy biuro plus..Wzgledna niedopuszczalnosc drogi
sadowej w procesie cywilnym.Klauzula sumienia w zawodach medycznych.Hipoteka i inne zabezpieczenia
kredytu na finansowanie inwestycji w nieruchomosci na przykladzie oddzialu operacyjnego banku ochrony
srodowiska w klobucku..Prokurator w postepowaniu przygotowawczym.Ksztaltowanie strategii produktoworynkowych na przykladzie kolejowych polaczen regionalnych w wojewodztwie opolskim przedsiebiorstwa
pkp przewozy regionalne spolka z o. O..Podwyzszenie kapitalu zakladowego w spolce akcyjnej w granicach
kapitalu docelowego.Pokrzywdzony jako zrodlo dowodowe w procesie karnym.Aborcja w ujeciu
prawnokarnym i kryminologicznym.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna za bledy w sztuce lekarskiej
(zagadnienia wybrane).Struktura i funkcjonowanie rynku kapitalowego w polsce.Logistyka obslugi klienta w
wybranym przedsiebiorstwie.Funkcjonowanie systemu motywacyjnego kadry kierowniczej przedsiebiorstwa
na przykladzie auchan wroclaw.Zasada zanieczyszczajacy placi w swietle prawnofinansowych instrumentow
ochrony srodowiska.Promocja walorow turystycznych jako instrument kreowania wizerunku powiatu
tomaszowskiego..Zarzadzanie logistyka poprzez projekty na przykladzie zmian organizacyjnych w nobis sp. Z
o.o..Prawne aspekty kurateli zawodowej i spolecznej .Sektor farmaceutyczny- prawne aspekty reklamy oraz
polityka panstwa w zakresie cen i refundacji produktow leczniczych..Praca magisterska.praca licencjacka
budzet gminy .Pedagogika prace magisterskie.Innowacje technologiczne w lancuchu dostaw na przykladzie
rfid.Specyfika promocji mix instytucji kultury - analiza i ocena na przykladzie wybranych czestochowskich
placowek.Wykorzystanie srodkow unijnych do celow inwestycyjnych przez gmine mykanow w latach 20062010.Wplyw otoczenia na sposob funkcjonowania organizacji na przykladzie multimedia polska
s.a..Znaczenie personelu w procesie swidczenia uslug w branzy edukacyjnej.Projekt konstrukcji wiezby dachu
wielopolaciowego. Praca inzynierska budownictwo.Preferencje konsumentow na rynku czekolady i kawy w
polsce.Tryb zwolnien grupowych .Finanse publiczne unii europejskiej.Kredyt hipoteczny dla osob fizycznych
na przykladzie banku ochrony srodowiska s.a.Wplyw roznic kursowych na wynik finansowy przedsiebiorstw
na tle perspektyw wstapienia polski do strefy euro.Planowanie marketingowe na przykladzie
przedsiebiorstwa budowlano-uslugowego alttom.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w procesie wytwarzania
ozdob choinkowych..Analiza finansowa sprawozdania finansowego banku na przykladzie banku ochrony
srodowiska s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zjawisko bezrobocia wsrod kobiet na terenie powiatu
piotrkowskiego w latach 2005-2009.Swiadek koronny w ujeciu prawa karnego materialnego i
procesowego.Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczacych pracownikow..Gwozdzicka-piotrowskamatylda. - pozycja prawna podmiotow turystycznych a ochrona klienta : ujecie prawnoporownawcze .praca
licencjacka budzet gminy .Egzekucja z nieruchomosci..Skutki przeludnienia jednostek
penitencjarnych.Parlament europejski - wybrane aspekty funkcjonowania.Czynniki determinujace jakosc
pracy na przykladzie placowki zamiejscowej w bielsku-bialej slaskiego urzedu wojewodzkiego w
katowicach.Wplyw procesu rekrutacji i selekcji nauczycieli na efektywnosc ksztalcenia uczniow..Analiza
ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa x w latach 2008-2013.Jak napisac plan pracy
licencjackiej.Skurzynski- piotr. - technologie ket : instrumenty wsparcia .Ocena obslugi klientow w jednostce
publicznej na przykladzie ii oddzialu zus w lodzi..Projekt nasypu drogowego wzmocnionego geosyntetykami
praca inzynierska budownictwo.Finansowanie inwestycji developerskich w polsce i w anglii.Zbywalnosc akcji
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i jej ograniczenia w spolkach prywatnych.Analiza i ocena kompetencji na przykladzie przedsiebiorstwa
turystycznego.Roszczenie odszkodowawcze wynikajace z naruszenia wspolnotowych regul konkurencji na tle
bialej ksiegi z 2 kwietnia 2008.Kredyt jako zrodlo finansowania podmiotow gospodarczych w polsce w latach
2007-2012.Umowa licencyjna prawa ochronnego na znak towarowy.Wykorzystanie marketingu personalnego
w dynamicznym zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Bariery rozwoju rynku nieruchomosci mieszkaniowych w
polsce na przykladzie miasta czestochowy.Procedura budzetowa na przykladzie gminy turawa..Zjawisko
