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Zarzadzanie i administracja granicami panstwowymi po przystapieniu polski do wspolnot
europejskich.Standard sprawozdawczy rachunku wynikow w praktyce polskich spolek gieldowych.praca
licencjacka budzet gminy .Lokaty strukturyzowane jako nowy instrument pozyskiwania depozytow przez
banki w polsce..Zarzadzanie szkola dla zaspokojenia szczegolnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Rola postaw
nauczycieli wobec problemu dysleksji..Motywy dzialalnosci studentow w kolach naukowych na przykladzie
wydzialu zarzadzania ul.System ocen pracowniczych jako element motywacji pracownikow na przykladzie
zakladu produkcyjnego miszko spolka jawna.Seminarium ii r.niest. V r- kat.polityki gospodarczej.Poziom leku
a spiralny efekt nastepczy na przykladzie studentow wydzialu zarzadzania.praca licencjacka budzet gminy
.Alternatywne techniki glosowania a realizacja konstytucyjnych zasad powszechnosci- bezposrednioscirownosci oraz tajnosci glosowania.Marketing relacji w zarzadzaniu projektami na przykladzie projektu
partnetstwo inicjatyw nowohuckich.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac magisterskich
kielce.Czynnosci na miejscu ujawnionych zwlok w przypadku zgonu samobojczego - powieszenia.Pisanie prac
ogloszenia.Rekrutacja i selekcja - obiektywizm a opinia subiektywna.Rozwiazania informatyczne wspierajace
systemy ocen okresowych- jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi.Analiza sprawozdan finansowych
przedsiebiorstwa jako podstawa oceny jego kondycji finansowej.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki gieldowej bioton s.a..Problemy placowych i pozaplacowych kosztow pracy w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Spoleczna odpowiedzialnosc
biznesu.Postepowanie w przedmiocie wydania e.n.a. Przez sad polski.Zasady opodatkowania podatkiem od
towarow i uslug w rolnictwie- lesnictwie i rybolowstwie.Strategie dzialalnosci na przykladzie banku
spoldzielczego ..Odpowiedzialnosc czlowieka jako sprawcy wypadkow komunikacyjnych..Zastosowanie
znormalizowanych systemow zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy rm filipowicz.Wzor pracy
licencjackiej.Analiza mozliwosci rozwoju produktu turystyki kwalifikowanej dolinek podkrakowskich.Rola
motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi organizacji.Renta planistyczna.Problematyka skutecznosci
bezposredniej prawa europejskiego (wspolnotowego) - zagadnienia teoretyczne..praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie dlugiem publicznym na przykladzie miasta i gminy zelow.Ulgi i zwolnienia w podatku
dochodowym od osob fizycznych w polsce.Srodki trwale w prawie bilansowym i podatkowym.Zadania i ustoj
miejskiego osrodka pomocy spolecznej w jaroslawiu..Oddzialywanie instrumentow narodowego banku
polskiego na funkcjonowanie banku na przykladzie wybranych bankow spoldzielczych w latach 20012009.Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolnosci.Rola informacji dodatkowej w
ocenie kondycji finansowej jednostki gospodarczej.Analiza finansowa spolki na przykladzie polfa kutno
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Skarga paulianska jako forma ochrony wierzyciela.praca licencjacka
budzet gminy .Absorpcja oszczednosci gospodarstw domowych przez fundusze inwestycyjne.Zakaz wstepu
na impreze masowa - geneza- orzekanie i wykonywanie.Seminarium ii r.sum.kat.prawa pracy i polityki
spolecznej.Zarzadzanie infrastruktura sieciowa oraz serwerem z systemem operacyjnym linux w malym
przedsiebiorstwie.Podzial administracyjny slaska w latach 1806-1945.Zastosowanie walutowych opcji
czystych i egzotycznych oraz walutowych strategii opcyjnych na polskim rynku finansowym..Rola kierownika
w zarzadzaniu przedsiebiorstwem przemyslowym..praca licencjacka budzet gminy .Luszczynski- artur. - what
..
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ought to be a person’s relationship to society? : polish struggles with the selected proble.System zarzadzania
srodowiskowego wedlug normy iso 14001 w kopalni soli wieliczka s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc malzonka-wspolnika spolki jawnej za jej zobowiazania.Warunki funkcjonowania malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce po wejsciu do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Kacprzakewa. Red. - rola srodkow unii europejskiej w rozwoju obszarow wiejskich .Polityka rachunkowosci w zakresie
ewidencji dochodow i wydatkow gminy..Zarzadzanie jakoscia w cementowni rudniki..Rachunek kosztow jako
zrodlo informacji w zarzadzaniu spolka x w latach 2008-2011..praca licencjacka budzet gminy .Weryfikacja
systemu ocen pracowniczych na przykladzie banku.Regulacja firmy osob prawnych w kodeksie
cywilnym..Standardy jakosci i ich zastosowanie w przedsiebiorstwie na przykladzie okregowej spoldzielni
mleczarskiej w lowiczu..Rola reklamy na rynku nieruchomosci na przykladzie biura nieruchomosci house for
you sp. Zo.o..Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
nowym targu..Transfer srodkow z zakladu ubezpieczen spolecznych do otwartych funduszy
emerytalnych.praca licencjacka budzet gminy .Ustawowe malzenskie ustroje majatkowe.Kryminologiczna
problematyka stalkingu.Analiza wybranych obszarow funkcjonowania europejskiego obszaru
gospodarczego.Zmiany w procesie pozyskiwania pracownikow w latach 1995 - 2005 na przykladzie oddzialu
3 pko bp s.a. w lodzi.Rachunkowosc w procesie oceny kredytobiorcy hipotecznego na przykladzie
mbanku.Marketing jako czynnik konkurencyjnosci banku.Komplementarnosc zapisow wybranych
instrumentow planistycznych sasiednich jednostek samorzadu terytorialnego w konurbacji katowickiej na
przykladzie bytomia- chorzowa- rudy slaskiej i swietochlowic..Maciejewski- marek (nauki ekonomiczne).
Red. - handel miedzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce swiatowej .Jak sie pisze prace
licencjacka.Plan pracy licencjackiej przyklady.praca licencjacka budzet gminy .Bilans jako podstawowe zrodlo
informacji o przedsiebiorstwie na przykladzie zakladow miesnych pekpol ostroleka s. A..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Skutki zmian standardow dotyczacych leasingu w swietle
badan.Uwarunkowania przystapienia polski do obszaru euro.Milo- wladyslaw. - stabilnosc rynkow kapitalow
a wzrost gospodarczy .Promocja w rajdach samochodowych - trt rally team.Uprawnienia kontrolne
generalnego inspektora ochrony danych osobowych.Ginace zawody w powiecie myslenickim - firmy
kowalskie.Opodatkowanie dochodow przedsiebiorstwa na przykladzie helmen spolka z o.o..Porownanie
instytucji ustawowego prawa pierwokupu nieruchomosci rolnych agencji nieruchomosci rolnych oraz
societes d\amenagement foncier et d\etablissement rural.Dzierzawa gruntow rolnych.Assessment center
jako narzedzie selekcji kadry menedzerskiej..Sposoby rozwiazywania kwestii spolecznych na podstawie
miejsko - gminnego osrodka pomocy spolecznej w gminie staporkow..Zarzadzanie konfliktem w organizacji
wielokulturowej.Budzet gminy mniow w 2011 roku.Analiza i ocena zrodel finansowania zadan samorzadow
terytorialnych na przykladzie miasta dabrowa gornicza.Analiza czynnikow warunkujacych rozwoj centrow
logistycznych w polsce - na przykladzie centrum dystrybucji ikea.Motywowanie pracownikow na przykladzie
zugil s.a. w wieluniu.Gardawski- juliusz - korporacje transnarodowe a europejskie rady zakladowe w
polsce.Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze – reakcja na zjawisko przestepczosci..Anliza porownawcza
dzialalnosci banku pko bp i ing bank slaski w zakresie udzielania kredytow hipotecznych na cele
mieszkaniowe.Pisanie prac magisterskich warszawa.Dobrowolne poddanie sie odpowiedzialnosci karnej jako
forma konsensualnego zakonczenia procesu karnego..Odpowiedzialnosc deliktowa w prawie francuskim wypadki w szkolach.Zarzadzanie wspolpraca szkoly ze srodowiskiem lokalnym: opinie nauczycieli na temat
wartosci wspolpracy dla edukacji uczniow..Wplyw otoczenia na ksztaltowanie relacji przedsiebiorstwa z
klientem.Logistyczne zarzadzanie lancuchem dostaw w przedsiebiorstwie produkcyjnym cgr
polska.Zarzadzanie zasobami ludzkimi - motywowanie pracownikow.Seminarium v r.zak. Historii
administracji i mysli administracyjnej.Skutki naruszenia klauzuli konkurencyjnej..Platnosci bezposrednie w
prawie polskim na tle ustawodawstwa unii europejskiej.Outsourcing praca magisterska.Najem i wlasnosc w
funkcjonowaniu rynku nieruchomosci.Wplyw zarzadzania logistycznego na efektywnosc
przedsiebiorstwa.Spolka komandytowa- ktorej komplementariuszem jest spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Zrodla finansowania i analiza skutecznosci akcji promocyjnych projektow prowadzonych
przez organizacje non profit.Prace licencjackie stosunki miedzynarodowe.Rola bankow w finansowaniu
dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw.Poczatki pracy zawodowej absolwentow panstwowej wyzszej
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szkoly teatralnej im. Ludwika solskiego w krakowie na przykladzie rocznikow 1989-2000.Procesy logistyki
zaopatrzenia w przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Wybrane problemy funkcjonowania organizacji opartych
na wolontariacie (na przykladzie salezjanskiego wolontariatu misyjnego mlodzi swiatu w
krakowie).Przyczyny i skutki upadlosci malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po roku 2004.Marketing w
branzy farmaceutycznej na przykladzie apteki mila.Ocena nowoczesnych metod rekrutacji i selekcji
pracownikow na przykladzie firmy orbis..Analiza porownawcza programow lojalnosciowych operatorow sieci
komorkowych w polsce.Analiza rynku motocyklowego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Financial
reporting in public companies on the basis of the lentex public company.Rola rachunkowosci w jednostce
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wielun.Polityka inwestycyjna otwartych funduszy
emerytalnych- czyli system emerytalny w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem ii filaru.Ewolucja ochrony
praw czlowieka w prawie unii europejskiej.Dochody budzetu panstwa z tytulu wplywow z podatkow
bezposrednich i posrednich w latach 2003-2005.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka w hotelarstwiewplyw sezonowosci na wynik finansowy na przykladzie hotelu pod wawelem.praca licencjacka budzet gminy
.Prawo podatkowe.Wykonywanie kary wobec wiezniow niebezpiecznych w swietle standardow
miedzynarodowych.Finansowanie pomocy spolecznej z budzetu gminy..Zarzadzanie jakoscia procesu
wytwarzania energii elektrycznej..Analiza kredytow hipotecznych w wybranych bankach.Prace licencjackie
administracja.Analiza systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001:2008 na przykladzie firmy bolarus
s.a..System zarzadzania jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w
leczycy.Niekonwencjonalne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw - ocena
finansowania..Wylacznie ochrony pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiazaniem umowy o prace w
razie upadlosci lub likwidacji pracodawcy.Aktywizacja zawodowa mlodziezy w powiecie miechowskim w
latach 2009 - 2011.Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy.Ryzyko w reorganizacji- na przykladzie
prywatyzacji dalkia-lodz s.a..Analiza procesow prywatyzacji i restrukturyzacji na przykladzie polskich
przedsiebiorstw.Zwierzeta w reklamie jako czynnik strategii marketingowej.praca licencjacka budzet gminy
.Pozyskiwanie i gospodarowanie srodkami unii europejskiej w samorzadach na przykladzie miasta mszana
dolna..Public relations na e-rynkach.Wspieranie rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw z wykorzystaniem
srodkow pomocowych unii europejskiej na przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Rozwoj logistyki
polskich przedsiebiorstw w uwarunkowaniach europejskich i globalnych.Rola i znaczenie zagranicznych
migracji zarobkowych na przykladzie gminy wiejskiej popielow wojewodztwa opolskiego..Motywowanie i
ocena pracownikow na przykladzie firmy telekomunikacyjnej ptc sp. Z o.o. Przedstawiciela sieci era..Koncesja
na roboty budowlane i uslugi.praca licencjacka budzet gminy .Macedonia- narodziny panstwa;wybrane
aspekty.Tendencje ksztaltowania sie bezrobocia w powiecie krapkowickim w latach 2006-2010..Koszty i
korzysci przystapienia polski do unii europejskiej.Przewaga konkurencyjna centrum logistycznego
zlokalizowanego na terenie portu morskiego ( na przykladzie zachodniopomorskiego centrum
logistycznego).Funkcje strategii marketingowej w dzialalnosci przedsiebiorstwa na rynku na przykladzie firmy
x.Ocena realizacji inwestycji drogowych wspolfinansowanych przez unie europejska na przykladzie zarzadu
drog wojewodzkich w opolu..Mozliwosc wykorzystania spa i wellness na terenie wojewodztwa
malopolskiego do regeneracji sil psychofizycznych..Zabezpieczenie wykonania zobowiazania
podatkowego..Wybrane determinanty rozwoju przedsiebiorstwa komunalnego w gospodarce rynkowej na
przykladzie zakladu komunikacji miejskiej w zawierciu.praca licencjacka budzet gminy .Analiza procesu
wytwarzania zasuwy bramowej na podstawie przedsiebiorstwa multimetal..Procesy dostosowawcze w
polskich przedsiebiorstwach do standardow europejskich- analiza na przykladzie przedsiebiorstwa zaklady
azotowe pulawy s.a..Pomoc przy pisaniu pracy licencjackiej.Gotowe prace zaliczeniowe.Rola ofiary w genezie
przestepstwa rozboju.Mikulska- dorota a. Red. - polityka rachunkowosci jednostki a jakosc sprawozdania
finansowego : wybrane aspekty .Brozek- bartosz - rationality and discourse : towards a normative model of
applying law .Konstytucyjne aspekty integracji w sprawach karnych. Wybrane zagadnienia na podstawie art.
55 konstytucji rzeczypospolitej polskiej.Innowacyjnosc w budowaniu wizerunku w koncepcji promocyjnego
mix na podstawie based on philips.Prace licencjackie pielegniarstwo.Nieracjonalne zachowania na rynku
nieruchomosci.Dostosowanie szkolen dla grup pracowniczych w sluzbie zdrowia na przykladzie szpitala w
czestochowie.Analiza finansowa projektow inwestycyjnych w zakresie ochrony srodowiska w gminie
..
