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Narodowy bank polski i jego oddzialywanie na gospodarke..Status prawnomiedzynarodowy panstw
nieuznawanych.Wplyw aktywnych instrumentow przeciwdzialania bezrobociu na sytuacje rynku pracy w
wojewodztwie opolskim w latach 2004 - 2009..Wspolpraca samorzadow lokalnych w pozyskiwaniu srodkow
unijnych na przykladzie zwiazku gmin dorzecza wisloki..Znaczenie srodkow finansowych pozyskiwanych z
funduszy strukturalnych ue w finansowaniu zadan realizowanych przez miasto pilica w latach 20052009.Podsluch procesowy i operacyjny w polskim postepowaniu karnym.Wplyw reklamy na zachowanie
konsumenta.Rola analizy finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza dzialalnosci marketingowej na przykladziecementowni warta s.a. w trebaczewie.Wynagrodzenie
jako czynnik motywujacy pracownikow.Praca licencjacka ekonomia.Znaczenie zasobow ludzkich oraz
zarzadzanie nimi w malej firmie transportowej.Wybrane instrumenty motywowania na przykladzie analizy
systemu motywacyjnego pracownikow urzedu gminy walce.Status prawno-administracyjny watykanu.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy miejskiej konin i gminy wiejskiej stare
miasto w latach 2002-2006.Analiza dzialalnosci ubezpieczeniowej pzu zycie s.a w latach 2001-2004.Typologia
klientow galerii sztuki oraz sposoby ich pozyskiwania na przykladzie galerii jatki w nowym targu..Zarzadzanie
elementami strumienia wartosci produkcyjnej przy wytwarzaniu wlokniny..Wykorzystanie srodkow unijnych
w budzecie starostwa powiatowego w sieradzu.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa x w latach 20062010.Zarzadzanie awansem zawodowym nauczyciela - motywacja do rozwoju.System instytucjonalny w
ksztaltowaniu wspolnych decyzji krajow czlonkowskich uni europejskiej.Zarzadzanie malym i srednim
przedsiebiorstwem na podstawie przedsiebiorstwa.Porownanie budowania i promocji marki terytorialnej na
przykladzie krakowa i wroclawia.Ksztaltowanie wizerunku szkol publicznych na przykladzie szkol
ogolnoksztalcacych w bialymstoku.praca licencjacka budzet gminy .Prawna problematyka odpadow
pochodzacych z przemyslu wydobywczego w prawie unii europejskiej i polski.Znaczenie komunikacji
marketingowej w pozycjonowaniu marek piw - analiza i ocena na przykladzie dzialan podejmowanych przez
grupe zywiec i kompanie piwowarska.Konkurencyjnosc ofert kredytow banku spoldzielczego ziemi
piotrkowskiej w gorzkowicach i banku pko bp s.a. oddzial w gorzkowicach.Jakosc uslug w
supermarketach.Zarzadzanie projektami w e-biznesie.Wykorzystanie koncepcji crm do budowy trwalych
relacji z klientami.Ekonomiczne podejscie jednostek samorzadu terytorialnego- jako instrument
efektywnego rozwoju na przykladzie gminy rozan w latach 2004-2007.Wykroczenia przeciwko porzadkowi i
spokojowi publicznemu w powiecie glubczyckim w latach 2005-2008.Rozwiazanie umowy o prace przez
pracownika bez wypowiedzenia.Przewlaszczenie na zabezpieczenie jako szczegolny rodzaj rzeczowego
zabezpieczenia wierzytelnosci.Seminarium ii r.niest. V r- kat. Postepowania administracyjnego.Ocena
kredytu konsumpcyjnego na przykladzie wybranych bankow komercyjnych.Wielkosc wspoluprawnionych do
udzialu w spolce z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Patentowanie produktow leczniczych.Zbycie w toku
procesu cywilnego rzeczy lub prawa objetych sporem.Wplyw pracowniczego systemu motywacyjnego na
rozwoj firmy lubella s.a..Wadium jako instrument prawny zabezpieczajacy zamawiajacego..Liberalizacja
rynku uslug telekomunikacyjnych na tle telekomunikacji polskiej s.a. oraz operatorow telekomunikacyjnych
w krajach unii europejskiej.Zarzadzanie procesem rewitalizacji obiektow pofabrycznych na przykladzie
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kompleksu manufaktura.Przeksztalcenie spolki cywilnej.Prace licencjackie tematy pedagogika.Outsorcing w
obsludze stron internetowych.Seminarium i r.niest. - kat.polityki gospodarczej.praca licencjacka budzet
gminy .Bezrobocie w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem bezrobocia wsrod mlodziezy.Praca magisterska
cena.Bondyra- krzysztof. Red. - pracodawcy kontra nauczyciele? : dostosowanie potrzeb szkoleniowych i
kwalifikacji mieszkancow.praca licencjacka budzet gminy .Zamowienia publiczne w jednostkach samorzadu
terytorialnego na przykladzie inwestycji w gminie sulejow.Cisek- marek. Red. - innowacje a konkurencyjnosc
gospodarki .Celowosc i zasadnosc postepowania przyspieszonego w sprawach o przestepstwa.Wynik
finansowy jako element oceny efektywnosci przedsiebiorstwa..Pomoc panstwa dla transportu lotniczego w
prawie wspolnoty europejskiej.Prace licencjackie rachunkowosc.Polityka narodowego banku polskiego w
latach 2001 - 2006.Coaching jako narzedzie podnoszenia efektywnosci pracownikow.praca licencjacka budzet
gminy .Zaburzenia w zachowaniu a przestepczosc dzieci i mlodziezy.Projekt restrukturyzacji technicznoorganizacyjnej przedsiebiorstwa produkcyjnego..Ochrona interesow konsumentow przed nieuczciwymi
praktykami handlowymi przedsiebiorcow..Zarzadzanie projektami w gminie sniadowo w latach 20072013.Strategia personalna w malym przedsiebiorstwie na przykladzie firm mk-bud i dammar.Pedagogika
tematy prac licencjackich.Libicki- marcin - parlament europejski a sprawa gazociagu polnocnego : raport
marcina libickiego : biala ksie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Uchwaly sadu
najwyzszego w postepowaniu cywilnym.Pomoc w pisaniu prac.Dozor elektroniczny - uwagi de lege lata i
postulaty de lege ferenda.Funkcje sejmu.Badanie zgodnosci systemu jakosci funkcjonujacego w firmie x z
wymaganiami normy pn-en iso 9001:2001.Kontrola koncentracji przedsiebiorstw sektora it w prawie unii
europejskiej.Gwarancje trwalosci i tresci stosunku pracy kobiet w czasie ciazy i macierzynstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie jako element motywacji w szpitalu powiatowym w
zawierciu.Thackara- john - na grzbiecie fali : o projektowaniu w zlozonym swiecie .Zmiany w podatku
akcyzowym od samochodow osobowych po akcesji polski do wspolnoty europejskiej.Krynska- elzbieta (nauki
ekonomiczne). Red. - elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywnosc zawodowa osob starszych
.Analiza i ocena poziomu zapasow w jurajskiej spoldzielni pracy..Ksztaltowanie struktury systemu
podatkowego jako element polityki podatkowej panstwa (na przykladzie ukrainy i polski)..Marketing na
rynku nowych produktow na przykladzie firmy ford polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy
.Naruszenie czci osob publicznych przez media- wedle polskiego ustawodawstwa.praca licencjacka budzet
gminy .Najwyzsza izba kontroli w swietle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r..Style
kierowania- a poziom rywalizacji wsrod pracownikow.zrodla finansowania ponad gminnej jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu makowieckiego.Kontrola podatkowa
przedsiebiorcow.Biuro nieruchomosci jako przedsiebiorstwo na rynku.praca licencjacka budzet gminy
.Postanowienia umowne w rozporzadzeniu parlamentu europejskiego i rady w sprawie wspolnych
europejskich przepisow dotyczacych sprzedazy (cesl)..Szara strefa rynku pracy i sposoby jej ograniczania w
polsce w latach 1998-2004.Gotowa praca licencjacka.Partnerstwo publiczno-prywatne w polskim systemie
prawnym.System pomocy spolecznej w gminie na przykladzie mgops w bialej rawskiej.Handel kobietami wspolczesne niewolnictwo-czyli prostytucja.Marketing w sferze kultury na przykladzie udzialu polski w
miedzynarodowym festiwalu w edynburgu w 2008 roku.Umieszczenie w odpowiednim zakladzie
psychiatrycznym niepoczytalnego sprawcy czynu zabronionego.Rola parkow narodowych w systemie ochrony
przyrody.Tucholska- anna. - powiat : miedzy zbiorowoscia a wspolnota .Rozwoj konkurencji na polskim rynku
gazu..Prace magisterska.Ewolucja sposobu realizacji funkcji kierowniczych w swietle konsolidacji zakladow
energetycznych.Kontrola podatkowa jako jedna z procedur kontrolnych w polskim prawie
podatkowym..praca licencjacka budzet gminy .Bokszanski- zbigniew (1940- ). Red. - encyklopedia socjologii :
indeksy .Wplyw przyznania sie do winy na dynamike procesu karnego.Ochrona rodzicielstwa w prawie pracy
i zabezpieczenia spolecznego.Ocena systemu kontrolno- pomiarowego na podstawie stacji uzdatniania
wody..Bezpieczenstwo energetyczne polski w kontekscie gazu ziemnego - dywersyfikacja dostaw
deficytowego paliwa.Rozwiazanie umowy o prace przez pracownika bez wypowiedzenia.praca licencjacka
budzet gminy .System okresowych ocen pracowniczych we wspolczesnej organizacji.Reklama w kulturze.
Kultura w reklamie..Zwolnienie z dlugu.Karty platnicze praca licencjacka.Powolanie jako podstawa
nawiazania stosunku pracy pracownikow samorzadowych .Systemy ocen pracowniczych w
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organizacji..Prawnokarna ochrona dziecka poczetego.Umowa o prace a umowy
cywilnoprawne.Nadzwyczajne zlagodzenie kary na podstawie kodeksu karnego z 1997 r. .Venture capital w
polsce na tle krajow unii europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem jego funkcjonowania w
niemczech.Opakowanie na rynku cukierniczym w polsce.Przebieg wspolczesnego cyklu koniunkturalnego na
przykladzie gospodarki stanow zjednoczonych.Rozwoj zawodowy w swietle teorii i praktyki
organizacyjnej.Analiza budzetu gminy szumowo w latach 2002-2005.Rekrutacja i selekcja na przykladzie bph
bh.Efekt kraju pochodzenia a postrzegania jakosci samochodow japonskich w polsce.Ryzyko w
faktoringu.Wykorzystanie funduszy unii europejskiej w gminie na przykladzie gliwic.Ewidencja i rozliczenie
kosztow na przykladzie przedzalni zawiercie s.a..Prace licencjackie turystyka.Stresogenne czynniki
spolecznego srodowiska pracy.Weryfikacja hipotezy efektywnosci informacyjnej na warszawskiej gieldzie
papierow wartosciowych.Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym..Bezrobocie wsrodl mlodziezy na
przykladzie powiatu nyskiego..Rola podatkow i oplat w finansowaniu dzialalnosci gminy mykanow w latach
2000-2004.Unijne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w wojewodztwie
opolskim..Pozaukladowe porozumienia zbiorowe.Skutki niewaznej decyzji administracyjnej na forum
cywilnym.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa hoop s.a. w latach 2004-2006..Pisanie prac
licencjackich kielce.Prawa jezykowe osob nalezacych do mniejszosci narodowych i etnicznych w polsce.Rola
informacji dostarczanych przez rachunek kosztow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie enion
grupa tauron s.a. zaklad energetyczny czestochowa.Akcesoryjnosc poreczenia.Sobczyk- arkadiusz. - rady
pracownikow : komentarz .Fundusze strukturalne dla malych i srednich przedsiebiorstw w ramach
sektorowego programu operacyjnego wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw lata 2004-2006..praca
licencjacka budzet gminy .Terroryzm we wspolczesnym swiecie i jego gospodarcze skutki.Olanowanie
finasowo-gospodarcze w panstwowym gospodarstwie lesnym lasy panstwowe na podstawie nadlesnictwa
myszyniec.Rola domow kultury w tworzeniu zycia kulturalnego dzielnic na przykladzie nowohuckiego
centrum kultury.Ocena wplywu zmian w polityce spolecznej na funkcjonowanie domu pomocy spolecznej
prowadzonego przez zgromadzenie siostr pielegniarek iii reguly sw. Franciszka w latach 20042008..Przyczyny i skutki kryzysow gospodarczych w latach 1970-2011.Inwestycje infrastrukturlane
realizowane przez jednostke samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy panki.Standardy i metody
wyceny przedsiebiorstw na przykladzie comarch s.a..Tworzenie wieloletniej prognozy finansowej w gminie
kietrz..Sponsoring sportowy na przykladzie ks rakow czestochowa.Analiza rentownosci przedsiebiorstwa
donix.Ocena pozycji rynkowej przedsiebiorstwa forte s.a. na tle branzy meblarskiej w polsce.Fundusze
inwestycyjne na rynku kapitalowym w polskiej gospodarce.Rozwoj lokalny gminy ozimek w latach 20072009.Gospodarowanie nieruchomosciami w gminie krzepice.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w sytuacji fuzji
w przedsiebiorstwie branzy energetycznej.Zakaz reformationis in peius w postepowaniu administracyjnym
i.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa enion s.a. w latach 2003-2006..Marketing uslug na
przykladzie hotelu mercure patria czestochowa.Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Leasing jako
forma finansowania inwestycji.Wplyw instytucji prawa francuskiego groupement d interet economigue przy
regulacji europejskiego zgrupowania interesow gospodarczych w prawie europejskim i polskim.Zamowienia
publiczne a kondycja finansowa przedsiebiorstw na przykladzie abm solid s.a..Logistyczna obsluga klienta na
przykladzie firmy kramel..Tworzenie warunkow dla rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w gminie
zdzieszowice..Analiza produktow bankowych na przykladzie banku detalicznego eurobank s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Krajewska- atina - informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w
europejskiej przestrzeni prawnej .Ocena skutkow regulacji jako element procesu legislacyjnego i narzedzie
poprawy systemu prawa w polsce w kontekscie najlepszych praktyk miedzynarodowych.Strategie rozwoju
regionalnego i lokalnego na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Analiza i ocena produktow bankowych na
przykladzie ing banku slaskiego s.a. w latach 2005-2010.Funkcjonowanie jednostki budzetowej na
przykladzie jednostki wojskowej 1907.Znaczenie public relations w kreowaniu wizerunku organizacji na
przykladzie zwiazku ochotniczych strazy pozarnych rzeczypospolitej polskiej.Zasady pisania prac
dyplomowych.Organizacja i funkcjonowanie centrum logistycznego na podstawie tulipan parku w
strykowie.Employee training as a way of company development.Konspekt pracy licencjackiej.Gospodarstwa
domowe na rynku kredytow konsumpcyjnych i gospodarczych.Ucieczka z miejsca wypadku
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drogowego.Wykorzystywanie instrumentow marketingu-mix na rynku samochodowym marki fiat na
podstawie firmy skawoj.Zachowanie sie ludzi w sytuacjach konfliktowych.Ocena zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstw z sektora msp kluczowym elementem procesu kredytowego w banku na przykladzie procesu
ratingowego ing banku slaskiego.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie w sprawie stwierdzenia
niewaznosci uchwaly lub zarzadzenia organu jednostki samorzadu terytorialnego.Stanowisko swiadka w
polskim procesie karnym.Czynniki ksztaltujace wynik finansowy banku spoldzielczego w bialej i ich wplyw na
jego zmiane..Analiza fundamentalna- ryzyko i zarzadzanie portfelem papierow wartosciowych.Ksztaltowanie
wizerunku przedsiebiorstwa w programach lojalnosciowych..Strategia promocji przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy konfekcyjnej x.Praca licencjacka zarzadzanie.Wplyw szkolen na prace banku spoldzielczego
w pajecznie.Trzaskalik- tadeusz. Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’06 : praca zbiorowa .Zasady
prawidlowej legislacji w orzecznictwie trybunalu konstytucyjnego.Konsumenckie uprawnienie do
odstapienia od umowy o swiadczenie uslug finansowych na odleglosc w prawie polskim i
niemieckim.Krakowski park technologiczny jako przyklad rozwiazania modelowego.Wykorzystanie
elementow marketingu mix w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie philips lighting pabianice
s.a..Ceny prac magisterskich.Wykorzystanie zintegrowanych systemow informatycznych w zarzadzaniu szkola
na przykladzie publicznego gimnazjum nr 3 w belchatowie.Pojecie i konstrukcja zadan gminy w swietle
zasady pomocniczosci.Prawne i etyczne aspekty reklamy masowej.Ksztaltowanie sie kultury organizacji na
przykladzie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.Wzory prac licencjackich.Zakaz dyskryminacji ze
wzgledu na wiek w prawie unijnym i polskim.Zakaz dyskryminacji w prawie wspolnotowym ze wzgledu na
pochodzenie rasowe i etniczne.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj spoleczno - gospodarczy wojewodztwa
opolskiego..Koncepcja obliczenia przecietnego dalszego trwania zycia dla osob
niepelnosprawnych..Kulturowe uwarunkowania zmian w organizacji.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
organizacji sportowej na przykladzie azs wsgk kutno.Specyfika zarzadzania jakoscia w administracji publicznej
na przykladzie urzedu miejskiego w bielsku– bialej.Rozwoj gospodarczy wojewodztwa lubelskiego w latach
2005-2010.Pisanie prac licencjackich szczecin.Internet jako medium komunikacji firmy z rynkiem
docelowym.System ocen pracownikow biurowych przedsiebiorstwa jako podstawa ich
motywowania.Identyfikacja ryzyka nadcisnienia tetniczego dla potrzeb ubezpieczen na zycie.Analiza
dzialalnosci finansowej spolki prokom w latach 2003-2005.Strategia rozwoju gminy mniszkow na lata 20132018.Gotowe prace licencjackie za darmo.Ochrona dobr osobistych w prawie prywatnym
miedzynarodowym.Prawo do dobrej administracji a instytucje demokracji bezposredniej..Rozwoj
instrumentow bankowosci elektronicznej w polsce.Postawy pracownikow w procesie zmiany organizacyjnej
na przykladzie sgl angraph.Znaczenie zasobow ludzkich oraz zarzadzanie nimi w malej firmie
transportowej.E-learning jako metoda pomocnicza w procesie ksztalcenia. Przykladowe dziedziny jego
zastosowania.Apelacja w polskiej procedurze cywilnej..Sytuacja posrednika w obrocie nieruchomosciami na
rynku czestochowskim.Newconnect jako zrodlo finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw (na
podstawie firmy odziezowej hurtimex s.a.).Przewlaszczenie na zabezpieczenie w prawie polskim i
szwajcarskim.Analiza kredytu hipotecznego w ing banku slaskim s.a. jako formy finansowania
nieruchomosci.Wycena przedsiebiorstwa na przykladzie polskiej grupy farmaceutycznej - pgf.Testamenty
wspolne w prawie cywilnym i prawie prywatnym miedzynarodowym.Dostep do informacji publicznej w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu marszlkowskiego wojewodztwa
swietokrzyskiego.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie lublin.praca licencjacka budzet gminy
.Rola klastrow w rozwoju regionalnym na przykladzie regionu lodzkiego.Pisanie prac dyplomowych
cennik.Micherda- bronislaw. Red. - prawo bilansowe a prawo podatkowe .Wplyw stylu kierowania na relacje
pracownicze na przykladzie urzedu gminy.Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym polski wybrane projekty wojewodztwa lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona wierzyciela w procesach
restrukturyzacyjnych spolek handlowych.Analiza budzetu gminy oraz dzialalnosc inwestycyjna w gminie
popow w latach 1999-2003.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwa
seksualne przeciwko osobom maloletnim.Odpowiedzialnosc panstwa wobec inwestora zagranicznego za
wywlaszczenie jego inwestycji.Praktyczne problemy zastosowania metody bezposredniej w rachunku
przeplywow pienieznych.Bankowosc elektroniczna na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w
..
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lututowie o/wielun.Motywy emigracji polakow do wielkiej brytanii po wejsciu polski do unii europejskiej w
2004 roku..Praca licencjacka wzor.Kanaly dystrybucji w branzy ubezpieczeniowej.Powodztwa grupowe w
anglosaskim modelu postepowania cywilnego.Terroryzm - wspolczesne formy zagrozenia i prawnokarne
metody przeciwdzialania w polskim ustawodawstwie.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona interesow
konsumentow w umowach zawieranych przez internet.Marketing face - to - face na rynku produktow fmcg w
polsce na przykladzie aktywnosci z zespolami hostess.Procesy logistyki zaopatrzenia w przedsiebiorstwie
produkcyjnym x..Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotowkowych na przykladzie banku
pko bp s.a. oddzial w makowie mazowieckim.Dziedzictwo kulturowe i architektoniczne rodow czartoryskichzamoyskich i lubomirskich na terenie poludniowo-wschodniej polski..Swiadomosc zasad spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu firmy tp s.a. wsrod jej pracownikow.Zarzadzanie bankiem komercyjnym.Wplyw
coachingu na prace w organizacji na przykladzie programu propozycja orange.Inteligentne systemy
wykrywania intruzow jako jedno z narzedzi ochrony sieci i systemow komputerowych w
przedsiebiorstwie.Idea racjonalnego prawodawcy w orzecznictwie trybunalu konstytucyjnego.Wartosc
dowodowa czynnosci operacyjno-rozpoznawczych .Projekt studni startowej do mikrotunelowania praca
inzynierska budownictwo.Ocena zdolnosci kredytowej jako sposob minimalizacji ryzyka kredytowego
banku.Niespojnosc oraz niezupelnosc regulacji polskiego postepowania karnego.Czynnosci dowodowe sadu
w postepowaniu przygotowawczym.Formy promocji filmow oraz ich wplyw na wybory konsumenckie.System
oceny pracownikow w organizacjach na przykladzie agencji rozwoju regionalnego marr s.a. w mielcu..Pisanie
prac licencjackich po angielsku.Logistyczna obsluga klienta jako narzedzie uzyskiwania przewagi
konkurencyjnej.Postepowanie nakazowe w sprawach o wykroczenia i o przestepstwa.Instrumenty regulacji
rynkow rolnych stosowane w ramach realizacji wspolnej polityki rolnej unii europejskiej.Podatek dochodowy
od osob fizycznych w polsce na tle podatku indywidualnego w niektorych panstwach europy.Rejestr jako
instrument prawny sluzacy udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie.Brzezinska- anna. Red.
Nauk. - dzieci i mlodziez wobec agresji i przemocy .Ugoda w postepowaniu cywilnym.Prawnopodatkowy
status spadkobiercy.Przykladowe prace licencjackie.Hipoteka przymusowa.System emerytalny w polsce na
tle wybranych krajow unii europejskiej.Kreowanie wizerunku organizacji.Prawa mniejszosci narodowych w
bosni i hercegowinie- chorwacji oraz serbii.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Wizerunek gminy (na przykladzie gminy rzeczyca).Doktryna i polityka wewnetrzna jozefa stalina.Analiza
dochodow i wydatkow budzetu panstwa w latach 2009 -2010.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena
podatkowych zrodel dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2006 - 2008.Dobor kadrowy na
przykladzie firmy x produkujacej kadzie tradycyjne dla kolei szybkotorowej.praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc dystrybucyjno-logistyczna na rynku instytucjonalnym na przykladzie firmy acerinox
polska..Pomoc unii europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw w ramach funduszy
strukturalnych.praca licencjacka budzet gminy .Rola brokera w posrednictwie ubezpieczen dzialu ii w
polsce..Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczen sadow cywilnych.praca licencjacka budzet gminy
.Europejski fundusz spoleczny - kluczowy instrument wspierajacy rozwoj kapitalu spolecznego w
regionach.Wprowadzenie struktury sieciowej jako narzedzie wspierajace dzialania policji..Wplyw marketingu
na rozwoj rynku prasowego w warunkach globalnych zmian informacyjnych na przykladzie ruch s.a..Zrodla
dochodow powiatu na przykladzie powiatu brzeskiego..Problematyka cen transferowych. Aspekty
podatkowoprawne..Analiza jakosci uslug hotelarskich ( na przykladzie hotelu holiday inn a
krakowie).Realizacja polityki aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gospodarce polskiej w latach 20052010.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej na przykladzie banku spoldzielczego ziemi
piotrkowskiej.Produkt jako element marketingowej dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
przedsiebiorstwa handlowego ewab.Weryfikacja rzetelnosci i trafnosci teoretycznej „kwestionariusza do
badan stresu organizacyjnego” c.l. Coopera i s.sloana dla grupy pracownikow administracji publicznej –
powiat tarnowski..Agroturystyka - programy edukacyjne w dzialaniach regionalnego centrum doradztwarozwoju rolnictwa i obszarow wiejskich w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja osob
niepelnosprawnych na polskim rynku pracy w kontekscie obecnosci w strukturach zjednoczonej
europy.Motywacja- a efektywnosc pracy w branzy ubezpieczen..Psychologiczne aspekty e-commerce. Wplyw
marki na decyzje zakupowa na aukcjach i w sklepach internetowych..Zarzadzanie transportem w
..

..
przedsiebiorstwie branzy przetworstwa owocowego..Prace magisterskie pomoc.Przestepstwo
niealimentacji.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie konfliktem w zespole pracowniczym.Pisanie prac
zaliczeniowych tanio.Akademickie inkubatory przedsiebiorczosci jako element wspomagajacy zatrudnienia
absolwentow.Weresa- marzenna. Red. - focus on education .Analiza ryzyka kredytowego na podstawie
banku spoldzielczego w konopiskach w latach 2006-2010.Porownanie wykorzystania internetu jako medium
sprzedazy przez wybrane firmy ksiegarskie w polsce i za granica.Ochrona srodowiska i recykling opakowan
stosowanych w przemysle spozywczym..Przestepczosc zorganizowana w kazachstanie.Prawno -organizacyjne
uwarunkowania rekrutacji w urzedzie gminy wlodowice.Znaczenie infrastruktury procesow logistycznych w
gospodarce magazynowo transportowej na przykladzie firmy moller logistikk..Karta platnicza elektroniczny
instrument platniczy.Analiza strategiczna otoczenia przedsiebiorstwa na wybranym przykladzie
.Charakterystyka ofert bankowych dla studentow.Ksztaltowanie systemu wynagrodzen w przedsiebiorstwie x
jako element zarzadzania zasobami ludzkimi.Rozwoj zrownowazony oraz ciagle doskonalenie
przedsiebiorstwa jako wyznacznik jakosci na przykladzie heineken n.v..Ekonomiczne aspekty agroturystyki w
wojewodztwie swietokrzyskim..Planowanie i monitoring tras kurierskich drobnicowych na przykladzie dhl
express.Wprowadzenie na rynek i rozwoj malej firmy transportowej.Koncepcja organizacyjna walorow
turystycznych bieszczadzkiej kolejki lesnej..praca licencjacka budzet gminy .Biznesplan jako narzedzie
planowania dzialalnosci gospodarczej.Wplyw edukacji konsumenckiej na poziom swiadomosci polskiego
konsumenta.Sady boze w sredniowiecznym postepowaniu karnym na przykladzie prawa anglosaskiej brytanii
i krolestwa anglii do poczatkow xiii wieku.Zarzadzanie systemem edukacji w gminie starcza..Zarzadzanie
logistyczne malym przedsiebiorstwem..Wplyw reklamy telewizyjnej na decyzje konsumenta.Struktura i
zadania komisji nadzoru finansowego jako organu nadzoru nad rynkiem finansowym.Swiadczenia z pomocy
spolecznej na przykladzie filii miejskiego osrodka pomocy spolecznej w lodzi- ul. Piotrkowska 147.Sponsoring
sportowy jako element tworzenia wizerunku pkn orlen s.a..Dozwolony uzytek chronionych znakow
towarowych w swietle art. 156 ustawy - prawo wlasnosci przemyslowej (rozwazania na tle uregulowan
europejskich i anglo-amerykanskich)..Stanowisko syndyka w procesie dotyczacym masy upadlosci.praca
licencjacka budzet gminy .Letkiewicz- arkadiusz - zarys dziejow polskiej policji = a historical outline of the
polish police = grundriss der gesc.Ocena systemu informatycznego rachunkowosci na przykladzie systemu
symfonia.Ochrona konieczna w przypadkach naruszenia dobr osobistych.Magazyn soli o konstrukcji z drewna
klejonego i rozpietosci 35 m. Praca inzynierska budownictwo.Wozniak]- michal gabriel. [red. Nauk. problemy globalizacji i regionalizacji.Wzory prac magisterskich.praca licencjacka budzet gminy .Negocjacje z
udzialem mediatora.Wykorzystanie zachowan niewerbalnych przez organy scigania.Rola zarzadzania
zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na przykladzie energetyki cieplnej opolszczyzny s.a..Pisanie prac
lodz.Plan pracy licencjackiej wzor.praca licencjacka budzet gminy .Agencja reklamy w procesie komunikacji
marketingowej.Status prawny cmentarzy wyznaniowych w polsce.Finansowa ocena efektywnosci
funkcjonowania przedsiebiorstwa uslug technicznych intercor sp. Z o.o. W latach 2002 - 2007..Jak wyglada
praca licencjacka.Nowoczesne metody finansowania - fundusze venture capital i rynek newconnect..Zasady
prawa wyborczego do sejmu i do senatu oraz ich ewolucja w konstytucjach rp.Przeglad metod zabezpieczen
przeciwpozarowych konstrukcji budowlanych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Kierowanie personelem a system ocen pracowniczych na przykladzie pkn orlen s.a..Schemat pracy
magisterskiej.Analiza prawna wybranych instrumentow rynku kapitalowego na tle obowiazujacych regulacji
ustawowych.Zarzadzanie organizacjami pozarzadowymi na przykladzie towarzystwa sztuk pieknych w
krakowie.Papiery dluzne w zarzadzaniu finansami przedsiebiorstw.Czynnosci dowodowe sadu w
postepowaniu przygotowawczym.Analiza jakosci uslug w kontekscie prowadzonej dzialalnosci
marketingowej - studium przypadku pphu mag - tom..Terroryzm w kontekscie walki
narodowowyzwolenczej.Promocja miasta i gminy olkusz poprzez wykorzystanie zasobow kultury i turystyki
oraz organizowanie imprez otwartych.Ocena zaleznosci miedzy wskaznikami finansowymi a gieldowa
wartoscia spolek cersanit s.a. i pbg s.a..System podatkowy w zakladach pracy chronionej na podstawie biura
ekonomiczno-handlowego jan zasada.Prace na zamowienie.Naruszenia monopolu bankowego przez
instytucje parabankowe w polsce.Amortyzacja srodkow trwalych w ujeciu bilansowym i podatkowym na
przykladzie skladu budowlanego x.Marketing jako tworca grup spolecznych. Rekonstrukcja grup spolecznych
..