negatywnej selekcji w ubezpieczeniach majatkowo-osobowych.Logistyka dystrybucji na przykladzie firmy
x.praca licencjacka budzet gminy .Analiza zagrozen dla zycia i zdrowia w przemysle metalowym na
przykladzie firmy kuznia palysz.Obsluga klienta jako element systemu logistycznego.Motywowanie
pracownikow na tle emocjonalnego przywodztwa (d.goleman).Wycena instrumentow pochodnych na
przykladzie kontraktow terminowych i opcji notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja ekonomiczno finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie huty czestochowa s.a..Przeksztalcenia spoleczno - gospodarcze wsi stare siolkowice..Rola
posrednika w obrocie nieruchomosciami na przykladzie biura nieruchomosciami globex group s.c. Kancelaria
majatkowa.Stres i sposoby radzenia sobie z nim w organizacji panstwowej i prywatnej.Dzialania sluzb
specjalnych a prawa obywatelskie .Polityka podatkowa unii europejskiej.Wplyw wdrazania systemow
informatycznych poprzez projekty na poprawe jakosci zarzadzania strukturami typu call center.Marka miasta
narzedziem wspierajacym promocje i kreowanie wizerunku. Na przykladzie miasta lublin.Kondratiuknierodzinska- monika. - regionalne systemy innowacji a konkurencyjnosc wojewodztw w polsce .Metody
powolywania przedsiebiorstw i przeslanki ich likwidacji.Unikanie opodatkowania - studium porownawcze
prawa polskiego- niemieckiego i regulacji europejskich..Instytucja swiadka koronnego w polsce.Usage of
agent technology in supply chain management.Wprowadzenie euro jako podstawowego srodka platniczego
w polsce..Ksztaltowanie polityki produktu ubezpieczeniowego na przykladzie towarzystwa ubezpieczen i
reasekuracji warta s. A..Zarzadzanie systemem ochrony srodowiska na przykladzie gminy klomnice.Promocja
malych miast wojewodztwa lodzkiego - cele- zalozenia- metody- efekty na przykldzie rawy mazowieckiej i
uniejowa.Prace magisterskie warszawa.Opakowanie w strategii przedsiebiorstwa..Technologia produkcji i
badanie jakosci kostki brukowej w firmie drewbet.sp.zo.o..Separacja prawna malzenstwa w prawie
kanonicznym kosciola katolickiego i w prawie polskim.Strategie zarzadzania kapitalem obrotowym na
przykladzie spolki petrolinvest.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i funkcjonowanie hurtowni
danych..Reklama jako instrument komunikowania sie przedsiebiorstwa z otoczeniem rynkowym na
przykladzie grupy kapitalowej kolporter..Logistyczna obsluga klienta na przykladzie aptek. Program
lojalnosciowy dbam o zdrowie.Prawo do ochrony czci a wolnosc wypowiedzi w swietle art. 212
k.k..Logistyczna obsluga klienta jako narzedzie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.Pozycja prawna
akcjonariusza w spolce komandytowo-akcyjnej.Wplyw integracji polski z unia europejska na sektor malych i
srednich przedsiebiorstw.Produkt turystyczny nowej huty.Malicka- agnieszka (prawo). Oprac. - der einfluss
des gemeinschaftsrechts auf das recht der mitgliedstaaten der eu : tagungband zum w.Finansowa ocena
efektywnosci funkcjonowania spolki elsan z o. O. W latach 2001-2004.Rola marketingu uslug w procesie
ksztaltowania sprzedazy w przedsiebiorstwie lee cooper.Urazy psychiczne ofiar przestepstw
seksualnych.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie cywilne w sprawach nieletnich.Ewidencja i
ujmowanie instrumentow finansowych w sprawozdaniach w swietle miedzynarodowych i polskich regulacji
prawnych.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw internetu na konkurencyjnosc bankow w polsce.Strategie
motywowania pracownikow w swietle wiedzy i doswiadczen praktycznych.Organizacja i finansowanie sluzb
weterynaryjnych w polsce na przykladzie powiatowego inspektoratu weterynarii w piotrkowie
trybunalskim.Status prawny cudzoziemca w polsce.Analiza wybranych produktow bankowych na przykladzie
pko banku polskiego oraz ing banku slaskiego.Stan wyzszej koniecznosci jako okolicznosc wylaczjaca wine i
bezprawnosc.Charakter prawny oplaty za gospodarowanie odpadami .Dobor pracownikow na przykladzie
restauracji.Fundusze inwestycyjne jako alternatywna forma zagospodarowania srodkow pienieznych.Analiza i
doskonalenie procesu produkcyjnego na podstawie stolarki budowlanej.Slugocki- waldemar. - polityka
regionalna unii europejskiej a rozwoj polskich regionow - studium przypadku .Migracje wewnetrzne w
polsce w latach 1999-2004.analiza statystyczno-ekonometryczna.Zasady rachunkowosci w jednostce