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sosnicowice.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja osob mlodych na rynku pracy w polsce w latach 20002011.Usluga turystyczna jako czesc marketingu na przykladzie firmy turystycznej reisebus.Wdrazanie
kompleksowego zarzadzania jakoscia w banku zachodnim wbk s.a..Strona tytulowa pracy licencjackiej.Koszty
obslugi projektow realizowanych przy udziale srodkow unii europejskiej oraz ze zrodla ich finansowania na
przykladzie budzetu samorzadu wojewodztwa lodzkiego.Program ciaglego doskonalenia szansa na poprawe
jakosci pracy na przykladzie firmy gefco polska sp. Z o.o..Kempen- ronald van . Ed. - regenerating large
housing estates in europe : a guide to better practice .Prace licencjackie turystyka.Ocena zdolnosci
kredytowej klienta indywidualnego na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a. oddzialu
operacyjnego w lowiczu.Rola rachunku kosztow w zarzadzaniu jednostka gospodarcza na przykladzie firmy
grand dll sp. Z o.o..Analiza wybranych produktow i uslug bankowych dla klientow indywidualnych na
przykladzie pko bp sa.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie pko bp s.a. w
latach 2001-2005.Detaliczne produkty strukturyzowane.Instytucjonalne formy wsparcia przedsiebiorczosci
akademickiej..Ochrona sfery seksualnej maloletniego w swietle kodeksu karnego z 1997 r. .praca licencjacka
budzet gminy .Ekonomiczne determinanty rozwoju rynkow oprogramowania w polsce..Kredyty
preferencyjne dla gospodarstw rolnych.praca licencjacka budzet gminy .Zasada panstwa
demokratycznego..Finansowanie sektora samorzadowego na przykladzie gminy kutno i wielun.Plan pracy
magisterskiej prawo.System logistyki zaopatrzenia i produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno uslugowo - projektowego..Podatek liniowy jako element racjonalnej polityki podatkowej.Bariery komunikacji
jako czynnik konfliktogenny w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa isd huta czestochowa.Standardy w
logistyce kontraktowej w aspekcie uslug swiadczonych przez firme raben polska sp. Z o.o..Analiza zjawiska
banki spekulacyjnej na przykladzie rynku cukru w polsce w latach 2010-2011.Zarzadzanie lancuchem dostaw
w aspekcie logistycznej obslugi klienta na przykladach firm garmond press s.a. oraz opek sp. Z
o.o..Komunikacyjne aspekty zarzadzania jakoscia na postawie firmy zemat sp. Z o.o..Stan kleski zywiolowej w
konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997r.Analiza strategiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie
p.h.u. mazpol.Praca magisterska pedagogika.Zakaz wstepu na impreze masowa - geneza- orzekanie i
wykonywanie.Wplyw stylow komunikowania sie na klimat pracy zespolu.Rozwoj systemow
emerytalnych.Dystrybucja materialow cieklych na przykladzie spolki operator logistyczny paliw
plynnych.System motywowania pracownikow w wybranym przedsiebiorstwie branzy
transportowej..Bezrobocie w powiecie kutnowskim w latach 2000- 2005..Organizacja transportu miejskiego
w lodzi.Dzialalnosc kredytowa banku komercyjnego na przykladzie pko bp s.a..Funkcjonowanie kredytow dla
ludnosci na przykladzie banku pko bp s.a..Analiza rynku cieplowniczego w polsce z uwzglednieniem
wybranego przedsiebiorstwa cieplowniczego.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie
pozamaterialne..Reklama w prasie lokalnej - analiza i ocena na przykladzie wojewodztwa
slaskiego.Marketing uslug bankowych dla ludnosci na przykladzie pko bp s.a..Ewidencja i wycena dochodow
wlasnych w systemie rachunkowosci szkoly..Rola mechanizmow psychologicznych w podejmowaniu decyzji
przez inwestorow gieldowych - analiza przypadkow.Agencje rozwoju lokalnego i regionalnego jako
instytucjonalny instrument rozwoju gornego slaska i malopolski.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych
gminy myszkow w latach 2006 -2010.Zbilansowana karta wynikow w kontekscie rozwoju metod pomiaru
wynikow jednostek gospodarczych.Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow na podstawie
przedsiebiorstwa maszpol sp.j..Analiza swiadczen zdrowotnych udzielonych zagranicznym pacjentom na
terenie polski po 1 maja 2004 roku..Rola i znaczenie kultury organizacyjnej w jednostkach administracji
samorzadowej..Rola i znaczenie przewozow tranzytowych w logistyce firmy na przykladzie firmy
tirsped.Ocena dzialalnosci firmy wdrazajacej systemy zarzadzania jakoscia..Telewizja cyfrowa i zwiazane z nia
uslugi spoleczenstwa informacyjnego.Kozlowska- anna - ewolucja struktur gospodarczych w swietle
schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji .Kultura ludowa we wspolczesnej polsce: zmierzch form
tradycyjnych i ksztaltowanie sie form nowych.Wykorzystanie instrumentu planowania do pomnazania szans i
zapobiegania trudnosciom w rozwoju szkoly.Praca licencjacka pisanie.Zakaz reklamy ukrytej w prawie
polskim i unijnym.Reprezentacja gminy w sferze publicznoprawnej i prywatnoprawnej.Gospodarowanie
srodkami trwalymi w jednostkach sektora finansow publicznych na przykladzie zespolu szkol elektryczno ekonomicznych w kaletach..Aspekty podatkowe zakladania oraz finansowania spolki z o.o..Outsourcing
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pracowniczy na przykladzie firmy uslugowej i produkcyjnej..Obrona konieczna praca magisterska.Rola
administracji publicznej- biznesu i organizacji pozarzadowych w przeciwdzialaniu zjawiskom
korupcyjnym.Znaczenie ocen pracowniczych w systemie motywacyjnym na podstawie stacji paliw -elder.Niewolnictwo xxi wieku- czyli handel ludzmi i ich eksploatacji - prawno-kryminologiczna analiza
zagadnienia w kontekscie przestepczosci zorganizowanej.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki
stymulujace i ograniczajace zakres i skutecznosc wdrazania logistyki w przedsiebiorstwach w polsce..Leasing
jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej ..Motywowanie i jego rola w koncepcji zarzadzania
zasobami ludzkimi (na przykladzie samodzielnego zespolu publicznych zakladow opieki zdrowotnej im. Dr j.
Psarskiego w ostrolece).Rekrutacja i selekcja pracownikow na poszczegolne stanowiska pracy w miejskim
osrodku pomocy spolecznej w radomsku..Organizacja wewnetrzna i zasady dzialania trybunalu
konstytucyjnego.Ocena polskiej transformacji gospodarczej..Postepowanie o wpis do ksiegi
wieczystej.Uwarunkowania procesu certyfikacji w przedsiebiorstwie na przykladzie zespolu elektrocieplowni
w lodzi s.a..Dystrybucja artykulow szybko rotujacych na przykladzie magazynu centralnego firmy kaufland
polska markety sp. Z o.o..Analiza sytuacji finansowej banku spoldzielczego.Wplyw likwidacji kontraktow
dlugoterminowych na rozwoj firm energetycznych..Prace magisterskie finanse.praca licencjacka budzet
gminy .Polityka inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin dabrowa tarnowska i
zabno w latach 2002-2006..Analiza doboru zurawia montazowego na przykladzie budowy hali warsztatowomagazynowej. Praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie lancuchem dostaw jako determinanta poziomu
obslugi klienta..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie i rozwoj centrow logistycznych na
przykladzie firmy x.Analiza kredytow hipotecznych w wybranych bankach.Wykorzystanie wybranych
elementow promocji mix w dzialalnosci przedsiebiorstwa branzy sanitarnej.praca licencjacka budzet gminy
.Integracja polski z unia europejska w dziedzinie ochrony srodowiska - na przykladzie programu natura
2000.Analiza oferty kart platniczych banku bp s.a. w latach 2000-2010.Problematyka procesowa
przeszukania.Sprawy polskie w europejskim trybunale praw czlowieka - wybrane
zagadnienia.Dyskryminacja-molestowanie-mobbing.relacje pojec prawnych.Dwustronne formy dzialania
administracji publicznej w polskim porzadku prawnym.Etyczne aspekty kontaktu dzieci z
reklama.Uprawnienia ojca w prawie polskim i miedzynarodowym.Bankowosc internetowa i modemowa
(porownanie ofert dla przedsiebiorstwa).Koncepcje ideologii pilsudczykow w latach 1916-1925.Status
prawny spolki komandytowej i jej wspolnikow na tle obowiazujacych regulacji prawnych.Diagnoza kultury
organizacyjnej w jednostce oswiatowej na przykladzie szkoly podstawowej.Rola sprawozdan finansowych w
rzetelnej ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy inter cars..Europejskie prawo
administracyjne.Realizacja budzetu gminy wolborz w latach 2008-2010..Szkolenia- jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie coca-cola hbc polska.Naduzycia finansowe w dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorstw..Prawa i obowiazki domu skladowego wynikajace z umowy skladu.praca licencjacka budzet
gminy .Prawo pracownika do prywatnosci .Wiecej praw dla akcjonariuszy – ocena nowelizacji kodeksu spolek
handlowych z 5 grudnia 2008 r. W swietle standardow corporate governance..Wykorzystanie systemow
informacyjnych w polskim sektorze bankowosci detalicznej.Prawnokarna ochrona dziecka poczetego.Strefa
przemyslowa zielonych dobczyc jako przyklad dobrych praktyk w zarzadzaniu publicznym..Zarzadzanie
logistyczne a tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa..Rola programow wychowawczo profilaktycznych dla zarzadania szkola..Alternatywne zrodla pozyskania kapitalu przez przedsiebiorstwo emisja akcji na rynku newconnect na przykladzie spolki liberty group s. A..Sas enterprise miner jako
narzedzie do analizy danych w biznesie.Wydawanie europejskiego nakazu aresztowania w polsce.Ewidencja
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w oparciu o podatkowa ksiege przychodow i rozchodow i
ryczalt ewidencjonowany.Aplikacja zarzadzajaca siatkami zajec jako element dydaktycznego systemu
zarzadzania uczelnia.Konstrukcja przedmiotu i podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomosci na
przykladzie rozwiazan przyjetych w prawie polskim oraz w prawie francuskim.Masiukiewicz- piotr (1951- ).
Red. - miedzynarodowe bankructwa i afery bankowe .Kierunki rozwoju inwestycji hotelarskich w
polsce.Dzialalnosc gospodarcza stowarzyszen w polsce w swietle doswiadczen stowarzyszenia
rotunda.Referendum w sprawie odwolania wojta- burmistrza- prezydenta miasta.Wybrane determinanty
skutecznej reklamy.Rola koordynatora w rozwoju nowoczesnej struktury klastrowej.Aspekty logistyczne i
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marketingowe w dzialalnosci klubu sportowego na przykladzie pge skra belchatow.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza i ocena funkcjonowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie pizzerii
syciliano.Ustalenie wynkiu finansowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Burg- bob - go-giver : krotka opowiesc o wielkiej koncepcji biznesowej .Zachowania inwestorow
gieldowych oraz ich strategie inwestycyjne w dobie kryzysu gospodarczego na swiecie.Tematy prac
licencjackich z rachunkowosci.Odpowiedzialnosc za wypadek morski.praca licencjacka budzet gminy .Rola
analizy fundamentalnej i technicznej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykladzie stalprodukt
s.a..Wplyw pojawienia sie tanich linii lotniczych na turystyke przyjazdowa i wyjazdowa krakowa..Wplyw
kryzysu na zagrozenie upadloscia firmy dealerskiej swiadczacej uslugi motoryzacyjne.Misala- jozef. Red. polska w unii europejskiej : wstepny bilans czlonkostwa : praca zbiorowa .Badania marketingowe zachowan
konsumentow na rynku.Efektywnosc procesu restrukturyzacji na przykladzie pkn orlen s.a..Kryteria oceny
jakosci blach stosowanych na pokrycia dachowe na przykladzie budmat-u.Pomoc spoleczna praca
magisterska.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej
banku komercyjnego na przykladzie banku ochrony srodowiska.Analiza swiadczen zdrowotnych udzielonych
zagranicznym pacjentom na terenie polski po 1 maja 2004 roku..Wdrazanie systemow wspierajacych
zarzadzanie magazynem na przykladzie aplikacji ifs.Zarzadzanie aktywami i pasywami na przykladzie spolki 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.Przestepstwa komputerowe.Zarzadzanie produkcja i jakoscia na
podstawie wybranego przedsiebiorstwa produkcyjnego..Wplyw turystyki biznesowej na rozwoj uslug
hotelarskich na przykladzie hotelu pod roza w krakowie.Uslugi gastronomiczne na opolszczyznie - tradycyjna
kuchnia slaska i kierunki jej rozwoju..Zielinski- tadeusz j. (1966- ). Red. - prawo i religia .Kreowanie
wizerunku przedsiebiorstwa poprzez wewnetrzne public relations na przykladzie browaru zywiec s.