..
w dyskursie reklam..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sposoby podjecia
ryzyka terroryzmu-doswiadczenia zagranicznego i polskiego rynku ubezpieczen..Plan pracy magisterskiej
prawo.Uslugi bankowe dla rolnikow w ofercie powiatowego banku spoldzielczego w kedzierzyniekozlu.Rozwoj i konkurencyjnosc regionu na przykladzie subregionu gostyninskiego.Praca dyplomowa
bhp.Rola marketingu wewnetrznego w organizacji na przykladzie pkp pkl sa..Zastosowanie wieloblokowego
rachunku kosztow na przykladzie spoldzielni handlowo-uslugowej.Logistyka produkcji na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno- handlowo- uslugowego grafix..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za naruszenie obowiazkow informacyjnych w
prawie rynku kapitalowego.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie podatkow w polityce fiskalnej
panstwa.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa-niekonwencjonalne
zrodla kapitalu.Praca tymczasowa za granica w opinii osob korzystajacych z posrednictwa agencji
zatrudnienia e&a logistiek.Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym.Analiza motywacji do
uprawiania aktywnej turystyki sportowej przez dzieci do lat 14-stu na przykladzie miasta krakowa.Fundusze
uniii europejskiej szansa wzmocnienia rolnictwa na przykladzie programow pomocniczych dla obszarow
wiejskich.Zarzadzanie majatkiem obrotowym przedsiebiorstwa a przedmiot jego dzialalnosci.Oskarzenie
wzajemne.Analiza krytyczna strategii gminy michalowice.Rola gospodarowania srodkami trwalymi w polityce
rachunkowosci..Geodezyjne opracowanie projektu modernizacji fragmentu odcinka drogowego na
przykladzie trasy zielona gora - lezyca praca inzynierska budownictwo.Rezerwy i aktywa z tytulu odroczonego
podatku dochodowego - regulacje krajowe a miedzynarodowe.Pracownicze i pozapracownicze formy
zatrudniania kadry zarzadzajacej.Wymog uzywania znaku towarowego w dzialalnosci gospodarczej.
Rzeczywiste uzywanie znaku..Naprawienie szkody majatkowej na osobie.Realizacja zadania pomocy
spolecznej przez jednostki samorzadu terytorialnego a wymogi spoleczenstwa na przykladzie lodzi.Budzet a
wieloletnie inwestycje na przykladzie gminy skawina w latach 1999-2003..Psychospoleczne uwarunkowania
sukcesu w przedsiebiorczosci.Rola systemow zarzadzania jakoscia w funkcjonowaniu
przedsiebiorstwa.Bychowski]- grzegorz. [tl. - bot w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego : budujeksploatuj- przekaz .Materialnoprawne podstawy odpowiedzialnosci karnej za zbrodnie
ludobojstwa.Strategia rozwoju gminy lelis. Prezentacja i ocena.Pisanie prac licencjackich.Kompresja baz
danych a bezpieczenstwo transmisji..Rynek pracy w polsce w swietle wyzwan integracji z unia
europejska.Praca magisterska cena.Instytucja pytan prawnych do sadu najwyzszego jako instrument
zapewnienia jednolitosci orzecznictwa w sprawach karnych.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie na podstawie firmy p.p.h.u..Tematy prac magisterskich
pedagogika.Poziom obslugi klienta podstawa efektywnego funkcjonowania systemu logistycznego na
przykladzie przedsiebiorstwa x..Modelowanie danych dla systemow informacji przestrzennej.Wplyw reklamy
na zachowanie konsumenta na przykladzie reklamy prasowej.praca licencjacka budzet gminy .Wypalenie
zawodowe i strategie radzenia sobie ze stresem w zwspole pielegniarek - a ocena spojnosci grupy z
perspektywy przelozonej (studium przypadku).Ochrona wierzyciela w razie niewyplacalnosci dluznika na
gruncie przepisow art. 302 k.k. Zagadnienia interpretacyjne.Porwania dla okupu.Wypadek przy pracy
rolniczej.Teoria prawa i systemow politycznych.Sytuacja i rola kobiet w europie. Nierownosci miedzy plciami.
Dyskryminacja kobiet.Poreczenie za dlug przyszly.Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Przeslanki i tryb
zaskarzania uchwaly walnego zgromadzenia spolki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji.Rola wolontariatu
w dzialalnosci organizacji pozarzadowych na przykladzie fundacji dla uniwersytetu jagiellonskiego..Sprzeciw
malzonka wobec czynnosci zarzadu majatkiem wspolnym.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie comarch s.a..Problemy wdrazania systemow powielarnych na przykladzie firmy x.Dzieci-zolnierze
we wspolczesnych konfliktach zbrojnych w swietle prawa miedzynarodowego.Rachunek kosztow dzialan i
jego wykorzystanie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem produkcyjnym.Pisanie prac naukowych.Ocena obslugi
klientow w jednostce publicznej na przykladzie ii oddzialu zus w lodzi..praca licencjacka budzet gminy
.Motywowanie jako funkcja w procesie zarzadzania firma.Oddzialywanie banku centralnego na banki
komercyjne za pomoca operacji otwartego rynku w polsce w latach 2001-2003.Zdolnosc kredytowa w
pozyskiwaniu kapitalu obcego przez male i srednie przedsiebiorstwa.Zarzadzanie szkola wobec czasu
wolnego uczniow.Gajewski- dominik. - corporate income tax : a compendium .Determinanty rozwoju
..

..
lokalnego na przykladzie gminy rozprza w latach 2000-2004.praca licencjacka budzet gminy .Analiza prawno
historyczna roszczen zabuzanskich.Organizacja i funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych (ofe) w
ramach ubezpieczen spolecznych w polsce.Strategia rynkowa malej firmy na przykladzie versus &
werset..Wybrane metody zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Internet jako narzedzie promocji
turystyki- na przykladzie wycieczek do barcelony..Analiza oraz ocena dzialalnosci powiatwej komisji
bezpieczenstwa i porzadku publicznego powiatu swidnickiego w latach 2002-2011.Przedsiebiorczosc
rodzinna w irlandii oraz wnioski dla przedsiebiorczosci rodzinnej w polsce.Pisanie prac licencjackich
szczecin.Odpowiedzialnosc spadkobiercow za zobowiazania podatkowe spadkodawcy.Odnawialne zrodla
energii elektrycznej jako przedmiot inwestycji proekologicznych na przykladzie electrabel polaniec
s.a..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie inco-veritas s.a. oddzial opakowan w
koniecpolu..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie komunalnym na przykladzie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji spolka z o.o. W tarnowskich gorach.Prawna ochrona zwierzat w
polsce.Hipoteczny kredyt mieszkaniowy w polsce na przykladzie pko banku polskiego..Ochrona
konsumentow przed spammingiem e-mailowym i sms-owym w prawie unijnym oraz polskim.Podatki jako
zrodlo dochodow budzetowych powiatu grodzkiego na przykladzie miasta lodzi.Implementacja x dyrektywy
ue do polskiego porzadku prawnego na tle porzadkow prawnych niemiec- wloch oraz wielkiej brytanii.praca
licencjacka budzet gminy .Ambasadorzy turystki konferencyjnej na przykladzie krakowa i uniwersytetu
jagiellonskiego.praca licencjacka budzet gminy .Projekt domu pasywnego praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Zadatek w stosunkach miedzy przedsiebiorcami.Promocja
turystyki na przykladzie zwiazku gmin jurajskich.Zastosowanie outsourcingu w logistyce miedzynarodowej na
przykladzie firmy produkcyjnej.Analiza finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji finansowej na przykladzie
spolki eko holding s.a..Reklama a prawo do wizerunku.Budowanie wizerunku firmy jako czynnik jej sukcesu
rynkowego na przykladzie biura podrozy lexan.Otoczenie i jego wplyw na rozwoj przedsiebiorstwa.Wplyw
procesow zaopatrzenia na sprawnosc funkcjonowania przedsiebiorstwa na przykladzie firmy x.System
zarzadzania jakoscia w sluzbie zdrowia na przykladzie centralnego szpitala klinicznego uniwersytetu
medycznego w lodzi.Strategie konkurowania auto szkol (osrodkow szkolenia kierowcow) na terenie
lodzi.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie stahlschmidt & maiworm sp z o.o..Rekrutacja i
selekcja oraz szkolenie pracownikow jako istotne elementy zarzadzania zasobami ludzkimi.Uznanie za
zmarlego i stwierdzenie zgonu w polskim procesie cywilnym.Praca magisterska pedagogika
wczesnoszkolna.Granice chorwacji - ich uwarunkowania i wspolczesne podstawy prawnomiedzynarodowe.Polityka rachunkowosci budzetowej w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie
starostwa powiatowego w czestochowie..Rfid jako alternatywa kodow kreskowych.Proba budowy
efektywnego portfela akcji notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Problemy
jakosciowe przy wytwarzaniu jednostkowych wyrobow metalowych..Wplyw integracji europejskiej na
mozliwosci pozyskiwania nowych zrodel finansowania przez male i srednie przedsiebiorstwa (na przykladzie
spolki magtrans).Przebieg wspolczesnego cyklu koniunkturalnego na przykladzie gospodarki stanow
zjednoczonych.Charakterystyka produkcji wody mineralnej na podstawie jurajskiej spoldzielni pracy..Ryzyko
w pracy kierowniczej i sposoby jego ograniczania.Charakterystyka i porownanie rozwoju gospodarek
argentyny i brazylii od czasow kolonialnych do wybuchu wielkiego kryzysu (1492-1930).Status prawny
komisiji nadzoru finansowego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie innowacjami przyklad i praktyki
visteon poland sa.Analiza dochodow gminy krosniewice w latach 2002-2008.Wykorzystanie systemu capital
w zarzadzaniu przedsiebiorstwem budom.Falszywe zeznania (art. 233 k.k.) W swietle zasady nemo nemo se
ispum accusare tenetur i realizacji przez swiadka prawa do obrony.Ocena dzialalbnosci lukas banku s.a. w
zakresie kredytow konsumpcyjnych w latach 2002-2005.Zazalenie w ogolnym postepowaniu
administracyjnym.Wyludzanie odszkodowan.Efektywnosc procesow logistycznych w przedsiebiorstwie hz
transport..Mierniki starannosci swiadczenia pracy przez pracownika a rodzaje winy nieumyslnej w
odpowiedzialnosci pracownika za szkode wyrzadzona pracodawcy.Nastawienie na poziomie jawnym i
ukrytym osob prowadzacych dzialalnosc gospodarcza do zatrudnionych w zakladzie ubezpieczen
spolecznych.Ocena dzialalnosci finansowej przedsiebiorstwa victus w latach 2005 - 2007.Ewidencja i
rozliczenie podatku vat w roznych typach dzialalnosci..praca licencjacka budzet gminy .Okolicznosci
..