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budzetowej na przykladzie komendy miejskiej panstwowej strazy pozarnej w skierniewicach.Ocena
funkcjonowania zakladu ubezpieczen spolecznych po reformie ubezpieczen spolecznych.Wplyw motywacji na
osoby w roznych grupach wiekowych.Fundusze strukturalne jako obce zrodlo zasilania i rozwoju jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy parzeczew.Znaczenie systemu ocen pracowniczych w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w markecie
kaufland..Klauzula del credere w umowach posrednictwa handlowego.Hala sportowa dla sredniej szkoly
praca inzynierska budownictwo.Determinanty jakosci przy wytwarzaniu wyrobu ze szkla..Zatrudnienie
skazanych pozbawionych wolnosci w zakladach karnych w cieszynie i wadowicach.Czas pracy
kierowcow.Zarzadzanie i ocena jakosci uslug przedsiebiorstwa transportowego.Neutralnosc religijna
panstwa.Prawne metody zapobiegania przestepczosci komputerowej w oparciu o analize prawodawstwa
wybranych panstw i organizacji miedzynarodowych.Pomoc panstwa w prawie unii europejskiej a kryzys
gospodarczy.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie e-learingu w rozwijaniu wiedzy
przedsiebiorstwa.Mechanizmy ochrony rynku gieldowego przed insider trading.Nabor pracownikow do
organizacji. Studium przypadkow w firmie prymat producent okien..Prawne formy zabezpieczenia kredytow i
windykacja naleznosci bankowych na przykladzie banku pekao s.a..Wartosc nieruchomosci w cyklu
koniunkturalnym.Prawne uwarunkowania wymiany towarowej na rynkach unijnych.Olszynski- jozef. Red. polska i niemcy w unii europejskiej : gospodarki i przedsiebiorstwa w procesie integracji .praca licencjacka
budzet gminy .Pisanie prac magisterskich poznan.Ewolucja wspolpracy europejskich panstw czlonkowskich w
sprawach karnych.Imienne papiery wartosciowe.Analiza zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji na
przykladzie firmy kastor s.a. w lasku.Polityka kredytowa bankow spoldzielczych.Seminarium v roku - katedra
filozofii prawa i etyki prawniczej.Swiadomosc religijna wyznawcow prawoslawia a ich postawy wobec prawa
w iii rp..Rola elektronicznej wymiany danych we wzroscie konkurencyjnosci przedsiebiorstw.praca licencjacka
budzet gminy .Marketing uslug na przykladzie banku ochrony srodowiska w klobucku.Strategie personalne z
zakresu rekrutacji i doboru pracownikow na przykladzie przedsiebiorstw: elbest sp. Z o.o. W rogowcu oraz
kombinatu cementowo wapienniczego warta s.a. w dzialoszynie.Public relations jako narzedzie
komunikowania z konsumentem i element zarzadzania przedsiebiorstwem.Poglady i dzialalnosc polityczna
mao zedonga.Zadania samorzadu gminnego w rozwiazywaniu problemow spolecznych na przykladzie gminy
woliborz.Logistyczne narzedzia informatyczne wykorzystywane w urzedzie miasta..Reforma onz jako
odpowiedz na wyzwania i zagrozenia xxi wieku - z uwzglednieniem stanowiska polski.Formy opodatkowania
dochodow dzialalnosci gospodarczej sektora msp.Analiza czynnikow motywujacych do pracy pracownikow
wykonawczych przedsiebiorstwa handlowo-uslugowego sun garden sp. Z o.o. W malanowie.Decyzja
administracyjna w doktrynie i orzecznictwie.Konstytucyjna zasada demokratycznego panstwa prawnego
.Skutecznosc i efektywnosc dzialan promocyjnych stowarzyszenia dolina karpia.Przestepstwo hackingu .
Analiza wybranych problemow prawnych.E-learning na przykladzie analizy wirtualnej spolecznosci
studenckiej na wydziale zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Organizacja krajowego systemu ratowniczo gasniczego w powiecie myszkowskim.Problematyka nabywania akcji wlasnych w spolce
akcyjnej.Konstruktywna rola konfliktu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Umiejetnosci w sprzedazy jako
sposob na sukces handlowy..Restrukturyzacja huty szkla stolzle czestochowa sp. O.o. Z wykorzystaniem
srodkow z funduszy strukturalnych unii europejskiej..Zarzadzanie auditami wewnetrznymi isd huta
czestochowa..Program lojalnosciowy jako narzedzie relacji z klientem na rynku kosmetykow na przykladzie
firmy yves rocher.Analiza miedzynarodowych procesow logistycznych na przykladzie firmy dhl
express..Hotele opolszczyzny - uwarunkowania i stan rozwoju..Private equity w przedsiewzieciach
innowacyjnych.Etyczne dylematy zarzadzania w sluzbie zdrowia oraz ich odbior spoleczny na przykladzie
doktor janosikowej..praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac magisterskich ekonomia.Leasing w
rachunkowosci przedsiebiorstw na przykladzie spolki akcyjnej emex s.a..Seminarium ii r.niest. V r- kat.