A..Przestepczosc zorganizowana w kazachstanie.Polska polityka transportu drogowego w aspekcie
europejskich procesow integracyjnych.Granice ingerencji pracodawcy w sfere prywatnosci pracownikow w
polskim prawie pracy.Marketing bezposredni w dzialalnosci biur podrozy..Wykorzystanie strategii
marketingowych na rynku naczep samochodowych (na podstawie firmy polkon).Perspektywy rozwoju
turystyki biznesowej w krakowie.Jak pisac prace magisterska.Wplyw doboru kadry pracowniczej oraz
nowoczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi na rozwoj przedsiebiorstwa w warunkach gospodarki
wolnorynkowej..Rada unii europejskiej.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie bdp spolki
doradztwa podatkowego.Odrodzenie idei spoleczenstwa obywatelskiego a rozwoj trzeciego sektora w
polsce..Istota i przeslanki stosowania warunkowego umorzenia postepowania karnego.Bak- henryk. Red. gospodarka polski w unii europejskiej w latach 2004-2006 : wybrane zagadnienia .Coaching i mentoring w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Cap-and-trade: na pograniczu prawa ochrony srodowiska i prawa
energetycznego unii europejskiej.Kompleksowe ubezpieczenia malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie zakladow ubezpieczen: pzu s.a.- tu allianz polska s.a.- tuir warta s.a..Promocja gminy jako sposob
wspierania lokalnego rozwoju spoleczno-gospodarczego na przykladzie gminy miasto plock.Eksperyment
procesowy jako czynnosc dowodowa.Postepowanie uproszczone jako rodzaj postepowania
szczegolnego.Audyt wewnetrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansow
publicznych.Powodztwo wzajemne w prawie polskim..praca licencjacka budzet gminy .Jakosc na rynku uslug
bankowych w ocenie klientow indywidualnych.Analiza dochodow i wydatkow budzetu miasta sieradz w
latach 2001-2006.Procesy fuzji i przejec w gospodarce polskiej na wybranym przykladzie.Weryfikacja
struktury czynnikowej kwestionariusza osi autorstwa coopera i sloana - grupa zawodowa pracownicy
banku..Kotlorz- dorota. Red. - pieciolecie czlonkostwa polski w unii europejskiej : zagadnienia gospodarcze i
spoleczne ze s.praca licencjacka budzet gminy .Korol- janusz. - sektor malych i srednich przedsiebiorstw w
przestrzeni regionalnej polski : studium z zakresu.Wplyw konfliktow na funkcjonowanie zespolu
pracowniczego na przykladzie firmy x..Gotowe prace inzynierskie.Analiza sytuacji finansowej spolki
sara.Anomalie rynkowe na polskim rynku kapitalowym (analiza behawioralna) - analiza wig20.Podatek od
towarow i uslug- zasady i sposob rozliczania.Prawna problematyka ochrony zwierzat ze szczegolnym
uwzglednieniem zwierzat wykorzystywanych w procedurach doswiadczalnych.Komunikacja formalna i
nieformalna w organizacji na przykladzie organizacji x.Wladza wykonawcza w polsce w czasie stanow
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nadzwyczajnych..praca licencjacka budzet gminy .Podsluch operacyjny i procesowy w polskim systemie
prawnym .Zjawisko agresji-przemocy i przestepstw z uzyciem przemocy-wyjasnianie przyczyn.praca
licencjacka budzet gminy .Rola organizacji pozarzadowych w gospodarce.Opodatkowanie obrotu prawem
uzytkowania wieczystego.Ocena procesu rekrutacji i selekcji pracownikow na podstawie szkoly podstawowej
nr 4 w sieradzu.Dynamika i struktura bezrobocia w powiecie opoczynskim w latach 2000-2009.Zasada
koncentracji w polskim postepowaniu karnym.Metody i techniki zarzadzania rozwojem lokalnym na
przykladzie gmin wojewodztwa mazowieckiego i malopolskiego..Analiza zagrozen i ocena ryzyka
zawodowego w przedsiebiorstwie produkcyjnym formes..Mocne i slabe strony praktyki pozyskiwania kadr na
przykladzie uniwersytetu lodzkiego.Stan i tendencje rozwoju handlu zagranicznego republiki bialorus w
latach 2006-2007.Oplacalnosc zaciagania kredytow w walutach skandynawskich.Marketing nieruchomosci
mieszkaniowych na rynku pierwotnym na przykladzie wojewodztwa slaskiego..Rola i znaczenie bieglego
rewidenta w badaniu sprawozdania finansowego..Zajecie w sadowej egzekucji z nieruchomosci.Zaprzeczenie
ojcostwa.Obowiazek niepieniezny jako przedmiot egzekucji administracyjnej.Analiza technologicznoekonomiczna modernizacji zasobow mieszkaniowych z prefabrykatow wielkowymiarowych praca inzynierska
budownictwo.Pisanie pracy licencjackiej cena.Ksztaltowanie struktury organizacyjnej w przedsiebiorstwie
turystycznym.praca licencjacka budzet gminy .Cap-and-trade: na pograniczu prawa ochrony srodowiska i
prawa energetycznego unii europejskiej.Dochody budzetu panstwa w polsce i ich determinanty w latach
2005 - 2010.Kryteria ocen i doboru personelu do pracy w banku.Wplyw wspolczesnego kryzysu finansowego
na sytuacje gospodarcza polski. Analiza ekonometryczna.Wplyw motywacji na wydajnosc pracownikow..Rola
funduszy strukturalnych w procesie wspierania rozwoju regionalnego.praca licencjacka budzet gminy
.Prawna problematyka unieszkodliwiania odpadow medycznych oraz odpadow weterynaryjnych.Zmiany w
zarzadzaniu gmina po wejsciu polski do unii europejskiej.Analiza przygotowan polski do przewodnictwa w
radzie unii europejskij w drugiej polowie 2011 r..Kredyty hipoteczne na rynku produktow
bankowych..Przeksztalcenia spoleczno - gospodarcze wsi stare siolkowice..Nowakowski- eligiusz wojciech. krotka sprzedaz a efektywnosc rynku kapitalowego .Analiza i ocena przeplywu informacji w
przedsiebiorstwie na przykladzie banku pekao spolka akcyjna oddzial w czestochowie.Strona tytulowa pracy
licencjackiej.Ocena efektywnosci zarzadzania portfelem inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych w
polsce.Specyfika funkcjonowania wybranych elementow kontroli wewnetrznej i audytu wewnetrznego na
przykladzie spolki energa s.a..Miedzynarodowa konkurencja podatkowa.Znaczenie rozwoju zrownowazonego
w gospodarce komunalnej na przykladzie gospodarki wodno- sciekowej..Gradziuk- artur. - rola panstwa w
rozwoju potencjalu technologicznego chinskiej gospodarki : potencjal technolo.Funkcjonowanie kontroli
jakosci w systemie outsorcingu..Konstytucyjna regulacja prawa wlasnosci a typowe unormowania prawa
prywatnego..Prace magisterskie wzory.Prawne i etyczne aspekty reklamy masowej.Funkcjonowanie
przedsiebiorstw spedycyjno-transportowych i znaczenie systemow zarzadzania transportem w ich
dzialalnosci..Specyfika finansow gminy uzdrowiskowej busko-zdroj.Prokuratura jako organ ochrony
prawnej.praca licencjacka budzet gminy .Metody mierzenia efektywnosci zarzadzania w jednostkach sektora
publicznego na przykladzie instytucji kultury..Zarzadzanie finansami w instytucjach kultury- na przykladzie
filharmonii opolskiej..Wplyw cyklu szkoleniowego na wyniki pracy dzialu handlowego firmy final
sa.Waszkiewicz- aneta. - ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy .System ocen pracowniczych na przykladzie
urzedu wojewodzkiego w bialymstoku.Skarga kasacyjna jako sformalizowany srodek odwolawczy.Przejscie
zaklaku pracy lub jego czesci na innego pracodawce.Bezrobocie jako zjawisko spoleczno-ekonomicze na
przykladzie powiatu ciechanowskiego.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie rozwojem i motywowanie
pracownikow w przedsiebiorstwie grupa biznes polska .Rynkowe bariery i ograniczenia w rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw.Kredyt hipoteczny jako podstawowe zrodlo finansowania zakupu
nieruchomosci..Problemy rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 1994-2004
(na przykladzie gminy sulejow).Promowanie zatrudnienia i przeciwdzialanie skutkom bezrobocia w powiecie
zdunskowolskim w latach 2004-2008.Amortyzacja srodkow trwalych w swietle prawa podatkowego i
bilansowego.Wybrane aspekty wyceny i ewidencji srodkow trwalych do obrony w dniu 30 pazdziernika 2012
roku..Marketing bezposredni i z baz danych - podstawowe decyzje i perspektywy rozwoju.Rozwiazanie
umowy o prace bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.Funkcjonowanie strazy
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gminnej a bezpieczenstwo miasta kluczborka.Analiza narzedzi systemu motywacyjnego na przykladzie
energa-operator sa odzial w kaliszu.Tworzenie nowych wartosci w procesie zaopatrzeniowym na przykladzie
firmy abc (branza motoryzacyjna).Opodatkowanie transakcji kupna - sprzedazy towarow w aspekcie handlu
elektronicznego na przykladzie firmy agito.pl w latach 2008-2010.Planowanie kariery zawodowej studentow
dziennikarstwa - zastosowanie teorii j.hollanda.Analiza wybranych problemow kadry zarzadzajacej z
planowaniem i zarzadzaniem zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Menedzer w organizacji jego funkcje i zadania na przykladzie ing bank slaski.Wystepowanie deficytu snu wsrod pracownikow
osrodkow pomocy spolecznej w powiecie tatrzanskim z uwzglednieniem zmianowosci pracy oraz
chronotypow badanych.Dzwigala- aneta. Oprac. - zakopane : plan miasta i okolice .Role i zadania posrednika
na rynku nieruchomosci na przykladzie wybranej transakcji.praca licencjacka budzet gminy .Prawnokarna
ochrona czci a wolnosc wypowiedzi.Krolikowski- michal. - podstawy prawa karnego miedzynarodowego
.Ksztaltowanie zintegrowanego lancucha dostaw branzy agd.Umowa o prace i umowa agencyjna jako formy
zatrudnienia pracownikow w rozwijajacym sie przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
skutecznosci restrukturyzacji majatkowej przedsiebiorstwa branzy miesnej.Zasada kontynuacji praw
wspolnika przy przeksztalceniu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w spolke akcyjna.Mobbing - nowe
wyzwanie dla polskiego prawa pracy.Analiza systemu rozliczeniowo - finansowego bankow spoldzielczych na
przykladzie banku spoldzielczego w zambrowie.Sleszynski- przemyslaw. Red. - wskazniki zagospodarowania i
ladu przestrzennego w gminach = indicators of spatial organizatio.Projekt portalu turystycznego
www.zakopane-info.pl oraz analiza znaczenia promocji internetowej dla rozwoju turystyki na
podhalu.Licencja przymusowa jako rodzaj ograniczenia wlasnosci intelektualnej w analizie
prawnoporownawczej prawa wlasnosci przemyslowej i prawa konkurencji.Motywacja jako element procesu
zarzadzania zasobami ludzkimi wsrod ludzi niepelnosprawnych na przykladzie przedsiebiorstwa best
work.Ochrona konsumenta w wybranych obszarach rynku.Przedmiot prawa autorskiego.Zarzadzanie
nieruchomosciami mieszkaniowymi w gminie poczesna przez wspolnote mieszkaniowa m1.Stosunek do
edukacji integracyjnej nauczycieli i uczniow szkol podstawowych w polsce i danii.Rola bazylejskiego komitetu
nadzoru bankowego i jego wytycznych w nadzorze nad sektorem bankowym.Stosunek panstwa polskiego do
mniejszosci narodowych wedlug malego traktatu wersalskiego z 1919 r..Bezrobocie w powiecie wielunskim a
pomoc z unii europejskiej.Problemy prawne i informatyczne podpisu elektronicznego..Fundusze pomocowe
w aktywizacji rynku pracy.praca licencjacka budzet gminy .Rola systemu komunikacji na przykladzie
towarzystwa ubezpieczeniowego aviva.Analiza odbiorcow instytucjonalnych branzy reklamowej na
przykladzie smartmedia.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium v r.kat.postepowania
administracyjnego.Finansowanie przedsiebiorstw z funduszy unii europejskiej.Przesluchanie swiadka
incognito.Zapasy w standardach sprawozdawczosci finansowej.Podnoszenie innowacyjnosci i
konkurencyjnosci firm z sektora msp w polsce przy wykorzystaniu funduszy unijnych.Kultura organizacyjna i
jej wplyw na ksztaltowanie klimatu pracy.Srodki zabezpieczajace w ujeciu kodeksu karnego z 1997
roku.Strabilnosc procesu i produktu w cementowni warta sa..Psychologiczno - socjologiczne aspekty
funkcjonowania organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Logistyka w zintegrowanych systemach
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie ifs applications.Projekt drewnianego przekrycia hali sportowej
praca inzynierska budownictwo.Analiza ryzyka kredytowego podmiotow gospodarczych banku pekao s.
A..Ograniczenia swobody przeplywu osob w unii europejskiej ze wzgledow porzadku i bezpieczenstwa
publicznego.Nowe ruchy religijne w polsce-wybrane zagadnienia prawne..Ocena sytuacji majatkowo
finansowej przedsiebiorstwa x.Lewandowski- krzysztof (prawo). Red. - zbiorowe zarzadzanie prawami
autorskimi i pokrewnymi po zmianach ustawowych .Komunikacja jako jeden z podstawowych czynnikow
prawidlowego zarzadzania firma.Finansowe wspieranie sportu przez jednostki samorzadu terytorialnego (na
przykladzie gminy bialystok).Unieszkodliwianie odpadow przez ich skladowanie jako przedmiot prawnej
problematyki gospodarowania odpadami (ze szczegolnym uwzglednieniem dyrektywy 1999/31 w sprwie
skladowania odpadow oraz ustawy o odpadach).Rola podatkow lokalnych w finansowaniu zadan gminy ( na
przykladzie gminy witonia)..Literatura w internecie oraz przyszlosc literatury tradycyjnej w dobie nowych
mediow.Strategia marketingowa dla produktu turystycznego w regionie jezxiora czorsztynskiego (oparta na
koncepcji 4c).Williams- alison. - field marketing : skuteczne zastosowania marketingu terenowego .Dzial
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socjalny jako przyklad prowadzonej polityki spolecznej w zakladzie pracy..Miejsce zamieszkania a sytuacja
mlodziezy na rynku pracy.Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej.Kryminologiczna
problematyka przestepczosci kobiet..Wykorzystanie zasobow ludzkich do oceny funkcjonowania systemu
produkcyjnego..Dzialania marketingowe malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy p.p.h.u.