..
wylaczajace przedmiotowa bezprawnosc czynu w rozwoju historycznym oraz w unormowaniach kodeksow
karnych z 1932 r. I z 1969 r. I w egzegezie jurystow.Zaangazowanie pracownikow a realizacja celow organizacji
publicznej na podstawie dzialalnosci ksiaznicy beskidzkiej w bielsku-bialej.Budowanie wartosci
przedsiebiorstw w oparciu o kapital intelektualny.Budzet samorzadu terytorialnego jako instrument realizacji
zadan jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kruszyna w latach 2007-2011.Finansowe
determinanty rozwoju gminy. Studium przypadku gminy gluchow.Rola rachunkowosci zarzadczej w
podejmowaniu decyzji zarzadczych w przedsiebiorstwie x.Stan nietrzezwosci i odurzenia w polskim prawie
karnym.Seminarium ii r.st. V r- kat. Postepowania administracyjnego.Analiza i ocena budzetu gminy strzelce
wielkie w latach 2007-2010.Nowoczesne kanaly dystrybucji ubezpieczen komunikacyjnych - analiza polskiego
rynku ubezpieczen komunikacyjnych i weryfikacja szans rozwoju sprzedazy poprzez kanal direct.Ochrona
maloletniego swiadka i pokrzywdzonego na podstawie art. 185a i 185b k.p.k..Zasady organizacji uczacej siejako determinant rozwoju zawodowego nauczycieli.Wplyw zroznicowania marek kosmetykow selektywnych
w ramach jednego koncernu na ich wizerunek w oczach konsumentow na przykladzie estee lauder i
clinique.praca licencjacka budzet gminy .Rozmowa kwalifikacyjna jako narzedzie selekcji w opinii
specjalistow ds rekrutacji.Analiza efektywnosci przedsiewziecia inwestycyjnego na przykladzie modernizacji
budynku biurowego w abc sp. Z o.o..Konstrukcja prawna ulg i zwolnien w podatku od spadkow i
darowizn.Pisanie prac na zlecenie.Zabojstwo dzieci - analiza przypadku.Wplyw projektu siedem dolin na
rozwoj gminy krynica-zdroj.Motywacja a wydajnosc pracy na przykladzie ostroleckiego towarzystwa
budownictwa spolecznego spolka z o. O..Obrot powszechny nieruchomosciami rolnymi.Rozwoj kompetencji
pracownikow z dlugim stazem pracy u jednego pracodawcy a ich szanse na wspolczesnym rynku
pracy.Analiza wykorzystania funduszy i programow pomocowych unii europejskiej na przykladzie miasta
lodzi.Kontrakty terminowe - jedna z form transakcji finansowych.praca licencjacka budzet gminy
.Finansowanie nauki ze srodkow programow wspolnotowych na przykladzie uniwersytetu
jagiellonskiego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac magisterskich
bankowosc.Prace licencjackie logistyka.Wydatki inwestycyjne gmin a realizacja ich strategii rozwoju w latach
2005-2006 na wybranych przykladach..Ocena efektywnosci funkcjonowania ing banku slaskiego s.a. w latach
2006 -2010.Spoldzielnia mieszkaniowa jako podmiot inwestujacy w rozwoj budownictwa mieszkaniowego w
polsce..Ocena funkcjonowania zakladu ubezpieczen spolecznych po reformie ubezpieczen spolecznych.Rola i
znaczenie organizacji narodow zjednoczonych w zapewnianiu miedzynarodowego bezpieczenstwa.Wybrane
moduly komputerowego wspomagania zarzadzania przedsiebiorstwem.Fuzje i przejecia gield papierow
wartosciowych - na przykladzie polaczenia gield nyse i euronext.System informacji i promocji funduszy
europejskich na lata 2007-2013 w polsce na przykladzie ministerstwa rozwoju regionalnego.Motywacja
personelu na podstawie firmy grupa lew sp. Z o. O..Ocena efektywnosci ekonomicznej inwestycji na
przykladzie projektu realizowanego przez bilplast sp. Z o.o..Lapownictwo czynne.Analiza optymalnego
profilu robot dla malej firmy z przykladem realizacji zadan przez zaklad remontowo-budowlany ... Praca
inzynierska budownictwo.Ekwiwalent pieniezny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.Rola marki w
walce konkurencyjnej na rynku.Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych unii europejskiej dla mikromalych i srednich przedsiebiorstw w okresie 2004-2006.System ocen pracowniczych na przykladzie polskoamerykanskich klinik serca..Czternasty- waldemar. Red. - gospodarka polski po akcesji do unii europejskiej :
wymiar ekonomiczno-spoleczny .praca licencjacka budzet gminy .Strategie rozwoju dzialalnosci operatorow
logistycznych na przykladzie ups..Separacja..praca licencjacka budzet gminy .Rola normalizacji jakosciowej i
prawnej w ekologistyce.Techniki doboru i selekcji pracownikow na przykladzie firmy bowim.praca licencjacka
budzet gminy .Pierwsza strona pracy licencjackiej.Zadania jednostki samorzadu terytorialnego w zakresie
bezpieczenstwa publicznego na przykladzie gminy boronow.Ksiegowe i prawne aspekty polaczen jednostek
gospodarczych.Uruchomienie i rozwoj malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy solidbud..Niedozwolona reklama na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy prawo
farmaceutyczne.Umowa deweloperska zawierana na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca o wlasnosci
lokali.Rola sprawozdawczosci finansowej w funkcjonowaniu urzedu miasta czestochowy..Zarzadzanie
projektem szkoleniowym (na przykladzie przedsiewziecia akademia handlowca finansowanego z programu
operacyjnego kapital ludzki).Rola organow samorzadu terytorialnego w rozwoju miasta na przykladzie
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belchatowa.Rolnictwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej.Badanie efektywnosci systemu
motywacyjnego na przykladzie firmy delphi poland s.a..System rachunkowosci w panstwowej jednostce
budzetowej na przykladzie urzedu kontroli panstwowej.Metody zarzadzania poprzez sieci telekomunikacyjne
na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Karpiuk- miroslaw. - zadania i kompetencje zespolonej
administracji rzadowej w sferze bezpieczenstwa narodowego rze.Kacprzak- ewa. Red. - rola srodkow unii
europejskiej w rozwoju obszarow wiejskich .Wplyw systemu crm na efektywnosc sprzedazy produktow na
podstawie firmy logistycznej.Rzadowy program aktywizacji zawodowej absolwentow pierwsza praca jako
jeden ze sposobow zwaalczania bezrobocia w polsce - zalozenia efekty i skutki..Przedsiebiorczosc jako
czynnik rozwoju powiatu krapkowickiego.Ankieta do pracy magisterskiej wzor.Wskazniki finansowe i analiza
otoczenia jako elementy oceny kondycji przedsiebiorstwa.Dyskryminacja jako zjawisko patologiczne w
organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia jako forma motywowania pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa turek sp. Z o.o. w glubczycach.Ksztaltowanie motywacji do kariery zawodowej na
przykladzie osob uprawiajacych sporty silowe.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium ii r.st. V r- katedra
historii administracji i mysli administracyjnej.Konflikt w pracy spowodowany kontrola jakosci.Wzor pracy
licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska pedagogika.Dukiet-nagorska- teresa. autonomia pacjenta a polskie prawo karne .Zasady wydawania wyroku lacznego.Role i zadania kierownika w
organizacji sportowej na przykladzie automobilklubow.Zarzadzanie projektami w organizacjach.Najwyzsza
izba kontroli - the position of the system and the actual.Podstawy apelacji w postepowaniu karnym.Rola
komunikacji wewnetrznej w zarzadzaniu organizacja wielokulturowa na podstawie fiat auto poland w
tychach.Problematyka przesluchania maloletniego swiadka w polskim procesie karnym.Kredytowanie
krotkookresowe na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2001 - 2003.Globalizacja a modele konsumpcji na
przykladzie polski po 1990 roku..Sprzedaz bezposrednia i marketing sieciowy jako alternatywne metody
sprzedazy na przykladzie firmy oriflame poland.System ocen pracowniczych jako element wspomagania
rozwoju zasobow ludzkich w firmie abc.Transakcje z inwestorem w spolce kapitalowej - ujecie bilansowe i
podatkowe.Rozwoj bankowosci elektronicznej w polsce.Naleznosci pieniezne w postepowaniu
administracyjnym..Reklama praca licencjacka.Funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia w firmie boc
gazy siewierz..Tomaszewska- ludmila. - przemoc wobec kobiet w rodzinie : niezbednik prokuratora .Migracje
zagraniczne na przykladzie kobiet wojewodztwa opolskiego.Prace licencjackie.Prace licencjackie
pielegniarstwo przyklady.Bezrobocie w wojewodztwie opolskim ze szczegolnym uwzglednieniem tego
problemu w powiecie prudnickim w latach 2000-2010.Wystapienie inspektora pracy jako narzedzie ochrony
praw czlowieka.Rola jakosci w postrzeganiu wizerunku firmy.Sklep internetowy.Talleyrand prawdziwy polityk
i dyplomata.Motywacja jako element procesu zarzadzania zasobami ludzkim.Analiza i ocena ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym luminex..Istotne
elementy stosunku prawnego kontraktacji.Bezprawne czyny lekarskie.Zarzadzanie rozwojem lokalnym na
przykladzie gminy paczkow..Analiza efektywnosci systemu dystrybucji firmy haftina michalscy s.j..Fundusze
unijne jako instrument finansowania rozwoju lokalnego wybranych gmin powiatu lublinieckiego.Praca
licencjacka spis tresci.Logistyczne zarzadzanie magazynem dystrybucyjnym na przykladzie firmy ikea.praca
licencjacka budzet gminy .Podzial nieruchomosci w swietle ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.Motywowanie pracownikow w firmie na przykladzie nordfolien polska sp. Z o.o w
zdzieszowicach.Ocena wplywu uziarnienia betonu na parametry wytrzymalosciowe. Praca inzynierska
budownictwo.Sposoby finansownia malych i srednich przedsiebiorstw..Skutki uznania aktu normatywnego
za niezgodny z konstytucja.Zbieg uprawnien wierzyciela z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy oraz z tytulu
rezimu odpowiedzialnosci kontraktowej na przykladzie umowy sprzedazy.Ocena dystrybucji w
przedsiebiorstwie z branzy spozywczej..Cel pracy magisterskiej.Leasing jako forma finansowania inwestycji
rzeczowych przedsiebiorstwa.Mapowanie procesow jako narzedzie wspomagajace wdrazanie systemow
informatycznych w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Perspektywa wprowadzenia waluty
euro w polsce.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania
inwestycji w jednostach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy konopiska.Polskie spoldzielnie
mleczarskie w unii europejskij.Analiza skutecznosci aktywnych form zwalczania bezrobocia w powiecie
ostroleckim (w swietle dzialan powiatowego urzedu pracy w latach 2003-2007).Bhp praca
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dyplomowa.Swiatowe dni mlodziezy - jako marka turystyki pielgrzymkowej.Pisanie prac
pedagogika.Koncepcja panstwa platona.Pracownicy sezonowi a jakosc uslug gastronomicznych na
przykladzie restauracji majorkanskich.Promocja produktu przemyslu piwowarskiego jako jeden z elementow
marketingowych na rynku konsumenckim.Policja panstwowa w drugiel rzeczypospolitej.Outsourcing jako
metoda obnizania kosztow logistycznych przedsiebiorstwa.Szanse i bariery rozwoju firm transportowych na
przykladzie malej jednostki gospodarczej trans-row..Wdrazanie i eksploatacja systemu symfonia® na
przykladzie firmy x.Wolny zawod - doradca podatkowy.Pisanie prac magisterskich kielce.Biuletyn informacji
publicznej jako platforma powszechnego dostepu do informacji publicznych..Praca magisterska
cena.Amortyzacja srodkow trwalych jako element strategii ksztaltowania wyniku finansowego w
przedsiebiorstwie gospodarki komunalnej sp. Z o.o. W radomsku w latach 2007-2010..Polityka zagraniczna
republiki federalnej niemiec za rzadow gerharda schrödera.Wprowadzanie zmian w procesach obslugi kart
platniczych z perspektywy wydawcy.Odpowiedzialnosc karna i cywilna za niezgodna z prawem realizacje
czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.Analiza funkcjonowania rynku kapitalowego na przykladzie bph tfi w
latach 2006-2009.Sprawozdania finansowe jako zrodlo informacji zarzadczej na przykladzie grupy kapitalowej
kghm polska miedz s.a. w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa
rolnego.Promocja imprez sportowych organizowanych przez miejski osrodek sportu i rekreacji w
czestochowie.Doktryna panstwa w pogladach adolfa hitlera 1919-1939.Wykorzystywanie funduszy unijnych
przez male i srednie przedsiebiorstwa w wojewodztwie swietokrzyskim.Wolnosc- zrzeszenia w prawie
polskim.Proces rekrutacji i selekcji w sluzbach mundurowych na przykladzie policji.Majewska-bator- maria. rozwoj endogenicznej przewagi w handlu miedzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicz.Rajdy
samochodowe jako element promocji turystycznej regionu.Prace magisterskie z ekonomii.praca licencjacka
budzet gminy .Ochrona wierzycieli spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia po nowelizacji kodeksu spolek
handlowych ustawa z dnia 23 pazdziernika 2008 r..Eksploatacja maszyn i urzadzen w procesie wytwarzania
pil tarczowych.Proces zarzadzania rozwojem w samorzadzie gminnym na przykladzie gminy zgierz.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu gminy czestochowa w latach 2003-2009..Ffaktoring- jako
krotkoterminowe zrodlo finansowania przedsiebiorstw..Pracownicy- jako glowny element stanowiacy o
potencjale firmy x - analiza procesow motywacyjnych.Wykorzystywanie funduszy unii europejskiej w rozwoju
gminy gluchow.Motywowanie pracownikow produkcyjnych w przedsiebiorstwie.System mrp i jego
wykorzystanie w logistyce.Wplyw norm emisji na roznicowanie produktow na przykladzie przemyslu
samochodowego.Instrumenty i mechanizmy finansowania ochrony srodowiska na przykladzie gminy wola
krzysztoporska.Wykonawca testamentu.Zwloki jako zrodlo dowodowe.Antykomunizm ronalda reagana jako
fundament polityki zagranicznej.Kosacka-ledzewicz- dorota. - leksykon pracodawcy 2014 : prawa i obowiazki
pracodawcy od a do z .Przestepczosc zorganizowana w aspekcie transgranicznym.Paserstwo programu
komputerowego.Problemy utylizacji odpadow poprodukcyjnych w malych zakladach
przemyslowych.Przygotowanie przestepstwa w polskim prawie karnym.Organizacja rachunkowosci w
firmach malych na przykladzie xyz sp. Z o.o..Koszty i korzysci zwiazane z przystapieniem polski do strefy
euro.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja prezydenta rp w swietle ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia
1935 roku.System finansowania oswiaty (na przykladzie gminy lubniany)..Naduzycie prawa w prawie
wspolnotowym.Stosowanie prawa wto w ue.Wplyw funduszy europejskich na rozwoj przedsiebiorczosci w
polsce..Rynki nieruchomosci mieszkaniowych w polsce i hiszpanii. Analiza porownawcza.Cudzoziemiec jako
nabywca nieruchomosci polozonych w polsce.Podstawy normatywne aktow prawa miejscowego samorzadu
terytorialnego i ich realizacja.Opodatkowanie spolek osobowych prawa handlowego podatkiem od czynnosci
cywilnoprawnych.Koszty wynagrodzen w rachunkowosci jednostki budzetowej na przykladzie szkoly
podstawowej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Potencjal turystyczny ziemi
kluczborsko-oleskiej- a mozliwosci realizacji edukacji zajec terenowych..Wplyw wizerunku firmy na
pozyskiwanie zasobow pracowniczych na przykladzie producenta mebli stylowych mebin..Praca licencjacka z
fizjoterapii.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie funkcjonariuszy policji na przykladzie wybranej
komendy powiatowej.Trzaskalik- tadeusz. Red. Nauk. - modelowanie preferencji a ryzyko ’05 : praca zbiorowa .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj bankowosci prywatnej w polsce w latach 1993-2007.Rynek
walutowy: metody analiz oraz strategie inwestycyjne.Wplyw motywacji na sukces firmy.Konkurencja
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przedsiebiorstw na przykladzie kancelarii notarialnych w miescie lomza.Koszty alternatywnych rozwiazan
projektowych elementow obiektow budowlanych praca inzynierska budownictwo.Implikacje wynikajace z
zastosowania wybranych form finansowania rozwoju przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy
.Polskie parabanki na przykladzie spoldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych i pracowniczych kas
zapomogowo-pozyczkowych.Zadoscuczynienie za szkode niemajatkowa lekarzy w polsce w latach 2000 i
2006.Ocena efektywnosci szkolen pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja prawna osob
bezrobotnych po 50 roku zycia na rynku pracy.Promocja jako element marketingu-mix na przykladzie grupy
maspex wadowice.Logistyka dystrybucji i obslugi klienta na przykladzie spolki opoczno s.a..Rachunek
kosztow dzialan na podstawie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Podstawy odpowiedzialnosci karnej za
spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze szczegolnym uwzglednieniem problematyki obiektywnego
przypisania skutku..Praca licencjacka badawcza.Analiza finansowa nadlesnictwa kolumna w latach 20072010.Konstytucyjne srodki ochrony praw czlowieka w polsce.Budowa wlasnej sieci sklepow detalicznych w
przedsiebiorstwie produkcyjnym (na podstawie przedsiebiorstw obuwniczych).Ksztaltowanie wizerunku
przez produkt na przykladzie teatru starego im. Heleny modrzejewskiej w krakowie..Zieba- stanislaw
(agrotechnika). Red. - polityka gospodarcza polski po akcesji do unii europejskiej .Zastosowanie analizy
wskaznikowej do oceny dzialalnosci przedsiebiorstwa.Zachowania nieuczciwe w reklamie na podstawie
ustawy o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.Problem bezrobocia w powiecie brzeskim w
latach 1998-2010.Lagoda- krzysztof. - vademecum interwencji policyjnych : interwencje od a do z .Funkcje
rzecznika praw obywatelskich w konstytucyjnym systemie gwarancji wolnosci i praw
jednostki.Funkcjonowanie policji kryminalnej na przykladzie wydzialu kryminalnego komendy wojewodzkiej
policji w bialymstoku.Zarzadzanie jakoscia i produkcja ksztaltownikow z metali niezelaznych..praca
licencjacka budzet gminy .Zapewnienie jakosci w procesie produkcji wyrobow metalowych..praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw kadr na rozwoj hotelarstwa.Odpowiedzialnosc sprawcy usilowania w polskim prawie
karnym..Mlodociany w prawie karnym wykonawczym.Leasing w polsce i na swiecie.analiza efektywnosci
jako przedmiotu dzialalnosci.Wizerunek i dzialania promocyjne firm ubezpieczeniowych na przykladzie uniqa
t.u. s.a..Controlling w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie gorazdze kruszywa sp. Z o.o..Wplyw
orzeczenia oceano a proceduralne aspekty dzialania sadu z urzedu.Postepowanie przyspieszone w kodeksie
postepowania karnego.Reprezentacja osob prawnych kosciola katolickiego w obrocie cywilnoprawnym w
polsce.Prawo miedzynarodowe wobec zjawiska handlu ludzmi.Aktywne formy zwalczania bezrobocia i ich
efektywnosc na przykladzie powiatowego urzedu pracy w sieradzu.Ochrona dobr osobistych w dzialalnosci
reklamowej.Pisanie prac pedagogika.Marketing face - to - face na rynku produktow fmcg w polsce na
przykladzie aktywnosci z zespolami hostess.Podzial administracyjny slaska w latach 1806-1945.Badanie
zjawiska mobbingu w srodowisku szkolnym na przykladzie ix liceum ogolnoksztalcacego im. C.k. Norwida w
czestochowie.Ziolkowski- lukasz. Tekst - krakow : miniprzewodnik .Dyscyplina finansow publicznych w
jednostkach samorzadu terytorialnego.Prezydent v republiki francuskiej - pozycja ustrojowa i
kompetencje.Zmiany w funkcjonowaniu budzetu gmin wynikajace z akcesji polski do europy na przykladzie
gminy lipie.Analiza dzialalnosci kredytowej banku ze szczegolnym uwzglednieniem kredytow hipotecznych
na przykladzie ing banku slaskiego.Prawo z rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.Metody
pozyskiwania pracownikow w nowoczesnych organizacjach.Srodki unijne jako jedno ze zrodel finansowania
wspolpracy transgranicznej na przykladzie cieszyna..Najem lokalu socjalnego..Analiza kosztow zatrudnienia
pracownikow na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska kluki w latach 2002 2004.Motywowanie jako funkcja zarzadzania zasobami ludzkimi.Instrumenty marketingowe w dzialalnosci
firmy lampogas kargas sp. Z o.o..Dudek- mieczyslaw (ekonomia). Red. - polityka unijnej integracji : wybrane
relacje zewnetrzne i wewnetrzne .Filozoficzne uwiklania modelu rodziny w polskim prawie rodzinnym i
opiekunczym.Prawa- wolnosci i obowiazki czlowieka i obywatela rp.Obowiazek alimentacyjny wobec
niesamodzielnego dziecka..Reklama alkoholu- wyrobow tytoniowych i srodkow farmaceutycznych na tle
prawa reklamy w ustawodawstwie polskim.Artykul 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji osia walki
z nierzetelna rywalizacja gospodarcza.Dzialalnosc kredytowa banku na przykladzie banku spoldzielczego w
ilowie.Modele rachunkowosci a miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej.Zarzadzanie
finansami w instytucjach kultury- na przykladzie filharmonii opolskiej..Kultura organizacyjna w
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przedsiebiorstwie komunalnym na przykladzie zakladu dzialalnosci komunalnej i mieszkaniowej w
krzepicach.Analiza zagrozen oraz ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy lesnego
zakladu doswiadczalnego siemianice.Internet jako kanal dystrybucji uslug turystycznych..Przestepstwo
zgwalcenia na terenie bialegostoku w latach 2009 - 2011 - problematyka kryminalistyczna.Czynniki
wplywajace na skutecznosc aktywnych form przeciwdzialania bezrobociu w powiecie glubczyckim.Problem
bezrobocia i sposoby przeciwdzialania na przykladzie powiatu tarnowskiego.Zarzadzanie instytucja
samorzadowa na podstwie powiatowego urzedu pracy we wloszczowie.Wspolpraca organizacji
pozarzadowych z jednostkami penitencjarnymi w polsce na przykladzie aresztu sledczego krakow
podgorze..Skuteczne formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
kaliszu.Skuteczne przywodztwo (na przykladzie jutrzenka holding s.a.)..Wplywanie na swiadomosc prawna za
pomoca technik reklamowych i marketingowych.Wplyw duzych inwestycji sportowych na rozwoj lokalny.
Studium przypadkow amerykanskich..Analiza fundamentalna przedsiebiorstwa na przykladzie spolki akcyjnej
talex w latach 2004-2006.Ankieta wzor praca magisterska.Pisanie prac magisterskich lublin.Strategie
konkurowania fitness klubow w lodzi.Kapital obrotowy i jego znaczenie w zarzadzaniu plynnoscia
finansowa.Rola funduszy europejskich w zarzadzaniu gmina w polsce na przykladzie gminy zegocina.Polska
migracja zagraniczna po wstapieniu do unii europejskiej.Obnizenie wieku obowiazku szkolnego – problem w
zarzadzaniu szkola.Innowacyjnosc procesow produkcyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy plytek
ceramicznych..Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w aspekcie systemu podatkowego na przykladzie firmy
kanbut s.c..Zarzadzanie rozwojem lokalnym w gminie kozuchow w latach 2007-2011.praca licencjacka budzet
gminy .Infrastruktura na euro 2012.Analiza porownawcza struktury kapitalow spolek gieldowych branzy
cukierniczej w latach 2004-2006.Odrebnosc pracy tymczasowej.Ekstradycja w systemie wspolpracy panstw w
zwalczaniu przestepczosci i jej regulacja w prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy .Programy
lojalnosciowe jako instrument konkurowania wielkopowierzchniowych sieci handlowych.Znaczenie dzialan
pr dla ksztaltowania wizerunku klubu pilkarskiego na przykladzie bks --stal bielsko-biala i ts --podbeskidzie
bielsko-biala..Analiza porownawcza kredytu i leasingu jako form finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie ab logic spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia..Dynamika rozwoju pracy
tymczasowej jako formy elastycznego zatrudnienia w polsce .Rola komisji nadzoru finansowego w polskim
systemie prawno-finansowym.Spor o podmiot przestepstwa korupcyjnego w sporcie przyczynkiem do
rozwazan nad wybranymi problemami wykladni prawa karnego.Deficyt snu- symptomy z nim zwiazane a
zmeczenie chroniczne w grupie zawodowej pielegniarek.Analiza fundamentalna powszechnej kasy
oszczednosci bank polski s.a..Promocja malopolski poprzez kulture podhalanska.Wsparcie logistyczne w
zarzadzaniu kryzysowym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kalkulacja kosztow
uslug kulturalnych na przykladzie filharmonii..Polska w mysli jana pawla ii..Udzial pokrzywdzonego w
postepowaniu przygotowawczym.Adamus- rafal - upadlosc a potracenie : komentarz .Podatki i oplaty jako
zrodlo dochodow wlasnych gminy.Sztaba- slawomir. - wybory ekonomiczne a preferencje : polska w swiecie
zmiennych wartosci .Lewis- walt - the criminal justice club : a career prosecutor takes on the media--and
more .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw misji i strategii firmy na pozyskiwanie pracownikow (na
przykladzie pko bp s.a. oddzial 3 w lodzi).Handel internetowy (na przykladzie k&k mobile).Kara smierci w
polsce i wybranych panstwach od czasow najdawniejszych do konca xvi wieku.Znaczenie relacji pomiedzy
uczniami a nauczycielami dla zarzadzania szkola.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ryzyka kredytowego
banku na podstawie banku spoldzielczego w krzepicach w latach 2006 -2010.Ochrona prywatnosci na etapie
doboru pracownikow.System motywacji- a efektywnosc pracownikow na przykladzie firmy intersport polska
s.a..Armstrong- michael (1928- ) - wartosciowanie stanowisk pracy : przestrzeganie zasady rownej placy w
praktyce .Kowalik-banczyk- krystyna. - problematyka ochrony praw podstawowych w unijnych
postepowaniach w sprawach z zakresu ochrony k.Uklad w postepowaniu upadlosciowym.Reklama jako czyn
nieuczciwej konkurencji.Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci w gminie ustron w latach 20062010.Obywatelstwo unii europejskiej w swietle najnowszych orzeczen europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci.System ocen pracowniczych na przykladzie urzedu wojewodzkiego w
bialymstoku.Ekonomiczno-organizacyjne aspekty uruchomienia nowej dzialalnosci w gastronomii.Budzet
gminy mniow w 2011 roku.Probki towarow w promocji sprzedazy - analiza i ocena na przykladzie branzy
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kosmetycznej.Rachunkowosc rzeczowych aktywow trwalych na przykladzie cementowni warta s.a. w
trebaczewie.Prawo do informacji o procesie karnym w swietle jawnosci zewnetrznej
postepowania..Funkcjonowanie informacji publicznej gmin wojewodztwa opolskiego w oparciu o biuletyn
informacji publicznej..Przywodztwo sytuacyjne w efektywnych organizacjach wedlug kena
blancharda..Nadzor nad samorzadem gminnym sprawowany przez wojewode lodzkiego na przykladzie
gminy miasta sieradz.Ustanie czlonkostwa w spolce partnerskiej.Zarzadzanie obiektami sportowymi i
organizowanie imprez sportowych na przykladzie klubu unia kalety.praca licencjacka budzet gminy .Produkty
bankowosci elektronicznej dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Ujwary-gil- anna. - kapital
intelektualny a wartosc rynkowa przedsiebiorstwa .Nowoczesne kanaly dystrybucji ubezpieczen
komunikacyjnych - analiza polskiego rynku ubezpieczen komunikacyjnych i weryfikacja szans rozwoju
sprzedazy poprzez kanal direct.Dzialalnosc administracyjno-prawna parkow krajobrazowych w polsce na
przykladzie snieznickiego parku krajobrazowego.Rachunkowosc w zakresie srodkow trwalych w jednostkach
sluzby zdrowia - na przykladzie sp zoz w opocznie.Wplyw zasobow materialnych na jakosc swiadczonych
uslug w placowkach medycznych na przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej primus..Ewolucja
sadownictwa administracyjnego w polsce.Koncepcja panstwa platona.Programy lojalnosciowe w
hotelarstwie- jako narzedzie marketingowe.Biuro rachunkowe jako przedsiebiorca. Aspekt
prawny.Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych ze szczegolnym uwzglednieniem ryzyka kredytowego
na przykladzie pko bp w wieliczce..praca licencjacka budzet gminy .Problematyka malzenskich ustrojow
majatkowych wspolnikow spolek jawnych.Zakres kontroli sprawowanej przez sady administracyjne.Zemsta
jako motyw popelniania przestepstw.Relacje partnerskie w kanale dystrybucji - na przykladzie ceramiki
paradyz.Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy czarna.Stany - geneza- ustroj i dystrybucja
wladzy w systemie federalnym..Autobusy jako nosniki ekspozycji reklamowych - analiza i ocena na
przykladzie konkretnej grupy pojazdow.Zawieszenie i umorzenie ogolnego postepowania
administracyjnego..Zadania firm z zakresu ubezpieczen spolecznych na przykladzie nadlesnictwa suchedniow
w aspekcie wymagan unijnych..Zakopianskie uslugi hotelarskie w opinii klientow..praca licencjacka budzet
gminy .Inicjatywa obywatelska w polityce spolecznej.Naleznosci w systemie bankowym.Rekrutacja i selekcja
pracownikow na przykladzie firmy bielmlek spoldzielnia mleczarska w bielsku podlaskim .Samobojstwo z
motywow ekonomicznych.Falsz dokumentu w polskim kodeksie karnym.Metody badania efektywnosci
reklamy zewnetrznej na przykladzie przedsiebiorstw wojewodztwa opolskiego.Analiza ulg w podatku
dochodowym od osob fizycznych na przykladzie gminy lowicz..Zrownowazona karta wynikow dla organizacji
non-profit na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych i oddzialu w lodzi.Zasada proporcjonalnosci w
prawie zamowien publicznych unii europejskiej.Promowanie zatrudnienia i przeciwdzialanie skutkom
bezrobocia w powiecie zdunskowolskim w latach 2004-2008.Wplyw budowy oczyszczalni sciekow na rozwoj
gminy sobolew.Referendum jako forma demokracji bezposredniej w polsce.Faktoring jako narzedzie
finansowania dzialalnosci malaych i srednich przedsiebiorstw.Internet jako narzedzie konkurencyjnosci na
rynku uslug bankowych.Ocena efektywnosci dzialan promocyjnych ( na przykladzie tetley polska sp. Z o. O.
).Kryminalistyka.Motywowanie w zarzadzaniu jednostkami organizacyjnymi panstwowej strazy
pozarnej.Bilans oraz rachunek zyskow i strat jako zrodlo informacji kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie
bruk sp. Zo.o. W lisowie.Zastosowanie technologii agentowej w poprawie pozycji konkurencyjnej
przedsiebiorstwa.Ksztaltowanie wizerunku pracodawcy z wyboru. Odbior i oczekiwania spolecznosci
studenckiej..Jakosc zycia na obszarach wiejskich jako obszar finansowania europejskiego funduszu rolnego
na rzecz rozwoju obszarow wiejskich .Zarzadzanie produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu korpusow silnikow
elektrycznych.Niepubliczna dzialalnosc lecznicza jako dzialalnosc gospodarcza.Przeciwdzialanie bezrobociu
na terenie powiatu raciborskiego w latach 2005-2010.Quasi-strony w procesie karnym.Potocki- arkadiusz.
Red. - instrumenty i obszary przeobrazen i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji .Wewnetrzny
audyt jakosci jako narzedzie zarzadzania w gminie..Prawo pracownika do prywatnosci w miejscu pracy.The
sporting exception in european union law.Dzialalnosc malego przedsiebiorstwa branzy budowlanej na
przykladzie z.p.u. stolarstwo..Skutecznosc dzialan promocyjnych w sieciach handlu wielkopowierzchniowego
(na przykladzie carrefour polska).Podstawy orzekania w arbitrazu handlowym.Pozyskiwanie srodkow
unijnych przez male i srednie przedsiebiorstwa w polsce..Praca licencjat.Program rozwoju przedsiebiorstw
..
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internetowych jako element pomocy dla malych i srednich przedsiebiorstw.Kredytowanie gospodarstw
domowych na przykladzie osrodka jezdzieckiego w lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Przyczyny i skutki
wypadkow przy pracy na przykladzie kopalni wegla brunatnego.Ocena systemu zarzadzania jakoscia na
przykladzie urzedu miasta kedzierzyn - kozle..Wina i okolicznosci ja wylaczajace w unormowaniu polskich
kodeksow karnych xx w. Na tle wczesniejszych wybranych unormowan kodyfikacyjnych..Analiza
prawidlowosci finansowania majatku przedsiebiorstwa.Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na przykladzie
miasta zgierza.Zasoby personalne jako determinanty sukcesu zawodowego..Wybor formy opodatkowania
dochodow z dzialanosci gospodarczej osob fizycznych w polsce jako element strategii
podatkowej.Kryminalistyka.Ocena dzialalnosci kredytowo-depozytowej fortis banku s.a. w latach 20052009.Doktryna panstwa w pogladach adolfa hitlera 1919-1939.Reeingineering systemu produkcji w
wybranym przedsiebiorstwie.Wplyw reklamy telewizyjnej na dzieci..Bezpieczenstwo teleinformatyczne
panstwa a cyberterroryzm.Kobiety na kierowniczych stanowiskach - droga na szczyt- czynniki powodzenia i
cena sukcesu..Zarzadzanie finansami w instytucjach kultury- na przykladzie filharmonii
opolskiej..Rozwiazywanie indywidualnych sporow ze stosunku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Cechy
charakterystyczne sprawcow najgrozniejszych przestepstw i ich kryminalistyczne wykorzystanie.Zarzadzanie
strategiczne rozwojem lokalnym na przykladzie gminy miejskiej turek.Wykorzystanie analizy ekonomicznofinansowej wybranego podmiotu gospodarczego w zarzadzaniu przedsiebiorstwem (na przykladzie zuk elzab
s.a.).Organizacja komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej we wloszczowie.Analiza funkcjonowania
podatkow dochodowych na przykladzie drugiego urzedu skarbowego w latach 2007-2009.Zarzadzajacy
szkola wobec globalizacji. Szkola w perspektywie edukacji globalnej..praca licencjacka budzet gminy .Oferta
w konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow.Postmodernizm w filozofii
prawa.Inwestycje zagraniczne w polsce na przykladzie toyota motor company w walbrzyskiej specjalnej
strefie ekonomicznej..Agroturystyka szansa rozwoju gospodarstwa rolnego.Praca magisterska
outsourcing.Ewolucja prawa ochrony konsumenta w unii europejskiej na podstawie instytucji
timesharingu.Partycypacja spoleczna w procesie planowania strategicznego w samorzadzie
gminnym.Wybrane instrumenty przewagi konkurencyjnej w organizacji non-profit na rynku szkolnictwa (na
przykladzie szkoly mistrzostwa sportowego w lodzi).praca licencjacka budzet gminy .Opcje na polskim rynku
instrumentow pochodnych.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwa przeciwko wolnosci sumienia i
wyznania.Badanie zapotrzebowania personelu medycznego na szkolenia z ekonomii i zarzadzania wybranego
szpitala..Wykorzystanie instrumentow marketingowych w przedsiebiorstwie (na wybranym
przykladzie).praca licencjacka budzet gminy .Krakowski rynek jako produkt turystyczny.Ewolucja systemu
finansowego w polsce od roku 1982 do chwili obecnej.Wybory prezydenta rzeczyposolitej polskiej .Ocena
satysfakcji klientow w urzedzie z wdrozonym systemem zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta
czestochowa.Senat jako organ centralnego zarzadu wolnego miasta krakowa..Kosinska- anna. - dobrowolny
powrot jako priorytet polityki powrotowej unii europejskiej .Analiza wskaznikowa jako metoda oceny
sytuacji ekonomicznej na przykladzie przedsiebiorstwa lsi s.a. w latach 2005-2007.Sylwetka menedzera w
percepcji studentow oraz wybranych przedsiebiorstw.Gospodarka finansowa samorzadu teytorialnego na
przykladzie gminy kleszczow w latach 2005-2007.Analiza elementow konstrukcji ze wzgledu na procentowy
udzial w kosztach realizacji dla roznych typow obiektow praca inzynierska budownictwo.Postepowanie w
sprawach o zniesienie wspolnosci majatkowej miedzy malzonkami.Kultura organzacyjna oparta na
przykladzie oddzialu pko banku polskiego s.a. w radomsku.Wspieranie rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw przez gmine popow.Dzialania marketingowe wspomagajace sprzedaz uslug informacyjnych analiza i ocena rozwiazan na przykladzie firmy big-duo.Analiza realizacji budowy w aspekcie uwarunkowan
bhp i technologiczno-ekonomicznych praca inzynierska budownictwo.Zatrzymanie osoby w prawie polskim
.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu i jej wplyw na wizerunek firmy na przykladzie koncernu bp.Ocena
kondycji finansowej firmy na podstawie analizy sprawozdania finansowego..Marketing mix w dzialalnosci
uslugowej na przykladzie banku pko bp s. A..Frackowiak-adamska- agnieszka. Red. - europejska przestrzen
sadowa = l’espace judiciare européen .Logistyka dystrybucji a jakosc obslugi klienta w tworzeniu przewagi
konkurencyjnej na przykladzie wybranych przedsiebiorstw..Prace magisterskie pisanie.Wplyw ulg w pit na
dochody budzetu panstwa na przykladzie urzedu skarbowego w pulawach.Wzor pracy
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magisterskiej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji np. Philips lighting pabianice s.a. jako element
nowoczesnego zarzadzania na przykladzie philips lighting pabianice s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Motywowanie pracownikow na przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w przasnyszu.Obowiazki
informacyjne spolek publicznych.Rynek ubezpieczen komunikacyjnych jako rodzaj dzialalnosci
oligopolistycznej na przykladzie polskiego towarzystwa ubezpieczen s.a..Sytuacja prawna konsumenta w
umowach zawieranych za posrednictwem elektronicznych srodkow porozumiewania sie na odleglosc..Wplyw
kampanii spolecznej na zmiane postaw spoleczenstwa na przykladzie wybranych kampanii.Fundusze unijne
jako zrodlo inwestycji w polsce.Opodatkowanie spolek kapitalowych podatkiem dochodowym.Polski system
podatkowy.praca licencjacka budzet gminy .Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow i
wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow w rozumieniu polskiej ustawy o vat oraz dyrektywy ue.Wizerunek
silvio berlusconiego jako osoby publicznej..Procesy decyzyjne w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Dewolucja
w zjednoczonym krolestwie wielkiej brytanii i irlandii polnocnej.Rola izb przemyslowo-handlowych w
rozwoju polskiej gospodarki..Konflikty na tle komunikacji na przykladzie produkcji filmowych.The path
towards the extension of an arbitration agreement to non-signatories – polish law perspective.Outsourcing
jako jedna z form organizacji banku.Opodatkowanie osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.Znaczenie systemu motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan
empirycznych przeprowadzonych w whirlpool s.a. oddzial we wroclawiu..Prace magisterskie
socjologia.Dojrzalosc szkolna praca magisterska.Wplyw telework na zarzadzanie zasobami ludzkimi na
przykladzie techtra nederland b.v..Ocena funkcjonowania dzialalnosci wybranych podsystemow logistycznych
przedsiebiorstwa x dzialajacego na rynku miedzynarodowym..Swoboda przeplywu pracownikow po wejsciu
polski do unii europejskiej.Ochrona danych osobowych a przepisy o ochronie prywatnosci.Wplyw marketingu
na rozwoj rynku prasowego w warunkach globalnych zmian informacyjnych na przykladzie ruch s.a..Podatki
lokalne jako zrodla dochodow budzetowych samorzadu gminnego.Wplyw instytucji spolecznych na
ksztaltowanie systemu gospodarczego w polsce w okresie transformacji..Wadliwosc decyzji
administracyjnej..Nowak-far- artur. Red. - prawo swiatowej organizacji handlu a unia europejska .Podzial
nieruchomosci na przykladzie gminy myszkow.Olszynski- jozef. Red. - nowe zjawiska w gospodarce niemiec i
polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych .Przewoz rzeczy niebezpiecznych.Analiza ekonomicznych
uwarunkowan funkcjonowania zakladow pracy chronionej na przykladzie firmy poligraficzno introligatorskiej udzialowiec sp. Z o.o. W olsztynie.Przetargowe tryby udzielania zamowien publicznych na
roboty budowlane – teoria i praktyka praca inzynierska budownictwo.Marketing uslug bankowych dla
ludnosci na przykladzie pko bp s.a..Narzedzia informatyczne wspierajace zarzadzanie wiedza w
przedsiebiorstwie produkcyjnym.Szablon pracy licencjackiej.Kontrola skarbowa a system
rachunkowosci.Europejskie fundusze spoleczne - geneza- ewolucja- znaczenie.Inflacja i polityka
antyinflacyjna banku centralnego w polsce w latach 1999-2006.Prawne metody zabezpieczen kredytow i
pozyczek bankowych.Finansowanie sektora msp w polsce ze srodkow unijnych na tle wybranych panstw unii
europejskiej.Ocena samodzielnosci finansowej i analiza budzetu gminy przyrow w latach 2003-2005.Wplyw
motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w porebie.Praca
licencjacka rachunkowosc.Kontrola zewnetrzna i jej znaczenie na przykladzie urzedu gminy proszkow..Banki
w finansowniu rynku nieruchomosci..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie konfliktem w miejscu
pracy - sposoby rozwiazywania konfliktow personalnych wsrod pracownikow dzialow handlowych branzy
fmcg.Ochrona autorskich praw osobistych.Motywacyjna rola systemow wynagrodzen pracowniczych w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy xi y..Promocja sztuk plastycznych w polsce - projekt
instytucji.Porownawcza analiza finansowa spolek wawel s.a. i zpc mieszko s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie projektami dofinansowywanymi srodkami ue w jednostkach samorzadu
terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia w turystyce..Badanie satysfakcji
klientow jako kluczowy element ksztaltowania filozofii tqm w sektorze hotelarskim w polsce.Ocena
wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju gminy wieruszow w latach 2002 - 2006.Umieszczenie w zakladzie
poprawczym.Ocena systemu zarzadzania jakoscia wedlug norm iso na przykladzie oddzialu stowarzyszenia
inzynierow i technikow mechanikow polskich w czestochowie..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i
ocena plynnosci finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Administracyjnoprawne aspekty
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ochrony praw konsumentow w prawie antymonopolowym.Praca magisterska zarzadzanie zasobami
ludzkimi.Projekt rowni skladowania i przeladunku kontenerow. Praca inzynierska budownictwo.Analiza
dochodow i wydatkow budzetowych gminy slawno w latach 2001-2007.praca licencjacka budzet gminy
.Tematy prac magisterskich rachunkowosc.Wplyw promocji na podejmowanie decyzji zakupu na rynku
farmaceutycznym.Ocena efektywnosci dzialan promocyjnych ( na przykladzie tetley polska sp. Z o. O. ).praca
licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa gospodarki mieszkaniowej pgm
sp. Z o.o.- w latach 2004-2006.Przedszkole w zielonej gorze na os. Slaskim praca inzynierska
budownictwo.Wiazace interpretacje podtakowe w ordynacji podatkowej.Cialo w reklamie.praca licencjacka
budzet gminy .Reklamacje jako zrodlo informacji na przykladzie rynku uslug transportowych.praca
licencjacka budzet gminy .Materialnoprawne przeslanki odpowiedzialnosci skarbu panstwa za niewatpliwie
niesluszne tymczasowe aresztowanie.Rola internetu w marketingu politycznym na przykladzie wyborow
parlamentarnych w polsce w 2007 roku.Korzysci i bariery wynikajace z wprowadzenia w urzedzie miasta lodzi
projektu elektroniczny urzad.Rola menedzera swiatowej korporacji w aktualnych przeobrazeniach w polsce
na podstawie firmy orange tm.Planowanie i projektowanie jakosci uslug medycznych na przykladzie szpitala
rehabilitacyjnego.Kredyt hipoteczny jako glowne zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w
polsce.Zewnetrzne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw ( na przykladzie gospodarki
polskiej).Tworzenie i rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w formie spolek - corek. Slabe i silne strony
procesu.Zarzadzanie nieruchomosciami komunalnymi w gminie lipie.Srodki probacyjne.Analiza finansowa na
przykladzie wodociagow i kanalizacji hydrokom sp. Z o. O. W kluczborku..Rozwoj marketingu wewnetrznego
na przykladzie firmy neospiro.Ochrona przed wrogimi przejeciami spolek publicznych w prawie polskim i
prawie niemieckim..Kontrola podatkowa..Zabezpieczenie roszczen niepienieznych.Relacje z otoczeniem w
organizacjach pozarzadowych na przykladzie fundacji.Projekt implementacji e-commerce do logistycznej
struktury duzej korporacji na podstawie lancucha dostaw firmy lidl- przy maksymalnym wykorzystaniu
dostepnej infrastruktury.Zarzadzanie produktem bankowym jako element polityki marketingowej (na
przykladzie banku pekao s.a.).Szkolenia pracownicze i ich wplyw na motywacje pracownika.Analiza
ekonomiczna w zarzadzaniu nieruchomoscia komercyjna.praca licencjacka budzet gminy .Regionalne
uwarunkowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw - na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Status prawny polskich zwiazkow sportowych.Negocjacje jako skuteczny sposob dochodzenia do
porozumienia na przykladzie wss im l. Rydygiera.Uwarunkowania doboru kadrowego na stanowisko pracy w
wybranym urzedzie sluzby cywilnej.Metody wyceny spolek akcyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa
wawel.Temat pracy magisterskiej pedagogika.Zarzadzanie relacjami z klientami indywidualnymi w zakladzie
energetycznym krakow.Analiza finansowa jako podstawa oceny efektywnosci zarzadzania finansami
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki agora s.a..Jelonek- magdalena. - przyszle kadry polskiej gospodarki :
na podstawie badan studentow oraz analizy kierunkow ksz.Pisanie prac kontrolnych.Wyczerpanie srodkow
zaskarzenia jako warunek wniesiena skargi do sadu administracyjnego.Inwestycje szansa rozwoju malej
firmy.Pozyskiwanie pracownikow i doskonalenie ich umiejetnosci zawodowych w procesie zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie banku.Strategia rozwoju malej firmy przy pomocy narzedzi
internetu.Outsourcing uslug logistycznych w opiece zdrowotnej na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Niezdolnosc do zawarcia malzenstwa kanonicznego jako skutek braku zdolnosci
konsensualnej.Prawnoautorska ochrona programow komputerowych.Zastosowanie outsourcingu w
restrukturyzacji przedsiebiorstwa.Media spolecznosciowe jako kanal komunikacji marketingowej na
przykladzie facebook.com.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Umowa
darowizny na wypadek smierci.Ceny prac magisterskich.Pisanie prac wspolpraca.praca licencjacka budzet
gminy .Odpowiedzialnosc karna lekarza w zakresie wykonywanych czynnosci medycznych.praca licencjacka
budzet gminy .Pedofilia i pornografia dziecieca.Analiza kosztow w malej firmie.Analiza motywacji
materialnej w przedsiebiorstwie uslugowym telekomunikacji polskiej s.a..Marketing spoleczny jako
plaszczyzna wspoldzialania administracji publicznej- biznesu i organizacji pozarzadowych.Podatki
bezposrednie jako zrodlo zasilania budzetu panstwa.Kompetencje w logistyce i w zarzadzaniu lancuchem
dostaw..Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych unii europejskiej dla mikro- malych i srednich
przedsiebiorstw w okresie 2004-2006.Promocja w malej firmie uslugowej na przykladzie fitness klubu
..
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x.Bezpieczenstwo miedzynarodowe.System zarzadzania relacjami z klientem na przykladzie firmy almatur w
opolu..Praca licencjacka forum.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza
struktury wynagrodzen pracownikow samorzadowych na przykladzie gminy buczek w latach 20062009.Wizerunek policji i jego odzwierciedlenie w spolecznych potrzebach bezpieczenstwa publicznego.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw szkolen na sciezki kariery w przedsiebiorstwie na przykladzie nomi
s.a..Funkcjonowanie klubu kibica jako zrzeszenia satelitarnego organizacji sportowej na przykladzie
stowarzyszenia kibicow wisly krakow w krakowie.Hipoteka i inne zabezpieczenia kredytu na finansowanie
inwestycji w nieruchomosci na przykladzie oddzialu operacyjnego banku ochrony srodowiska w
klobucku..Narodowy bank polski i jego oddzialywanie na gospodarke..Rachunkowosc srodkow trwalych na
przykladzie firmy handlowej eco rud..Wykorzystanie internetu w pracy urzedu gminy - analiza strony
internetowej w odbiorze pracownikow i klientow.praca licencjacka budzet gminy .Przygotowanie
organizacyjne gminy do pozyskiwania srodkow z funduszy strukturalnych unii europejskiej na wybranych
przykladach.Analiza dostepnosci atrakcji turystycznych tatr wobec obowiazujacych przepisow
prawnych.Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w polsce.Prawa czlowieka w stanach
nadzwyczajnych.Instytucja zachowku w polskim prawie spadkowym.Analiza finansowa jako podstawa oceny
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie malej firmy stehcemp.Sytuacja na rynku kredytow
hipotecznych w polsce.Sytuacja finansowa gminy klomnice w latach 2005-2007.Ocena strategii rozwoju
gminy poraj w oparciu o kryteria ekologiczne.Strategia marketingowa firmy toyota motor poland na rynku
lodzkim.Podatek vat przed i po akcesji polski do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Nasladowcy rynkowi oraz ich strategie marketingowe.Logistyka recyrkulacji odpadow komunalnych na
przykladzie maista opola..Hotel rodzinny - funkcjonowanie i rozwoj.Sejmowa komisja sledcza - organ
pomocniczy sejmu rp w wykonywaniu funkcji kontrolnej.Pisanie prac informatyka.Wisniewski- zenon (1950). Red. - rynek pracy w polsce w procesie integracji z unia europejska : aspekty makroekonomiczne i
regi.Ocena jakosci uslug przez klientow zakladu ubezpieczen majatkowych.Wplyw manipulacji w reklamie
telewizyjnej na dzieci.Wykorzystanie telewizji do promocji turystycznej i inwestycyjnej regionow.Analiza
oplacalnosci inwestycji w instrumenty rynku kapitalowego na przykladzie akcji spolki lpp.Instrumenty
zarzadzania ryzykiem kursu walutowego w przedsiebiorstwie..Ratajczyk- natalia. Red. - prawo ochrony
przyrody a procesy inwestycyjne .praca licencjacka budzet gminy .Uzytkowanie timesharingowe.Ryzyko w
kredytowaniu ludnosci.Ocena skutecznosci form i metod zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w
bankach na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Wzory percepcji sponsoringu na przykladzie badan w
spolecznosci krakowa.Zarzadzanie i uczestnictwo w kulturze na przykladzie atlas areny i teatru wielkiego w
lodzi.Zasada niezawislosci sedziow jako konstytucyjna zasada organizacji i dzialania sadow.Tematy prac
magisterskich resocjalizacja.Gotowe prace.Status amerykanskich baz wojskowych na swiecie.Krawczyksokolowska- izabela. Red. - zarzadzanie przedsiebiorstwem w kontekscie zrownowazonego rozwoju :
monografia .Systemy logistyczne jako element prawidlowego funkcjonowania magazynow.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza zarzadzania strategicznego nzoz-u na przykladzie prywatnego szpitala.Handel bronia w
ujeciu prawnokarnym i kryminologicznym .Zarzadzanie kosztami na przykladzie zakladu gospodarki
komunalnej w lesnicy..Zabezpieczenie wykonania zobowiazan podatkowych w swietle przepisow ordynacji
podatkowej.Analiza cyklu koniunkturalnego w polsce..Forty twierdzy krakow szansa na wzbogacenie oferty
turystycznej krakowa..Wykonywanie kary grzywny samoistnej.Oleksiewicz- izabela. Red. - protection of
individual rights versus state security .Rola dochodow podatkowych w strukturze dochodow i wydatkow
budzetowych jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kodrab.Panstwowa straz pozarna
podstawowym elementem ratownictwa technicznego.Dowod z dokumentu w postepowaniu
cywilnym.Wtorna wiktymizacja kobiet jako ofiar przemocy.Dyzur medyczny w kontekscie czasu pracy..Rozwoj
spoleczno-gospodarczy miasta tarnowskie gory w latach 2003-2007.Rada nadzorcza spolki
akcyjnej.Zarzadzanie i organizowanie przedsiebiorstwa branzy maszynowej w specjalnej strefie ekonomicznej
na przykladzie firmy voest - alpine technika gornicza i tunelowa sp. Z o.o..Podatki lokalne jako zrodlo
dochodow gminy.System motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie poczta polska s.a..System
zarzadzania gospodarka lowiecka w polsce .Tajemnica dziennikarska a obowiazek skladania zeznan w
postepowaniu karnym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w gimnazjum imienia janusza korczaka w
..