Postepowania administracyjnego.Aktywne formy walki z bezrobociem na przykladzie powiatowego urzedu
pracy w belchatowie w latach 2004-2009.Plynnosc a wyplacalnosc na przykladzie przedsiebiorstwa montazu
konstrukcji stalowych i urzadzen gorniczych pemug s.a..Wplyw rewitalzacji obszarow kryzysowych miasta na
jego rozwoj spoleczno - gospodarczy na przykladzie kedzierzyna - kozla..Sponsoring kultury w
krakowie..Jurysdykcja krajowa w sprawach malzenskich oraz dotyczacych odpowiedzialnosci
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rodzicielskiej.Struktura bezrobocia w powiecie kutnowskim w latach 2005-2010.Charakterystyka gruntow
spoistych w miedzyrzeczu praca inzynierska budownictwo.Pisanie prac mgr.Organizacja systemu reklamy w
przedsiebiorstwie.Logistyka kontraktowa jako trend wspolczesnej logistyki.Umowa o zakazie konkurencji po
ustaniu stosunku pracy.Prace magisterskie chomikuj.zrodla sukcesu gospodarki irlandii w dziedzinie
przedsiebiorczosci.Strona tytulowa pracy licencjackiej.Proces wprowadzania do kultury dzieci i mlodziezy na
poziomie gimnazjum.Zabezpieczenie roszczen dochodzonych w postepowaniu przed sadem
polubownym.Udzial analizy finansowej w procesie okreslania strategii rozwojowej
przedsiebiorstwa.Problematyka prawna i kryminologiczna ustalenia sprawcy wypadku
drogowego..Przestepstwa w bankowosci elektronicznej.Zastosowanie metod kreatywnego myslenia w
biznesie na przykladzie firmy x.Pisanie prac magisterskich wroclaw.Wykorzystanie budzetowania
kapitalowego do podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiebiorstwie energomix s.a..Analiza sytuacji
finansowo ekonomicznej przedsiebiorstwa zaklady lentex s.a w latach 2006-2010.Efekt kraju pochodzenia a
postrzegania jakosci samochodow japonskich w polsce.Badania czynnikow wplywajacych na wybor
specjalnosci gospodarowanie kapitalem ludzkim w organizacji przez studentow wydzialy ekonomicznosocjologicznego uniwersytetu lodzkiego.Wycena wartosci rynkowej przedsiebiorstwa na przykladzie wawel
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Pobudzanie do pracy poprzez uzycie motywatorow materialnych na
przykladzie firmy fructop.Elementy marketingu na rynku posredniow nieruchomosci mieszkaniowych w
czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Systemy motywacji pracownikow w firmie x polska sa oddzial
kalisz.Zjawisko mobbingu w miejscu pracy na przykladzie urzedu gminy x..praca licencjacka budzet gminy
.Rynek pracy w wybranych krajach unii europejskiej na przykladzie niemiec- hiszpanii- szwecji i polski.Analiza
dystrybucji i jej kanalow na przykladzie huty szkla..System motywacyjny w przedsiebiorstwie.Budzet jako
instrument zarzadzania finansami jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy kolno w latach
2008- 2012).Wspolna polityka rolna i jej wplyw na sektor rolny w polsce.Osoba prawna jako podmiot prawa
cywilnego.Ruszkowski- pawel. Red. - grupy interesow a prywatyzacja elektroenergetyki .Finansowanie
ochrony srodowiska w gminie..praca licencjacka budzet gminy .Podpis elektroniczny jako narzedzie
wspomagajace obieg dokumentow w hucie.Dzialalnosc kredytowa banku-analiza na przykladzie banku pko
bp s.a. w latach 2002-2005..Efektywnosc systemu motywowania pracownikow.Analiza i ocena
funkcjonowania spolki akcyjnej na przykladzie agora sa.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy konopiska w latach 2002-2005.Wplyw turystyki kulturowej na biezace funkcjonowanie
muzeum narodowego w krakowie.Szkolenie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie x.Areszt
tymczasowy w swietle nowelizacji k.p.k. Z 2013r..Rozwoj polskiej energetyki zwiazanej z odnawialnymi
zrodlami energii poprzez udzielanie pomocy publicznej.Famulska- teresa (1958- ). Red. - interpretacje
podatkowe a finanse przedsiebiorstw .praca licencjacka budzet gminy .Makro i mikroekonomiczne aspekty
kosztow pracy..Intranet jako istotne narzedzie komunikacji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy tubes
international sp. Z o.o..Dziedzictwo kultury przywracanie pamieci i tozsamosci dawnym zydowskim
dzielnicom na przykladzie krakowskiego kazimierza.Elektroniczna dystrybucja uslug bankowych w polsce na
podstawie bankow wirtualnych.Prawo ochronne na znak towarowy.Seminarium ii r.st. V r- kat.hist.dok.