galanit.Interwencja uboczna w procesie cywilnym..Bezrobocie a restrukturyzacja gospodarcza wsi na
podstawie wojewodztwa opolskiego..Ksiegi podatkowe a ksiegi rachunkowe - szanse i zagrozenia dla
dzialalnosci malych przedsiebiorstw.Kondycja przemyslu wlokienniczego na przykladzie przedsiebiorstwa
linenpol w latach 1999-2004.Rola inwestycji infastrukturalnych we wspieraniu rozwoju regionalnego.Uslugi
bankowosci elektronicznej i internetowej na przykladzie pko bp s.a..Internet jako nowoczesne medium
komunikacji w biznesie.Stosowanie i wykonywanie leczniczych srodkow zabezpieczajacych.Instytucja swiadka
koronnego w polskim procesie karnym.Wadliwosc uchwal zgromadzen spolek kapitalowych.Zarzadzanie
marka miasta poprzez organizacje festiwali.Rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce
rynkowej.Zroznicowanie kulturowe a wspolpraca na przykladzie wloskiego przedsiebiorstwa rio tinto
italy.Funkcjonowanie partnerstwa lokalnego na przykladzie lokalnej grupy dzialania turystyczna
podkowa.Wielkosc i struktura polsko-niemieckiego handlu i inwestycji bezposrednich po 1990 roku.Wplyw
polityki pienieznej banku centralnego na funkcjonowanie bankow komercyjnych.praca licencjacka budzet
gminy .Dzialalnosc gospodarcza osob zagranicznych w polsce.Modele systemow gospodarczych i ich
znaczenie-analiza na przykladzie wybranych krajow w latach 2001-2010.Six sigma - koncepcja doskonalenia
procesow w organizacji na przykladzie firmy bsh sprzet gospodarstwa domowego sp. Z o.o..Nadzor nad
samorzadem terytorialnym.Przeksztalcenie podatkowej ksiazki przychodow o rozchodow na ksiegi handlowe
na podstawie firmy handlowo uslugowej - przewodnik.Informatyzacja administracji publicznej - cyfrowy
urzad.Wplyw zmian struktury wlasnosci jednostki gospodarczej na wybrane wskazniki rentownosci oraz
skladnikow aktywow.Instytucja podsluchu w prawie polskim i prawie amerykanskim.Instrumenty budowy
przewagi konkurencyjnej na rynku uslug logistycznych na przykladzie firmy spedimex.Zarzadzanie miastem w
kontekscie teorii zrownowazonego rozwoju na przykladzie miasta i gminy konskie.Wplyw cech
wspolczesnego negocjatora na skutecznosc stylow negocjacyjnych na przykladzie malych i srednich
przedsiebiorstw.Znaczenie czynnikow motywacji pozafinansowej w systemie motywacji
pracownikow.Problematyka narkotykow w internecie.System ocen pracowniczych jako narzedzie zarzadzania
zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposob realizacji zadan
publicznych..Zarzadzanie portfelem uslug bankowych na przykladzie bankow pko bp i alior
banku.Akredytywa.praca licencjacka budzet gminy .Dajczak- wojciech - rzymska res incorporalis a
ksztaltowanie sie pojec rzeczy i przedmiotu praw rzeczowych w.Karty platnicze w polsce - wybrane
zagadnienia.praca licencjacka budzet gminy .Niepoczytalnosc i ograniczona poczytalnosc jako okolicznosci
wylaczajace wine..Zarzadzanie ryzykiem plynnosci w banku spoldzielczym w myszkowie w latach 20052009.praca licencjacka budzet gminy .Analiza jakosci uslug hotelarskich ( na przykladzie hotelu holiday inn a
krakowie).Szkolenia jako element rozwoju organizacji. Podejscie do szkolen w przedsiebiorstwie pkp polskie
linie kolejowe s.a..Rola malych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju spoleczno - gospodarczym gmin
wiejskich powiatu kedzierzynsko - kozielskiego..Prace licencjackie zarzadzanie.Rylski- piotr. - dzialanie sadu z
urzedu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego .Przywrocenie terminu do wniesienia srodka
odwolawczego.Ocena funkcjonowania przedsiebiorstwa pkp energetyka spolka z o.o. Z analiza dzialalnosci
ekologicznej.Zarzadzanie w zakresie wykorzystania srodkow finansowych unii europejskiej a rozwoj miasta
(przyklad lodzi).Czynniki wplywajace na satysfakcje z pracy pracownikow w pko bp s.a..Analiza logistycznej
obslugi klienta na podstawie firmy kurierskiej tnt express worldwide (poland) sp.zoo. - filia
czestochowa..Problem kary smierci.Park kulturowy jako forma ochrony zabytkow.praca licencjacka budzet
gminy .zrodla przewag konkurencyjnych przedsiebiorstw miedzynarodowych.Proces pozycjonowania
informacji w internecie na przykladzie witryny www.nowyrzym.pl.Szkolenia jako podstawowy element
ksztaltowania satysfakcji zawodowej pracownikow medycznych.Reklama jako instrument komunikowania sie
przedsiebiorstwa z otoczeniem rynkowym na przykladzie grupy kapitalowej kolporter..Wykorzystanie
internetu w promowaniu turystyki kempingowej.Management challenge: organizational culture in
multicultural environment.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy a.m. jesiolowscy-finanse
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sp. Z o.o..Miejsce spoldzielni mieszkaniowych w polityce mieszkaniowej panstwa.Suicydologia zachowan
samobojczych dzieci i mlodziezy.Znaczenie dydaktycznych i wychowawczych celow dla zarzadzania integracja
w szkole..Organizacja systemu reklamy w przedsiebiorstwie.Transgraniczna wspolpraca policji polskiej z
policja litewska .Rola motywowania przedstawicieli handlowych na przykladzie firmy gizewski.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza przychodow ze sprzedazy fabryki maszyn gorniczych pioma s.a..Zasady
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Gospodarka magazynowa i materialowa w przedsiebiorstwie paks
d..Prawo karne jako instrument realizacji celow wladzy panstwowej w polskiej rzeczypospolitej
ludowej.Praca licencjacka dziennikarstwo.Umowa powiernicza a umowa rachunku powierniczego.Wplyw
duzych inwestycji sportowych na rozwoj lokalny. Studium przypadkow amerykanskich..Znaczenie motywacji
w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Sozanski- jaroslaw. - ogolne zasady prawa a wartosci unii europejskiej : (po
traktacie lizbonskim) - studium prawno.Podaz pakietowych uslug ubezpieczeniowych jako determinant
zarzadzania ryzykiem w malych i srednich przedsiebiorstwach.Wycena przedsiebiorstw a debiuty
gieldowe.Programy lojalnosciowe - tworzenie- implementacja- ocena (na przykladzie firmy marex).Kasy
rejestrujace.Prawne zabezpieczenia kredytow bankowych na przykladzie banku pocztowego s.a..Analiza
sprawozdania finansowego jednostki sporzadzonego zgodnie z miedzynarodowymi standardami
sprawozdawczosci finansowej.Zabezpieczenie logistyczne w uruchomieniu nowej produkcji w branzy
ceramicznej.Fundusze unijne jako jeden z instrumentow zarzadzania procesem rewitalizacji w miescie
lodzi.Pisanie prac magisterskich cennik.Ocena kondycji finansowej na przykladzie gminnej spoldzielni -samopomoc chlopska w latach 2005-2007..Reklama telewizyjna jako glowny instrument dzialan
marketingowych firmy uslugowej na przykladzie polkomtel s.a..Zarzadzanie organizacja pozytku publicznego
na przykladzie stowarzyszenie opieki hospicyjnej ziemi czestochowskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Systemy ergonomii i zabezpieczenia bhp w zakladzie produkujacym wode mineralna.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku zachodniego wbk s.a. w latach 2002-2006.Analiza wymagan systemu zarzadzania jakoscia
pod katem podniesienia poziomu bezpieczenstwa i zadowolenia klienta- na przykladzie zakladu
produkcyjnego wyrobow medycznych.Rola systemu logistycznego w wybranym przedsiebiorstwie branzy
energetycznej.Obrona konieczna praca magisterska.Kompetencje policji w zakresie przeciwdzialania
przemocy w rodzinie.Wplyw lean manufacturing na jakosc w przemysle motoryzacyjnym.Podatek od
towarow i uslug vat w swietle polskiego systemu podatkowego.Ulaskawienie jako instytucja
karnoprocesowa.Gwarantowanie depozytow bankowych-bankowy fundusz gwarancyjny.Przestepstwo
wypadku drogowego.Wplyw srodkow unijnych na rozwoj sportu i turystyki w polsce..praca licencjacka budzet
gminy .Analiza i ocena dzialan marketingowych firmy meblowej empir.praca licencjacka budzet gminy
.Projekt pawilonu wystawowego o konstrukcji z rur stalowych. Praca inzynierska budownictwo.Kredyty
preferencyjne na dzialalnosc rolnicza.Seminarium ii r.sum.kat.hist.doktryn politycznych i
prawnych.Postepowanie odrebne w sprawach z zakresu prawa pracy..System operacyjny linuks jako
platforma wspomagajaca zarzadzanie przedsiebiorstwem..Konieczna- agnieszka. Red. - optymalizacja sytuacji
szkolnej uczniow - roznorodne wymiary wspolpracy z rodzicami : praca.praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie pracy licencjackiej zasady.Szkolenie- rozwoj zawodowy i rehabilitacyjny w zakladzie pracy
chronionej.Prywatyzacja samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej w spolki prawa
handlowego jako szansa na efektywna dzialanosc..Przyczyny i skutki bezrobocia oraz ocena efektywnosci
metod zwalczania bezrobocia w powiecie sieradzkim.Oznaczenia geograficzne pochodzenia towarow w
swietle wybranego orzecznictwa.Zgromadzenie wspolnikow w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia (
ujecie formalnoprawne ).Tematy prac licencjackich.Wplyw agencji rozwoju regionalnego na proces
wspierania przedsiebiorczosci malych i srednich przedsiebiorstw.Odliczenie i zwrot w podatku od towarow i
uslug - charakter prawny i funkcjonowanie.Logistyczne i marketingowe aspekty obslugi klienta na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego.Model kasacji jako nadzwyczajnego srodka zaskarzenia w polskim
postepowaniu karnym.Funkcje i podstawy tymczasowego aresztowania w polskim postepowaniu
karnym.Odpowiedzialnosc karna za przestepstwa skierowane przeciwko wolnosci seksualnej zwiazane z
przemoca w rodzinie (na przykladzie przestepstwa zgwalcenia).praca licencjacka budzet gminy .Dzialanie na
szkode spolki w swietle przestepstwa naduzycia zaufania.Opodatkowanie przychodow z dzialalnosci
gospodarczej osiaganych przez osoby fizyczne w formie ryczaltu ewidencjonowanego i karty
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..
podatkowej.Morin- roger a. - new regulatory finance .Funkcjonowanie i kompetencje jednostek samorzadu
terytorialnego w zakresie turystyki i promocji regionu na przykladzie gminy zakliczyn- powiatu tarnowskiego
i wojewodztwa malopolskiego..Sprawozdawczosc i kontrola budzetu gminy jako jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy i miasta pajeczno.Rola i funkcjonowanie malych i srednich
przedsiebiorstw.Plan pracy licencjackiej wzor.Instrumenty kreowania lojalnosci klientow na rynku uslug
bankowych na przykladzie banku pekao sa.Kredyt hipoteczny jako forma finansowania
nieruchomosci.Inwestycje private equity/venture capital na rynku polskim.Rekrutacja pracownikow praca
magisterska.Pisanie prac licencjackich szczecin.Wykorzystanie systemu operacyjnego linux w zarzadzaniu
infrastruktura sieciowa przedsiebiorstwa.Szkolenia pracownikow jako forma uzupelnienia luk wiedzy i jej
rozwijania w przedsiebiorstwie..Rachunek kosztow rodzajowych na przykladzie przedsiebiorstwa
handlowego.Marketing wewnetrzny w sklepach wielkopowierzchniowych na przykladzie firmy
real.Przygotowanie i realizacja kampanii reklamowych - analiza i ocena na przykladzie konkretnego
przedsiebiorstwa.Prace magisterskie z rachunkowosci.zrodla finansowania malych- srednich przedsiebiorstw
w ujeciu teoretycznym.Tematy prac magisterskich resocjalizacja.Specyficzne determinanty stresu
zawodowego wsrod pracownikow jednostki ratowniczo-gasniczej panstwowej strazy pozarnej..Internet jako
nosnik reklamy na przykladzie biura podrozy itaka..praca licencjacka budzet gminy .Analiza sprzedazy
produktow bankowych na przykladzie banku polska kasa opieki s.a..Obcowanie plciowe z maloletnim ponizej
lat 15.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa poligraficznego - dekor media sp. Z o.o..Rola nadzoru
bankowego w czasie kryzysu na przykladzie banku hiszpanii.Iso ts 16949:2002 w firmie brembo - proces
wdrazania i ocena funkcjonowania.Budzet jako narzedzie rozwoju gminy oksa w latach 20062010.Urzadzenia przesylowe - status cywilnoprawny i sluzebnosc przesylu.Kara grzywny w polskim systemie
prawa karnego.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc pracownicza i cywilna za strajk.Rola i
znaczenie kadry pracowniczej w ksztaltowaniu rozwoju przedsiebiorstwa x.Przykladowa praca
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Reklamacje jako zrodlo informacji na przykladzie rynku uslug
transportowych.Szanse rozwoju stowarzyszenia o charakterze kulturalnym np. Regionalnego towarzystwa
zachety sztuk pieknych w czestochowie..Analiza techniczna jako element wspierajacy decyzje inwestycyjne
na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Znaczenie uczenia sie dla sukcesu przedsiebiorstwa