..
blachowni.Pojecie i przeslanki zdolnosci rejestrowej wzoru przemyslowego w prawie unii europejskiej na
przykladzie prawa polskiego.Lednický- vaclav (1941- ). Red. - przedsiebiorczosc w warunkach unii
europejskiej = podnikání v podmínkách evropské unie .praca licencjacka budzet gminy .Ile kosztuje praca
magisterska.Wplyw zastosowania zasad wyceny produktow i zapasow na wynik okresu.Sektor mikro- malych
i srednich przedsiebiorstw turystycznych i jego rola w powiecie cieszynskim.Brzezinski- piotr. - unijny
obowiazek odmowy zastosowania przez sad krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywa unii eur.Tajemnice
prawnie chronione w przeczypospolitej polskiej..Komunikacja- jako element kultury organizacyjnej na
przykladzie przedsiebiorstwa kronospan w strzelcach opolskich.Prawnokarne aspekty przestepstwa
pedofilii.Prawo gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji w unii europejskiej.Pomocnictwo w
polskim prawie karnym.Wybrane zagadnienia odpowiedzialnosci majatkowej czlonkow zarzadu spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Wykorzystanie franczyzy w strategii rozwoju sieci stacji paliw na przykladzie
polskiego koncernu naftowego orlen s.a..Analiza cash flow a tradycyjna analiza wskaznikowa w ocenie
sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Potracenie ustatwowe w kodeksie cywilnym i w zasadach
europejskiego prawa umow.Unikanie opodatkowania w polskim prawie podatkowym.Dwuizbowosc
kortezow generalnych na przykladzie funkcji legislacyjnej.Pozycja konkurencyjna bankow spoldzielczych w
polskim sektorze bankowym.Separacja malzenstwa w prawie polskim i w prawie koscielnym.Rola ofiary w
genezie przestepstwa.Analiza dzialalnosci kredytowej banku millenium s. A. W polsce w latach 2005 2009.Ryzyko w dzialalnosci deweloperskiej..Status prawny spolki komandytowej i jej wspolnikow na tle
obowiazujacych regulacji prawnych.Rynek pasz dla bydla na przykladzie mieszanek uzupelniajacych spolki
dolfos.Czynnosci kontrolne centralnego biura antykorupcyjnego w celu ujawnienia naduzyc osob pelniacych
funkcje publiczne .Analiza opodatkowania dochodow w polsce i wybranych krajach unii
europejskiej.Kondycja polskiego gornictwa oraz perspektywy jego rozwoju na przykladzie jastrzebskiej spolki
weglowej (jsw).Prawna ochrona zabytkow nieruchomych.Pawlak- karolina. - miedzynarodowy handel rolny :
teorie- konkurencyjnosc- scenariusze rozwoju .praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej
firmy na podstawie analizy sprawozdania finansowego..praca licencjacka budzet gminy .Podatki i oplaty
lokalne jako element dochodow budzetu gminy patnow w latach 2003-2005.praca licencjacka budzet gminy
.Porownanie network marketingu na przykladach oriflame poland i fm group polska.Przykladowe tematy
prac licencjackich.Znaczenie transportu kolejowego w handlu miedzynarodowym na przykladzie polski i
ukrainy w latach 1995-2007.Pozyskiwanie i rekrutacja personelu w firmie farmaceutycznej x..Logistyka w
sektorze malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie branzy uslug przeprowadzkowych.Zarzadzanie
finansami malych i srednich przedsiebiorstw.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi na
przykladzie zgkim tulowice (2008-2011).Funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia w firmie boc gazy
siewierz..Seminarium ii st. - publiczne prawo gospodarcze.Sprzedaz osobista w przedsiebiorstwie branzy
wykonczeniowej na przykladzie firmy drewno sp. J. Grupa fachowiec.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
wiazacych interpretacji na sytuacje prawna podatnika.Rola gminy w rozwoju infrastruktury spolecznej i
technicznej na przykladzie gminy szczercow.Stefanski- ryszard andrzej. - wykroczenia drogowe : komentarz
.Nieruchomosci jako skladnik portfela inwestycyjnego na przykladzie amerykanskich funduszy nieruchomosci
typu reits.Bezrobocie w powiecie lodz - wschod w latach 2005-2009.Aktywna i pasywna bankowosc
elektroniczna na przykladzie telebankingu..praca licencjacka budzet gminy .Marketing samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy wisniowa w powiecie myslenickim..Analiza struktury dochodow i
wydatkow na przykladzie gminy zytno w latach 2000-2005.Praca licencjacka filologia angielska.Transport
bimodalny i jego znaczenie w logistyce.Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji o kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie p.p.b. mostostal bedzin spolka zo.o..Analiza i ocena dzialalnosci
gminy lazy w latach 2001 - 2003.Leasing pracowniczy jako elastyczne ksztaltowanie wielkosci i struktury
zatrudnienia.Procedura ocen pracowniczych na przykladzie firmy bahpol.Spoleczna readaptacja
skazanych.Dobor pracownikow - teoria i praktyka procesow rekrutacyjno-selekcyjnych w oparciu o
doswiadczenia malej firmy.Przeslanki i przejawy rozwoju i zmian na rynku uslug logistycznych.Status prawny
obywatela nalezacego do mniejszosci narodowej w republice czeskiej.Finansowanie zadan samorzadow
terytorialnych z funduszy unii europejskiej.Rola urzednika w budowaniu prestizu urzedu administracji
publicznej w spoleczenstwie..Trzpiot- grazyna. Red. - analiza szeregow czasowych a statystyczny pomiar
..
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ryzyka .Rola przedsiebiorcy w procesie tworzenia mikroprzedsiebiorstwa..Wzor planu pracy
magisterskiej.Jakosc uslug telekomunikacyjnych..Transfer nowych technologii w polskim sektorze rolnym proba identyfikacji zjawiska.Koncepcje kodyfikacji prawa cywilnego.Podatek odroczony jako przedmiot
pomiaru.Kredytowanie potrzeb konsumpcyjnych ludnosci na przykladzie banku spoldzielczego w
mszczonowie.Prywatyzacja przedsiebiorstw komunalnych jako element strategii rozwoju.Finansowanie
inwestycji na przykladzie gminy czerwin.Lapownictwo w prawie karnym. Analiza i ocena prawnokarnej
regulacji przestepstw lapownictwa biernego i czynnego (art. 228 i 229 k.k.)..Dom kultury na wsi - relikt
przeszlosci czy instytucja na miare xxi wieku.Skutecznosc narzedzia product placament w pozycjonowaniu
marki w swiadomosci klienta.praca licencjacka budzet gminy .Procedury administracyjne.Trzaskalik- tadeusz.
Red. Nauk. - modelowanie preferencji a ryzyko ’05 : praca zbioro- wa .Kultura organizacyjna w korporacji
miedzynarodowej.Europejski fundusz spoleczny i jego rola w zwalczaniu bezrobocia w warunkach
polskich.Elementy zarzadzania marketingowego w dzialalnosci transportowej na podstawie analizy
marketingowej przedsiebiorstwa o dzialalnosci zorientowanej na klienta..Mierzejewska- lidia. Red. - cities in
a complex world : problems- challenges and prospects .Systemy ocen pracowniczych w organizacji..Rynek
kredytow hipotecznych w polsce (na przykladzie banku spoldzielczego w zgierzu).Uwarunkowania
przystapienia polski do obszaru euro.Odwolanie w postepowaniu podatkowym..Czynniki wplywajace na
tresc decyzji podejmowanych w ramach restrukturyzacji personalnej dotyczacych funkcjonowania
zwolnionychi wciaz zatrudnionych w organizacji pracownikow..Ocena bezpieczenstwa finansowego
przedsiebiorstwa na podstawie rachunku przeplywow pienieznych.Odpowiedzialnosc podatnika- platnika i
inkasenta w prawie podatkowym.Plan pracy magisterskiej prawo.Umowy czlonka zarzadu spolki kapitalowej
ze spolka.Projekt wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia w starostwie powiatowym w limanowej w oparciu
o norme iso 9001..praca licencjacka budzet gminy .Strategia obslugi klienta jako determinanta sukcesu
organizacji na przykladzie firmy thorex.Doskonalenie relacji z klientami jako sposob zdobywania przewagi
konkurencyjnej na rynku (na przykladzie firmy xyz).Dopuszczalnosc stosowania kary smierci z punktu
widzenia standardow ochrony praw czlowieka.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan
finansowych firmy p.p.u. tomsoft sp. Z o.o. W latach 2001 - 2004.Zasady pisania pracy magisterskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Specyfika kredytowania gospodarstw domowych na przykladzie multibank..Lex
specialis jako regula wylaczania wielosci ocen w prawie karnym.Miejsce singapuru w handlu swiatowym i
polskich obrotach miedzynarodowych.Psychologiczne aspekty rekrutacji w przedsiebiorstwie.Ocena
dzialalbnosci lukas banku s.a. w zakresie kredytow konsumpcyjnych w latach 2002-2005.Infrastruktura
spoleczna oswiaty w zawierciu.Postepowanie sadowe w sprawach malzenskich - rozwod i separacja na
zadanie jednego z malzonkow.Teoretyczne i praktyczne aspekty systemu motywowania w procesie
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy unilever polska s.a..Wykorzystywanie narzedzi public
relations w jednostkach budzetowych na przykladzie urzedu marszalkowskiego wojewodztwa
malopolskiego.Rola uslugodawcow logistycznych w podnoszeniu konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Wycena
kapitalu intelektualnego przedsiebiorstwa na przykladzie firm z sektora bankowego.Problematyka jakosci w
polskich przedsiebiorstwach przemyslu spozywczego.Praca licencjacka cena.Ubezpieczenia na zycie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitalowym jako dlugoterminowa forma inwestycji oraz
zabezpieczenia.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow elektroakustycznych..Istota transportu
samochodowego i kolejowego na przykladzie zakladu transportu isd huty czestochowa..Fundusze
strukturalne w polsce w latach 2004-2013.Rola kondycji finansowej w ocenie zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa na przykladzie indesit company.Zarzadzanie teatrem telewizyjnym od poczatku istnienia do
bojkotu w okresie stanu wojennego..Finansowanie przedsiebiorstwa poprzez fundusze private
equity/venture capital.Rekrutacja- selekcja oraz motywacja jako proces pozyskiwania i utrzymania
pracownikow na przykladzie firmy polkomtel s.a..Borowska- paula a. - prawo administracyjne : cwiczenia
.Razaca niesprawiedliwosc orzeczenia jako podstawa jego uchylenia albo zmiany.Wybor optymalnej formy
opodatkowania dochodow z dzialalnosci osob fizycznych na przykladzie mikroprzedsiebiorstwa xyz.Sytuacja
osob mlodych na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku wojewodztwo lodzkie.Ksztaltowanie
wizerunku firmy na rynku telefonii komorkowej (na przykladzie plus gsm).Analiza finansowa jako zrodlo
informacji o sytuacji finansowej na przykladzie spolki eko holding s.a..Wplyw kryzysu finansowego na
..

..
sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych branzy telekominikacyjnej. Analiza ekonomiczna..Ksztaltowanie
oferty produktowej uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego w baborowie..praca licencjacka
budzet gminy .Prace dyplomowe tematy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Ograniczenie dowodu z zeznan swiadkow ze wzgledu na osobe w procesie cywilnym.Szanse i bariery
rozwoju malej przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich - na przykladzie gminy trzcinica..Podatek
dochodowy i posredni w dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych.Znaczenie zaopatrzenia w
przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy zaklady podzespolow radiowych miflex s.a..Analiza
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa na wybranych przykladach z polskiej praktyki gospodarczej.Ocena
gospodarowania srodkami trwalymi w miejskim zakladzie komunikacji w nysie..praca licencjacka budzet
gminy .Przetarg publiczny nieograniczony: cel- istota- potrzeba- na przykladzie nadlesnictwa klobuck..Analiza
budzetu na przykladzie starostwa powiatowego wloszczowa w latach 2001 - 2003.Wykorzystanie serwisu
spolecznosciowego do celow promocyjnych.Odpowiedzialnosc deliktowa w prawie francuskim - wypadki w
szkolach.praca licencjacka budzet gminy .Strategie konkurowania w sektorze dystrybucji lekow w
polsce.Proces ewolucji struktury organizacyjnej na przykladzie fagum-stomil.Procedura wywlaszczenia
nieruchomosci.Motywy erotyczne w reklamie i ich wplywy na decyzje konsumentow.Rachunek efektywnosci
inwestycji na przykladzie sempertrans belchatow spolki akcyjnej.Zanjomosc i ocena spotow reklamowych
glownych firm telekomunikacyjnych w polsce.Przedsiewziecia dla wdrozenia systemu haccp w przemysle
przetworczym.Wplyw regulacji prawno-podatkowych na umowe spolki osobowej.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa w procesie restrukturyzacji na przykladzie pkp cargo s.a..Bezrobocie wsrodl mlodziezy na
przykladzie powiatu nyskiego..Seminarium ii r.sum.kat.postepowania administracyjnego.Popelnienie
przestepstwa przez pracownika jako przyczyna rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia przez
pracodawce.Determinaty wyboru produktu na przykladzie wybranej branzy monopolowej.Marketing w
organizacjach non-profit na podstawie dzialalnosci fundacji polsat.Zarzadzanie lancuchem dostaw na
przykladzie pkn orlen.praca licencjacka budzet gminy .Ocena funkcjonowania dzialalnosci wybranych
podsystemow logistycznych przedsiebiorstwa x dzialajacego na rynku miedzynarodowym..System kontroli
jakosci wyrobow obowiazujacy w hucie czestochowa..Profilowanie psychologiczne sprawcow przestepstw w
polsce na tle innych panstw.Cena pracy licencjackiej.Ocena sytuacji finansowej gorazdze cement s.a. w latach
2006-2008..Polityka zagraniczna republiki federalnej niemiec za rzadow gerharda schrödera.Funkcjonowanie
oplaty planistycznej i oplaty adiacenckiej w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie
konstantynowa lodzkiego.Promocja gminy pcim.Przeslanki i przejawy rozwoju i zmian na rynku uslug
logistycznych.Urzad patentowy i prawne instrumenty ochrony wlasnosci przemyslowej w ii rzeczypospolitej
polskiej.Strukturalne uwarunkowania i funkcjonowanie przedsiebiorstwa ruch sa.Pisanie prac
krakow.Perspektywy rozwoju agroturystyki w powiecie krasnostawskim.Motywowanie pracownikow- a
wplyw na jakosc wykonywanej pracy na przykladzie przedsiebiorstwa z.Stwierdzenie niewaznosci decyzji
administacyjnej..Pozyskiwanie kapitalu obcego przez jednostki samorzadu terytorialnego .Bariery
komunikacji jako czynnik konfliktogenny w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa isd huta
czestochowa.Odwolanie testamentu.Nowoczesne zarzadzanie jakoscia w organizacji pozarzadowej. Dobre
praktyki zarzadcze na przykladzie frdl mistia..praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa banku
spoldzielczego w blaszkach w latach 2008-2010.Prucnal- marta. - ochrona dzieci przed uczestnictwem w
dzialaniach zbrojnych we wspolczesnym prawie miedzynaro.Dobro prawne w prawie karnym.Znaczenie
subwencji i dotacji w budzecie gminy na podstawie gminy gluchow.Marsz pamieci w krakowie jako element
promocji turystycznej i rewitalizacji krakowskiej dzielnicy podgorze..Mayer-schönberger- viktor - big data :
rewolucja- ktora zmieni nasze myslenie- prace i zycie .Ustroj panstwa francuskiego w okresie monarchii
absolutnej..Praktyka funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w polityce rozwoju miasta
krakowa.Planowanie- rekrutacjka i seleskcja pracownikow w firmach x-y-z.Socjologia prace
magisterskie.Ocena pracownikow i kontrola w zarzadzaniu zasobami ludzkim na przykladzie telekomunikacji
polskiej..Zakas tortur w prawie karnym - wspolczesne kierunki dyskusji.Wynagrodzenie jako instrument
motywowania na przykladzie zakladow podzespolow radiowych miflex s.a..Regulacje prawne dotyczace
bezpieczenstwa rynku farmaceutycznego w prawie polskim oraz w prawie europejskim..praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw turystyki biznesowej na rozwoj uslug hotelarskich na przykladzie hotelu pod roza w
..

..
krakowie.Praca magisterska zarzadzanie.Prace inzynierskie.Zarzadzanie procesami logistycznymi w ujeciu
miedzynarodowym.Zakaz konkurencji w prawie pracy.Wypadkowosc w gospodarstwach indywidualnych w
swietle uregulowan ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow.Aktywne i pasywne formy zwalczania
bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 2005-2008.Bojkot konsumencki - polacy na drodze do
konsumenckiej demokracji..Satysfakcja uslugobiorcow obowiazujacego ubezpieczenia komunikacyjnego z
uslug swiadczonych przez wybranych ubezpieczycieli.System zarzadzania jakoscia wg specyfikacji iso/ts
16949:2002 (na przykladzie finnveden polska s.a.).Wplyw reklam na podejmowanie decyzji
konsumenta..Pozycja kobiety w polskim prawie sadowym w xv-xvii wieku.Baza prac licencjackich.praca
licencjacka budzet gminy .Uslugi faktoringowe jako element dzialalnosci banku.Prawnopodatkowe aspekty
umowy leasingu..Rekrutacja i selekcja pracownikow na podstawie agencji pracy tymczasowej work.Warunki i
perspektywy rozwoju turystyki w gminie byczyna..Style przekazow reklamowych kierowane do mlodziezy (z
wykorzystaniem nowoczesnych nosnikow reklamy).Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny za zobowiazania
podatkowe podatnika na podstawie ordynacji podatkowej i ustawy o zobowiazaniach podatkowych.Promocja
gminy zabierzow poprzez sport.Finansowanie przedsiebiorstw innowacyjnych w ramach funduszy
unijnych.Rola oferty internetowej w strategii marketingowej banku..Rola gminy na rynku nieruchomosci na
przykladzie gminy zgierz.Rola banku ochrony srodowiska s.a. w kredytowaniu ochrony srodowiska.praca
licencjacka budzet gminy .Podatki i inne daniny w orzecznictwie trybunalu konstytucyjnego.System
motywacyjny w firmie.Analiza kompetencji kierownika liniowego..Kuklinski- antoni (1927- ). Red. - towards a
new creative and innovative europe .Praca magisterska tematy.Stosunki polityczne polski ze stanami
zjednoczonymi po 1989 r.praca licencjacka budzet gminy .Charakter prawny ustanowienia odrebnej
wlasnosci lokalu.Wplyw reklamy na ksztaltowanie sie poziomu sprzedazy.Korekty deklaracji podatkowych w
swietle przepisow ordynacji podatkowej.Atrakcyjnosc indywidualnych kont emerytalnych jako formy
zabezpieczenia spolecznego.Welsing- caroline. - hrmarketing : nowe spojrzenie na role hr-u w firmie
.Bezrobocie w ostrolece i powiecie ostroleckim w latach 2004-2006.Outplacement jako narzedzie
restrukturyzacji zatrudnienia oraz metoda minimalizacji negatywnych skutkow zwolnien.Samodzielnosc i
samowystarczalnosc finansowa gminy i miasta stawiszyn w latach 2004-2007.Motywowanie w zarzadzaniu
jednostkami organizacyjnymi panstwowej strazy pozarnej.Logistyczna obsluga klienta w przedsiebiorstwie
uslugowym aquamex.Przestepczosc zorganizowana w polsce .Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania
budownictwa mieszkanowego w polsce.Dozor elektroniczny w polsce.Pisanie prac kielce.Ochrona
miedzynarodowych infromacji niejawnych o charakterze wojskowym.Porownanie dozwolonego uzytku w
polskim prawie autorskim z doktryna fair use w prawie stanow zjednoczonych.Wynagrodzenie jako element
systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa pkp energetyka s.a..Koszty
wynagrodzen w rachunkowosci na przykladzie przedsiebiorstwa.Raj podatkowy jako instrument unikania
opodatkowania.Przestepstwa przeciwko mieniu z uzyciem przemocy.Leasing nieruchomosci komercyjnych w
polsce.Skutki przeksztalcenia spolki jawnej w spolke z ograniczona odpowiedzialnoscia.Zasada rownego
traktowania akcjonariuszy.Rola komunikacji wewnetrznej w zarzadzaniu organizacja wielokulturowa na
podstawie fiat auto poland w tychach.Strefa euro jako optymalny obszar walutowy. Wnioski dla
polski.Wydatki inwestycyjne wojewodztwa slaskiego i lodzkiego w 2005 roku.Analiza dystrybucji wyrobow
tytoniowych w firmie imperial tobacco polska s.a..Prywatyzacja i restrukturyzacja jako elementy
przeksztalcen w sektorze gornictwa wegla kamiennego oraz przedsiebiorstwie robot
gorniczych.Funkcjonowanie wybranych ubezpieczen w administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta
lodzi.Ocena funkcjonowania systemu motywowania pracownikow w wybranej firmy xxx.Wplyw zmiany
systemu czasu pracy na motywacje pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Rola banku w
wykorzystaniu srodkow unijnych na przykladzie banku spoldzielczego w plonsku.Dzialalnosc deweloperska na
rynku mieszkaniowym.Logistyka gospodarowania kapitalem ludzkim na przykladzie firmy ikea.Pisanie prac
licencjackich lublin.Doskonalenie systemu oceniania w urzedzie miasta i gminy w skawinie.Nowoczesne
zarzadzanie jakoscia w organizacji pozarzadowej. Dobre praktyki zarzadcze na przykladzie frdl mistia..Wplyw
reklam na podejmowane decyzje przez konsumentow na rynku dobr konsumpcyjnych.Rozwiazywanie umow
o prace za wypowiedzeniem.Skarga o wznowienie postepowania jako nadzwyczajny srodek
zaskarzenia.Typologia zakladow karnych w polsce.Obrona konieczna jako okolicznosc wylaczajaca
..