Politycznych i prawnych.Szczegolne strony postepowania w sprawach o przestepstwa i wykroczenia
skarbowe..Postepowanie przed sadem ochrony konkurencji i konsumentow..Reklama jako srodek
komunikacji rynkowej (na przykladzie operatorow telefonii komorkowej).Proces restrukturyzacji gornictwa
wegla kamiennego w polsce (1989-2010)..Elektroniczne formy platnosci..Udzial kosztow jakosci w
calkowitym koszcie produktu na podstawie ferax-iril sp. Z o.o..Co czyni krola krolem- czyli o pozycji krola w
ustroju panstwowym na przykladzie angli od poczatku panstwowosci do konca epoki pierwszych
plantagenetow.Premier wielkiej brytanii i jego relacje z rzadem- parlamentem- monarcha.praca licencjacka
budzet gminy .Wyrozebski- pawel. Red. - nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze : wyniki badan
mlodych naukowcow kolegium zarzadzan.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa rodzinnego (na przykladzie firmy antpol).Przedsiebiorczosc kobiet na przykladzie
wojewodztwa podlaskiego.Dowody nielegalne oraz posrednio nielegalne w polskim procesie karnym.Wplyw
funduszy unijnych dla rolnictwa na rozwoj i modernizacje gospodarstwa rolnego na przykladzie wybranego
gospodarstwa w polsce.Gorynia- marian - klastry a miedzynarodowa konkurencyjnosc i internacjonalizacja
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przedsiebiorstwa .Organizacja szkolnictwa w drugiej rzeczypospolitej..Prace magisterskie bankowosc.Ocena
dzialalnosci finansowej gminy wreczyca wielka w latach 2003-2004.Apteka jako przedsiebiorstwo- tworzenie
i funkcjonowanie apteki..Rozwoj spoleczno - gospodarczy gminy zawiercie w drugiej polowie xx i na poczatku
xxi w..Rozstrzyganie sprawy w rozsadnym terminie.Kurzepa- boleslaw. - ustawa o wyrobach budowlanych
.Niekonwencjonalne metody marketingu na przykladzie marketingu partyzanckiego i wirusowego firm
xyz..Dzialalnosc depozytowa i kredytowa banku polska kasa opieki s.a..Funkcje teatru amatorskiego w
spolecznosci lokalnej noweho sacza..Kredyty mieszkaniowe zrodlem finansowania budownictwa
mieszkaniowego w polsce w latach 2004-2010 - analiza porownawcza.Zintegrowany system zarzadzania
oswiata w krakowie..Czynniki warunkujace jakosc i efektywnosc eksploatacji maszyn i urzadzen w zakladach
przetworstwa miesnego.Maly swiadek koronny.Pomoc finansowa dla malych i srednich przedsiebiorstw
oferowana przez bank pko bank polski w ostrolece.praca licencjacka budzet gminy .Determinanty rozwoju
przedsiebiorstw rodzinnych w polsce.Rola rady nadzorczej publicznej spolki akcyjnej w swietle kodeksu
spolek handlowych i zasad corporate governance.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena systemu
zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001:2000 w zakladzie walcownia blach grubych huta stali
czestiochowa sp.zo.o..Kredyty mieszkaniowe w ofercie wybranych bankow w polsce..Dopuszczalne wyjatki
od zasady swobodnego przeplywu towarow ze wzgledu na ochrone zdrowia publicznego w swietle
orzecznictwa europejskieog trybunalu sprawiedliwosci.Zasady ogolne w polskim postepowaniu
podatkowym.Chyba- zbigniew. - przedsiebiorczosc akademicka w polsce : osiaganie przewagi konkurencyjnej
w wyniku komercjal.Zastosowanie elementow marketingu - mix w firmie koudijs pasze sp. Z o.o..Rola i
zadania zarzadcy nieruchomosci na przykladzie robotniczej spoldzielni mieszkaniowej hutnik.Koncepcje i
determinanty rozwoju logistyki w skali swiatowej i w polsce..Rola polskiej policji w zwalczaniu terroryzmu w
europie.Analiza funkcjonowania rady nordyckiej oraz nordyckiej rady ministrow jako nietypowego forum
wspolpracy panstw- ze szczegolnym uwzglednieniem sposobu podejmowania uchwal oraz mocy wiazacej
aktow wydawanych przez rade nordycka..Strategia zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie firmy x.Rola