turystycznego.Pisanie pracy doktorskiej.Otoczenie finansowe i prawne msp w polsce.Jakosc w systemach
pomiaru dokonan na przykladzie urzedu skarbowego.Wplyw integracji z ue na rozwoj srednich i malych
przedsiebiorstw w polsce.Migracje zagraniczne stale i czasowe z wojewodztwa opolskiego w latach 19502010.praca licencjacka budzet gminy .Zuk- artur. - postepowanie w sprawach gospodarczych .praca
licencjacka budzet gminy .Rola organizacji pozarzadowych w rozwoju lokalnym na podstawie nadwislanskiej
grupy dzialania e.o. cenoma.Struktura organizacyjna malej gminy wiejskiej na przykladzie gminy pawlowiczki
(woj. Opolskie).Finansowanie inwestycji gminnych na przykladzie gminy czarna.Prace licencjackie
pisanie.Analiza zdolnosci kredytowej jako sposob minimalizacji ryzyka kredytowego na przykladzie banku
pko s.a..Analiza punktow krytycznych w systemach wytwarzania lodzi klasy optimist.Rehabilitacja zawodowa
osob niepelnosprawnych.Obligacje korporacyjne w finansowaniu przedsiebiorstwa.Wynagrodzenie jako
element motywujacy pracownikow na przykladzie firmy kuznia batory spolka z o.o..Koszty i korzysci
przystapienia polski do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Stres- wypalenie zawodowe i
zaangazowanie w pracy nauczyciela.Zielinski- kazimierz - instrumenty polityki rolnej unii europejskiej
stosowane w polsce .Kaczmarczyk- michal - nieposluszenstwo obywatelskie a pojecie prawa .Kredyt jako
instrument finansowania budownictwa mieszkaniowego w polsce (na przykladzie oferty banku pko bp
sa).Prokuratura europejska.Marketing uslug stomatologicznych.Ujmowanie i wycena rezerw w
miedzynarodowych standardach sprawozdawczosci finansowej.Ocena efektywnosci eksploatacji maszyn i
urzadzen hutniczych na dziale obrobki walcow w hucie buczek sp.zo.o..Projektowanie strategii
przedsiebiorstwa.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow urzadzen
galwanicznych i lakierniczych s.a. w wieluniu.System informatyczny gieldy papierow wartoscowych w
warszawie..praca licencjacka budzet gminy .Karty platnicze praca licencjacka.Doktryna totalitaryzmu..Sektor
transportu w polsce oraz jego rozwoj zwiazany z integracja z unia europejska.Praca licencjacka po
angielsku.Dozor elektroniczny - forma wykonania kary pozbawienia wolnosci.Roszczenia pracownika
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zwolnionego z pracy za wypowiedzeniem .Rozwoj bankowosci internetowej w polsce..zrodla pozyskiwania
kapitalu przez male i srednie przedsiebiorstwa.Czynnosci poprzedzajace zawarcie malzenstwa w prawie
polskim i prawie kanonicznym.Trzaskalik- tadeusz (1950- ). Red. - modelowanie preferencji a ryzyko ’13
.Prace licencjackie socjologia.Analiza finansowania inwestycji gminy na przykladzie gminy boronow w latach
2008-2010.Funkcje menedzerskie w procesie organizacji w przedsiebiorstwie wodociagow i kanalizacji
okregu czestochowskiego.Wplyw wiazacych interpretacji na sytuacje prawna podatnika.Ocena sytuacji
finansowej gminy paczkow w latach 2005-2007..praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc wykonywania
wybranych robot budowlanych praca inzynierska budownictwo.Meble ekologiczne w strukturze sprzedazy na
przykladzie firmy --meble wrzosowa.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Bancassurance jako nowe perspektywy rozwoju uslug ubezpieczeniowych ( na przykladzie tuir warta
s.a.).praca licencjacka budzet gminy .Karalnosc aborcji na gruncie polskiego prawa karnego po roku
1932.Zgromadzenie wierzycieli w postepowaniu upadlosciowym.Przyczyny zmian w strukturach
organizacyjnych.Wspomaganie przez szkole wychowawczej roli rodziny- na przykladzie zespolu szkol
ogolnoksztalcacych integracyjnych nr 7 w krakowie..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa bewi za lata
2003-2007..Praca szansa dla osob odbywajacych kare pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego
w kaliszu.Reklama spoleczna w polskiej prasie i telewizji.praca licencjacka budzet gminy .Wypadki drogowe
w polsce ich przyczyny i skutki - analiza ekonometryczna..Model monistyczny i dualistyczny organow
menedzerskich spolki akcyjnej.zrodla finansowania dzialalnosci przedsiebiorstw na przykladzie spolki pks w
suwalkach s.a..Przestepstwa na szkode wierzycieli w kodeksie karnym z 1997r..Analiza koncepcji lokalizacji
miedzynarodowych centrow logistycznych w polsce.Dzialania public relations na podstawie tarachominskich
zakladow farmaceutycznych polfa s.a.- jako forma promocji produktu.Podstawowe obowiazki pracodawcy w
zakresie powszechnej ochrony pracy..Praca licencjacka wzor.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw
po wejsciu polski do unii europejskiej.Prawne regulacje sekurytyzacji aktywow bankowych.Metody
motywowania a satysfakcja pracownikow z wykonywanej pracy na przykladzie pracownikow
bibliotek..Analiza determinantow jakosci w procesie wytwarzania mebli..Wplyw rekrutacji i selekcji
pracownikow na funkcjonowanie i rozwoj banku komeryjcyjnego.Wplyw integracji polski z unia europejska
na sektor malych i srednich przedsiebiorstw.Rozwoj specjalnych stref ekonomicznych w polsce na przykladzie
regionu lodzkiego..Analiza porownawcza systemow automatycznej rezerwacji uslug turystycznych: start i
merlin.x.Zadania policji w zapewnieniu bezpieczenstwa i porzadku publicznego.Spolki jako forma
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w polsce- ze szczegolnym uwzglednieniem spolki z o.o. Na
przykladzie miejskiego zakladu komunikacyjnego w opolu.Modele karier zawodowych artystow - plastykow
w polsce po 1989 roku.Dzialalnosc reklamowa w polskiej telewizji publicznej w swietle przepisow
prawa.Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w telekomunikacji energetycznej - lodz sp. Z o.o..Analiza
kosztow sprzedazy na przykladzie przedsiebiorstwa dobropasz- grupa rolimpex sp. Z o.o.Rola nadzoru
ubezpieczeniowego w polsce.Rola operatora logistycznego w lancuchu dostaw na przykladzie firmy
x.Ograniczanie bezrobocia w wojewodztwie wielkopolskim w latach 2004-2007.Instalacje odsiarczania spalin
a cena energii w elektrowni belchatow s.a..Rola i zadania policji w sytuacji kryzysowej.Krajewska- anna. Red.
- koszty i produktywnosc pracy w polsce w kontekscie integracji z unia europejska .Konstrukcja planu
marketingowego w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie instalex w czestochowie.Sadowa kontrola
administracji w sprawach pracowniczych sluzb mundurowych na przykladzie funkcjonariuszy policji.Dozor
elektroniczny w systemie sankcji karnych.Kryzys organizacji narodow zjednoczonych.Struktura sadow
powszechnych w polsce.Handel ludzmi w aspekcie prawnym i spolecznym.Realizacja prawa do urlopu
wypoczynkowego.Egzekucja administracyjna podatkow i oplat lokalnych i jej wplyw na dochody budzetu
gminy kolno w latach 2008-2013.Bahrynowski- dawid. - wybrane zagadnienia ekologiczne we wspolczesnym
rolnictwie : monografia..Ocena dzialalnosci marketingowej uslug bankowych na przykladzie banku pekao
s.a..Jakosc obslugi klienta w sektorze bankowym na przykladzie fortis bank polska s.a..System szkolenia
pracownikow na przykladzie xyza.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac magisterskich
politologia.Jezyk reklamy. Promowanie marek ogolnoswiatowych na przykladzie kampanii im lovin it firmy
mcdonalds.Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w branzy hotelarskiej (na przykladzie hotelu 500 w
strykowie i hotelu w dobieszkowie).Profanacja zwlok.Pomoc spoleczna praca magisterska.Czynniki
..
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niematerialne generujace wartosc firmy.praca licencjacka budzet gminy .Stres zawodowy a poziom
satysfakcji i zaangazowania w pracy w kancelarii komorniczej.Analiza wydatkow budzetowych na przykladzie
powiatu ostroleckiego w latach 2005-2009.Komunikacja biznesowa droga do rozwoju
przedsiebiorstwa..Niezaleznosc banku centralnego na przykladzie narodowego banku
polskiego.Przedawnienie w polskim prawie cywilnym.Rachunkowosc organow podatkowych na przykladzie
drugiego urzedu skarbowego w tarnowie.Przygotowanie skazanych do zwolnienienia i powrotu do zycia na
wolnosci na przykladzie aresztu sledczego w kielcach.Pozycjonowanie biur podrozy na rynku
turystycznym.praca licencjacka budzet gminy .Diagnoza systemu motywacyjnego na przykladzie zespolu szkol
ponadgimnazjalnych w giebultowie.Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na przykladzie wybranych
stanowisk pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Kupie prace magisterska.Praca licencjacka z
administracji.Determinanty ksztaltujace wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie kghm polska
miedz s.a..Przewidywanie upadlosci przedsiebiorstw notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie przy wykorzystaniu zaawansowanych metod statystycznych.Zastosowanie kontrolingu w
zarzadzaniu strategicznym bankiem na przykladzie bise s.a..Warunkowe zawieszenie postepowania
karnego.Uwarunkowania innowacyjnosci i konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw.Style
kierowania w malych i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie piekarni teresa gryc spolka
jawna.Dzialalnosc kazimierza gorskiego (1921 - 2006) w zakresie rozwoju polskiej pilki noznej.Assistance w
ubezpieczeniach komunikacyjnych na przykladzie pzu s.a.Praca magisterska pedagogika.praca licencjacka
budzet gminy .Zwolnienie celne w prawie wspolnoty europejskiej.Przemiany polityczne we francji w latach
1814-1848.Przychody linii lotniczych - wybrane aspekty sprawozdawcze i zarzadcze.Zasady postepowania
windykacyjnego na przykladzie urzedu skarbowego.Transkrypcja aktu malzenstwa zawartego za
granica.Windykacja pomocy panstwa dla przedsiebiorstw w prawie unijnym i polskim.Unia europejska-rosjablizsze sasiedztwo. Ksztaltowanie relacji miedzy federacja rosyjska a unia europejska..Strategia rozwoju firmy
fameg w radomsku..Znaczenie i zastosowanie zewnetrznego public relations w ksztaltowaniu wizerunku
wybranych publicznych instytucji kultury i ich komunikacji z otoczeniem.Przemoc seksualna wobec kobiet w
polsce - zapobieganie i zwalczanie.Czynniki wplywajace na skutecznosc programow lojalnosciowych.Model
przedsiebiorstwa optymalizujacego proces handlu w warunkach rosnacej konkurencji.Rola pomocy
spolecznej w gminie pawonkow w zmieniajacych sie warunkach spoleczno - gospodarczych.Opodatkowanie
podatkiem dochodowym dochodow biernych na przykladzie naleznosci licencyjnych.Wplyw wdrozenia
normy pn-en iso 9001:2001 na poziom uslug swiadczonych w tarnowskiej agencji rozwoju regionalnego
s.a..Marketing personalny jako instrument zarzadzania na przykladzie publicznego gimnazjum nr 6.Ocena
kondycji finansowej ing banku slaskiego s.a. w latach 2005 - 2009.Organizacja transportu wewnetrznego w
firmie produkcyjnej na przykladzie firmy x.Gospodarka komunalna w rachunkowosci gminy nowa brzeznica
..Funkcja ochronna a funkcja organizatorska w obligacyjnym prawie pracy.Etyka w biznesie w okresie
transformacji na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Kontrola zewnetrzna w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu zawiercianskiego.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ortopedycznej medort s.a..Problem wymuszonych zaginiec w swietle
postanowien miedzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osob przed wymuszonymi zaginieciami z
dnia 20 grudnia 2006 r..Dobor kadr w przedsiebiorstwie na przykladzie agencji konsultingowych w
kazachstanie..praca licencjacka budzet gminy .Pomoc panstwa dla przedsiebiorstw swiadczacych uslugi w
ogolnym interesie gospodarczym w prawie wspolnotowym i polskim.praca licencjacka budzet gminy
.Wybrane naruszenia prawa autorskiego w internecie.Ocena dzialalnosci marketingowej hotelu centuria w
ogrodziencu..Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego.Zarzadzanie szpitalem
na przykladzie polskiej sluzby zdrowia.Znaczenie i wplyw wdrozenia zintegrowanego systemu
informatycznego klasy erp w skutecznym kierowaniu zespolami pracowniczymi na przykladzie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego spolka akcyjna.Wspolnotowa zasada
swobody przeplywu pracownikow w odniesieniu do sportu.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Dochody budzetu jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie budzetu miasta
skierniewice w latach 2004-2011).Czynniki wplywajace na jakosc uslug w handlu hurtowym na przykladzie
przedsiebiorstwa wielobranzowego (w opinii klientow).Poznan.Znaczenie transportu kolejowego w handlu
..