..
bezprawnosc czynu.Proces doskonalenia zawodowego nauczycieli..Zwalniajace przejecie dlugu.Praca
magisterska tematy.Finansowanie oswiaty przez gminy w polsce na przykladzie gminy czarnozyly.Heffnerkrystian (1951- ). Red. - osrodki lokalne w strefie oddzialywania wielkich miast = (local centers within the
sphere of i.Zazywanie narkotykow w wieku adolescencji na przykladzie szkol gimnazjalnych.Realizacja
swiadczen rodzinnych na przykladzie miejskiego osrodka pomocy rodzinie w ostrolece.Szkolenie i
doskonalenie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy ntp work serwis..Doskonalenie systemu oceniania w urzedzie miasta i gminy w skawinie.Wizerunek mezczyzny w
reklamie.Letkiewicz- arkadiusz - zarys dziejow polskiej policji = a historical outline of the polish police =
grundriss der gesc.Czynniki majace wplyw na satysfakcje klientow agencji ochrony osob i mienia.Wybrane
problemy zarzadzania strategicznego na przykladzie banku pko bp s.a..Analiza pracy zespolow roboczych przy
wykonywaniu glebokich wykopow i kilkukondygnacyjnych piwnic budynkow praca inzynierska
budownictwo.Szczegolne publicznoprawne formy ingerencji we wlasnosc prywatna nieruchomosci.Ocena
efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa pamapol s.a. w latach 2007 -2011.Sytuacja
administracyjnoprawna cudzoziemcow w polsce.Bezrobocie w powiecie wielunskim a pomoc z unii
europejskiej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwach gastronomicznym..Praca dyplomowa
wzor.Prace magisterskie rachunkowosc.Targi i wystawy jako element strategii promocji.Globalizacja
kulturowa a zachowania kobiet na rynku pracy .Pisanie prac kielce.Szablon pracy licencjackiej.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie rozwojem lokalnym gminy wiejskiej na przykladzie gminy
turawa..Analiza zdolnosci kredytowej podmiotow gospodarczych w banku pko bp.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy transportowej..Ocena ryzyka zawodowego z uwagi na stres
funkcjonariuszy ochrony i dzialu penitencjalnego.Prawo niejednolite terytorialnie a prawo prywatne
miedzynarodowe.Lutrzykowski- alfred. Red. - ustroj terytorialny panstwa a decentralizacja systemu wladzy
publicznej .Zarzadzanie jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu marszalkowskiego
wojewodztwa malopolskiego..Udzial strazy granicznej w zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej w
polsce.Programy lojalnosciowe w hotelarstwie- jako narzedzie marketingowe.Strategia produktu na
przykladzie firmy vistula group..System motywacyjny w policji na przykladzie komendy powiatowej policji w
radomsku.Sposoby realizacji ocen praownikow na podstawie okregowego zwiazku pilki noznej czestochowa i
dolnoslaskiego zwiazku pilki noznej wroclaw.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z winy
pracownika w ramach ustawy o samorzadzie gminnym..Specyfika spolki akcyjnej prowadzacej dzialalnosc
ubezpieczeniowa.Rozwoj i znaczenie instytucji arbitrazu miedzynarodowego jako pokojowej metody
rozstrzygania sporow..Sekurytyzacja jako nowy instrument finansowania dzialalnosci
gospodarczej.Skutecznosc systemu identyfikacji radiowej w procesach logistycznych.Seminarium v roku postepowanie administracyjne.Kreatywnosc- innowacja- interaktywnosc ( wspolczesne trendy w
reklamie).Organy w spolce z o.o. - zagadnienia prawno ustrojowe.Ograniczenie swobody umow w obrocie
konsumenckim na przykladzie umow o uslugi finansowe.Prawnoautorskie aspekty wspolczesnej
fotografii.Nieuczciwa reklama na tle prawa polskiego i europejskiego.Public relations a ksztaltowanie
wizerunku wspolczesnego menedzera.Prawo do swiadczen z ubezpieczenia wypadkowego.Charakterystyka
decyzji administracyjnej w swietle orzecznictwa sadowoadministracyjnego..Komunikacja z otoczeniem w
przedsiebiorstwie uslugowym na podstawie poczty polskiej.Efektywnosc pozaplacowych czynnikow
motywacyjnych w telekomunikacji polskiej s.a..Praca magisterska pedagogika wczesnoszkolna.Pomoc w
pisaniu pracy licencjackiej.Analiza i ocena rynku kontraktow terminowych futures na przykladzie gpw w
warszawie.Zarzadzanie marketingowe w przedsiebiorstwie produkcyjno-handlowym.Slater- robert - dekada
wal-marta : jak nastepcy przeksztalcili dziedzictwo sama waltona w najwieksza firme.Logistyka zaopatrzenia
w przedsiebiorstwie zpb.Regionalne zroznicowanie inwestycji mieszkaniowych w polsce w latach 20032008.Problemy funkcjonowania wspolnot mieszkaniowych na przykladzie lodzi..Wplyw kultury organizacji na
relacje pracownicze..Marketing szeptany i wirusowy jako forma komunikacji marki z
konsumentem.Dopuszczalnosc zawarcia umowy licencyjnej o korzystanie z utworu na nieznanym polu
eksploatacji w niemieckim prawie autorskim. Stan prawny przed i po wejsciu w zycie ustawy nowelizacyjnej z
26.10.2007 r..Wplyw polityki amortyzacyjnej przedsiebiorstwa na wynik finansowy..Zarzadzanie plynnoscia
finansowa na podstawie ekocem sp. Z o.o..Diagnoza systemu szkolen pracownikow w organizacji sektora
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bankowego (na przykladzie banku pko bp s.a.).Problem bezrobocia na przykladzie powiatu krapkowickiego w
latach 2005-2011.Pisanie prac naukowych.Podatek vat jako czynnik determinujacy krotkookresowe
zarzadzanie srodkami pienieznymi.Wplyw wypalenia zawodowego na poziom kompetencji
nauczycieli.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych firmy p.p.u. tomsoft
sp. Z o.o. W latach 2001 - 2004.Fundusze unijne jako zrodlo finansowania zadan publicznych w gminie.Centra
logistyczne- ich rozwoj i znaczenie dla kraju na podstawie wybranych przykladow..Ocena sytuacji majatkowej
i finansowej w teorii i praktyce.Logistyka w funkcjonowaniu jednostki samorzadu terytorialnego.Metody
badania efektywnosci reklamy zewnetrznej na przykladzie przedsiebiorstwa powiatu oleskiego.Prace
magisterskie.Reprezentacja spolki akcyjnej.Zasada czynnego udzialu strony w postepowaniu
podatkowym.Ekonomiczno-prawna analiza transakcji leasingowych.Kredyt preferencyjny na przykladzie
programu -- rodzina na swoim.Dostep obroncy podejrzanego do akt sprawy w postepowaniu majacym za
przedmiot stosowanie tymczasowego aresztowania na etapie postepowania przygotowawczego a zasada
rownosci broni- kontradyktoryjnosci oraz prawa do obrony - regulacja polska w kontekscie prawa i
orzecznictwa miedzynarodowego.praca licencjacka budzet gminy .Satysfakcja z pracy - fikcja czy
rzeczywistosc?.Standing finansowy przedsiebiorstwa jako istotny czynnik w procesach fuzji i przejec.Jaxa
debicka- anetta. - sprawne panstwo : wspolczesne koncepcje i instrumenty zarzadzania publicznego a
administracj.Raje podatkowe jako narzedzie prania brudnych pieniedzy.Pozycja prawna malego podatnika w
swietle ustawy o podatku od towarow i uslug..Przedsiebiorczosc w procesie restrukturyzacji
przedsiebiorstwa.Zastosowanie zarzadzania strategicznego na przykladzie urzedu gminy i miasta
drzewica.Funkcjonowanie podatku vat i jego wplyw na sytuacje finansowo-majatkowa na podstawie
przedsiebiorstwa branzy farmaceutycznej teva kutno s.a..Czarny- boguslaw. - pozytywizm a sady
wartosciujace w ekonomii .Liniowy podatek dochodowy od osob fizycznych i perspektywy jego
wprowadzenia w polsce.Pomoc w pisaniu prac.Uwarunkowania efektywnosci pozaplacowych narzedzi
motywowania pracownikow.Dzialalnosc dystrybucyjna w przedsiebiorstwie dzialajacym na rynku
miedzynarodowym na przykladzie firmy sokpol sp. Z o.o..Policja panstwowa w drugiel rzeczypospolitej.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Charakter gwarancyjny zasady nullum crimen sine
lege certa w polskim prawie karnym- a proces stanowienia i stosowania prawa.Fundusze inwestycyjne na
rynku kapitalowym w polskiej gospodarce.Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze zandarmerii
wojskowej.Monitorowanie rozwoju gmin wiejskich na przykladzie gminy charsznica i golcza.Elektroniczne
instrumenty platnicze w operacjach bankowych.Rola zarzadzania strategicznego w przedsiebiorstwie (na
przykladzie kompanii piwowarskiej s.a.).Sytuacja prawna urzadzen przesylowych.Logistyka
marketingowa.Pomiar wartosci marki w sektorze bankowym na przykladzie bre banku.Zarzadzanie
naleznosciami jako element procesu zarzadzania plynnoscia przedsiebiorstwa.Srodek karny przepadku w
polskim prawie karnym.Rola systemu informacji w rywalizacji rynkowej przedsiebiorstwa
produkcyjnego..Legitymacja procesowa jednostek samorzadu terytorialnego w postepowaniu
administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Wspoldzialanie policji ze spolecznoscia lokalna w zapobieganiu
przestepczoscia.Niepoczytalny sprawca kradziezy z wlamaniem.Stan wyzszej koniecznosci w administracji
publicznej..Dochody podatkowe gminy na przykladzie gminy powiatu przysuskiego.Procesy logistyczne na
przykladzie przedsiebiorswa dospel sp. Z o. O..Tematy prac magisterskich resocjalizacja.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw funduszy unijnych na rozwoj gminy dabrowa bialostocka.Reklama w kulturze. Kultura
w reklamie..Zakres ochrony praw i wolnosci czlowieka i obywatela w polskim systemie prawa.Pozyskiwanie i
redystrybucja srodkow gminnych (na przykladzie gminy krakow).Instytucja ubezwlasnowolnienia w swietle
obowiazujacych przepisow prawnych.Analiza porownawcza funkcjonowania rachunkow oszczednoscioworozliczeniowych dla klientow indywidualnych - polska- wielka brytania.Kolor w marketingu.Prace licencjackie
administracja.Pomiar skutecznosci i efektywnosci reklamy w internecie..Szlaki turystyczne w tatrzanskim
parku narodowym jako specyficzny produkt turystyczny..Marketing szeptany jako instrument promocji na
przykladzie nasza-klasa.pl.praca licencjacka budzet gminy .Struktura dochodow i wydatkow budzetow
lokalnych. Weryfikacja i analiza empiryczna na przykladzie gminy rzekun.Polityka unii europejskiej w sferze
edukacji - programy na rzecz mlodziezy.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze venture capital
alternatywnym zrodlem finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w krajach nordyckich na przykladzie
..

..
finlandii.praca licencjacka budzet gminy .Finansowe aspekty funkcjonowania szlachty sejmikowej w xviii
wieku na podstawie pamietnikow marcina matuszewicza.Parlamentaryzm brytyjski w xix i xx
wieku.Oplacalnosc procesu budowlanego w inwestycji deweloperskiej na przykladzie inwestycji
mieszkaniowej.Wspieranie dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na obszarach wiejskich przy
wykorzystaniu srodkow unijnych.Analiza ekonomiczna technologii medycznej i jej znaczenie w procesie
refundacji..Technologia wznoszenia budynkow monolitycznych praca inzynierska budownictwo.Obsluga
rynku nieruchomosci w polsce i wybranych krajach europy.Znaczenie wezla drogowo-kolejowego w kutnie
dla rozwoju regionu.Analiza rentownosci w sredniej wielkosci firmie handlowej na przykladzie firmy
ksiegarskiej xyz.Uprawnienia ojca w prawie polskim i miedzynarodowym.Gminne inwestycje ekologiczne a
dobrobyt spoleczny na przykladzie gminy krzepice..Instytucja malego swiadka koronego.Bezgotowkowe
formy rozliczen w podmiotach gospodarczych na podstawie banku spoldzielczego w skierniewicach.Fundusze
unijne dla malych i srednich przedsiebiorstw branzy turystycznej w polsce..Polityka monetarna nbp w
procesie integracji europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Analiza dochodow i wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
piatnica w latach 2004 - 2006.Wykorzystanie doswiadczen portugalskich przez male i srednie
przedsiebiorstwa tekstylno-odziezowe regionu lodzkiego.Znaczenie wizerunku marki firmy eris..Analiza
budzetu gminy kadzidlo w latach 2006-2010.Praca magisterska prawo.Zastosowanie technologii rfid w
procesach logistycznych przedsiebiorstw..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Projekt wyposazenia mostu betonowego jednoprzeslowego o rozpietosci przesla 18-00 m. Szerokosc
pomostu 2-00 + 7-00 + 2-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Powodztwo o ustalenie istnienia lub
nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jako srodek ochrony praw podmiotowych.Wypalenie zawodowe a
poziom satysfakcji z pracy wsrod konsultantow telekomunikacji polskiej s.a..Utrzymanie czystosci jako
zadanie gminy na przykladzie miasta dabrowa gornicza.Know-how status prawny i metody
pozyskiwania.Zbilansowana karta wynikow jako system pomiaru i doskonalenia kapitalu intelektualnego w
szpitalu.Pinder- john - unia europejska .Elektroniczna dystrybucja uslug bankowych w polsce na podstawie
bankow wirtualnych.Statut w systemie zrodel prawa..Konstrukcja podzegania i pomocnictwa w k.k z
11.vii.1932 r. Oraz w pracach komisji kodyfikacyjnej na tle kodeksow panstw zaborczych.Rachunkowosc
przedsiebiorstw na przykladzie spolki akcyjnej..Rekrutacja i selekcja pracownikow w wojewodzkiej
komendzie policji.Zarzadzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym miasta czestochowa w latach 20082010.Stres- wypalenie zawodowe i zaangazowanie w pracy nauczyciela.Procesy logistyczne a
przedsiebiorczosc na przykladzie stolzle czestochowa sp. Z o.o..Czynniki determinujace organizacje
procesowa w przedsiebiorstwie..Rodzaje- proces przyznawania i zasady przyznawania swiadczen rodzinnych
.Kontrowersje w ocenie samodzielnosci finansowej samorzadu terytorialnego w polsce..Rozwoj spolecznogospodarczy wojewodztwa pomorskiego w okresie od 2000 do 2005 roku..Formy rozliczen bankowych na
przykladzie banku zachodniego wbk..Strategia dystrybucji produktow na przykladzie firmy jtm.praca
licencjacka budzet gminy .Sukces rynkowy kultury fantastyczno - basniowej w polsce na przykladzie wladcy
pierscieni j.r.r. tolkiena..Prace magisterskie spis tresci.Zabojstwo w afekcie.Wplyw specjalnych stref
ekonomicznych na rozwoj regionu.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
mykanow.Zjawisko mobbingu w miejscu pracy na przykladzie przedsiebiorstwa mag-krak.Efektywnosc
zarzadzania muzeum zamkowym w pszczynie oraz muzeum zamoyskich w kozlowce..Status organizacji
pracodawcow.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty marketingu terytorialnego w zarzadzaniu
rozwojem gminy zabierzow.Outsourcing jako nowy sposob usprawnienia dzialalnosci i organizacji
firmy..Ocena efektywnosci szkolen typu mentor-mentee.Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w malych i
srednich przedsiebiorstwach przetworstwa tworzyw sztucznych jako przedmiot uslug konsultingu
technicznego..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych.zrodla i sposoby finansowania
gorskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego..Swoboda przeplywu osob i uslug oraz uznawanie
kwalifikacji w unii europejskiej na przykladzie pilotow wycieczek i przewodnikow turystycznych.Promocja
kultury polskiej na przykladzie zespolu piesni i tanca resovia saltans.Gestykulacja dloni oraz rak jako element
modyfikujacy przebieg wywiadu selekcyjnego..Praca magisterska.Mik- cezary. Red. - pytanie prejudycjalne w
orzecznictwie ets : funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w polsce : p.Swobodny przeplyw pracownikow
..
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w unii europejskiej na przykladzie polskich pracownikow we francji.Analiza wykorzystania srodkow unijnych
w wybranych gminach powiatu lublinieckiego.Status prawny spolki zaleznej w zgrupowaniu spolek.praca
licencjacka budzet gminy .Znaczenie fetyszu w procesie profilowania psychologicznego sprawcy
przestepstwa.Rola zarzadzania strategicznego w rozwoju przedsiebiorstwa firmy prograf noevision.Lipiecwarzecha- ludmila. - ustawa o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych : komentarz
.Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej w sektorze msp w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Stan odurzenia narkotykowego jako przyczyna przestepstwa.Jedrzejec- janina. - klasyfikacja- kryteria wyboru
i ewolucja rezimow walutowych w latach 1990-2004 .Plan marketingowy jako podstawa skutecznego
zarzadzania.Kryminologiczne i karne aspekty przeciwdzialania praniu pieniedzy..Specyfika marketingu uslug
pocztowych na przykladzie dzialan prowadzonych przez poczte polska s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Formy opodatkowania podmiotow gospodarczych w polskim systemie podatkowym.Projekt
zautomatyzowanego magazynu wysokiego skladowania na przykladzie magazynu m-logistics w
tychach.Prace magisterskie socjologia.Rola opakowania jako narzedzia strategii marketingowej oraz
elementu lancucha dostaw w aspekcie przewagi konkurencyjnej.Moralne i prawne aspekty macierzynstwa
zastepczego.Panstwowe i spoleczne organy nadzoru nad warunkami pracy w polsce i w wybranych krajach
unii europejskiej.Zagrozenia w procesach pracy w przemysle miesnym ze szczegolnym uwzglednieniem
zagrozen biologicznych na przykladzie zakladow miesnych jandar.Racjonalnosc decyzji na przykladzie analiz
ekonomiczno-finansowych spolki x.praca licencjacka budzet gminy .Ocena jakosci uslug na przykladzie
zakladow energetycznych wchodzacych w sklad spolki enion s.a..Wynagrodzenia i swiadczenia socjalne.Zakaz
dyskryminacji ze wzgledu na plec w zatrudnieniu..Wplyw makro- i mikroekonomicznych czynnikow na stope
bezrobocia w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Przekrycie siatkowe hali tenisowej. Praca inzynierska
budownictwo.Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji personelu.Aktywa i rezerwy z tytulu odroczonego
podatku dochodowego: wycena oraz ujmowanie informacji w sprawozdaniu finansowym.Ocena
efektywnosci inwestycji w fundusze inwestycyjne w kontekscie analizy portfelowej.An expert system
supporting warranty service management in a furnace installation company.Rola gminy na rynku
nieruchomosci na przykladzie gminy konopnica..Kryminologia.Doskonalenie procesu wytworczego przy
produkcji obuwia..Ambroziak- emilia. [aut. - vabanque 2006 : bankowosc elektroniczna a rozwoj bankow w
polsce : materialy konferencyjne.praca licencjacka budzet gminy .Poczatki normatywizacji praw
czlowieka.Analiza leksykalna terminologii transportowej.Ocena jakosci obslugi klientow pzu s.a..Znaczenie
public relations w kreowaniu wizerunku organizacji na przykladzie zwiazku ochotniczych strazy pozarnych
rzeczypospolitej polskiej.Analiza wykonania budzetu gminy dabrowa zielona w latach 2008-2010.Projekt
zagospodarowania placu budowy zespolu obiektow budowlanych praca inzynierska budownictwo.Pisanie
prac magisterskich ogloszenia.Wykorzystanie e-learningu w rozwijaniu wiedzy organizacji.Wplyw elementow
logistyki zwrotnej na koszty przedsiebiorstwa.Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjnosc w polsce analiza
przypadku.Trouwborst- arie. - precautionary rights and duties of states .Rynek pracy w polsce i wybranych
krajach unii europejskiej.Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy moszczenica w latach
2007-2010.Dostosowanie rachunku kosztow do potrzeb zarzadzania wspolczesnym
przedsiebiorstwem.Administracja praca licencjacka.Zarzadzanie elementami kultury organizacyjnej w
instytucjach publicznych wojewodztwa malopolskiego.praca licencjacka budzet gminy .Prawo
miedzynarodowe prywatne.Podporzadkowanie pracownicze w tradycyjnych stosunkach pracy.Geneza karty
praw podstawowych..Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia..Stawki podatkowe.Obnizenie
wieku obowiazku szkolnego – problem w zarzadzaniu szkola.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia
z winy pracownika..Bankowosc elektroniczna jako nowoczesna forma sprzedazy uslug
bankowych.Czlonkostwo polski we wspolnotach europejskich a zagadnienie ocen pracowniczych w strategii
zarzadzania firma..Rozwoj rynku venture capital w krajach unii europejskiej.Polityka budzetowa unii
europejskiej.Internet - jako nosnik nowoczesnej reklamy.praca licencjacka budzet gminy .Controlling jako
nowoczesne narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem.Proces inwestycyjno-budowlany na przykladzie
obiektu sportowego azs lodz.Kwalifikacja prawna i charakter spolki cichej na tle przepisow regulujacych
stosunek spolki cywilnej.Determinanty jakosci przy wytwarzaniu stalowych polproduktow dla
budownictwa..Ograniczenie wolnosci pracy nauczycieli akademickich.Problematyka opodatkowania
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podatkiem dochodowym od osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza na przykladzie firmy
mlynarex.Realizacja zasad marketingu personalnego w opinii pracowniow regionu
czestochowskiego.Wykorzystanie reklamy w promowaniu akcji spolecznych.Wplyw wybranych inwestycji na
ksztaltowanie rozwoju lokalnego gminy janow.Czynniki ksztaltujace jakosc uslug
transportowych.Restrukturyzacja zatrudnienia na przykladzie sp zoz - szpitala im. Dr j. Dietla w krynicy
zdroju.Amerykanska akcja zbrojna w iraku w kontekscie zakazu uzycia sily w stosunkach
miedzynarodowych.Marketing spoleczny jako plaszczyzna wspoldzialania administracji publicznej- biznesu i
organizacji pozarzadowych.Marketing terytorialny praca magisterska.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Finansowanie gminy wola krzysztoporska z wykorzystaniem funduszy
unijnych.Kisperska-moron- danuta. Red. - changing paradigm for inventory management in a supply chain
context .Charakter prawny nabywania i obejmowania akcji wlasnych w spolce.Skutecznosc systemow
wynagradzania na podstawie gorazdze cement s.a..Formy promocji firm sprzedazy bezposredniej na
przykladzie oriflame polska sp. Z o.o..Motywowanie pracownikow w urzedzie miasta i gminy
dzialoszyn.Wplyw reformy samorzadowej na zmiane poziomu dochodow jednostki samorzadu terytorialnego
na przykladzie konina i piotrkowa trybunalskiego - miast na prawach powiatu.Leasing jako forma
pozyskiwania kapitalu przedsiebiorstw w polsce w latach 2004-2007.praca licencjacka budzet gminy
.Problematyka zbiegu postepowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych z postepowaniem egzekucyjnym
w administracji.Zaskarzanie uchwal w procesie laczenia spolek kapitalowych.Przestepczosc nieletnich
przyczyny i profilaktyka.Ekonometryczne metody badania i prognozowania popytu na ubezpieczenia na
zycie..Rola kadry kierowniczej w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie firmy fota s.a..Zaleznosc
ksztaltowania sie kultur organizacyjnych od narodowych na przykladzie state street bank corporation.Teoria
panstwa i prawa.Organizacja transportu wewnetrznego w firmie produkcyjnej na przykladzie firmy x.Formy
ewidencji malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firm polontex- ewex- avimex.Outsourcing jako
metoda podnoszenia efektywnosci funkcjonowania organizacji.Strategie marketingowe a efektywnosc
funkcjonowania banku..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec mlodocianych.Analiza
porownawcza realizacji budzetu gminy pajeczno na przestrzeni kadencji 1998 - 2002 i 2002 - 2006.Bankowosc
internetowa jako zrodlo sprzedazy uslug bankowych.Niepelnosprawny pracownik w unii europejskiej na
przykladzie polski.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie rozwojem produktow w zakladzie
odziezowym bytom s.a..Propozycja nowej dyrektywy w sprawie praw konsumentow - tendencje i kierunki
zmian.Kryteria wyboru i oceny efektywnosci otwartych funduszy emerytalnych..Stres w organizacji - zrodla i
sposoby z zapobiegania (na podstawie badan w firmach uslugowych).Czynniki warunkujace przewage
konkurencyjna przedsiebiorstwa oraz jego strategia dzialania.Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje
ekonomiczna spolek gieldowych przemyslu farmaceutycznego w swietle badan
ekonometrycznych..Wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow.praca licencjacka budzet gminy .Chojeckajana. - kobieta w wiezieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistosc .Wplyw kosztow jakosci na wynik
finansowy firmy fideltronik.Budzet jednostek samorzadu terytorialnego - tworzenie- wykonywanie i kontrola
gospodarki budzetowej.Instytucje wspolrzadzace i wspoldecydujace w unii europejskiej.Ukierunkowane
formy zarzadzania personelem i analiza procesu kadrowego na przykladzie jednostek zarzadzajacych
drogami.Efekty inwestycyjne w strefach ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej..Rola funduszy strukturalnych unii europejskiej w finansowaniu innowacyjnosci malych i
srednich przedsiebiorstw.Wplyw funduszy unii europejskiej na rozwoj miasta radom..Podatek rolny i lesny
jako zrodlo dochodow gminy mykanow w latach 2006-2008.Certyfikacja na zgodnosc z normami iso i
akredytacja - podobienstwa i roznice na przykladzie szpitala.Prace licencjackie europeistyka.Rola metod
zabezpieczania przed ryzykiem kredytowym w dzialalnosci banku.Wplyw stylu kierowania na relacje
pracownicze na przykladzie urzedu gminy.Sytuacja kobiet na rynku pracy w swietle praktyk rekrutacyjnych
pracodawcow z regionu wielunskiego..Zarzadzanie marka w xxi wieku na przykladzie wybranych firm
motoryzacyjnych.Nauka i nauczanie prawa w ksiestwie warszawskim.Wplyw orzecznictwa trybunalu
konstytucyjnego oraz europejskiego trybunalu praw czlowieka na doprecyzowanie tresci prawa do
prywatnosci.Dzialania korygujace- zapobiegawcze i doskonalace w przedsiebiorstwie branzy motoryzacyjnej
na przykladzie cebi poland sp. Z o.o..Nowoczesne rozwiazania w transporcie wewnetrznym przedsiebiorstwa
..
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na przykladzie automatycznych suwnic szynowych.Efektywne zarzadzanie kultura jako czynnik rozwoju
regionalnego i lokalnego. Przyklad strategii rozwoju jury krakowsko-czestochowskiej.Analiza porownawcza
rynkow pracy w krajach unii europejskiej w perspektywie strategii lizbonskiej w latach 2004-2008.Bariery
rozwoju rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie miasta czestochowy.Praca
magisterska.Wykorzystywanie funduszy unii europejskiej w rozwoju gminy gluchow.Rozwoj doktryny
essential facilities we wspolnotowym prawie konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Wotum nieufnosci
i wotum zaufania na gruncie ustawy zasadniczej republiki federalnej niemiec z 23 maja 1949 r. Oraz
konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Rozwazania w kontekscie racjonalizacji systemu
parlamentarnego.Instytucja sedziego sledczego w modelu postepowania przygotowawczego- studium
prawnoporownawcze.Ochrona wolnosci sumienia i religii w polskim prawie karnym.Podatkowe
konsekwencje prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w formie spolki komandytowej.Wybrane zagadnienia
zwiazane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osob prawnych.Promocja kultury zydowskiej.
Dzialania marketingowe fundacji judaica - centrum kultury zydowskiej w krakowie..Analiza konstrukcji i
wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie powiatu wloszczowskiego w latach
2002 - 2004.Postepowanie administracyjne w systemie pieczy zastepczej.Wszczecie postepowania
podatkowego..praca licencjacka budzet gminy .Marketing nieruchomosci mieszkaniowych na rynku
pierwotnym na przykladzie wojewodztwa slaskiego..Efektywnosc narzedzi rekrutacji i selekcji pracownikow
na przykladzie badanej firmy.Marka jako narzedzie konkurowania na rynku prasowym na przykladzie gazety
wyborczej.Policja zagadnienia publiczno prawne.Logistyczna obsluga klientow na przykladzie banku bph s.
A..Analiza i ocena zarzadzania outsourcingiem na przykladzie przedsiebiorstwa statoil polska sp z o.o.
Departament olejow i srodkow smarnych.Bezrobocie w powiecie namyslowskim w latach 20062010.Reklamy kierowane do dzieci - analiza i ocena na przykladzie telewizji polskiej.Przetargowe tryby
udzielania zamowien publicznych na roboty budowlane – teoria i praktyka praca inzynierska
budownictwo.Zasady ustalania i rozliczania podatku od towarow i uslug w polsce w kontekscie regulacji
podatku vat w unii europejskiej.Sprawozdawczosc finansowa organizacji pozytku
publicznego.Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w latach 2002-2004..Powodztwo
prokuratora w polskim procesie cywilnym.Analiza systemu zarzadzania wg normy iso w przedsiebiorstwie
p.p.h.u. milewski.Istota i znaczenie jakosci w produkcyjnej dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
myszkowskiej fabryki naczyn emaliowanych swiatowit s.a..Wplyw przerwy miedzylekcyjnej na
funkcjonowanie szkoly.Temat pracy licencjackiej pedagogika.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci
marketingowej sredniego przedsiebiorstwa.Korporacja i alternatywy wobec niej w obliczu swiatowych
przemian spoleczno-gospodarczych xxi wieku.Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa rolnego.Tematy prace
licencjackie.Sprawy o ubezwlasnowolnienie w postepowaniu nieprocesowym na tle projektu ustawy o
zmianie kodeksu postepowania cywilnego..Prawo ochronne na znak towarowy i jego ustanie .Postawy i
kompetencje nauczycieli w edukacji miedzykulturowej..Preferencje motywacyjne pracownikow portu
lotniczego im. W. Reymonta w lodzi.Ksztaltowanie polityki produktu ubezpieczeniowego na przykladzie
towarzystwa ubezpieczen i reasekuracji warta s. A..Wykorzystanie nowoczesnych metod zarzadzania w
przedsiebiorstwie sredniej wielkosci (na przykladzie firmyremo-bud lodz).Wywlaszczenie nieruchomosci jako
realizacja celu publicznego.Rola samorzadu terytorialnego oraz organizacji pozarzadowych w zarzadzaniu
rozwojem regionalnym. Na przykladzie powiatu suskiego..Rola banku centralnego w gospodarce
narodowej.Oceny okresowe pracownikow w procesie motywowania (na przykladzie skok im. F.
Stefczyka)..Segmentacja rynku depozytowego w polityce banku..Wykorzystywanie seksualne maloletnich
ponizej lat 15 w polskim ustawodawstwie karnym.Logistyka dystrybucji w cementowni rudniki cemex polska
sp.zo.o..Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej.Wycena majatku firmy przeznaczonego do aportu na
przykladzie zakladu budowy drog drogpol w dzialoszynie.Wynagrodzenia jako jeden z czynnikow
motywacyjnych wobec mlodych pracownikow w branzy hi-tech na przykladzie firmy ericpol telecom sp.
Zo.o..praca licencjacka budzet gminy .Darmowe prace magisterskie.Wykorzystanie instrumentow marketingu
na rynku politycznym na przykladzie wyborow parlamentarnych 2007.Analiza kondycji finansowo ekonomicznej spolki ruch chorzow s.a. w latach 2008-2010.Jak pisac prace dyplomowa.Wynagrodzenie
pracownikow oswiatowych na przykladzie szkol podleglych samorzadowej administracji placowek
..