otoczenia instytucjonalnego w procesie rozwoju regionalnego.Wplyw osobowosci pracownika na styl
rozwiazania konfliktu w organizacji.Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej.Konflikty na tle zmian w
organizacji.Ochrona srodowiska naturalnego w konfliktach zbrojnych.Przykladowe prace licencjackie z
pedagogiki.Wplyw samodzielnosci finansowej na dochody i wydatki gminy na podstawie gmin wojewodztwa
wielkopolskiego.Ocena efektywnosci funcjonowania bre banku w latach 2005 - 2009.Koszty sprzedazy w
rachunkowosci firmy produkcyjno-handlowej na przykladzie f.p.h. g.z.kowalczyk kalina drabik..Obowiazki
pracodawcy w swietle przejscia zakladu pracy lub jego czesci na nowego pracodawce.Kultura bezpieczenstwa
w przedsiebiorstwie kolejowym pkp..praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja w
przedsiebiorstwie uslug outsourcingowych - target b.p.o.Wplyw korzysci wynikajacych z zastosowania
dzwigni finansowej na ksztaltowanie struktury kapitalu w przedsiebiorstwie - analiza
przypadku.Pozycjonowanie stron w internecie.Srodki transportu w branzy tsl.Zarzadzanie produkcja i jakoscia
w przedsiebiorstwie produkujacym lampy samochodowe..Motywacyjny charakter nagrody i kary na
przykladzie zespolu sprzedazy 2013 pzu s.a..Zwiazki miedzy notowaniami gieldowymi a koniunk-tura
gospodarcza.Struktura pracy licencjackiej.Analiza aspektow zwiazanych z bezpieczenstwem na przykladzie
osob uprawiajacych narciarstwo zjazdowe.Analiza czynnikow determinujacych bezrobocie na przykladzie
powiatu ostroleckiego w latach 2005-2009.Rola rebrandingu w kreowaniu wizerunku firmy na przykladzie
telekomunikacji polskiej s.a..Procesy integracyjne w ameryce lacinskiej i europie. Wspolpraca unii
europejskiej z ugrupowaniami integracyjnymi ameryki lacinskiej.Usprawnienia procesu dystrybucji towarow
z zastosowaniem systemu informatycznego na wybranym przykladzie przedsiebiorstwa.Problemy spolecznoprawne dobrej administracji.Nowacki- roman. Red. - miedzy historia a przyszloscia turystyki .Znaczenie
kultury organizacyjnej w procesie zmian przedsiebiorstwa turystycznego w kryzysie..Praca licencjacka
pisanie.Plan pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza logistyczna zarzadzania gospodarka
materialowa w przedsiebiorstwie x..Metody oceny zagrozenia przedsiebiorstw upadloscia.Zarzadzanie
produkcja i jakoscia mas bitumicznych..praca licencjacka budzet gminy .Gotowa praca
magisterska.Wykorzystanie outsourcingu na przykladzie firmy pge elektrowni belchatow s.a..Rola
panstwowej inspekcji pracy w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.Small family
..

..
businesses of clothing and textile sector in lodz on the international markets.Seminarium ii r.sum.zak.
Historii administracji i mysli administracyjnej.Podatek vat w obrocie krajowym i
miedzynarodowym..Mobbing w organizacjach.Praca dyplomowa wzor.Reklama on - line.Interpretacje
przepisow prawa podatkowego w sprawach indywidualnych.Motywatory i demotywatory w ocenie
pracownikow roznych przedsiebiorstw - badania powiatu nowosadeckiego..Analiza kampanii prezydenckich
w polsce.Rozwoj bankowosci elektronicznej na terenach wiejskich na przykladzie gminy biala..Emisja
obligacji przez miasto rybnik..Menedzer i jego rola we wspolczesnym zarzadzaniu.Analiza i ocena systemu
zarzadzania jakoscia i systemu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykladzie abb.Inflacja w polsce w latach
1989-2005.Wplyw zakladowego ukladu zbiorowego pracy na status pracownika.Starzynska- waclawa (1946). Red. - zamowienia publiczne a innowacyjnosc przedsiebiorstw : stan obecny i perspektywy .Analiza i ocena
kampanii reklamowych koncernu coca- cola.Motywowanie do pracy jako najwazniejsze z zadan zarzadzania
personelem.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci