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miedzynarodowym na przykladzie polski i ukrainy w latach 1995-2007.Holding w prawie
wspolnotowym.Kultura organizacyjna w trzecim sektorze na podstawie fundacji anny dymnej mimo
wszystko.praca licencjacka budzet gminy .Systemy motywacyjne w zarzadzaniu personelem.Krajowy
mechanizm prewencji w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Wynik finansowy w ujeciu prawa
bilansowego i podatkowego.Rola podatkowych zrodel w dochodach gminy wola krzysztoporska w latach
2002-2007.Praca magisterska tematy.System wynagrodzen w lokalnym banku spoldzielczym.Problem
opodatkowania sektora malych i srednich przedsibiorstyw w polsce.Kreowanie wizerunku firmy na
przykladzie kromiss-bis spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Wplyw kierownika na komunikacje w
organizacji na przykladzie pkp plk s.a. zaklad linii kolejowych w czestochowie.Rynek finansowy- gielda
papierow wartosciowych.Pola eksploatacji utworow i przedmiotow praw pokrewnych.Marka jako
autonomiczny generator finansowej wartosci firmy.Systemy informatyczne wspomagajace logistyczna
obsluge klienta.Zabezpieczenia hipoteczne kredytow.Dzialania najwyzszej izby kontroli w sferze
administracji.Ocena prorodzinnych aspektow opodatkowania dochodow osob fizycznych w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena funkcji coachingu na przykladzie
instytucji finansowej..Projekt technologii i organizacji robot adaptacyjnych wiezy cisnien na lokal
gastronomiczny. Praca inzynierska budownictwo.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo
dochodow budzetu panstwa w latach 2006-2010.Modele zarzadzania w teatrze ludowym..Koszty i zrodla
finansowania panstwowej strazy pozarnej w pabianicach.Analiza i ocena procesu rekrutacji i adaptacji
pracownikow w firmie x ..Leasing jako podstawowe zrodlo finansowania inwestycji w
przedsiebiorstwie.Finansowanie zabezpieczenia spolecznego na przykladzie gminnego osrodka pomocy
spolecznej we wreczycy wielkiej w latach 2001-2004.System podatkowy w polsce na tle raju
podatkowego..Rynek innowacyjnych technologii newconnect jako alternatywa rynku
regulowanego..Zagospodarowanie turystyczne soliny i okolic w bieszczadach.Marka jako narzedzie przewagi
konkurencyjnej / na przykladzie firmy coca-cola/.Zewnetrzne zrodla finansowania handlu hurtowego na
przykladzie --przedsiebiorstwa x..Postawy i aspiracje zawodowe studentow i absolwentow uniwersytetu
jagiellonskiego na przykladzie specjalnosci zarzadzanie w turystyce..Lokalny rozwoj firmy globalnej na
przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego allianz polska.Funkcjonowanie rachunkow oszczednosciowo rozliczeniowych na przykladzie wybranych bankow..Marketing internetowy w mediach spolecznosciowych na
przykladzie facebook’a z uwzglednieniem polski.Adamczak-retecka- monika. - europa urzednikow .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow
budowlanych.Projekt adaptacji na dom weselny palacu w cisowie praca inzynierska
budownictwo.Problematyka ograniczenia w czasie wykonania konsumenckiego prawa do odstapienia od
umowy na podstawie dyrektywy akwizycyjnej w swietle orzecznictwa ets.Wplyw podatkow i obciazen
parapodatkowych na dzialalnosc gospodarcza firmy.Skutki bezrobocia w polsce w latach 2003-2008.Ocena
wybranego elementu zarzadzania jakoscia w odniesieniu do drukarni..Miejsce gieldy papierow
wartosciowych w europie srodkowo - wschodniej (tlo historyczne i stan obecny)..Internet jako nowe zrodlo
kontaktu z klientem.Bariery finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Rola public relations w
tworzeniu wizerunku muzeum archeologicznego w krakowie..Zarzadzanie realizacja budowy zgodnie z
procedura „lancuch krytyczny” praca inzynierska budownictwo.Analiza problemu bezrobocia i ocena
dzialalnosci urzedu pracy w piotrkowie trybunalskim w zakresie przeciwdzialania bezrobociu.Stosunek
dowodu z zeznan swiadkow i z przesluchania stron do dowodu z dokumentu.Motywacja pracownikow
sprzedazy sieci marketow na przykladzie sklepu castorama w krakowie.Strategia marketingowa firmy
ubezpieczeniowej (na przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego nationale - nederlanden).Analiza
efektywnosci kredytu bankowgo i leasingu jako zrodel finansowania dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorstw na przykladzie exact systems sp. Z o.o..Gajewski- dominik. - value added tax : a compendium
.Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej (na przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego nationale
- nederlanden).Rola nowoczesnych rozwiazan w zakresie zarzadzania w holenderskich centrach
logistycznych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pelnomocnik procesowy w
sadowym postepowaniu cywilnym.Rodzaje wyrokow w niemieckim postepowaniu cywilnym.Wplyw cech
negocjatora na przebieg negocjacji.Cywilnoprawna odpowiedzialnosc wladzy publicznej za zaniechanie
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wykonywania funkcji publicznych.Wielofunkcyjny rozwoj wsi jako instrument przeciwdzialania
bezrobociu.Samodzielnosc a niezaleznosc jednostki samorzadu terytorialnego.Finansowanie zadan
oswiatowych w gminie bierawa w latach 2008 - 2010..System ocen okresowych pracownikow na przykladzie
firmy telekomunikacyjnej.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna za tzw. Zle urodzenie.Konflikty i negocjacje w
przedsiebiorstwie.Centra logistyczne w belgii.Dowody w postepowaniu podatkowym w swietle ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa.Marketing uslug publicznych na przykladzie gminy opatow.Prace
magisterskie spis tresci.Fundusze unijne jako jeden z determinantow rozwoju gminy na przykladzie gmin
janow oraz miedzno.Wybrane aspekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie
lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.praca licencjacka budzet gminy .Samobojstwo w aspekcie prawnokarnym i kryminologicznym.Procesy fuzji i przejec na polskim rynku kapitalowym.praca licencjacka budzet
gminy .Funkcjonowanie telewizji w polsce w swietle przepisow prawa wspolnotowego.praca licencjacka
budzet gminy .Bak- adam a. - praktyczne aspekty orzekania o kosztach sadowych w sprawach cywilnych
.Umowa przedwstepna.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Psychospoleczne czynniki osiagania sukcesu w pracy z wybrana grupa.Wykorzystanie
informacji kosztowej do celow controllingu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie oddzialu x pkp
s.a..Kotler- philip - marketing strategiczny w opiece zdrowotnej .Rola malych i srednich przedsiebiorstw w
rozwoju miasta ostroleka.Zasady dostepu do informacji publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Koncepcje
zmian w podatkach. Jaki system podatkowy w polsce?.Amortyzacja srodkow trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych w swietle przepisow prawa podatkowego i prawa bilansowego.Rola rachunku
kosztow w dzialalnosci przedsiebiorstwa produkcyjnego..Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia przy
pomocy narzedzi i metod tqm na przykladzie fabryki farb proszkowych.Wplyw ksiegowych metod rozliczania
polaczen na wartosc przedsiebiorstwa.Specyfika sprzedazy uslug transportowych w branzy tsl na przykladzie
firmy x.Ocena czynnikow motywacji pracowniczej.praca licencjacka budzet gminy .Organy kadlubowe w
spolkach kapitalowych.Stan nietrzezwosci kierowcy pojazdu w swietle prawa karnego.Rola sprawozdania
finansowego w prognozowaniu upadlosci przedsiebiorstwa.Analiza taksonomiczna zroznicowana poziomu
rozwoju spoleczno-gospodarczego gmin w wojewodztwie malopolskim w latach 2002-2009..Bankowosc
spoldzielcza jako stymulator rozwoju regionalnego.praca licencjacka budzet gminy .Istota pojemnosci
zadluzenia w ksztaltowaniu struktury kapitalowej.Mozliwosci wspolfinansowania inwestycji z funduszy
sturykturalnych unii europejskiej w latach 2004-2006..Zarzadzanie produkcja szkla.Rola menedzera we
wspolczesnym przedsiebiorstwie.Zarzadzanie gminnymi zasobami nieruchomosci na przykladzie gminy lewin
brzeski.Budowanie marki w firmie technologicznej na przykladzie apple.Obrona konieczna jako prewencja
generalna..Elementy marketingu mix w uslugach gastronomicznych na przykladzie pizzerii fiero!.Zapis
bankowy - zagadnienia konstrukcyjne.Rola motywacji w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie firmy kosmetycznej abc..Kierunki rozwoju elektrotechniki magazynowej.Zastosowanie metod
statystycznych w analizie dzialalnosci zakladu produkcyjno-handlowo-uslugowego ania w latach 20042006.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej na przykladzie kredyt banku s. A. W skierniewicach..Analiza
jakosci portfela kredytowego banku spoldzielczego w skierniewicach.Zarzadzanie wiedza a partycypacja
pracownicza..Praca licencjacka.Rola inkubatorow przedsiebiorczosci we wczesnych fazach cyklu rozwojowego
przedsiebiorstw..Chuliganstwo stadionowe. Bezpieczenstwo na stadionach w polsce.Kampanie wizerunkowe
w social media..Wykorzystywanie technik negocjacyjnych.Metody wdrazania- zakres wykorzystania oraz
charakterystyka wnioskodawcow i beneficjentow programow regionalnych phare w sektorze msp na terenie
malopolski.Aspekty prawnokarne i kryminogenne porwan osob dla okupu.Rola analizy finansowej w
procesie zmiany formy organizacyjno - prawnej przedsiebiorstwa..Rozmowa oceniajaca - kluczowy element
ocen pracowniczych czy zbedna formalnosc?.Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw w teorii i
praktyce.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektem spolecznym w korporacji i organizacji
pozarzadowej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie hotelem jako szczegolny przypadek zarzadzania
nieruchomoscia komercyjna.E-commerce w internecie..Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode
wyrzadzona w mieniu nie powierzonym.Promocja jako skuteczne narzedzie sprzedazy.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..Fundusz pracy w
..
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przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie ostroleckim.Dochody i wydatki jednostki budzetowej na podstawie
miejskiego osrodka pomocy spolecznej..Internet jako jedno z narzedzi marketingu produktow turystycznych
opolszczyzny..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena oferty kredytowej esbanku banku
spoldzielczego w latch 2006 -2010.Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia .Reforma podatku od
nieruchomosci w polsce.Pisanie prac licencjackich warszawa.Telepraca - aspekty organizacyjne i
technologiczne.Stosowanie umow cywilno-prawnych w miejsce zatrudnienia prawniczego..Globalna polityka
cenowa na przykladzie sieci hipermarketow tesco.Zadoscuczynie pieniezne naruszenie dobra osobistego w
przypadku niewykonania lub niewlasciwego wykonania zobowiazania.Zarzadzanie finansami szpitala w
systemie ubezpieczeniowym (na przykladzie szpitala rejonowego w kutnie).Ewidencja podatkowa
dzialalnosci gospodarczej w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw.System okresowych ocen
pracowniczych i jego znaczenie w zarzadzaniu kadrami na przykladzie firmy odl (oprogramowanie dla
ludzi).Znaczenie analizy finansowej w ocenie plynnosci i rentownosci przedsiebiorstwa.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego x w latach 2007-2011.praca licencjacka budzet gminy .Telepraca
jako nietypowa forma zatrudnienia.Pozycja ustrojowa prezesa rady ministrow w konstytucji z 02.04.1997
r.Prawa i obowiazki prowadzacego hotel lub podobny zaklad.Projekt budowlany modernizacji segmentu
budynku mieszkalnego z prefabrykatow wielkoplytowych w krzyzowym ukladzie konstrukcyjnym. Praca
inzynierska budownictwo.Analiza zjawiska narkomanii oraz ewolucja polityki narkotykowej w kontekscie
spoleczno-prawnym w przekroju historycznym.Zastosowanie przepisow kodeksu cywilnego dotyczacych wad
powodujacych bezwzgledna niewaznosc oswiadczenia woli w prawie pracy poprzez art. 300 kodeksu
pracy.Poziom i uwarunkowania popytu na instrumenty finansowe na podstawie badan ankietowych
studentow..Odpowiedzialnosc podatkowa osob trzecich za zaleglosci podatkowe spolek.praca licencjacka
budzet gminy .Public relations jako narzedzie tworzenia wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie rafinerii
jaslo s.a..Standardy przeciwdzialania procederowi prania pieniedzy z perspektywy
miedzynarodowej.Mozliwosc wykorzystania instrumentow promocji i reklamy dla powiekszania udzialow
rynkowych na przykladzie firmy.Innowacje produktowe w branzy kablowej na podstawie przedsiebiorstwa
bitner..Wladza sadownicza - analiza porownawcza na tle konstytucji i ustrojow wybranych panstw
europejskich..Dywersyfikacja oferty depozytowo - kredytowej dla ludnosci jako element strategii rynkowej
banku (na przykladzie banku pko bp s.a.).Finansowe skutki unijnej polityki rolnej na przykladzie
wojewodztwa opolskiego po 2004 roku..Prawo swiadka do odmowy zeznan w procesie karnym.Udzial
prokuratora w postepowaniu administracyjnym.Niepelnosprawny pracownik w unii europejskiej na
przykladzie polski.Przejecie odwrotne.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw plynnosci finansowej w ocenie
zdolnosci kontynuowania dzialalnosci na przykladzie spolki x w latach 2009-2011..Wizerunek gminy (na
przykladzie gminy rzeczyca).Opodatkowanie dywidendy w prawie krajowym miedzynarodowym i
unijnym.Rola sieci synaptycznych w procesie podejmowania decyzji przez menadzera..Rozwojowa funkcja
ocen pracownikow na przykladzie firmy x.Zielinski- kazimierz - instrumenty polityki rolnej unii europejskiej
stosowane w polsce .Podmiot wskazany w artykule 52 kodeksu karnego jako uczestnik procesu
karnego.Ocena sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki komputronik
s.a.Golebiowski- grzegorz (1969- ). Red. - kryzys finansowy a handel zagraniczny .praca licencjacka budzet
gminy .Sklad sadu i konsekwencje naruszenia w tym zakresie.Perspektywy przystapienia ukrainy do unii
europejskiej.Analiza dochodow budzetowych gminy kaweczyn w latach 2007-2009.Bariery i mozliwosci
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa lt elektro..Rola budzetu panstwa
we wspolczesnej gospodarce rynkowej..Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie..Teoria i praktyka polityki
stabilizacji.Just in time jako metoda zarzadzania przez jakosc na przykladzie firmy gallaher polska sp. Z
o.o..Analiza finansowa jako instrument oceny efektywnosci podmiotu gospodarczego na przykladzie
przedsiebiorstwa xyz s.a..Analiza wybranych przestepstw przeciwko rodzinie i opiece w kodeksie karnym z
1997r..Sukcesja podatkowa w odniesienu do fuzji spolek.praca licencjacka budzet gminy .Polska i polskosc w
mysli jana pawla ii.Kariery zawodowe absolwentow szkol ekonomicznych.Marketing jako czynnik rozwoju
turystyki biznesowej na przykladzie wybranych miast polski.Strategia internacjonalizacji typu benetton jako
czynnik sukcesu polskich firm odziezowych na przykladzie firmy atena z wroclawia.Planowanieorganizowanie i kontrola dzialan jednostek odpowiedzialnych za marketing w przedsiebiorstwach-analiza
..