..
oswiatowych (sapo) w piatku.Rachunkowosc instrumentow finansowych w przedsiebiorstwie w swietle
msr/mssf.Prace licencjackie turystyka.Ocena kondycji finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy janow w latach 2005-2009.Struktura przestepczosci gospodarczej w polsce po 1990
r..Misja spoleczna w dzialalnosci wspolczesnych bankow spoldzielczych..Wykorzystanie internetu w
dzialaniach marketingowych firmy p.p.h.u. wiktor zajkiewicz.Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow
w warunkach przed i po akcesyjnych - studium przypadku.Postepowanie w sprawach o odebranie osoby
podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka.Praca licencjacka z rachunkowosci.Ugoda w
prawie administracyjnym materialnym.Ulgi i odliczenia a podatek dochodowy od osob fizycznych
opodatkowanych na zasadach ogolnych wedlug skali podatkowej w latach 2001 - 2004.Analiza efektywnosci
funkcjonowania polskiego towarzystwa ubezpieczen s.a. w latach 2000-2005.Profil kompetencji trenera na
przykladzie firmy doradczo-szkoleniowej mindlab.Amortyzacja srodkow trwalych jako element strategii
ksztaltowania wyniku finansowego w przedsiebiorstwie gospodarki komunalnej sp. Z o.o. W radomsku w
latach 2007-2010..Przeciwdzialanie unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu jurysdykcji karajow o
zlagodzonym rezimie podatkowym.Rekrutacja i selekcja jako przeslanki racjonalnosci gospodarowania
potencjalem ludzkim.Analiza ryzyka kredytowego podmiotow gospodarczych banku pekao s. A..Zabojstwo w
polskim prawie karnym ze szczegolnym uwzglednieniem kwalifikowanych typow zabojstw..Ocena
dzialalnosci banku polbank efg w zakresie kredytow konsumpcyjnych.Rynek pasz dla bydla na przykladzie
mieszanek uzupelniajacych spolki dolfos.Narzedzia wykorzystywane przez lean manufacturing na przykladzie
firmy abb sp. Z o.o..Ocena sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan
finansowych firmy p.h.p. kam sp. Z o.o. W latach 2001 - 2004.Tematy prac licencjackich.Style kierowania jako
element ksztaltowania motywacji pracownikow na przykladzie klubu osiedlowego przewoz..Strategie
rozwojowe podejmowane przez firmy sektora farmaceutycznego.Grywalizacja a skutecznosc komunikacji
rynkowej w odniesieniu do generacji „y”.Podolec- barbara. - aktywnosc ekonomiczna a sytuacja materialna
gospodarstw domowych .praca licencjacka budzet gminy .Analiza wydatkow budzetowych gminy i ich wplyw
na poprawe jakosci zycia mieszkancow - na przykladzie gminy biala podlaska.Wspoldzialanie przedsiebiorstw
w lancuchu dostaw.Lotnisko w balicach jako czynnik rozwoju gospodarczego miasta krakowa i
malopolski.Obecnosc kultury greckiej w polsce..Gmina jako podstawowa jednostka samorzadu
terytorialnego.Status prawny gminy uzdrowiskowej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Podstawy bezpieczenstwa rp.Ocena pomocy spolecznej w polsce na przykladzie dps w
proszkowie..Finansowanie inwestycji w przedsiebiorstwie kapitalowym na przykladzie suwary s.a.praca
licencjacka budzet gminy .Prawa dziecka w perspektywie spolecznej.Marki wlasne hipermarketow - analiza i
ocena na przykladzie auchan.praca licencjacka budzet gminy .Obsluga klienta na przykladzie dzialu logistyki
firmy oman sp. Z o. O..Merchandising sklepow detalicznych na przykladzie rynku kosmetycznego w
polsce.Administracja w autonomii galicyjskiej.Rekrutacja i dobor kadr oraz rozwoj zawodowy jako czynniki
tworzenia sukcesu firmy na przykladzie firmy valeo autosystemy.Odroczony podatek dochodowy w
wybranych spolkach gieldowych w polsce.Dostosowywanie polskich regulacji prawnych dotyczacych podatku
vat do wymogow unii europejskiej.Proby odgraniczenia swobody dzialalnosci gospodarczej od swobodnego
przeplywu kapitalu w zakresie czynnosci na spolkach kapitalowych.Pisanie prac szczecin.Spoleczno-prawne
aspekty problemu narkomanii w polsce.Opracowanie diagnozy ergonomicznej dla sredniej wielkosci
przedsiebiorstwa wlokienniczego..Operacje arbitrazowe na rynku finansowym..Umowy licencyjne w prawie
autorskim.Zarzadzanie logistyczne w sferze zaopatrzenia jako koncepcja ksztaltowania konkurencyjnosci
przeedsiebiorstw..Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw z funduszy unijnych- na podstawie firmy
panta plast sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Mobilny dostep do internetu jako sposob zarzadzania
nowoczesna firma.Stabilnosc fiskalna gospodarki - koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza
na przykladzie panstw grupy wyszehradzkiej w latach 1995-2009.Finansowanie inwestycji w rachunkowosci
jednostki samorzadu terytorialnego.Analiza elementow marketingu mix na przykladzie firmy uslugowej
rodzinka cafe.Prawo unii europejskiej.Systemy wynagrodzen w zarzadzaniu personelem.Urlop
wypoczynkowy..Praca magisterska przyklady.Rola innowacyjnosci w przedsiebiorczosci na przykladzie grupy
lotos s.a..Formy organizacyjne handlu detalicznego na podstawie dzialalnosci domu towarowego dobr
luksusowych selfridges & co. W wielkiej brytanii.praca licencjacka budzet gminy .Roszczenia z tytulu
..

..
rozwiazania umownego stosunku pracy przez pracodawce..Reprezentacja spolki komandytowej - zagadnienia
formalno-prawne na tle obowiazujacych regulacji ustrojowych.Oferta kredytowa dla osob fizycznych na
przykladzie aig banku..Szkolenia jako motywujacy aspekt zarzadzania personelem.Wplyw funduszy
strukturalnych na rozwoj wojewodztwa podkarpackiego.Wplyw kultury organizacyjnej na przedsiebiorstwo
zlota kaczka.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki gieldowej bioton s.a..Zarzadzanie
gminnymi zasobami nieruchomosci na przykladzie gminy lewin brzeski.Technologia produkcji galanterii
betonowej praca inzynierska budownictwo.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie pgk sp. Z o.o.
w radomsku..Ocena marketingowej dzialalnosci banku x.Wybrane metody tworzenia i zarzadzania stronami
internetowymi na przykladzie systemu obslugi dostawcow.Efektywnosc rekrutacji wewnetrznej na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Prace licencjackie tanio.Wykorzystanie rachunku kosztow w zarzadzaniu
spoldzielnia mieszkaniowa na przykladzie sm im. J. Slowackiego.Prawne instytucje przeciwdzialajace korupcji
w administracji publicznej..Analiza gospodarki w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kruszyna.Pozycjonowanie biur podrozy w wodzislawiu slaskim.Przedsiebiorstwo w procesie
umiedzynarodowiania - wejscie na rynek zagraniczny..Uslugi w zakresie ubezpieczen spolecznych i ich
realizacja w zakladzie ubezpieczen spolecznych (na przykladzie oddzialu w tomaszowie
mazowieckim).Harmonizacja procedur azylowych na tle wspolnej polityki azylowej unii europejskiej w
porownaniu ze standardami postepowania uchodzczego w prawie polskim.Wybrane zrodla finansowania
dzialalnosci przedsiebiorstwa x.Znaczenie podatkow lokalnych w ogolnych dochodach gminy na przykladzie
gminy pawonkow.Leasing w regulacji prawa bilansowego i podatkowego.Status obroncy w procesie
karnym.Przykladowa praca magisterska.Ocena kondycji finansowej instytucji bankowej na podstawie ing
banku slaskiego.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy w zakladach gastronomicznych.Role i zadania
kierownika w organizacji sportowej na przykladzie automobilklubow.Mapy percepcji - tworzenie i ocena na
przykladzie konkretnej grupy respondentow.Rola metody caf 2006 w usprawnianiu zarzadzania administracja
publiczna.Korycka-zirk- milena. - teorie zasad prawa a zasada proporcjonalnosci .Fundusze strukturalne jako
instrumenty finansowania rozwoju regionalnego na przykladzie gminy nysa..Prawo do prywatnosci osob
powszechnie znanych a wolnosc prasy.Zarzadzanie tworzeniem sieci spolecznosciowych w spoleczenstwie
obywatelskim na przykladzie hiszpanskiego miasta oviedo.Przywodztwo jako element zarzadzania i
kreowania motywacji wewnetrznej u pracownikow firmy x.Badanie stresu organizacyjnego za pomoca
kwestionariusza occupational stress indicator na przykladzie dwoch bibliotek.Praca magisterska zarzadzanie
zasobami ludzkimi.Pojecie prawne wypadku przy pracy.Placowe i pozaplacowe motywowanie pracownikow
na przykladzie kredyt banku.Ubezpieczenia komunikacyjne na przykladzie dzialalnosci towarzystw
ubezpieczeniowych.Marketing uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego w bielsku-bialej.praca
licencjacka budzet gminy .Przesluchanie maloletniej ofiary przestepstwa w polsce i wybranych krajach
europejskich.Mozliwosci finansowania inwestycji w gminie rudniki w latach 2007-2010..Obsluga klienta w
lancuchu logistycznym na przykladzie wybranej firmy.Komunikowanie sie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
(na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w firmie get consulting sp. Z o.o. W
opolu)..Finansowe determinanty rozwoju gminy. Studium przypadku gminy buczek..Zarzadzanie procesem
zaopatrzenia w przedsiebiorstwie.Analiza cyklu koniunkturalnego w polsce..Wykorzystanie instrumentow
marketingu - mix na podstawie przedsiebiorstwa b/s/h sprzet gospodarstwa domowego sp. Z o.o..Analiza
bezrobocia i kierunki jego zwalczania przy wykorzystaniu pomocowych srodkow unijnych a rozwoj
regionalnego i lokalnego rynku pracy na przykladzie wojewodztwa lodzkiego i powiatu leczyckiego..Zus w
systemie alokacji swiadczen spolecznych.Prace licencjackie i magisterskie.Pojecie samowoli budowlanej i jej
uzdrowienie w polskim prawie administracyjnym.Wybrane metody tworzenia i zarzadzania stronami
internetowymi na przykladzie systemu obslugi dostawcow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Wydatki samorzadow terytorialnych i ich ksztaltowanie sie w latach 2007 - 2009 na
przykladzie gminy krzyzanowice- ze szczegolnym uwzglednieniem finansowania przez gmine wiejska zadan
oswiatowych..Odrebna wlasnosc lokalu - powstanie i wygasniecie prawa- przedmiot wlasnosci i jego
zmiany..praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w latach 2004-2007 na
przykladzie eco s.a. w opolu..Lewkowicz- agata. Red. - bezpieczenstwo spolecznosci lokalnej .Analiza
finansowa ing bank slaski spolka akcyjna w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Inwestycje
..
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rzeczowe i ich efektywnosc.Organy polskiego panstwa podziemnego w okresie powstania
styczniowego.Lipka- anna. - inwestycje w kapital ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury
.Kania- maria helena - the economic and cultural conditions and consequences of direct german investments
in poland .Wplyw jakosci produktow na relacje z klientami i konkurencyjnosc zakladu uslugowoprodukcyjnego emiter..Problematyka obrotu wierzytelnosciami na tle podatkow dochodowych.Analiza
konkurencyjnosci firmy rodzinnej (na przykladzie z.h.u.p. arex sp. Jawna na belchatowskim rynku paliw i gazu
lpg).Zandarmeria wojskowa jako formacja policyjna.Buzz marketing w segmencie dobr luksusowych.praca
licencjacka budzet gminy .Swiadek anonimowy w polskim postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy na przykladzie gminy kobiele wielkie.Ochrona
integralnosci majatku spolki kapitalowej.Polski model dwuinstancyjnego postepowania
sadowowadministracyjnego w praktyce.Doskonalenie systemu zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
urzedu gminy przyrow..Telepraca - nowe wyzwanie dla managera zarzadzajacego zasobami
ludzkimi.Muzeum nie tylko dla muzealnikow. O roli muzeow i marketingu w muzeach na przykladzie nocy
muzeow- dnia otwartych drzwi muzeow krakowskich i muzeobrania..Systemy zapewnienia jakosci na
przykladzie zakladu konstrukcji spawanych bumar labedy w gliwicach.Projekt przepustu drogowego dla
zwierzat hodowlanych praca inzynierska budownictwo.Ewidencja rozrachunkow z pracownikami z tytulu
wynagrodzen w firmie totalizator sportowy sp. Z o.o..Prognozowanie powodzenia zawodowego w
przedsiebiorczosci - interkulturowe studium porownawcze.Uwarunkowanie i kierunki rozwoju turystyki
zdrowotnej w wojewodztwie opolskim..Karasinska- wanda. - samochod a podatki 2008 .praca licencjacka
budzet gminy .Srodki trwale- jako zasoby majatkowe jednostki w swietle prawa bilansowego i podatkowego
na przykladzie joker-herby f.h.u.p. sp. Z o.o. W latach 2008-2010..praca licencjacka budzet gminy .Ocena
dochodow i wydatkow gminy skomlin w latach 2006-2010..praca licencjacka budzet gminy .Gospodarka
komunalna w rachunkowosci gminy nowa brzeznica ..praca licencjacka budzet gminy .Podwyzszenie kapitalu
zakladowego spolki akcyjnej w granicach kapitalu docelowego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy pn-en iso 9001:2001 na przykladzie firmy ferro s.a..Znaczenie
kultury organizacji w funkcjonowaniu urzedu gminy.Spoleczne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji w
polsce.Marketing uslug na warszawskim rynku klubow rekreacji ruchowej..praca licencjacka budzet gminy
.Tanie pisanie prac.Dzialalnosc inwestycyjna gminy i zewnetrzne zrodla jej finansowania na przykladzie gminy
kalwaria zebrzydowska.Projekt sali gimnastycznej przy gimnazium praca inzynierska
budownictwo.Wypalenie zawodowe nauczycieli na przykladzie szkoly ponadgimnazjalnej..Wizerunek marki
na przykladzie szkoly jezykowej mobile english.Nieprawidlowosci w funkcjonowaniu sfery budzetowej w
polsce na przykladzie gospodarstw pomocniczych.Analiza satysfakcji oraz lojalnosci klientow banku na
podstawie pko bp s.a. w rawie mazowieckiej.Wybrane aspekty decentralizacji uniwersytetu lodzkiego na
przykladzie wydzialu zarzadzania.Motywowanie pracownikow w firmie na przykladzie nordfolien polska sp. Z
o.o w zdzieszowicach.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Kierowanie zespolem reagowania kryzysowego na podstawie gminy opatow.Kara pozbawienia
wolnosci w teorii i praktyce w polsce- ze szczegolnym uwzglednieniem jej poprawczej
funkcji.Sprawozdawczosc finansowa przedsiebiorstwa podstawa monitoringu jego plynnosci finansowej na
przykladzie jti polska sp. Z o.o..Zarzadzanie jakoscia i produkcja krazkow aluminiowych na przykladzie
systemu produkcyjnego huty bedzin s.a.Windykacja pomocy panstwa dla przedsiebiorstw w prawie unijnym i
polskim.Magisterska praca.Pisanie prac magisterskich cennik.Warunki funkcjonowania malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce po wejsciu do unii europejskiej.Pisanie prac magisterskich szczecin.Seminarium v
roku - prawo administracyjne.praca licencjacka budzet gminy .Powszechna ochrona trwalosci stosunku pracy
w przypadku zwolnien grupowych.Status prawny posla i senatora w swietle konstytucji rzeczypospolitej
polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.Kapital intelektualny jako element raportu biznesowego
przedsiebiorstwa.Dabrowa- slawomir. Red. - porzadek prawno-spoleczny a problemy wspolczesnego swiata
.Marketing i etyka na rynku farmaceutycznym w polsce.Wplyw systemu zarzadzania jakoscia na relacje z
klientami.Sobanski- remigiusz - metodologia prawa kanonicznego .Rozwoj spoleczno-gospodarczy
wojewodztwa warminsko-mazurskiego w okresie.Wplyw kontekstu ekspozycji reklamy na jej
skutecznosc.Charakterystyka systemu szkolen i ocena wybranych szkolen w carrefour polska sp. Z o.o..Rola
..

..
sprawozdawczosci finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem wyrobow cukierniczych --odra s.a. brzeg w
latach 2003-2007..Zarzadzanie organizacja podczas zmiany na przykladzie banku..Bankowosc elektronicznajako innowacyjna forma swiadczenia uslug na przykladzie banku zachodniego wbk s.a..Motywowanie
pracownikow jako warunek funkcjonowania firmy.Pisanie prac cennik.Pisanie prac mgr.Wplyw metodyki
pracy nauczycieli akademickich na motywacje studentow wybranych kierunkow studiow
dziennych.Seminarium ii st. - prawo cywilne- prawo rolne- gospodarka nieruchomosciami.Praca licencjacka o
policji.praca licencjacka budzet gminy .Maloletni swiadek w procesie karnym.Budzet miasta i gminy lazy w
latach 2001-2003.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na podstawie spoldzielni mieszkaniowej w
blachowni.Rola i determinanty efektywnosci pracy zespolowej w systemie ocen pracownikow.praca
licencjacka budzet gminy .Przestepstwo szpiegostwa w polskim prawie karnym xx wieku.Organizacyjne
aspekty funkcjonowania logistyki w przedsiebiorstwie - wybrane sfery.Administracja praca
licencjacka.Zarzadzanie logistyczne w funkcjonowaniu banku (na przykladzie ing banku slaskiego
s.a.).Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a..Marketing
bezposredni w kreowaniu lojalnosci nabywcow.Credit scoring jako podstawowa- zobiektywizowana metoda
oceny zdolnosci kredytowej (na przykladzie banku pko b.p.s.a.).Prace dyplomowe architektura.praca
licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie okresowych ocen pracowniczych w sadzie rejonowym w
czestochowie..Zwalczanie bezrobocia w powiecie bochenskim.Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.Status
prawny spolki komandytowej i jej wspolnikow na tle obowiazujacych regulacji prawnych.praca licencjacka
budzet gminy .Metodyka planowania strategicznego rozwoju firmy na przykladzie dostawcy profili
pcv..Mobbing w organizacjach.Metody rekrutacji personelu w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza sytuacji finansowej firmy okna rabien sp. Z o. O..Skarga o
stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia - charakterystyka instytucji..Rola menedzera
we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Porownawcza analiza finansowa spolek weglowych na przykladzie
jastrzebskiej spolki weglowej s.a. i lubelskiego wegla „bogdanka s.a..Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego jako podstawowy instrument gospodarki przestrzennej..Analiza porownawcza stron www
wybranych teatrow w polsce.Ustroj sadow administracyjnych w polsce.Normy jakosci w przemysle
drobiarskim.Ocena dzialalnosci finansowo-inwestycyjnej placowek oswiatowych jako jednostek
budzetowych na przykladzie gmin: starcza i kamienica polska.Demotywujacy wplyw stresu na pracownikow
na przykladzie poczty polskiej.Rola systemow finansowo - ksiegowych w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Sytuacja kobiet na rynku pracy. Rozne formy dyskryminacji.Ocena przedsiewziec
informatycznych na podstawie implementacji informatycznego systemu kadrowo - placowego na przykladzie
huty stali czestochowa spolka z o.o..System rzadow izraela.Nowoczesne strategie zarzadzania firm na
przykladzie przedsiebiorstwa wielobranzowego promag sp. Z o.o. Zaklad gorniczy podlesna w
zelislawicach.praca licencjacka budzet gminy .Rola systemu materialnego motywowania pracownikow (na
przykladzie zus-oddzial w lodzi).Identyfikacja kultury organizacyjnej w hanbury manor hotel & country
club.Wplyw rytualow organizacyjnych na funkcjonowanie przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki elzat z o.o.
W tarnowie).Ochrona wierzycieli spolki europejskiej..Zasady prawno - organizacyjne wprowadzenia stanu
wojennego w polsce.Marketing na obcasach. W jaki sposob komunikowac do kobiet..Uczestnicy
postepowania nieprocesowego.praca licencjacka budzet gminy .Welsing- caroline. - hrmarketing : nowe
spojrzenie na role hr-u w firmie .Reklamy telewizyjne towarzyszace programom sportowym.Zlece napisanie
pracy magisterskiej.Wplyw kryzysu gospodarczego na sposoby wzmacniania motywacji pracownikow sektora
bankowego w polsce na przykladzie wybranego banku.Rewitalizacja obiektow poprzemyslowych na cele
kultury na gornym slasku.Strategia rozwoju firmy rodzinnej (na przykladzie firmy abc-bud strumiansp.j.).System zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy walcowni blach grubych jako jeden z elementow
skladowych zintegrowanego systemu zarzadzania..Wspolpraca nauki i biznesu w polsce - studium przypadku
cittru na uniwersytecie jagiellonskim w krakowie.Koncepcje zarzadzania strategicznego na przykladzie
energa-operator s.a. oddzial w kaliszu.Pisanie prac magisterskich wroclaw.Analiza wizerunkow
internetowych wybranych polskich spolek gielodwych.praca licencjacka budzet gminy .Subsydia z
perspektywy unii europejskiej i stanow zjednoczonych w swietle glownych sporow handlowych.Ekoinnowacje jako czynnik warunkujacy zwiekszanie efektywnosci zarzadzania procesami logistycznymi w
..