depozytowo-kredytowej banku spoldzielczego ziemi piotrowskiej w latach 2006 - 2010.Logistyka dystrybucji
w aspekcie strategii obslugi klienta - na przykladzie firmy astra mg.Kryzys eurolandu i jego wplyw na polityke
podatkowa unii europejskiej.Odpowiedzialnosc jednego z malzonkow pozostajacych w ustroju wspolnosci
majatkowej malzenskiej..Organizacja i dzialalnosc biur podrozy na przykladzie biura turystyki
antalek.Przeciwdzialanie przestepstwom i wykroczeniom popelnianym przez osoby nieletnie.praca
licencjacka budzet gminy .Ubezpieczenie spoleczne rolnikow prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc
gospodarcza. Zmiany w systemie rolniczych ubezpieczen spolecznych..Marketing w malym sklepie
detalicznym.Marks- malgorzata. - promocja a rozwoj lokalny gmin wiejskich wojewodztwa lodzkiego
.Wybrane nowe instytucje procedury karnej zwiazane z przystapieniem polski do unii europejskiej.Problemy
dyskryminacji w miejscu pracy.Dystrybucja jako element marketingu-mix na przykladzie przedsiebiorstwa
ribuco s.j..Rola kampanii reklamowej na rozwoj przedsiebiorstwa z uwzglednieniem aspektu ekologii na
przykladzie lentex s.a..Motywowanie jako narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem xyz..Problem zwalczania
bezrobocia na lokalnym rynku pracy.Kontrola panstwowa w polsce w latach 1944-1989.Strategia rozwoju
gminy pietrowice wielkie.Problem jakosci pracy w urzedzie miejskim w lublincu.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie klubem sportowym w warunkach komercjalizacji sportu..praca licencjacka budzet gminy
.Koszty w ukladzie rodzajowym jako element zarzadzania na przykladzie spolki profast.Utwor
architektoniczny jako przedmiot ochrony prawa autorskiego.Instrumenty prawa miedzynarodowego wobec
problemu bezpanstwowosci.Analiza kosztow rodzajowych na podstawie przedsiebiorstwa x w latach 20022005.Wplyw czynnikow kulturowych na reklame miedzynarodowa.Charakterystyka gruntow spoistych w
zbaszyniu praca inzynierska budownictwo.Ograniczenie swobody umow w obrocie konsumenckim na
przykladzie umow o uslugi finansowe.Dobor personelu..Ocena systemu produkcyjnego wytwarzania
zabawek w oparciu z zasady toyoty..Dynamika i struktura dochodow i wydatkow budzetu panstwa w polsce
w latach 2000-2004..praca licencjacka budzet gminy .Podatek od nieruchomosci i jego ksztaltowanie sie w
budzecie na przykladzie gminy krzepice w latach 2007- 2009.Sadowa kontrola decyzji opartych na uznaniu
administracyjnym.Ustroj republiki weimarskiej - geneza- rozwoj i upadek.Ograniczenia w zajmowaniu
stanowisk w sluzbie publicznej w prawie wspolnotowym i polskim w swietle art. 39 ust. 4 traktatu
ustanawiajacego wspolnote europejska (twe).Ocena dzialalnosci miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
kaletach w latach 2008-2010.Regulacja opcji walutowych w prawie polskim w kontekscie umownej asymetrii
nienaturalnej oraz toksycznosci opcji.Pisanie prac po angielsku.Bankowosc elektroniczna jako nowoczesny
sposob dystrybucji produktow bankowych..Obszary aktywnosci gospodarczej w wojewodztwie
opolskim..Zastosowanie rachunku kosztow w zarzadzaniu firma budowlana..Metody osuszania murow –
analiza techniczno – ekonomiczna praca inzynierska budownictwo.Fundusze inwestycyjne a ich wyniki
finansowe w okresie kryzysu.Wprowadzenie nowej marki na rynek - projekt dzialan na przykladzie
konkretnego produktu konsumpcyjnego.Rola edukacji w budowaniu gospodarki opartej na
wiedzy.Zarzadzanie kapitalem w przedsiebiorstwie w celu poprawy plynnosci finansowej..Ocena
efektywnosci systemu zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych na przykladzie
banku ochrony srodowiska s.a..Ocena okresowa pracownikow.Coachingowy styl zarzadzania - w opinii
przyszlych menedzerow..Zarzadzanie logistyczne w procesach obslugi klienta (na przykladzie wybranych
..