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rozwiazan stosowanych w firmie jurajska.praca licencjacka budzet gminy .Prokurator w postepowaniu
administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Wplyw zmian prawa turystycznego w latach 1997-2011 na
zakres uslug swiadczonych przez biura podrozy i przwodnikow w krakowie.Marketing mix w gastronomii na
przykladzie pizzerii banolli.Afis jako metoda identyfikacji daktyloskopijnej w wojewodztwie opolskim w
latach 2009-2010.Promocja teatrow w internecie.Funkcjonowanie zryczaltowanego podatku dochodowego
od osob fizycznych za lata 1999 - 2003 na przykladzie urzedu skarbowego x.Ochrona srodowiska naturalnego
na przykladzie projektu termomodernizacji budynku szkolnego w dabrowie gorniczej.Inwestycje rzeczowe a
zrodla ich finansowania.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracownika.Rozwoj lokalny
gminy kleszczow na lata 2008 - 2015.Planowanie przestrzenne jako proces tworzenia sie miast w aspekcie
historycznym i wspolczesnym.Prawo do kontaktow z dzieckiem.Seminarium ii nst. - prawo pracy i
ubezpieczen spolecznych.Gajewski- dominik. - corporate income tax : a compendium .Ekonomiczne modele
osiagania ugody w sporach cywilnych.praca licencjacka budzet gminy .Plan zarzadzania sytuacja kryzysowa
jedna z funkcji public relations na przykladzie firmy wenkla sp z o. O. W poznaniu.Programy praca-zycie w
swietle badan empirycznych.Ocena pozyskiwania srodkow na rozwoj msp na przykladzie przedsiebiorstw
branzy obuwniczej w latach 2008-2010.Wadium..Plan pracy magisterskiej prawo.Istota i znaczenie oceny
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa w procesie zarzadzania na przykladzie firmy lpp s.a..Wybrane
elementy procesu decyzyjnego prowadzace do likwidacji przedsiebiorstwa.Strategia marketingowa firmy
gillette.Ocena programu sapard jako instrumentu wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarow
wiejskich..Funkcja oswiatowa nysy..Zarzadzanie jakoscia i produkcja w zakladzie wedliniarskim.Wykonywanie
pracy lub innych zajec zarobkowych przez dziecko.Rentownosc inwestycji w otwarte fundusze
emerytalne.Struktura oraz wplyw procesow integracyjnych z unia europejska na lokalny rynek pracy na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w radomsku.Strategie marketingowe w branzy fmcg na przykladzie
marki coca-coli.Zamowienia publiczne w swietle nowej regulacji prawnej ze szczegolnym uwzglednieniem
procedury przetargu nieograniczonego.Uprawnienia pracownikow objetych zwolnieniami z przyczyn
niedotyczacych pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .System transportowy wojewodztwa lodzkiegostan obecny i perspektywy jego rozwoju.Integracja obywateli panstw trzecich w unii europejskiej.Wplyw
roznic pomiedzy ustawa o rachunkowosci a miedzynarodowymi standardami rachunkowosci na ocene pozycji
finansowej przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Poziom stresu i relaksu a preferencje barw oraz
efekty nastepcze u pracownikow spoldzielni mieszkaniowej zawiercie w zawierciu.Analiza cash flow a
tradycyjna analiza wskaznikowa w ocenie sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Ksztaltowanie sie systemu
ustrojowego kanady.Pisanie prac dyplomowych.Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy
porownawczej kondycji finansowej przedsiebiorstw branzy cukierniczej.Diagnoza ekonomiczno-finansowa
fabryki farb i lakierow sniezka s.a..praca licencjacka budzet gminy .Pokolenie y na rynku pracy - nadzieje i
rozczarowania.Ocena efektywnosci szkolen na podstawie modelu d.l. kirkpatricka - studium przypadku
przedsiebiorstwa vestil hotel business & conference.Zasada federalizmu w systemie ustrojowym stanow
zjednoczonych..Zarzadzanie zmiana w procesie wprowadzenia produktu na rynek na przykladzie fabryki
pierscieni tlokowych prima s.a..Mozliwosci wykorzystania reklamy do osiagniecia celow przedsiebiorstwa
kra-bin sp o.o..praca licencjacka budzet gminy .Czech-rogosz- joanna. Red. - koniunktura gospodarcza a
reakcje podmiotow gospodarujacych : praca zbiorowa .Mozliwosci przeprowadzenia arbitrazu cash-andcarry oraz reverse cash-and-carry na kontraktach terminowych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie s.a. w 2010 roku.Przystosowanie krakowskich hoteli do potrzeb osob niepelnosprawnych.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przeciwdzialanie finansowaniu terroryzmu
zagadnienia wybrane.Ocena walorow turystycznych drog kolowych na podhalu oraz mozliwosci organizacji
turystyki samochodowej.Kontrowersje wokol stosunkow prawnych laczacych czlonkow zarzadu ze spolkami
kapitalowtmi.Porownanie metod wykorzystania samochodu osobowego w malej firmie.Podatek od towarow
i uslug w sektorze publicznym.praca licencjacka budzet gminy .Modyfikacje systemu wynagradzania na
przykladzie grodkowskich zakladow wyrobow metalowych s.a. w grodkowie..Leninowska koncepcja panstwa
dyktatury proletariatu.Badanie zjawiska mobbingu w srodowisku szkolnym na przykladzie ix liceum
ogolnoksztalcacego im. C.k. Norwida w czestochowie.Strategia rozwoju przedsiebiorstwa adpol sp.j..Analiza
finansowa firmy dukat w latach 2004-2010.Systemy automatycznej identyfikacji w gospodarce
..

..
magazynowej.Ochrona praw dziecka w swietle dzialan rzecznika praw dziecka .Wlasciwosc miejscowa sadu
w postepowaniu cywilnym..Skarga konstytucyjna w polskim systemie prawnym..praca licencjacka budzet
gminy .Analiza technologii i naklady na przebudowe stadionu sportowego praca inzynierska
budownictwo.Rola promocji w koncepcji marketingu - mix uslug turystycznych na przykladzie b.u.r. medyktur s.c. W czestochowie.Zespolowy projekt programistyczny.praca licencjacka budzet gminy .Kotler- philip dobro poplaca! : inicjatywy marketingowe i korporacyjne- dzieki ktorym swiat staje sie leps.Rola swiadczen
rodzinnych w sprawozdaniu rzeczowo - finansowym na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w
koszecinie.Ocena funkcjonowania systemu finansowo - ksiegowego insert gt w zakladzie rzezniczowedliniarskim bara jacek.Procesy dostosowawcze w polskim rolnictwie w obliczu czlonkostwa z ue. Analiza
empiryczna na wybranym przykladzie.Wplyw dzialalnosci miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w
wieluniu na poprawe warunkow zycia beneficjentow..Analiza bezrobocia w gdansku i powiecie gdanskim na
tle krajowego rynku pracy.Analiza wypadkowosci w indywidualnych gospodarstwach rolnych..Zarzadzanie
kapitalem obrotowym a plynnosc finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy atabajt roik- slowikmazurkiewicz sp. J..Przeslanki odpowiedzialnosci czlonkow zarzadu spolki z o.o. W swietle art.299
ksh.Przebieg postepowania apelacyjnego.Skrzypek- slawomir (1963-2010). - banki centralne wobec kryzysu
ekonomicznego .Prawo do sprawiedliwego procesu w europejskiej konwencji praw czlowieka. Poziom
wywiazywania sie przez strony konwencji ze zobowiazan bedacych jego konsekwencja.Dozor elektroniczny
jako sposob wykonywania kary pozbawienia wolnosci.praca licencjacka budzet gminy .Podstawy stosowania
tymczasowego aresztowania w polskim postepowaniu karnym.Szczegolny nadzor podatkowy nad wyrobami
alkoholowymi.Sektor transportu w polsce oraz jego rozwoj zwiazany z integracja z unia europejska.Analiza
finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie centrum dystrybucji
chemia polska.Skarga konstytucyjna w prawie polskim.Prace dyplomowe tematy.Niedozwolone klauzule
umowne w umowach deweloperskich.Determinanty ksztaltujace wynik finansowy przedsiebiorstwa na
przykladzie kghm polska miedz s.a..Ocena skutecznosci instrumentow aktywnej polityki rynku pracy
oferowanych bezrobotnym przez powiatowy urzad pracy w belchatowie..Charakterystyka inwestycji
przedsiebiorstw na przykladzie sektora budowlanego.Wspolczesny marketing przedsiebiorstw w
polsce.Dabrowa- slawomir. Red. - porzadek prawno-spoleczny a problemy wspolczesnego swiata
.Wykorzystaniem materialow energooszczednych. Praca inzynierska budownictwo.Analiza budzetu jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kielczyglow w latach 2007-2011.Oznaczenie i ochrona
produktow tradycyjnych i regionalnych w unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka
niepoczytalnosci i poczytalnosci ograniczonej w swietle regulacji kodeksu karnego z 1997 roku.praca
licencjacka budzet gminy .Leasing jako zrodla finansowania aktywow trwalych na przykladzie salonu
samochodowego citroen.Instrumenty finansowe - zasady prezentacji w sprawozdaniach finansowych.Kultura
organizacyjna a sprawna realizacja zadan w organizacji publicznej- na przykladzie urzedu miasta w skarzyskukamiennej..Promocja gminy pcim.Asertywnosc- jako podstawowy element komunikacji w biznesie. Analiza
tematu na podstawie srodmiejskiej spoldzielni mieszkaniowej..Rynek funduszy venture capital w
polsce.Analiza poziomu i struktury dochodow wlasnych gminy wreczyca wielka.praca licencjacka budzet
gminy .Aspekty materialne i niematerialne gwarantujace jakosc procesu anodowania.Pisanie prac
bydgoszcz.Perspektywy rozwoju miast na przykladzie lodzi.Skutecznosc wykrywcza sprawcow przestepstw na
podstawie sladow w kryminalistyce.Analiza kluczowych czynnikow sukcesu na przykladzie huty szkla jedlice
w jedlicach..Model kasacji jako nadzwyczajnego srodka zaskarzenia w polskim postepowaniu
karnym.Postepowanie w sprawach z oskarzenia prywatnego jako tryb szczegolny w kodeksie postepowania
karnego z 1997 r. Wplyw procesu cywilnego na ksztalt postepowania w sprawach
prywatnoskargowych..Motywowanie pracownikow na przykladzie organizacji publicznych.Czynniki
ksztaltujace rozwoj rynku bankowosci elektronicznej w polsce.Prawo ekskluzywne panstw do wykorzystania
szelfu kontynentalnego.Zarzadzanie podatkami na przykladzie gminy skierniewice.Wynagrodzenie jako
czynnik motywujacy pracownikow.Marketing w promocji zdrowia i jego wplyw na ksztaltowanie
swiadomosci konsumentow..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie ocen pracowniczych w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego.Ksztaltowanie kultury
organizacyjnej na przykladzie badan w firmie phu agro-as..Zasady i metody oceny plynnosci finansowej
..
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przedsiebiorstw (na przykladzie firmy x).Adwokatura i notariat w drugiej rzeczpospolitej..Ocena wynikow
finansowych przedsiebiorstwa flora sp z o.o..Strategie marketingowe i dzialania promocyjne jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w myszkowie.praca licencjacka budzet
gminy .Problem subsydiarnego charakteru instytucji bezpodstawnego wzbogacenia w swietle konstrukcji
zbiegu norm i roszczen.Rola motywowania pracownikow w zarzadzaniu wspolczesna firma.praca licencjacka
budzet gminy .Umowa o prace na czas okreslony.Realizacja koncepcji customer relationship management na
przykladzie firmy lafarge cement sa..Ambroziak- adam a. - krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach
ekonomicznych w polsce .Praca dyplomowa bhp.Franchising jako forma prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu gminy zarki w latach 2003-2006.Tworzenie
wizerunku miasta na przykladzie lodzi.Dystrybucja produktow spozywczych - marketingowe i logistyczne
aspekty.Skarga paulianska w rzymskim prawie prywatnym oraz zakres jej zastosowania w polskim kodeksie
cywilnym.Umowa dozywocia -konstrukcja prawna i praktyczne zastosowanie.Handel elektroniczny jako nowa
platforma wymiany w polsce.Budzet gminy pajeczno w latach 2002 - 2004.Wplyw zastosowania zasad
wyceny produktow i zapasow na wynik okresu.Wplyw kultury organizacji na motywacje pracownikow
krakowskiego biura festiwalowego.Rozwoj rynku kart platniczych i kredytoych (na podstawie kredyt banku
o/belchatow w latach 2002-2006).praca licencjacka budzet gminy .Pomoc przy pisaniu pracy
magisterskiej.Dostosowywanie polskiej bankowosci do standardow unii europejskiej.Jezyk reklamy jako
czynnik wplywajacy na zachowania konsumentow..Alternatywne formy finansowania przedsiebiorstw..Prace
magisterskie z pedagogiki.Jezyk totalitaryzmu w odniesieniu do faszyzmu niemieckiego.Analiza anomalii
stop zwrotu a efektywnosc polskiego rynku kapitalowego na tle rynkow rozwinietych.Procesy
wspoldecydowania i wspolrzadzenia w unii europejskiej: komisja europejska- parlament europejski- rada
unii europejskiej.Analiza wplywow i wydatkow gminy na przykladzie gminy paradyz.Rytm kondycji
psychofizycznej a zarzadzanie pracownikow kontroli jakosci.Strategia podatkowa grupy kapitalowej jako
formy gospodarczej.Czynnosci prokuratora w toku sledztwa.Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w
polskim prawie handlowym.Techniczno – ekonomiczna analiza remontow budynkow mieszkalnych
wznoszonych praca inzynierska budownictwo.Ewidencja wykorzystywanych funduszy unijnych w
rachunkowosci jednostek samorzadu terytorialnego..Odpowiedzialnosc za niezgloszenie wniosku o
ogloszenie upadlosci w terminie.Zarzadzanie logistyczne jako determinanta funkcjonowania
przedsiebiorstwa w sferze uslug..Pomoc spoleczna praca licencjacka.Wplyw internetu na wybor ofert
turystycznych.Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomosci.Audytor wewnetrzny w jednostkach
sektora publicznego: sojusznik- czy wrog? Wizerunek audytora z roznych perspektyw..Obowiazek udzielenia
urlopu wypoczynkowego.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja jako glowny element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie oddzialu pko bp s.a. w belchatowie.Dzielnicowy-jako funkcjonariusz
pierwszego kontaktu realizujacy zalozenia community policing..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Perspektywy handlu detalicznego przez
internet.Ksztaltowanie struktury kapitalowej w przedsiebiorstwie na podstawie sprawozdan
finansowych.Park naukowo-technologiczny jako kreator rozwoju lokalnego na przykladzie parku naukowotechnologicznego polska-wschod w suwalkach sp. Z o.o..Wypadek drogowy w ujeciu kryminalistycznym na
przykladzie komendy powiatowej policji w nysie.Determinanty wyboru kanalow dystrybucji w przemysle
spozywczym.Ewolucja nadzoru finansowego w polsce..Solidarnosc w prawie podatkowym i cywilnym.Ocena
jakosci uslug oferowanych przez pkp jako przyklad badania marketingowego..Wyjazdy studentow do pracy za
granice- analiza empiryczna.Rothbard- murray newton - interwencjonizm- czyli wladza a rynek
.Przestepstwo udzialu w bojce lub pobiciu w polskim prawie karnym.Obowiazki franchisingodawcy w
umowie franchisingu.Strategia marketingowa firmy na podstawie spolki akcyjnej excellent.Pojecie kariery w
kontekscie sukcesu zawodowego pracownika..Skutki prawne smierci wspolnika w spolce jawnej.Analiza
oferty edukacyjnej w krakowie z zakresu sztuk plastycznych..Pawlowski- bartosz. Red. - rola sejmu w unii
europejskiej : seminarium dla nowo wybranych poslow : vi kadencja .Wzory prac licencjackich.Rozwoj i
innowacje w procesie produkcji mebli..System dystrybucji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy
j&g.Program operacyjny sapard oraz kredyty preferencyjne - jako zrodlo finansowania inwestycji w rolnictwie
na przykladzie banku pbh s.a..Wykorzystanie r&r w procesie oceny systemu pomiarowego..praca licencjacka
..