..
przedsiebiorstwie.Gorski- marek (1951- ). Red. - prawo ochrony srodowiska .Mozliwosci finansowania
inwestycji w gminie rudniki w latach 2007-2010..praca licencjacka budzet gminy .Sankcje za naruszenie
zasady rownego traktowania w zatrudnieniu.Dzialalnosc konsularna na rzecz obywateli polskich
zatrzymanych lub przebywajacych w aresztach.praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesne koncepcje
motywacji pracownika na przykladzie firmy amrest..praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa spolki
z ograniczona odpowiedzialnoscia- z ilustracja na przykladzie.Rola gospodarki przestrzennej w rozwoju
spoleczno - gospodarczym miasta krotoszyn..Handel kobietami - wspolczesne niewolnictwo-czyli
prostytucja.Mezglewski- artur (1960- ). Red. - standardy bezstronnosci swiatopogladowej wladz publicznych
.Gospodarowanie srodkami trwalymi na przykladzie palarni kawy galaxia sp. Z o.o..praca licencjacka budzet
gminy .Firma kurierska w lancuchu dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa tnt express wordwide
poland.Rola promocji w rozwoju regionu turystycznego na przykladzie powiatu zawiercianskiego.Oznaczenie
zaleznosci funkcyjnej miedzy wodoszczelnoscia betonu oznaczona dwiema metodami doswiadczalnymi.
Praca inzynierska budownictwo.Dostosowanie polskiego prawa bankowego do norm ue.Technologie
informatyczne wspierajace efektywnosc funkcjonowania firm transportu drogowego.Wizerunek prasowy
finalandii i finow w swietle publikacji polityki- wprost- newsweeka w latach 1995-2007.Przestepstwo
zgwalcenia w swietle art. 197 k.k..Papiery dluzne w zarzadzaniu kapitalem obcym w przedsiebiorstwie.Jakosc
stron internetowych a sukces promocyjny biur turystycznych.Standardy przeciwdzialania procederowi prania
pieniedzy z perspektywy miedzynarodowej.Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych systemow
budownictwa jednorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Komunikacja marketingowa w budowaniu
sukcesu firmy.Bezrobocie praca magisterska.Ksztaltowanie sie bezrobocia w miescie dzialoszyn i prob jego
przezwyciezenia.Zarzadzanie procesem produkcyjnym na podstawie przedsiebiorstwa zajmujacego sie
produkcja drzwi zewnetrznych.Powstanie i stan obecny rynkowego modelu finansowania kultury.praca
licencjacka budzet gminy .Politologia praca licencjacka.Rozwoj ochrony praw podstawowych w unii
europejskiej w kontekscie przystapienia ue do europejskiej konwencji praw czlowieka.Promocja krakowa na
hiszpanskim rynku turystycznym..Czynniki sukcesu relacji outsourcingowych na podstawie branzy it&t.Sluzba
wiezienna – wybrane zagadnienia .Mediacja w postepowaniu z nieletnimi.Archeologia sadowa (na
przykladzie mogil pojedynczych).Promocja firmy w internecie na przykladzie firmy
bertelsmann.Zintegrowany system zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie przemyslu mleczarskiego na
przykladzie sm mlekovita.Polska szkola jako organizacja uczaca sie na przykladzie wybranych gimnazjow
wojewodztwa malopolskiego..Pisanie prac magisterskich bialystok.Gotowe prace magisterskie.Wplyw
zarzadzania majatkiem obrotowym przedsiebiorstwa na jego plynnosc..Ksztaltowanie kultury organizacji w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi..Przeciwdzialanie mobbingowi.Czarnecki- pawel - odpowiedzialnosc
pracodawcy a rozwoj struktur holdingowych .Rozwoj bankowosci internetowej w polsce..Metody
doskonalenia jakosci na przykladzie przedsiebiorstwa turystycznego orbis travel.Bancassurance jako nowy
produkt bankowy.Prace magisterskie pielegniarstwo.Hareza- adam. - wspolpraca dla rozwoju regionu
pomiedzy jednostkami samorzadu terytorialnego a przedsiebior.Seminarium ii st. - historia doktryn
politycznych i prawnych.Gry internetowe jako sposob na zycie mlodych konsumentow.Innowacyjnosc
przedsiebiorstw w ujeciu podmiotowym- procesowym i organizacyjnym..Bhp praca dyplomowa.Wolnosc
tworczosci artystycznej.Wplyw infrastruktury transportowej dla funkcjonowania obiektu port
lodz.Odpowiedzialnosc za produkt niebezpieczny w swietle przepisow k.c..Joint venture jako forma
wspolpracy miedzynarodowej.Ochrona konsumenta w prawie turystycznym.Skutecznosc programow
ochrony srodowiska na przykladzie gminy trzebinia.Odpowiedzialnosc urzednikow za przewleklosc
postepowania. Aspekty administracyjnoprawne.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Uprawnienia kontrolne generalnego inspektora ochrony danych osobowych.Procesy innowacyjne w
przedsiebiorstwie produkcyjnym pakorex..Tozsamosc i kultura na gornym slasku - tradycja i
terazniejszosc..Jubileusz 50-lecia piwnicy pod baranami. Historia- artysci- zarzadzanie..Szkolenie jako
element wprowadzenia do pracy agentow ubezpieczeniowych.Poglady i dzialalnosc masonerii w
polsce.Analiza ewidencji i efektywnosci funkcjonowania podatku od towarow i uslug na przykladzie urzedu
skarbowego x.Sobczak- eugeniusz. - wykorzystanie funduszy unijnych a spojnosc spoleczno-ekonomiczna w
rozwoju regionow .System zapewniania jakosci w przemysle spozywczym.Granice dozwolonej ingerencji w
..
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dobra osobiste obywateli na przykladzie ochrony czci- prywatnosci i wizerunku.K o n o s a m e n t.Krajowe
regulacje monopolistyczne w swietle uregulowan prawnych unii europejskiej na przykladzie monopoli
alkoholowych w szwecji i finlandii.Pozamaterialne sposoby motywowania pracownikow na przykladzie firmy
coffee street.Karnoprawna ochrona i odpowiedzialnosc pracownika ochrony .Przebieg postepowania
kasacyjnego.Harmonizacja polityki podatkowej unii europejskiej - stan obecny i perspektywy..Proces
motywowania w koncernie naftowym- ocena skutecznosci.Stres organizacyjny a wielkosc
przedsiebiorstwa.Rola nato w utrzymaniu bezpieczenstwa miedzynarodowego wspolczesnego swiata
.Niedozwolona reklama na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy prawo
farmaceutyczne.Karty platnicze w polsce - wybrane zagadnienia.Strategia promocji gminy czerniewice.Istota
i przeslanki stosowania warunkowego umorzenia postepowania karnego.Godlo promocyjne teraz polska w
tworzeniu przewagi konkurencyjnej na przykladzie firmy sphinks s.a..Kierowanie ludzmi w organizacjach nonprofit na przykladzie stowarzyszenia milosnikow erpegow i fantastyki.Kontrowersje wokol zagadnienia
aborcji w prawie polskim i zagranicznym.Satysfakcja klientow sklepu ze sprzetem jezdzieckim
equitom.Analiza finansowo-ekonomiczna jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie wybranej
gminy.Obligacje komunalne zrodlem finansowania inwestycji samorzadu terytorialnego.Nowe mozliwosci i
formy reklamowania produktow za posrednictwem internetu..Analiza i ocena zagrozen zdrowia i zycia w
przemysle drukarskim na przykladzie wybranej drukarni..Akcja jako instrument finansowy notowany na
gieldzie papierow wartosciowych.Pracy licencjackiej.Ocena wykorzystania mediow spolecznosciowych w
marketingu zakladow gastronomicznych na przykladzie wybranych lokali krakowskich.Wiarygodnosc
sprawozdan finansowych rozpatrywana w kontekscie zmian na rynkach globalnych..Analiza porownawcza
kosztow pracy w polsce na tle unii europejskiej.Poziom leku a postawy ukryte kierownikow wobec sytuacji
sprzedazy.Polityka wobez malych i srednich przedsiebiorstw w unii europejskiej i jej znaczenie dla polskich
przedsiebiorstw.Miedzynarodowe regulacje rachunkowosci w znowelizowanej ustawie o rachunkowosci a
ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa.Ocena poziomu kosztow pracy w polsce..Rola onz w utrzymaniu
pokoju na swiecie.Uslugi elektroniczne w alokacji produktow bankowych.Analiza dochodow i wydatkow
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kluczbork w latach 2007-2011.Fundusze
strukturalne w finansowaniu przedsiebiorstw sektora msp..Dzialalnosc innowacyjna samorzadow wspierana
srodkami z funduszow unii europejskiej na przykladzie gminy dzialoszyn..Leasing jako forma finansowania
dzialalnosci przedsiebiorstw.Kierowanie konfliktem w organizacji na przykladzie firmy xxx.Zarzadzanie
wiedza a partycypacja pracownicza..Restrukturyzacja decyzyjno-wlasnosciowa przedsiebiorstwa.zrodla
motywacji do pracy w ocenie przedstawicieli roznych grup zawodowych na przykladzie firmy x.Unia
gospodarcza i walutowa - przystapienie polski do strefy euro.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
efektywnosci funkcjonowania rynku ubezpieczen na zycie na przykladzie towarzystwa ubezpieczen na zycie
compensa s.a..Poprawa poziomu komunikacji w urzedzie gminy w rzeczycy poprzez wprowadzenie
nowoczesnych narzedzi zarzadzania.Motywowanie pracownikow a ich satysfakcja z pracy na przykladzie
firmy sony vaio.Wplyw rozwiazan prawnych polskiego rynku energii na rozwoj przedsiebiorstw.Ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej czlonkow wladz i menedzerow spolek kapitalowych w polskiej praktyce
gospodarczej..Podatek katastralny.Zgoda wspolmazonka na czynnosci prawne zarzadu majatkiem
wspolnym..Egzekucja z nieruchomosci w postepowaniu egzekucyjnym w administracji.Mozliwosci
szacowania kosztow ofert przetargowych.Prace dyplomowe przyklady.Praca magisterska pedagogika
wczesnoszkolna.Pisanie prac lodz.Rozwiazywanie problemow spolecznych w gminie klobuck.Analiza
dopuszczalnosci usilowania podzegania.Formy stadialne popelnienia przestepstwa w polskim prawie
karnym.Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia..Analiza dochodow i wydatkow gminy
niegowa w latach 2003-2007.praca licencjacka budzet gminy .Rola partnerstwa inicjatyw nowohuckich w
aktywizacji mlodziezy nowej huty..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku- na przykladzie banku
spoldzielczego w tomaszowie mazowieckim.Podatek dochodowy od osob fizycznych w polsce w latach 20042007.Umowy zawierane na odleglosc.Janicka- joanna (1972- ). Red. - dziedzictwo kulturowe wsi a turystyka =
rural cultural heritage and tourism .Proces motywowania i jego skutecznosc - na przykladzie gminnej
spoldzielni wreczyca wielka.Wplyw klastrow na atrakcyjnosc regionow turystycznych na przykladzie
beskidzkiej 5.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie nadlesnictwa w ostrolece w latach
..
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2003-2006.Rodzaje firm dzialajacych na e-rynku.Administracja publiczna w ii rzeczpospolitej 1918-1939.
Aspekty prawno-ustrojowe..Percepcja marki w przekazie reklamowym.Pisanie prac pedagogika.Praktyczne
problemy zastosowania metody bezposredniej w rachunku przeplywow pienieznych.Rola zintegrowanego
systemu zarzadzania jakoscia opartego na normach iso 9000- 14000- 18000 na przykladzie przedsiebiorstwa z
baranzy ceramicznej.Indywidualne i zespolowe doskonalenie jakosci na przykladzie projektu wzmacniania
nadzoru pedagogicznego..Pozycja prezydenta rp w konstytucji marcowej- kwietniowej i konstytucji z
1997r..Naleznosci pieniezne w postepowaniu administracyjnym..Motywowanie pracownikow w
przedsiebiorstwach roznych klas wielkosci.Wybrane problemy logistyki kolejowego transportu
towarowego(na przykladzie pkp cargo).Kornobis-romanowska- dagmara. - sad krajowy w prawie
wspolnotowym .Zakladanie i prowadzenie malej dzialalnosci gospodarczej na podstawie firmy
meliorant.Szkola jako organizacja uczaca sie na przykladzie publicznej szkoly podstawowej ipublicznego
gimnazjum w graczach.Status prawny wojta..Administracyjno-prawne ujecie zasobu nieruchomosci w swietle
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami.Historia kryminalistyki na
ukrainie.Czynnosci prawne pomiedzy jednoosobowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia a jej jedynym
wspolnikiem (tzw. Czynnosci prawne z samym soba).Prawnopodatkowe aspekty umowy
leasingu..Efektywnosc narzedzi motywowania w przedsiebiorstwie..Podatnik podatku od towarow i uslug w
swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Mergers and acquisitions as strategy to
growth- based on lenovo – ibm (pc) acquisition and ciba-geigy &sandoz merger cases.praca licencjacka
budzet gminy .Finansowanie zadan jednostki samorzadu terytorialnego i ich analiza na przykladzie gminy
tuchow w latach 2006-2008..Preferencyjne kredyty dla studentow na przykladzie banku pko
bp.Uwarunkowania i perspektywy rozwoju bankowosci internetowej.Certyfikacja jakosci ksztalcenia
ponadgimnazjalnego w powiecie klobuckim.Praca licencjacka.Prokura.Prawne uwarunkowania
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w polsce (na przykladzie strefy suwalskiej).Analiza
finansowa dzialalnosci jednostek budzetowych na podstawie gminy rolniczej wielgomlyny w latach 20022005.Zasada czynnego udzialu strony w postepowaniu administracyjnym..Analiza bezrobocia i sposoby jego
zwalczania w powiecie lomzynskim w latach 2002-2005.Praca licencjacka jak pisac.Zygmunt balicki jako
ideolog polskiej mysli narodowej.Organizacja i funkcjonowanie wladzy wykonawczej w monarchiach
skandynawskich.praca licencjacka budzet gminy .Rola marketingu personalnego we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Struktura i funkcjonowanie rynku kapitalowego w polsce.Jak pisac prace
magisterska.Organizacja i zarzadzanie internetowymi biurami podrozy..Turystyczno - rekreacyjne aspekty
:ogolnej strategii zrownowazonego rozwoju dabrowy gorniczej do roku 2006.Wybrane aspekty jakosci uslugi
medycznej w stacjonarnej opiece zdrowotnej na przykladzie tytulu szpital przyjazny dziecku wdrozonego w
spzoz nr 2 im. Dr. K. Zahorskiego w sosnowcu.Otwarte fundusze emerytalne w polskim systemie
emerytalnym.Precedens jako rezultat wykladni prawa. Analiza za pomoca systemu logiki podwazalnej h.
Prakkena.Godecki- zbigniew. Red. - etyka a podatki i doradztwo podatkowe .Rola call center w rozwoju uslug
bankowych..Logistyka dystrybucji na przykladzie intersilesia mcbride polska sp. Z o.o. W strzelcach
opolskich..Swiatowe dni mlodziezy - jako marka turystyki pielgrzymkowej.Unijny system bezpieczenstwa
zywnosci.praca licencjacka budzet gminy .System logistyczny zaopatrzenia w przedsiebiorstwie..Kaweckawyrzykowska- elzbieta. Red. - five years of the eu eastward enlargement effects on visegrad countries :
lessons for the future.Wykorzystanie dzialan promocyjnych w celu budowania wizerunku firmy.Straz pozarna
w polsce na przykladzie powiatu kutnowskiego.Aliza eksploatacji maszyn i urzadzen w przemysle
metalowym..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja procesu pracy na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Templariusze. Wybrane aspekty historii i idei zakonu..Wycena i ewidencja rozrachunkow wedlug polskiego
prawa bilansowego oraz miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej.System informacyjny
w zarzadzaniu przedsiebiorstwem jako podstawa budowy strategii firmy.Ochrona pracownikow przed
molestowaniem seksualnym.System ubezpieczen emerytalnych w polsce..Wplyw aktywnych form na
ograniczenie i zwalczanie bezrobocia na lokalnym rynku pracy (na przykladzie powiatu piotrkowskiego w
latach 2005-2009).Zasady podejmowania i wykonywania dzialalnosci gospodarczej na tle ustawy o
swobodzie dzialalnosci gospodarczej.Znaczenie zasobow w zarzadzaniu produkcja wyrobow na
zamowienie.Kryteria i mierniki bankowej oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa x s.a..Wzor planu
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pracy magisterskiej.Dzialalnosc placowki przedszkolnej w swietle nowych uwarunkowan prawnych i
zreformowanego systemu oswiaty..Teoretyczne i praktyczne aspekty rewizji sprawozdan
finansowych.Ustanowienie i przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych w drodze umowy.Wynagrodzenia
i narzuty na wynagrodzenia na przykladzie firmy petro remont sp. Z o.o. W latach 2005-2007.Praca
licencjacka chomikuj.Dzialalnosc depozytowo-kredytowa na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w
lututowie.Praca licencjacka.Struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta jako czynnik rozwoju na przykladzie
opola..Immunitet jurysdykcyjny panstwa.Tematy prac licencjackich pedagogika.Ograniczenia prawa do
obnizenia kwoty naleznego podatku od towarow i uslug o podatek naliczony w kontekscie zasady
neutralnosci podatku od wartosci dodanej.Podejmowanie decyzji jako podstawa procesu zarzadzania w
organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Rola podatku od towarow i uslug w ksztaltowaniu dochodow
budzetu panstwa (na przykladzie urzedu skarbowego w ostrolece).Okazanie jako czynnosc procesowokryminalistyczna.Relacja konstrukcji ograniczonej poczytalnosci do typow czynow zabronionych
uprzywilejowanych ze wzgledu na zaklocenie czynnosci psychicznych sprawcy..Analiza stresu organizacyjnego
na przykladzie pielegniarek specjalistycznego szpitala w tarnowie..Filipiak- teresa anna. - zarys prawa
cywilnego .Powstawanie i wygasanie zobowiazan podatkowych.praca licencjacka budzet gminy .Wzajemne
prawa i obowiazki pilkarzy zawodowych i klubow sportowych.Dzialalnosc edukacyjno-naukowa zwiazkow
wyznaniowych w zakresie szkolnictwa wyzszego w polsce.Instytucja swiadka incognito w polskim procesie
karnym.The path towards the extension of an arbitration agreement to non-signatories – polish law
perspective.Bezrobocie- jako wspolczesny problem spoleczny i ekonomiczny oraz jego skutki na przykladzie
polski.Rodzicielstwo uczniow jako problem w zarzadzaniu oswiata.Formy i kierowanie reklam w systemie
google adwords.Strategia rozwoju gminy komprachcice na lata 2013-2020..System naboru i rozwoju
pracownikow w zus oddzial krakow.Zakaz wstepu na impreze masowa - geneza- orzekanie i
wykonywanie.System kompleksowego zarzadzania jakoscia na przykladzie samodzielnego zespolu
publicznych zakladow lecznictwa otwartego warszawa - wola..Przeslanki i skutki wyboru formy
opodatkowania przez mikroprzedsiebiorcow.praca licencjacka budzet gminy .Stan i perspektywy polityki
karnej w polsce..Plynnosc a wyplacalnosc na przykladzie przedsiebiorstwa montazu konstrukcji stalowych i
urzadzen gorniczych pemug s.a..Inwestycje w gminie konopiska realizowane z wykorzystaniem funduszy
unijnych w latach 2005-2010.Gotowe prace inzynierskie.Problemy budowania innowacyjnej gospodarki w
polsce..praca licencjacka budzet gminy .Skarga na orzeczenie referendarza sadowego.Firmy ubezpieczeniowe
jako inwestorzy instytucjonalni na rynku nieruchomosci.Koszt pracy licencjackiej.Zbiorowy zarzad prawami
do utworu audiowizualnego..Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego w sektorze detalicznym na
przykladzie ing banku slaskiego.Instytucje procesowe ograniczajace orzekanie na niekorzysc oskarzonego ze
szczegolnym uwzglednieniem zakazu reformationis in peius..Zarzadzanie srodkami trwalymi na przykladzie
zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w gomunicach.Analiza zjawiska banki spekulacyjnej na
przykladzie rynku cukru w polsce w latach 2010-2011.Zarzadzanie szkolnictwem gimnazjalnym przez gmine
mykanow..Rozwoj gospodarczo-spoleczny gminy daleszyce na progu wejscia do wspolnoty europejskiej w
latach 2004-2006..Zastosowanie systemow magazynowych w pgf s.a..Spor o podmiot przestepstwa
korupcyjnego w sporcie przyczynkiem do rozwazan nad wybranymi problemami wykladni prawa
karnego.Wykorzystanie srodkow z funduszy europejskich na finansowanie zadan gminy wieliczka w latach
2007-2013.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Instytucja separacji malzenskiej
na ziemiach polskich w xx wieku.Analiza finansowa samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki
zdrowotnej im. Dr jozefa psarskiego w ostrolece.praca licencjacka budzet gminy .Mecz pilki recznej jako
produkt marketingowy na przykladzie gorniczego klubu sportowego olimpia piekary slaskie.Wylaczenie
sedziego z mocy ustawy w procesie cywilnym.Koszty pracy w przedsiebiorstwie na przykladzie kcw warta s.a.
w dzialoszynie.Swiadczenie uslug droga elektroniczna- a ochrona konsumenta-uslugobiorcy.Dzialalnosc
finansowa przedsiebiorstwa boc gazy sp. Z o.o. W okresie od 01.10.2003 do 30.09.2005.Wieloletnia prognoza
finansowa w jednostkach samorzadu terytorialnego a doswiadczenia gminy miejskiej jaroslaw w jej
konstruowaniu..Elementy systemu motywacyjnego oraz systemu oceniania w
przedsiebiorstwie.Restrukturyzacja w branzy turystycznej na przykladzie pbp orbis sp.zo o..Dostosowanie
rachunku kosztow do potrzeb zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Przeciwdzialanie bezrobociu w
..

..
powiecie zabkowickim na przykladzie powiatowego urzedu pracy w zabkowicach slaskich.Systemy
spomagajace jakosc produkcji.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie srdokow finansowych z
funduszu sapard na przykladzie gmin powiatu radomszczanskiego.Przestepstwo znecania sie z art. 207 § 1
kk.Ocena dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w gidlach w latach 2002-2006.Wybrane
marketingowe strategie produktu na podstawie carrefour polska sp. Z o.o..Segmentacja rynku jubilerskiego
w polsce na przykladzie firm: w. Kruk- apart i yes bizuteria..Marketing uslug turystycznych na swiecie na
przykladzie marriott international.Wykorzystanie wybranych instrumentow marketingowych w dzialalnosci
telekomunikacji polskiej s.a..Korol- janusz. - sektor malych i srednich przedsiebiorstw w przestrzeni
regionalnej polski : studium z zakresu.Cywilnoprawna odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o.
Wobec spolki.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie polityki personalnej w instytucji publicznej na
przykladzie urzedu statystycznego w krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj doktryny essential
facilities we wspolnotowym prawie konkurencji.Analiza i ocena struktury portfela kredytowego banku pko bp
s. A..Przykladowe prace magisterskie.Organizacja egzekucji danin publicznych..Budzetowanie narzedziem
zarzadzania przedsiebiorstwem.Rekrutacja- selekcja i szkolenia a rozwoj organizacji na przykladzie
firmy.Prawa jezykowe osob nalezacych do mniejszosci narodowych i etnicznych w polsce.Strategia
konkurencji sektora uslug transportu drogowego w polsce.Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w oparciu
na wskaznikach analizy fundamentalnej i technicznej.Prawo do nauki jako prawo socjalne.Podejscie
procesowe w systemie zarzadzania jakoscia (na przykladzie malopolskiego centrum dystrybucji opakowan
krakus)..Tematy prac magisterskich politologia.Wybrane formy finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie firmy x.Prawo do integralnosci w utworach audiowizualnych.Administracja w
trzeciej rzeszy.Ochrona prawa do prywatnosci w prawie miedzynarodowym na przykladzie danych
geolokalizacyjnych.Dowody w postepowaniu podatkowym w swietle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
ordynacja podatkowa.Odwolalnosc srodkow zaskarzenia w postepowaniu cywilnym.Zapis jako szczegolne
rozrzadzenie testamentowe.Prace licencjackie pielegniarstwo przyklady.Kryminologiczna i wiktymologiczna
problematyka przestepstwa zgwalcenia- ze szczegolnym uwzglednieniem relacji pomiedzy ofiara- a sprawca i
miejscem popelnienia czynu.Ocena kosztow administracyjnych realizacji swiadczen pomocy spolecznej w
gminie prudnik i glucholazy w latach 2006-2008.Sytuacja kryzysowa jako czynnik rekonstruujacy skrypt
poznawczy pracownikow.Artykul 5 traktatu polnocnoatlantyckiego to prawny czy polityczny obowiazek
panstw czlonkowskich do udzielenia pomocy w razie zbrojnej napasci na jednego z
sojusznikow?.Ubezpieczenia spoleczne rolnikow na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego
rolnikow placowki terenowej w koniecpolu..Budzet gminy jako instrument realizacji zadan gminy na
przykladzie gminy boronow.Fundusze europejskie jako specyficzna forma finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Analiza warunkow pracy i zagrozen wystepujacych przy
produkcji odlewniczej..Restrukturyzacja ekonomiczno finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie huty
czestochowa s.a..Skarga konstytucyjna jako srodek ochrony konstytucyjnych wolnosci i praw jednostki.praca
licencjacka budzet gminy .Praca magisterska z pedagogiki.zrodla dofinansowania usuwania skutkow klesk
zywiolowych w polsce- w warunkach gospodarki rynkowej.Sposoby komunikowania organizacji z klientem i
ich wplyw na ksztaltowanie jej wizerunku.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie komunalnymi
zasobami mieszkaniowymi w gminie miejskiej brzeziny.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
personelem w zakladzie pracy chronionej.Wspolna polityka regionalna unii europejskiej na przykladzie gminy
strzelce.Senat i izba deputowanych republiki wloskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Reit - real estate investment trust.Outsourcing jako jedna z
form organizacji banku.Chroniczny deficyt snu i jego konsekwencje w grupie pracujacych osob w sektorze
finansowym..Rozwoj dzialalnosci biura podrozy na przykladzie oasis tours sp. Z o. O..Analiza budzetu
wojewody lodzkiego w latach 2005-2010.Atrakcyjnosc powiatu kutnowskiego dla inwestorow
zagranicznych.Kosikowski- cezary - finanse i prawo finansowe unii europejskiej .Analiza finansowa banku
ochrony srodowiska s.a. w latach 2000-2004.Gast- ewa alicja. Red. - system ochrony wlasnosci przemyslowej
w polsce a mozliwosci rozwoju gospodarczego : konfere.Znaczenie rozumienia wartosci edukacji przez
nauczycieli dla kierowania public relations w szkole.Analiza uslug inwestycyjnych indywidualnego
inwestora.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Rola office managera w nowoczenej kancelarii
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prawnej.Wplyw intensywnosci reklamy na zachowania zakupowe generacji y.praca licencjacka budzet gminy
.Rozwiazywanie konfliktow powstalych w wyniku wprowadzania zmiany w przedsiebiorstwie na przykladzie
doswiadczen firmy cardco sp. Z o.o..Modus operandi sprawcow kradziezy z wlamaniem na terenie
bialegostoku w latach 2006 - 2010.Karty platnicze na rynku bezgotowkowych instrumentow platniczych w
polsce..Problematyka bezpieczenstwa i higieny pracy z dziedziny sportow samochodowych.Wsparcie
infrastruktury drogowej z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w polsce w latach 20072013.Analiza zarzadzania zwolnieniami monitorowanymi.Ewidencje podatkowe jako zrodlo informacji o
malym przedsiebiorstwie na przykladzie podmiotu delikatesy s.c..Leasing - jako forma finansowania
przedsiebiorstw.Koncepcja pracy w zespolach wielokulturowych na przykladzie firmy delphi.Struktura
holdingowa - transfer srodkow pomiedzy podmiotami powiazanymi.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
poziomu i struktury wplywow i wydatkow gminy wloszczowa w latach 2000 - 2003.Praca magisterska
ekonomia.Efektywnosc instrumentow ekonomicznych regulujacych poziom bezrobocia na przykladzie
powiatu opolskiego..Smierc jako nasptepstwo przestepstw przeciwko zyciu w ujeciu kodeksu karnego i
innych regulacji szczegolnych.Rola systemu motywacyjnego w zarzadzaniu szkola.Reklamy telewizyjne
towarzyszace programom sportowym.Outsourcing uslug logistycznych (na przykladzie firm robo-trans oraz
globo polska).Finansowanie i sprawozdawczosc podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Ogledziny jako czynnosc dowodowa przeprowadzana przez organy policji.praca licencjacka budzet
gminy .Czynniki wplywajace na wynik finansowy firmy na przykladzie zbs konsbud.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w projekcie pod nazwa partnerstwo inicjatyw nowohuckich - inicjatywa wspolnotowa equal.praca
licencjacka budzet gminy .Ochrona uczciwej konkurencji w unii europejskiej przed reklama wprowadzajaca w
blad.praca licencjacka budzet gminy .Budzetowanie w procesach optymalizacji kosztow w
przedsiebiorstwie..Marketingowe strategie rozwoju regionow na przykladzie perugii (wlochy).Wplyw stylow
kierowania na postawy i zachowania pracownikow na przykladzie firmy j.k.j.Znaczenie internetu w
komunikacji marketingowej przedsiebiorstw sektora msp.Logistyka zaopatrzenia w przedsiebiorstwie branzy
cieplowniczej..Szkolenie jako istotne narzedzie rozwoju pracowniow na przykladzie wojwewodzkiego
inspektoratu ochrony srodowiska w katowicach z delegatura w czestochowie.Analiza dzialalnosci
charytatywnej prowadzonej przez organizacje pozarzadowe na terenie miasta czestochowy.Strategie i rodzaje
uslug bankowych na przykladzie banku pko s.a. w olesnie.Rola sprawozdawczosci w podejmowaniu decyzji
dotyczacych taktyki zarzadzania w banku spoldzielczym.Kontrola podatkowa jako element poskiego systemu
podatkowego.Funkcjonowanie gieldowego rynku opcji w polsce.Wplyw ocen na motywacje pracownikow na
przykladzie organizacji dospel czestochowa.Gospodarowanie opakowaniami z uwzglednieniem aspektow
ekologicznych na przykladzie firmy ds smith polska s.a..Pisanie prezentacji maturalnych.praca licencjacka
budzet gminy .Inwestycje komunalne w nieruchomosci na przykladzie gminy lelow w latach 20092011.Cywilne sluzby specjalne jako instytucje ochrony bezpieczenstwa panstwa .Rekrutacja i selekcja jako
podstawa procesu gospodarowania potancjalem ludzkim (na przykladzie masterlink sp. Z o.o.).Historia
kryminalistyki na ukrainie.Kapital przedsiebiorstwa i sposoby jego inwestowania.Marketing spoleczny jako
instrument polityki spolecznej.Oddzialywanie systemu informatycznego sales force automation na kulture
organizacji studium przypadku cookies&more sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Zintegrowany
system zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie produkcyjnym case new holland polska sp. Z o.o. W
plocku.Dylemat jorgensena. Geneza problemu i rozne strategie jego rozwiazywania.praca licencjacka budzet
gminy .zrodla motywacji do pracy nauczycieli zatrudnionych w szkolach publicznych.praca licencjacka budzet
gminy .Wstep pracy licencjackiej.Wplyw kadr na rozwoj hotelarstwa.Czynniki satysfakcji klienta w
ubezpieczeniach majatkowych.Zarzadzanie dzialalnoscia kredytowa bankow na przykladzie banku gospodarki
zywnosciowej.praca licencjacka budzet gminy .Powstawanie klastrow i ich wplyw na konkurencyjnosc
regionu na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Projekt strategii promocji firmy uslugowej..Ujawnianie
informacji o podatku dochodowym odroczonym w praktyce polskich spolek gieldowych - aspekt
memorialowy i kasowy.Dystrybucja i logistyka w pkn orlen.Podporzadkowanie pracownika pracodawcy w
umownym stosunku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Hajder- krzysztof. Red. - wspolczesne wyzwania
unii europejskiej w swietle polityki wschodniej : praca zbiorowa .Inwestycje z wykorzystaniem srodkow
unijnych a system zamowien publicznych na przykladzie gminy miasta belchatow.Finansowanie malych i
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srednich przedsiebiorstw z funduszy unijnych- na podstawie firmy panta plast sp. Z o.o..Instytucja obrony
koniecznej w polskim systemie prawa karnego.Przemiany konsumpcji w polsce na przykladzie danych z
budzetow gospodarstw domowych w latach 1993-2003.Prace podyplomowe.Zarzadzanie kultura mniejszosci
narodowych na przykladzie spolecznosci slowackich na spiszu i orawy.Ustroj miasta krakowa na przelomie xix
i xx wieku.Wynagrodzenie wykonawcy w umowie o roboty budowlane.Analiza i struktura wynagrodzen na
przykladzie osrodka doskonalenia kadr sluzby wieziennej w sulejowie w latach 2008-2010.Wplyw cyklu
szkoleniowego na wyniki pracy dzialu handlowego firmy final sa.Przestepstwo rozboju (zgadnienia
wybrane).Teledetekcja satelitarna ziemi w swietle prawa miedzynarodowego publicznego.praca licencjacka
budzet gminy .Metody i narzedzia zarzadzania jakoscia w fiat auto poland.praca licencjacka budzet gminy
.Kusinska- alicja (1934- ). Red. - konsumpcja a rozwoj spoleczno-gospodarczy regionow w polsce
.Przestepstwo uporczywego nekania w polskim prawie karnym .Prywatne firmy wojskowe.Strategie
konkurowania fitness klubow w lodzi.Huliganstwo stadionowe. Analiza prawno - kryminologiczna.Dochody
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy dabrowa.Wplyw szkolen zawodowych na rozwoj
potencjalu ludzkiego w przedsiebiorstwie miedzynarodowym..Koszty pracy w polsce jako czynnik
wplywajacy na wzrost gospodarczy.praca licencjacka budzet gminy .Analiza systemow zarzadzania jakoscia w
przedsiebiorstwachfarmaceutycznych i ich wplyw na jakosc produkowanych wyrobow.Bezrobocie praca
magisterska.Sposoby upowszechniania koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu przez organizacje
pozarzadowe w polsce na wybranych przykladach.Motywowanie pracownikow do pracy na przykladzie pphu
calbud w zagorzewie.Polityka panstwa na rynku pracy w polsce w warunkach integracji z unia
europejska.Kompetencje menedzerow publicznych a skutecznosc miedzyorganizacyjnej wspolpracy
jednostek samorzadu terytorialnego.Budzet gminy mniow w 2011 roku.Wspolczesna koncepcja
wspoldzialania w administracji publicznej..praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing na rynku
nieruchomosci.Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania w praktyce gospodarczej na przykladzie ing
banku slaskiego s.a..Planowanie jako element zarzadzania jednostka samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy kamien.Dzialania organow samorzadu terytorialnego w obszarze zarzadzania kryzysowego
na przykladzie wojewodztwa slaskiego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Wady oswiadczenia woli towarzyszace zawarciu malzenstwa.Organizacja systemu funkcjonowania sluzby
wieziennej w polsce.Wycena nieruchomosci gruntowej zabudowanej metoda porownywania parami..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena poziomu bezrobocia w powiecie klobuckim w latach 20062010.Motywowanie pracownikow - analiza na przykladzie przedsiebiorstwa produkcji elementow
budowlanych kontener sp. Z o. O. W latach 2007-2008.Praca licencjacka badawcza.Praca skazanych jako
srodek oddzialywania penitencjarnego..Dzialalnosc logistyczna i marketingowa w rozwoju przedsiebiorstw
uslugowych na przykladzie banku pko bp.Kapital zakladowy jako instrument ochrony wierzycieli spolki.praca
licencjacka budzet gminy .Nadzor inwestorski na budowie – przepisy i praktyka praca inzynierska
budownictwo.Uzdrowiskowy produkt turystyczny wojewodztwa malopolskiego.Polskie teatry tanca na tle
rozwoju wspolczesnego baletu i tanca..Kapital wlasny w spolkach kapitalowych a kontynuacja dzialalnosci
gospodarczej.Bariery rozwoju malych przedsiebiorstw..Francik- anna. Red. - system ksztalcenia w zakresie
zarzadzania a slaski rynek pracy : praca zbiorowa .Praca licencjacka zarzadzanie.Opodatkowanie likiwidacji
dzialalnosci gospodarczej.Dochody i wydatki jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
bolimow w latach 2004-2007.Analiza efektywnosci finansowania przedsiebiorstwa energopol poludnie
s.a..Rownosc kobiet i mezczyzn w stosunkach pracy w swietle prawa polskiego i prawa unii europejskiej
.Krajowa rada radiofonii i telewizji .Rozwoj funduszy venture capital w polsce w porownaniu z rynkami w
europie zachodniej oraz stanach zjednoczonych.Dziedzictwo kultury jako przedmiot miedzynarodowej
ochrony..Ocena efektywnosci zarzadzania portfelami funduszy inwestycyjnych dzialajacych w regionie
europy srodkowo-wschodniej.Ochrona zasobow zywych wod srodladowych.Hipoteka bankowa.Krajowy
system pomocy ofiarom przestepstw a swiadomosc spoleczenstwa - na przykladzie stowarzyszenia -godnosc i praca - centrum integracji spolecznej w opolu.Technologie informatyczne wspierajace efektywnosc
funkcjonowania firm transportu drogowego.Organizacja logistyki w firmie krespol.Rola komisji nadzoru
finansowego w polskim systemie prawno-finansowym.Roznice kursowe na przykladzie przedsiebiorstwa
uslugowo-handlowego sigma transport spolka jawna.Rekrutacja i szkolenia. Teoria a praktyka firmy
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ubezpieczeniowej.praca licencjacka budzet gminy .Koszty i korzysci zwiazane z przystapieniem polski do
strefy euro.Gotowe prace.Inwentaryzacja wybranych mostow na terenie gminy wojewodztwa lubuskiego
praca inzynierska budownictwo.Kontraktowa szkoda na renomie. Analiza zasad odpowiedzialnosci na
gruncie systemu common law- konwencji wiedenskiej o umowach miedzynarodowej sprzedazy towarow
oraz polskiego systemu prawnego.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc za niezgloszenie
wniosku o ogloszenie upadlosci w terminie.Proces dystrybucji paliw alternatywnych na przykladzie firmy
unimot express sp. Zo.o..praca licencjacka budzet gminy .Rola logistyki w procesie gospodarowania stalymi
odpadami komunalnymi w wojewodztwie slaskim..Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od
pracy..Aktywnosc innowacyjna polskich przedsebiorstw w latach 2000-2006.Przeciwdzialanie bezrobociu
oraz aktywacja lokalnego rynku pracy poprzez programy pozyskiwane z efs w latach 2005-2009 na terenie
powiatu klobuckiego..Doreczenia w postepowaniu cywilnym.Szkolenia jako element motywacji na
przykladzie pge lodzkiego zakladu energetycznego s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Rachunkowosc bilansowa a rachunkowosc podatkowa - problemy ewidencyjne na przykladzie
firmy prowadzacej dzialalnosc gospodarcza w formie spolki prawa handlowego.Funkcja kontrolna komisji
sejmowych..Wykorzystanie funduszy unii europejskiej przed i po akcesji przez msp w polsce.Srodki ochrony
prawnej w prawie zamowien publicznych..Analiza problemow bezrobocia w polsce w latach 2002-2005 w
wojewodztwie mazowieckim.Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogow unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Rozwiazania komunikacyjne w sieciach komputerowych wireless lan i
szerokopasmowy dostep do internetu w ofercie firmy interka s.c..Preferencje nabywcow indywidualnych na
rynku wyrobow wlokienniczych w polsce (na przykladzie bielizny stolowej).Identyfikacja zagrozen oraz ocena
ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie stradom. S.a..Marketing jako
tworca grup spolecznych. Rekonstrukcja grup spolecznych w dyskursie reklam..Wplyw otoczenia na
powodzenie organizacji- na podstawie badan przeprowadzonych w przedsiebiorstwie cuprod sp. Z o.
O..Sadowe ustalenie ojcostwa.Faktoring jako produkt bankowy wspomagajacy funkcjonowanie malych i
srednich przedsiebiorstw..Turystyka szansa rozwoju lokalnego gminy czarna.Parlament w republice
czeskiej..Podgorski- andrzej. - raport z badania zapotrzebowanie pracodawcow na tzw. Kompetencje miekkie
absolwentow kierunk.Motywacja w systemie wynagrodzen pracowniczych.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Biznes plan- jako narzadzia pozyskiwania srodkow na przedsiewziecia
rozwojowe..Proces zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji na przykladzie urzedu miasta
czestochowy.Rola srodkow unijnych w realizacji strategii rozwoju namyslowa..Zmiany organizacyjne contract
consulting.Beneficjenci i przegrani transformacji. Studium problemow spolecznych w postkomunistycznej
polsce (w latach 1989-2007).Analiza konkursu pro publico bono w latach 2004-2006..Rola ustrojowa rady
ministrow w swietke konstytucji rzeczypospolitej polskiej.Jakosc uslug gastronomicznych.Ocena jakosci uslug
z zakresu transportu osobowego na przykladzie.Postepowanie w sprawie o rozwod.Dozwolona krytyka
prasowa a ochrona czci .praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie wizerunku lokalu gastronomicznego
poprzez plasowanie firmy i jej uslug na przykladzie zajazdu hetman.praca licencjacka budzet gminy .Rola
banku w rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp s.a..Sprawozdawczosc i
kontrola budzetu gminy jako jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy i miasta
pajeczno.Ocena atrakcyjnosci kredytu bankowego i leasingu na przykladzie firmy transportowej x.Marketing
w dzialalnosci przedsiebiorstwa branzy winiarskiej na przykladzie firmy elba sp. Z o.o..Rozwoj bankowosci
elektronicznej i internetowej w polsce.Zapotrzebowanie ziemi na energie. Innowacyjny projekt desertec energia sloneczna z pustyn.Negatywne reakcje konsumentow na wybrane formy promocji..Compa- tadeusz.
Red. - ue-nato - strategiczne problemy bezpieczenstwa .Analiza zakresu i struktury uslug bankowych na
przykladzie bgz s.a..Wplyw cyklicznosci rynku nieruchomosci na powstawanie kryzysow bankowych na
przykladzie rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce.Prawna instytucjonalizacja homoseksualnych
zwiazkow partnerskich w polsce.Wplyw dzialalnosci kredytowej banku na wielkosc jego wyniku finansowegona przykladzie banku pko bp s.a..Aspekty prawne i rachunkowe fuzji i przejec.Zwiazek miedzy jakoscia
zarzadzania a satysfakcja pacjentow w niepublicznych zakladach opieki zdrowotnej.Znaczenie opakowania w
dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa.Koncepcja promocyjnego - mix w dzialalnosci parkhotelu prinz
carl.Prawne aspekty wyborow uzupelniajacych do rad gmin w gminach do 20 tys. Mieszkancow.Dzialania
..
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promocyjne wladz samorzadowych na rzecz turystyki w regionie na przykladzie miasta lodzi.Prawa i
obowiazki pracownika ochrony fizycznej .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Granice obowiazku skladania zeznan w procesie karnym.Charakterystyka porownawcza marketingu
spolecznego i spolecznie zorganizowanego.Tworzenie i zarzadzanie organizacja pozarzadowa na przykladzie
centrum edukacji nieformalnej trampolina w chorzowie.Plynnosc finansowa jako wazne kryterium oceny
dzialalnosci przedsiebiorstwa..Analiza nowoczesnego systemu magazynowania na przykladzie mobilnego
magazynu firmy wincanton polska.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw
w sektorze bankowym ogolem.Zasady prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym wedlug polskiego
i miedzynarodowego prawa bilansowego - analiza porownawcza.praca licencjacka budzet gminy .Struktura
organizacyjna i formy dzialania policji w polsce..Analiza finansowa przedsiebiorstwa cukierniczego jutrzenka
holding s.a. w latach 2005-2008.Zasady ogolne prawa podatkowego. Doktryna i orzecznictwo.Rola rachunku
kosztow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Przestepstwo bojki i pobicia w kodeksie karnym z
1997r.Problematyka zarzadzania transportem na przykladzie wybranego dostawcy uslug.Logistyka w sluzbie
zdrowia na przykladzie centrum medycznego almed oraz biamed w tomaszowie mazowieckim.Projekt
portalu turystycznego www.zakopane-info.pl oraz analiza znaczenia promocji internetowej dla rozwoju
turystyki na podhalu.Znaczenie funkcji kontrolnej w rachunkowosci na przykladzie jednostki
budzetowej.Pisanie prac krakow.Gospodarowanie zasobem nieruchomosci w spoldzielni
mieszkaniowej.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona oprogramowania w swietle polskiego orzecznictwa problemy i wyzwania wspolczesnosci.Motywacyjna rola systemow wynagrodzen pracowniczych w firmie
millano.Leasing operacyjny jako forma finansowania przedsiebiorstwa na podstawie firmy --invado sp. Z
o.o..Praca magisterska.System motywacji pracownikow na przykladzie firmy ospel s.a. w wierbce.Wolnosc
sumienia i wyznania oraz jej prawnokarna ochrona.Nieuczciwe praktyki handlowe w swietle prawa unii
europejskiej.Optymalizacja podatkowa a obejscie prawa - cash pooling jako narzedzie optymalizacji
podatkowej.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja pytan prawnych do sadu najwyzszego jako instrument
zapewnienia jednolitosci orzecznictwa w sprawach karnych.Infrastruktura techniczna w zarzadzaniu
produkcja w przedsiebiorstwie jurajska s.p..System transportowy wojewodztwa lodzkiego- stan obecny i
perspektywy jego rozwoju.Umorzenie rejestrowe w polskim postepowaniu karnym (art. 325f k.p.k.).Prace
magisterskie z ekonomii.Balcerzak- adam p. Red. - aktywnosc regulacyjna panstwa a potencjal rozwojowy
gospodarki .Kredyt inwestycyjny jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Zarzadzanie
przedsiebiorstwem agroturystycznym poprzez wykorzystanie dotacji z unii europejskiej.Innowacyjnosc
przedsiebiorstw jako droga do pozyskiwania unijnych funduszy strukturalnych na przykladzie przedsiebiorstw
wojewodztwa opolskiego..Pedofilia - studium sprawcy.Rekrutacja i selekcja w przedsiebiorstwie
outsourcingowym x.Metody okreslania czasu zgonu.praca licencjacka budzet gminy .Zintegrowana
komunikacja marketingowa w dzialalnosci gminy wielun..Rola marketing - mix w dzialalnosci uslugowej
banku pko s.a..Sprawozdawczosc laczna w rachunkowosci gminy na przykladzie gminy lututow..Nowoczesne
koncepcje motywacyjne w firmie farmaceutycznej.Wykorzystanie metod analizy psychologicznej w
oddzialywaniu na klienta.Ocena kondycji finansowej spolki na przykladzie monnari trade s.a..Praca
licencjacka wstep.Determinaty jakosci przy produkcji drutow..Seminarium ii r.sum.zak. Historii administracji i
mysli administracyjnej.Mediacja sadowa w polsce krytyczna ocena prawa i praktyki.Leasing jako zrodlo
finansowania przedsiebiorstw..Wplyw inwestycji na rozwoj przedsiebiorstwa.Teoretyczne i praktyczne
aspekty wykorzystania budzetowania w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Ocena jakosci ksztalcenia studentow
w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimi. Na podstawie funkcjonowania wydzialu zarzadzania i komunikacji
spolecznej..Podatek dochodowy od osob fizycznych odprowadzany do urzedu skarbowego w aspekcie
wsadowych danych do implementacji programowej..Istota transportu samochodowego i kolejowego na
przykladzie zakladu transportu isd huty czestochowa..Geneza i struktura kongresu stanow zjednoczonych
ameryki..Wplyw srodkow unii europejskiej na rozwoj infrastruktury drogowej miasta na przykladzie
opola..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..praca licencjacka budzet
gminy .Strategia rozwoju turystyki dla wojewodztwa podkarpackiego..Strategie cenowe w przedsiebiorstwie
produkcyjno - handlowym na przykladzie firmy ceramik s.j..Ocena kondycji finansowej instytucji bankowej na
..