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firm).Analiza gospodarnosci nieruchomosciami- na przykladzie gminy wojnicz w latach 2005 – 2009..praca
licencjacka budzet gminy .Polityka szkoleniowa- jako kluczowe narzedzie w zarzadzaniu zespolami
pracowniczymi na przykladzie cementowni warta w trebaczowie.Zarzadzanie kapitalem ludzkim..praca
licencjacka budzet gminy .Internacjonalizacja przedsiebiorstwa jako czynnik jego konkurencyjnosci rynkowej
(na przykladzie spolki z o.o. Samasz w bialymstoku).Samelak- anna. - inwentaryzacja od a do z .Wplyw
edukacji konsumenckiej na poziom swiadomosci polskiego konsumenta.Wykorzystywanie ubezpieczen w
ograniczaniu ryzyka dzielalnosci duzych przedsiebiorstw.Osobowe srodki dowodowe..Wartosc informacyjna
sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa dla odbiorcy zewnetrznego na przykladzie spolki
netia.Odpowiedzialnosc nieletnich w swietle obowiazujacych regulacji prawnych.Rozwoj miast na
przykladzie piotrkowa trybunalskiego i belchatowa.Zrownowazony rozwoj euroregionow pogranicza
polski.Specyfika polskiego systemu podatkowego (studium przypadku:wplyw ulgi prorodzinnej na sytuacje
ekonomiczna gospodarstw domowych).Proba oceny funkcjonowania biur podrozy w wojewodztwie
opolskim..Transport bimodalny i jego znaczenie w logistyce.praca licencjacka budzet gminy .Rola szkolen w
rozwoju pracownikow zatrudnionych w instytuacjach edukacyjnych na podstawie lodzkiego
gimnazjum.Przestepstwa przeciwko integralnosci i dostepnosci danych informatycznych w kodeksie karnym z
1997 r..Buczna- malgorzata. Red. - kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekunczy .Aspekt jakosciowo tworczy przy produkcji odziezy damskiej..Rozwoj bankowosci internetowej w polsce na przykladzie
mbanku.Zarzadzanie personelem w instytucji penitencjarnej na przykladzie aresztu sledczego w
krakowie.Rynek otwartych funduszy emerytalnych - analiza strukturalna i finansowa.praca licencjacka budzet
gminy .Dochody budzetu panstwa w latach 2000-2008.Prace magisterskie rachunkowosc.Prawne metody
zapobiegania przestepczosci komputerowej w oparciu o analize prawodawstwa wybranych panstw i
organizacji miedzynarodowych.Wykorzystanie internetu jako nosnika reklam koncernu coca-cola.praca
licencjacka budzet gminy .Motywacyjne aspekty zarzadzania - aspekty teoretyczne.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Froeb- luke m. - ekonomia menedzerska .Kontrolowanie jako funkcja
zarzadzania.Znaczenie systemow gmp-ghp-haccp w uslugach gastronomicznych..praca licencjacka budzet
gminy .Obowiazkowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej profesjonalistow.Znaczenie wezla drogowokolejowego w kutnie dla rozwoju regionu.Wynagrodzenie przedstawicieli handlowych w firmie x.Zarzadzanie
nieruchomosciami komercyjnymi charakterystyka- specyfika- zlozonosc procesu.Prawne uwarunkowania
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w polsce (na przykladzie strefy suwalskiej).Inspektorat jako
element administracji rzadowej zespolonej na przykladzie wojewodzkiego inspektoratu weterynarii w
opolu..Analiza roli marketingu internetowego - skutecznosc i postrzeganie reklamy w sieci.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw globalnego kryzysu gospodarczego na rynek obuwniczy w polsce na przykladzie ng2
s.a..Urlop wychowawczy.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej banku
komercyjnego na przykladziwe getin noble bank w latach 2007-2011.Rola i znaczenie wydatkow
oswiatowych na tle budzetu starostwa powiatowego w kluczborku..Znaczenie drzwi otwartych dla firmy
avon.Pozycja ustrojowa prezesa rady ministrow.Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na wzrost i rozwoj
organizacji.Zawieszenie postepowania podatkowego.Banki komercyjne w systemie bankowym
polski.Pedagogika praca licencjacka.Strategia rozwoju gminy poraj w latach 2004 - 2015.Czyzewski- andrzej .
Aut. - ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzedzi stabilizacji cen i zarzadzania
ryzy.Dochody i wydatki budzetu samorzadowego na przykladzie gminy pabianice w latach 2009 2011.Analiza prcesu kadrowego w przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwie x.Praca dyplomowa
bhp.praca licencjacka budzet gminy .Prawo do sprawiedliwego procesu w europejskiej konwencji praw
czlowieka. Poziom wywiazywania sie przez strony konwencji ze zobowiazan bedacych jego
konsekwencja.Analiza systemu motywowania na przykladzie firmy uslugowej fujitsu technology
solutions.Strategia rozwoju gminy mniszkow na lata 2013-2018.Analiza finansowa przedsiebiorstwa w
wietnamie i polsce oraz roznice miedzy nimi.Konsensualne metody zakonczenia postepowania
karnego.Malzenstwo konkordatowe..praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie analizy finansowej w
zarzadzaniu spolka akcyjna na przykladzie techmex s.a..Budzetowanie w procesach optymalizacji kosztow w
przedsiebiorstwie..Wplyw stresu na motywacje pracownikow- na przykladzie grupy nauczycieli szkoly
podstawowej oraz wykladowcow.Gotowe prace magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj
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bankowosci internetowej w polsce na tle krajow unii europejskiej.Zawarcie malzenstwa w polsce .Stalking
jako nowy typ czynu zabronionego.Pisanie prezentacji maturalnej.Praca magisterska z pedagogiki.Zadania i
rola detektywa w polsce ...
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