..
podstawie ing banku slaskiego.Promocja uslug bankowych na przykladzie lukas banku s.a..Motywacja
pracownikow poprzez zastosowanie bodzcowmaterialnych i niematerialnych..Wybrane zagadnienia
prawnokarnej ochrony programow komputerowych na gruncie kodeksu karnego i ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy
klomnice w latach 2003-2006.Postepowanie w sprawach o roszczenia pracownicze.Audyt energetycny i
analiza zalecen termomodernizacyjnych dla przykladowego domu jednorodzinnego praca inzynierska
budownictwo.Przepisywanie prac.Znaczenie organizacji pozarzadowych w funkcjonowaniu
administracji.Europejska spolka prywatna - spolka z o.o. Dla europy.Czynniki stabilizacji zatrudnienia na
podstawie badan empirycznych. Studium przedsiebiorstwa pgnig sa.Rola banku spoldzielczego w
finansowaniu gospodarstw rolnych.Zarzadzanie teatrem telewizyjnym od poczatku istnienia do bojkotu w
okresie stanu wojennego..Wykorzystanie internetu w firmach logistycznych.Kompresja baz danych a
bezpieczenstwo transmisji..Polityka kredytowa banku na przykladzie millennium bank sa.Wplyw podatku
odroczonego na wynik finansowy jednostek gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
srodkow unijnych w finansowaniu zadan gminy brzeznio w latach 2007-2010.Mobbing praca licencjacka.Rola
negocjacji w zarzadzaniu przedsiebiorstwem w warunkach zaostrzajacej sie konkurencji na rynkach
globalnych.Bank spoldzielczy - bankiem rolnikow. Na przykladzie banku spoldzielczego w
glogowku..Wawrzyk- piotr (nauki prawne). Red. - przestrzen wolnosci- bezpieczenstwa i sprawiedliwosci w
unii europejskiej : slownik .Sap r/3 jako przyklad oprogramowania klasy erp wspomagajacego proces
dystrybucji w przedsiebiorstwie.Kultura organizacyjna jako istotny element ksztaltowania komunikacji i
relacji miedzyludzkich w organizacji na podstawie firmy rossmann polska okreg w czestochowie.Warunki
skutecznosci systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie.Sprawozdawczosc podatkowa malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Tomaszewska- ludmila. - przemoc wobec kobiet w rodzinie : niezbednik
prokuratora .Marketing terytorialny praca magisterska.Prawno-ekonomiczne instrumenty ochrony
srodowiska.Diagnoza modelu zarzadzania zasobami ludzkimi w jednostce budzetowej na przykladzie ipn
kszpnp oddzial w krakowie.Zasada czynnego udzialu strony w postepowaniu podatkowym.Marketing-mix w
dzialalnosci przedsiebiorstwa (na przykladzie rolmex s.j.).Kredyty mieszkaniowe nowego portfela
powszechnej kasy oszczednosciowej banku polskiego s.a. w latach 2001 - 2003.Gospodarka finansowa
gmin.Ocena efektywnosci projektu inwestycyjnego.Wplyw grupy pracowniczej na efektywnosc dzialania
jednostki w organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia aga w opolu w latach 2002-2004.Mielczarek- marcin a. - realizacja
wolnosci religijnej w zatrudnieniu pracowniczym .Wplyw systemu motywacyjnego na efektywnosc pracy- w
opinii pracownikow przedsiebiorstwa x.Konkurencyjnosc krakowa na polskim rynku turystyki
biznesowej..Wydalanie osiedlonych imigrantow a prawo do poszanowania zycia prywatnego i rodzinnego w
swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw czlowieka.Zasada niezawislosci sedziow jako
konstytucyjna zasada organizacji i dzialania sadow.Wplyw budowy oczyszczalni sciekow na rozwoj gminy
sobolew.Przygotowanie inwestycji w procesie zamowien publicznych na przykladzie hali przemyslowej o
konstrukcji stalowej. Praca inzynierska budownictwo.Dzialania public relations na podstawie
tarachominskich zakladow farmaceutycznych polfa s.a.- jako forma promocji produktu.Rola outsourcingu i
leasingu pracowniczego w procesie restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie bot elektrowni
belchatow s.a..Pisanie prezentacji maturalnej.Wplyw zmian prawa turystycznego w latach 1997-2011 na
zakres uslug swiadczonych przez biura podrozy i przwodnikow w krakowie.Finansowanie dzialalnosci
gospodarczej w formie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Zbilansowana karta wynikow w kontekscie
rozwoju metod pomiaru wynikow jednostek gospodarczych.Narkotyki i narkomania w ujeciu
karnowykonawczym postepowanie z osobami uzaleznionymi.praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie
internetu w kreowaniu wizerunku firmy.Zalozenia polityki pienieznej banku centralnego a strategia rozwoju
gospodarki.Fundusze pomocowe w aktywizacji rynku pracy.Motywowanie pracownikow do pracy na
przykladzie zespolu szkolno-przedszkolnego im. Jana pawla ii w rudnikach..Analiza rynku turystycznego
kopenhagi.Logistyka w hotelarstwie- wplyw sezonowosci na wynik finansowy na przykladzie hotelu pod
wawelem.Sluzba cywilna w administracji publicznej - wybrane problemy teoretyczne i dogmatyczne.praca
licencjacka budzet gminy .Kowalewski- adam tadeusz - spoleczne- ekonomiczne i przestrzenne bariery
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rozwoju zrownowazonego .praca licencjacka budzet gminy .Zlozone czynnosci operacyjno-rozpoznawcze w
zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej .Zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa na przykladzie kghm
polska miedz s.a..Prace magisterskie z rachunkowosci.Analiza systemu motywacyjnego w organizacji na
przykladzie przedsiebiorstwa uslugowego.Zastosowanie analizy finansowej w zarzadzaniu bankiem na
przykladzie ii oddzialu banku pekao s.a. w opolu..Egzekucja naleznosci podatkowych na przykladzie procedur
stosowanych w drugim us warszawa-srodmiescie..Logistyka w firmie kurierskiej x.Preferencje nabywcow
indywidualnych na rynku wyrobow wlokienniczych w polsce (na przykladzie bielizny stolowej).Cohenwilliam a. - wyklady druckera : zapomniane nauki najlepszego na swiecie wykladowcy zarzadzania
.Uwarunkowania bezrobocia absolwentow w wojewodztwie opolskim w latach 2000-2009..Policja a stan
bezpieczenstwa publicznego. Analiza na przykladzie miejskiej policji w gliwicach.Rachunek kosztow dzialan
na przykladzie oddzialu produkcyjnego transformatorow rozdzielczych sp. Z o.o. Abb polska w lodzi.Ryzyko
kredytowe banku.Wplyw wybranych atrybutow produktu na ksztaltowanie preferencji konsumentow na
przykladzie marki galaxia.Analiza zrodel finansowania mikro i malych przedsiebiorstw w powiecie
kutnowskim.Buczna- malgorzata. Red. - podatki 2010 : ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych- o
podatku dochodowym od osob pr.Zastosowanie analizy finansowej w zarzadzaniu strategicznym
przedsiebiorstwem.Liberalizacja transportu kolejowego w polsce w swietle prawa unii europejskiej.Kwestia
konstytucyjnosci penalizacji znieslawienia. Rozwazania na tle europejskich standardow wolnosci slowa w
debacie publicznej..Pozyskiwanie oraz wykorzystywanie funduszy unijnych na przykladzie gminy kroczyce w
latach 2004-2006.Projekt konstrukcji zadaszenia stacji paliw. Praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie logistyka.Znaczenie obslugi
klienta dla funkcjonowania dostawcow uslug logistycznych - przyklad firmy schenker.Zarzadzanie i
organizacja dzialalnosci gminy i miasta kozieglowy.Reklama porownawcza.Ryzyko w dzialalnosci logistycznej
na przykladzie przedsiebiorstwa transbud sp. Z o.o. W gostyninie.Zgoda wspolmazonka na czynnosci prawne
zarzadu majatkiem wspolnym..Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny podatnika za jego
zobowiazania..Koncepcje rozwoju turystycznego miasta i gminy limanowa.Systemy wynagrodzen a
motywacja pracownikow na przykladzie firmy ptc era.Prace zaliczeniowe.Krakowski festiwal filmowy aspekty organizacyjne.Praca magisterska cena.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie i tworzenie
lcms (learning content management system) do obnizania kosztow przy jednoczesnym podnoszeniu jakosci
w edukacji..Meredyk- kazimierz (1945- ). Red. - kapital instytucjonalny a rozwoj obszarow peryferyjnych
.Swiadczenie uslug prawniczych w unii europejskiej.Wplyw orzeczenia oceano a proceduralne aspekty
dzialania sadu z urzedu.Leasing w aspekcie finansowym- podatkowym i ksiegowym na przykladzie
europejskiego funduszu leasingowego.Stawska- joanna. - stopy procentowe a inwestycje w polsce i strefie
euro .Pisanie prac licencjackich bialystok.Wsparcie z funduszy strukturalnych unii europejskiej udzielane
przez urzedy pracy dla osob bezrobotnych podejmujacych dzialalnosc gospodarcza (20042007).Kryminalistyczne- kryminologiczne i prawne aspekty stalkingu.Motywacja materialna i niematerialna
w zarzadzaniu oswiata. Analiza porownawcza placowek edukacji wczesnoszkolnej i szkolnictwa
zawodowego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena dzialan
employer brandingowych na przykladzie danone sp. Z o.o. W latach 2007-2011..Instytucja lawnika w
systemie prawa polskiego.Umowa o roboty budowlane a szczegolne wymogi ochrony srodowiska.Pisanie
prac cennik.Przejawy oportunistycznego oddzialywania na przebieg procesu karnego.Dzialania promocyjne
w gminie na przykladzie gminy osjakow.Analiza ryzyka kredytowego osob fizycznych na przykladzie esbanku
banku spoldzielczego w latach 2006-2010.Wybrane aspekty prawa do pracy w konstytucji rp i w
ustawodawstwie .Wprowadzenie nowego produktu jako instrument poprawy sytuacji rynkowej
przedsiebiorstwa w branzy farmaceutycznej.Pomoc w pisaniu prac.Ramy koncepcyjne sporzadzania
sprawozdan finansowych wczoraj- dzis i jutro - kalendarium prac nowelizacyjnych.Zielonko-jung- katarzyna. ksztaltowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta .Podporzadkowanie
profesjonalistow jako pracownikow..Status prawny notariusza..System operacyjny linuks jako platforma
wspomagajaca zarzadzanie przedsiebiorstwem..Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiebiorstwa na
przykladzie miejskich sieci cieplnych w zdunskiej woli sp. Z o.o..Tworzenie europejskiej spolki akcyjnej (
societas europaea ) w drodze fuzji transgranicznej.System kompleksowego zarzadzania jakoscia na
..
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przykladzie samodzielnego zespolu publicznych zakladow lecznictwa otwartego warszawa - wola..Obrot
akcjami na rynku regulowanym.Bezrobocie w powiecie ostroleckim w latach 2003-2005.Ryzyka prawne w
procesie sekurytyzacji wierzytelnosci.Satysfakcja z pracy pracownikow szpitala uniwersyteckiego w
krakowie.Wykorzystanie analizy portfelowej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym
(na przykladzie warszawskiej gieldy papierow wartosciowych).Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk - teoria i
praktyka.praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej banku pko bp s.a. w
latach 2001-2004.Ocena dzialalnosci przedsiebiorstwa w oparciu o sprawozdania finansowe..Analiza
oplacalnosci inwestycji w instrumenty rynku kapitalowego na przykladzie akcji spolki lpp.Zarzadzanie
relacjami z klientami na podstawie umow o partnerstwie strategicznym.Prawo wlasciwe dla czynnosci
prawnych mortis causa.Wszczecie postepowania in rem i ad personam.Wplyw procesu adaptacji nowych
pracownikow na identyfikowanie sie z organizacja..Czynniki ksztaltujace dzialalnosc komercyjna wyzszych
uczelni publicznych.Rusztowania i deskowania systemowe w budownictwie... Praca inzynierska
budownictwo.Analiza gospodarki finansowej a strategia rozwoju gminy olsztyn.Zarzadzanie i wspomagajace
systemy sterowania we logistyce. Analiza na przykladzie firmy rohling suus logistics s.a..Pisanie pracy
licencjackiej.Mediacja w postepowaniu cywilnym jako alternatywna metoda rozwiazywania
sporow.Transport autokarowy w obsludze ruchu turystycznego w ujeciu ekonomicznym..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Proces motywowania w opiniach pracownikow wojewodztwa
lodzkiego.Weryfikacja autentycznosci dokumentow tozsamosci.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym jako
forma obrony wspolczesnego banku przed zagrozeniami np. Banku spoldzielczego w
belchatowie.Funkcjonowanie domu pomocy spolecznej nr 1 w wadowicach..Budzet gminy jako narzedzie
realizacji zadan samorzadowych na przykladzie gminy konopiska w latach 2007-2010..Determinanty rozwoju
spoleczno-gospodarczego na podstawie gminy nysa..Ogolna ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy
wybranej kopalni wegla kamiennego.Inwestycje w kapital ludzki w strategii rozwoju przedsiebiorstwa (na
przykladzie hipermarketu tesco).Przywodztwo- duch zespolu i sukces we wspolczesnej firmie.Controlling
jako system koordynacji dzialan w przedsiebiorstwie na przykladzie enion s.a. oddzialu w
czestochowie.Ocena dzialalnosci miejskiego osrodka pomocy spolecznej w kaletach w latach 20082010.Kampanie spoleczne w zarzadzaniu organizacjami roznych sektorow.Zarzadzanie malym
przedsiebiorstwem w sektorze budowlanym.Europejski bank centralny - jego rola- znaczenie i funkcje w
europejskim systemie bankow centralnych..Rytm kondycji psychofizycznej a zarzadzanie pracownikow
kontroli jakosci.Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potencjalem ludzkim..Rynek
ubezpieczen finansowych w polsce.Uslugi rynku pracy realizowane przez samorzad wojewodztwa (np.
Centrum informacji i planowania kariery zawodowej w krakowie).Szanse i bariery rozwoju handlu
elektronicznego (na przykladzie firmy szadek).praca licencjacka budzet gminy .Uslugi gastronomiczne na
opolszczyznie - stan i wyzwania..Wielofunkcyjne obiekty uslugowe jako czynnik zwiekszajacy atrakcyjnosc
gospodarcza miasta.praca licencjacka budzet gminy .Promocja turystyki motocyklowej poprzez portal
internetowy.Marketing sportowy w akademickim zwiazku sportowym.Praca dyplomowa bhp.Umowy
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regionalnego.Praca magisterska logistyka.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych jednostki samorzadu
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kryzysu finansowego 2007-2009 na bilans platniczy polski – analiza na tle wybranych krajow ue.Inwestycyje
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prawomocnego orzeczenia sadu administracyjnego.Zabezpieczenia kredytow na przykladzie banku
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gminy sieradz w latach 2003-2006..Sroka- henryk (1939- ). Red. - inteligentne systemy wspomagania decyzji :
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rozwoj lokalny na przykladzie euroregionu slask cieszynski..Dowody w sadowym procesie karnym.Znaczenie
systemu motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w
opolu.Stosowanie przepisow o pelnomocnictwie do organow menedzerskich spolek handlowych z
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w niej prawa w xiv- xv i xvi wieku. Studium porownawcze.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc
za czyn popelniony w stanie odurzenia.Zmiany zachodzace na rynku nieruchomosci komercyjnych na
przykladzie powierzchni logistycznej.Analiza sytuacji finansowej spolki sara.Zarzadzanie infrastruktura
sieciowa oraz serwerem z systemem operacyjnym linux w malym przedsiebiorstwie.Praca magisterska
logistyka.Postep techniczno-organizacyjny w logistyce.Spoleczno - prawna sytuacja kobiet w polsce na tle idei
feministycznej..Ocena gospodarki finansowej gminy dzialoszyn w latach 2007-2011.Znaczenie bankowosci
internetowej jako nowego kanalu dystrybucji uslug bankowych (na przykladzie mbanku i banku
inteligo).Sponsoring szansa dla kultury na przykladzie dzialan kompanii piwowarskiej s.a..Zarzadzanie
projektami zajmujacymi sie problemami bezrobocia na przykladzie wojewodzkiego urzedu pracy w
krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Praca inzynierska.Wartosci i zagrozenia wsrod dzieci i mlodziezy
szkolnej w polsce w latach 2000-2005..Krajowe organy regulacyjne w unii europejskiej.Zarzadzanie logistyka
dystrybucji w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.Perspektywy przystapienia polski do europejskiej unii
gospodarczej i walutowej.praca licencjacka budzet gminy .Rola marki w decyzjach nabywczych konsumentow
produktow zywnosciowych.Prace licencjackie rachunkowosc.Analiza i ocena zrodel finansowania dzialalnosci
gminy poczesna.Szkolenie jako metoda transferu wiedzy na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego
x.Spoleczne zaangazowanie przedsiebiorstw - liderow branzy finansowej.Polityka kredytowa banku na
przykladzie banku spoldzielcego w glubczycach..Prace magisterskie net.Typy kwalifikowane przestepstwa
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rodziny.Outsourcing jako metoda obnizania kosztow logistycznych przedsiebiorstwa.Menedzer jakosci studium analityczne.Odpowiedzialnosc zawodowa lekarzy na tle prawa karnego..Temat pracy licencjackiej
zarzadzanie.Przydatnosc modeli predykacji bankructwa do oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.Strefa euro jako optymalny obszar walutowy. Wnioski dla polski.Analiza statystyczna
polityki handlowej w unii europejskiej.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na podstawie
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wartosciowych s. A.. - technicznokryminalistyczne badania autentycznosci dokumentow publicznych :
materialy 5. Konfe.Udzielenie i wygasniecie prokury.Stres organizacyjny w grupie pracownikow
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zagadnienia spoleczno gospodarcze..Stres organizacyjny u pracownikow duzych firm- weryfikacja jego modeli
opierajaca sie na interakcji wymagan- kontroli oraz wsparcia spolecznego.Napisze prace
licencjacka.Dwustronne formy dzialania administracji publicznej w polskim porzadku
prawnym.Implementacja x dyrektywy ue do polskiego porzadku prawnego na tle porzadkow prawnych
niemiec- wloch oraz wielkiej brytanii.Wplyw kryzysu finansowego na rynek bankowosci
prywatnej.Odstapienie od umowy zawartej na odleglosc lub poza lokalem przedsiebiorstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Strona postepowania administracyjnego.Randers- jorgen. - rok 2052 : globalna prognoza na
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rozlewni wod mineralnych jurajska w myszkowie.Wypalenie zawodowe nauczycieli praca magisterska.Szanse
i bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie branzy meblarskiej wojewodztwa
opolskiego..Wybrane naruszenia prawa autorskiego w internecie.Praca magisterska licencjacka.Ocena
dzialan promocyjnych miasta i gminy lazy.Trendy rozwojowe strategii marketingowych miedzynarodowych
sieci hotelarskich- na przykladzie hoteli sheraton..Ocena kondycji finansowej pkn orlen s.a. w latach 20022007.Biegly w polskim procesie karnym.Mechanizmy oszustw ksiegowych.Restrukturyzacja jako zrodlo
wzrostu wartosci firmy na przykladzie spolki poszukiwania nafty i gazu jaslo.Rola kierownika w budowaniu
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pisze prace licencjackie.Zarzadzanie szkola - utrzymywanie dyscypliny w klasie i jej wplyw na rozumienie
procesu nauczania przez uczniow.Praca dyplomowa wzor.Bezrobocie i sposoby jego ograniczania na
przykladzie powiatu kolnenskiego.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja pytan prawnych do trybunalu
konstytucyjnego na tle porownawczym.Warunki skutecznosci systemu motywacyjnego w
przedsiebiorstwie.Podatki jako instrument zarzadzania dochodami jednostek samorzadu terytorialnego (na
przykladzie gminy bialystok w latach 2008-2012).Pojecie odpowiedzialnosci karnej w swietle wspolczesnej
filozofii odpowiedzialnosci.Korporacje transnarodowe w przemysle samochodowym.Partnerstwo publicznoprywatne szanse i bariery zastosowania formuly ppp w gminach.Ocena funkcjonowania grup kapitalowych w
polsce..Wplyw formy opodatkowania na wynik finansowy i podatkowy malego podatnika na przykladzie
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oczekiwaniami pokolenia y. Na przykladzie badan studentow uniwersytetu jagiellonskiego i akademii
gorniczo hutniczej...

..