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budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wydatki na reklame i reprezentacje jako koszty uzyskania
przychodow w podatkach dochodowych.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spoldzielni
swiatowid - zaklad pracy chronionej.Pozyskiwanie i zarzadzanie funduszami europejskimi na przykladzie
polski i hiszpanii.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie agencji rynku rolnego oddzialu
terenowego w opolu.Praca licencjacka z pedagogiki.Czynniki wplywajace na ksztaltowanie satysfakcji z pracy
- analiza porownawcza organizacji non-profit i firm komerycjnych z terenu wojewodztwa slaskiego..praca
licencjacka budzet gminy .Jakosc zycia na obszarach wiejskich jako obszar finansowania europejskiego
funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarow wiejskich .praca licencjacka budzet gminy .Kanal dystrybucji
jako kluczowy zasob zewnetrzny na przykladzie wybranej firmy.Miejsce jakosci w zasadach zarzadzania
toyoty..Systemy logistyczne w ujeciu miedzynarodowym na przykladzie firmy x..Wylaczenie prawa poboru w
spolce akcyjnej.Inwentaryzacja jako instrument kontroli wewnetrznej na przykladzie sadu okregowego w
piotrkowie trybynalskim.Zalozenie dzialalnosci gospodarczej w polsce i zewnetrzne zrodla jej
finansowania.Ocena kondycji finansowej spolki cersanit s.a. w latach 2001-2004.Zastosowanie internetu w
dzialalnosci przedsiebiorstwa silver system.System obslugi kart platniczych w citibanku handlowym.Systemy
placowe przedsiebiorstw ukrainskich na przykladzie centralnej bazy obslugi produkcyjnej ukrnafta..Koszty i
zrodla finansowania oswiaty na przykladzie szkol gmin powiatu kaliskiego.Zastosowanie marketingu mix na
przykladzie przedsiebiorstwa handlowo - uslugowego bo - mag.Magazyn i jego rola w systemie logistycznym
przedsiebiorstwa.Ocena efektywnosci elektronicznej na podstawie mbanku w latach 2008-2010.Tematy prac
magisterskich administracja.Jurydyczna konstrukcja sprzedazy z prawem odkupu.Prawo europejskie.Zakres
decyzyjnosci finansowej i jej wplyw na skutecznosc zarzadzania wspolnota mieszkaniowa..praca licencjacka
budzet gminy .Zakaz reformationis in peius w procesie karnym.Ireniczne metody rozwiazywania sporow
zbiorowych pracy.Jezioro tarnobrzeskie jako szansa rozwoju turystycznego i gospodarczego
regionu.Przeslanki zdolnosci patentowej wynalazku.Prace licencjackie po angielsku.Leszczynska- agnieszka. strategie polskich przedsiebiorstw wobec wyzwan klimatycznych .Zarzadzanie procesami zaopatrzenia w
systemie logistycznym przedsiebiorstwa cargill (polska) oddzial krzepice.Polityka pieniezna narodowego
banku polskiego a inflacja w latach 2000-2007.Zarzadzanie srodowiskowe na przykladzie miasta
opola.Zamowienia publiczne a kondycja finansowa przedsiebiorstw na przykladzie abm solid s.a..Polozenie
prawne kosciola polskokatolickiego w polsce..Psychopatologiczne i prawne aspekty zaburzen czynnosci
psychicznych sprawcy czynu zabronionego w przyjmo waniu art.31 k.k.Instrumenty motywowania
pracownikow w jednostkach samorzadowych na przykladzie urzedu gminy w lubnicach.praca licencjacka
budzet gminy .Implementacja sankcji rady bezpieczenstwa onz w systemie prawa unii
europejskiej.Weryfikacja wadliwych decyzji administracyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Wiarygodnosc
kredytowa przedsiebiorcy.Ocena organizacji i zarzadzania w lasach panswowych na przykladzie nadlesnictwa
nowogrod.Wsparcie aktywnosci gospodarczej potencjalnych i realnych przedsiebiorcow.Zapis na sad
polubowny.Wykorzystanie kontaktow terminowych do konstrukcji strategii zabezpieczajacych na przykladzie
gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Statut w systemie zrodel prawa..Marketing interaktywny w
klubach sportowych - zastosowanie technologii microsoft dynamics crm green4.Wybrane metody
zarzadzania wspolczesnym przedsiebiorstwem.Funkcjonowanie lokalnego rynku pracy na przykladzie
powiatu belchatowskiego.Sprawozdania finansowe jako zrodlo oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa
zampap s.a..Controlling operacyjny jako narzedzie eliminowania waskich gardel w przedsiebiorstwie
logistycznym.Wyroznij sie lub zgin. Innowacyjna reklama outdoorowa i jej efektywnosc..Urlop
wypoczynkowy jako prawo pracownika..Prognozowanie potrzeb kadrowych w firmie x.praca licencjacka
budzet gminy .Znaczenie systemu motywacji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie badan
empirycznych przeprowadzonych w whirlpool s.a. oddzial we wroclawiu..Analiza rynku uslug bankowych na
przykladzie ing banku slaskiego s.a..Proces pozyskiwania kadr. Teoria a praktyka firmy x.Analiza
ekonomiczno-finansowa na przykladzie firmy polfa-kutno s.a..Prace magisterskie prawo.Spis tresci pracy
licencjackiej.Prace licencjacka.Efektywnosc procesow obslugi mieszkancow- a wdrazanie systemow
innowacyjnych w jednostkach administracji publicznej.Ocena zintegrowanego systemu zarzadzania
srodowiskowego w przedsiebiorstwie ogp gaz-system o/tarnow- na podstawie wytycznych zawartych w
normie pn-en iso 14031..Management challenge: leading a leadership transition.Skarga kasacyjna i skarga o
..
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stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia jako system wzajemnie uzupelniajacych sie
srodkow kontroli legalnosci orzeczen sadowych..Wojewoda jako terenowy organ administracji
rzadowej.Struktura panstwa konstytucyjnego w europie w xix wieku.Analiza dzialalnosci marketingowe firmy
daimlerchrysler automotive polska sp. Z o.o..Hálek- vítezslav - základy marketingu .Strategie eksportowe
przedsiebiorstw rodzinnych (na przykladzie: komandor lodz s.a. i firmy bracia urbanek).Ulgi w podatku
dochodowym od osob fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej.Rola i znaczenie sprzedazy
bezposredniej w tworzeniu sukcesu marketingowego przedsiebiorstwa.Zarzadzanie produkcja i jakoscia na
podstawie wybranego przedsiebiorstwa produkcyjnego..Praca licencjacka pielegniarstwo.Dzialalnosc arimr i
jej wplyw na rozwoj obszarow wiejskich na przykladzie powiatu czestochowskiego.System szkolenia
pracownikow pkp cargo a wspolczesne trendy w zarzadzaniu.System kontroli jakosci i analiza wad wyrobow
walcowanych na przykladzie walcowni blach grubych..Analiza funduszy strukturalnych unii europejskiej i ich
wykorzystania w polsce.Wykorzystanie narzedzi sluzacych w zmniejszaniu bezrobocia w gminie
koniecpol..Rozwoj prawa uzytkowania wieczystego w okresie polwiecza istnienia instytucji w
polsce.Jurysdykcja krajowa w rozporzadzeniu rady (we) nr 44/2001 bruksela i.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy drozapol - profil s.a. w bydgoszczy.Zachowanie agresywne nieletnich
przestepcow.Oswiadczenie o przyjeciu lub odrzuceniu spadku jako charakterystyczne oswiadczenie
woli..Technologia jako przedmiot analizy strategicznej na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslu
mleczarskiego obory kozienice..Zarzadzanie podatkami i oplatami lokalnymi na przykladzie gminy lubliniec w
latach 2008-2010.Zasady rozliczania podatku na podstawie ksiazki przychodow i rozchodow oraz podatku
vat.Rola marketingu wewnetrznego w organizacjach dochodowych i organizacjach non profit.zrodla
finansowania inwestycji na wybranych przykladach msp.Programy lojalnosciowe jako jedna z form
wspolczesnego marketingu.Efektywnosc zintegrowanego systemu zarzadzania na przykladzie jastrzebskiej
spolki weglowej s.a..Strategia promocji nowego produktu jako narzedzie komunikacji przedsiebiorstwa z
rynkiem na przykladzie firmy inter cars s.a..Analiza komperatywna pozycji banku na rynku finansowym /bre
banku s.a. oraz bz wbk s.a./.Strategie marketingowe przedsiebiorstwa na przykladzie firmy drog - bud sp. Z
o. O..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Umowne prawo pierwokupu - zarys
instytucji na gruncie kodeksu cywilnego.Pisanie prac magisterskich cena.Zarzadzaniem lancuchem dostaw na
przykladzie przedsiebiorstwa zajmujacego sie produkcja komponentow z tworzyw sztucznych.Instytucjonalna
ochrona konsumenta uslug bankowych.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc malzonka
majatkiem wspolnym za zobowiazania wspolmalzonka.Wykorzystanie wybranych mnoznikow rynkowych w
konstrukcji portfela inwestycyjnego w warunkach polskiego rynku kapitalowego w latach 1999-2004.Pisanie
prac licencjackich opole.Motywacyjne funkcje szkolen i zarzadzania kariera.praca licencjacka budzet gminy
.System zarzadzania zasobami ludzkimi w opraciu o norme iso 9001:2000 na przykladzie firmy
partnertech.Uwarunkowania doboru kadrowego na stanowisko pracy w wybranym urzedzie sluzby
cywilnej.Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych systemow budownictwa jednorodzinnego/ lub
wybranych systemow docieplen budynkow/. Praca inzynierska budownictwo.Praca licencjacka
administracja.Dzialalnosc multiagentow i agentow wylacznych na przykladzie towarzystwa ubezpieczen i
reasekuracji warta s.a..praca licencjacka budzet gminy .Administracyjnoprawna analiza regulacji
alternatywnych zrodel energii.Planowanie merketingu wewnetrznego w firmie maspex..praca licencjacka
budzet gminy .Obowiazek interpretacji prawa krajowego zgodnie z celami i brzmieniem prawa
wspolnotowego.Zapewnienie jakosci w procesie produkcji w wybranym przedsiebiorstwie branzy
metalowej.Znaczenie wydatkow inwestycyjnych dla spolecznosci lokalnej gminy lgota wielka w latach 20042008.Analiza form finansowania dzialalnosci gospodarczej ing banku slaskiego s.a.w latach 20072011..Opodatkowanie dochodow uzyskiwanych przez profesjonalnych muzykow.Bezpieczenstwo w
bankowosci elektronicznej..Proces zmian dostosowawczych w przedsiebiorstwach przetworstwa owocowo warzywnego do struktur unijnych.Wypalenie zawodowe a postawy do pracy wsrod pracownikow ochrony
zdrowia.Prace dyplomowe tematy.Laskowska- iwona. - zdrowie i nierownosci w zdrowiu - determinanty i
implikacje ekonomiczno spoleczne .Innowacyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw jako zrodlo przewagi
konkurencyjnej.Instrumenty public relations we wspolczesnych organizacjach (na przykladzie firmy
avon).Analiza informacji w bezpieczenstwie.Ocena efektywnosci wybranych uslug bankowych dla klientow
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indywidualnych na przykladzie oferty pko banku polskiego.Rola i znaczenie malych i srednich przedsiebiorstw
w rozwoju lokalnym gminy opoczno.Rola podsytemu logistyki transportu przewozu materialow
niebezpiecznych na przykladzie firmy transportowej x..Wybrane problemy opodatkowania wspolnikow
spolek osobowych.Promocja malych miast wojewodztwa lodzkiego - cele- zalozenia- metody- efekty na
przykldzie rawy mazowieckiej i uniejowa.Odpowiedzialnosc pracodawcy za stosowanie mobbingu.Podatek
dochoodowy od osob fizycznych w polsce i w innych krajach unii europejskiej.analiza porownawcza..Czystsza
produkcja w miejskiej oczyszczalni sciekow..Spoleczne aspekty restrukturyzacji personalnej w
przedsiebiorstwie na przykladzie rafinerii nafty glimar s.a. w gorlicach.praca licencjacka budzet gminy
.Capiga- miroslawa. - finanse bankow .praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie przyspieszone w
polskiej procedurze karnej.Efektywnosc funkcjonowania infrastruktury sportowej na przykladzie miejskiego
osrodka sportu i rekreacji w bialymstoku w latach 2010-2012.Znaczenie egzemplarza w ustawie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.praca licencjacka budzet gminy .Porozumienie stron jako instytucja sluzaca
ksztaltowaniu tresci umowy o prace.Zakupy pod wplywem reklamy inetrnetowej - analiza i ocena na
przykladzie wybranej grupy.Uprawnienia pokrzywdzonego w postepowaniu jurysdykcyjnym..Produkt i jego
marka na przykladzie gazety codziennej fakt.Prace licencjackie tematy.Zawila-niedzwiecki- janusz. operational risk as a problematic triad : risk- resource security- business continuity .Analiza finansowa
dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie spolki mieszko.Wykorzystanie srodkow unijnych w finansowaniu
msp w polsce w latach 2007-2013.Praca licencjacka tematy.praca licencjacka budzet gminy .Seksualne
zachowania dewiacyjne. Studium kryminologiczne.praca licencjacka budzet gminy .Platformy handlu w
internecie.Kluczowe czynniki sukcesu w zarzadzaniu projektami.Dochody wlasne jednostki budzetowej na
przykladzie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.Kontrola wewnetrzna jako narzedzie efektywnego
zarzadzania jednostka gospodarcza.Strategia marketingowa a przedsiebiorczosc w dzialalnosci stolzle
czestochowa sp. Z o.o..Rola opakowan w procesach logistycznych.Konkordat stolicy apostolskiej z
rzeczypospolita polska z 1925 i 1993 roku.praca licencjacka budzet gminy .System podatkow i oplat lokalnych
jako podstawowe zrodlo dochodow wlasnych na podstawie gminy paczkow..Problem bezrobocia w regionie
czestochowskim..Eksmisja lokatorow z lokali mieszkalnych.Dzialania resocjalizacyjne w oparciu o zaklad
karny w nysie.Motywowanie placowe i pozaplacowe pracownikow- casus firmy tenet management sp. Z
o.o..Pawilon handlowy branzy spozywczej praca inzynierska budownictwo.Analiza procesu zatrudnienia na
przykladzie starostwa powiatowego w rawie mazowieckiej..Gotowe prace magisterskie licencjackie.Czas
pracy.Rachunkowosc podatkowa malej firmy na podstawie przedsiebiorstwa transportowego firmy transbis.Pisanie prac ogloszenia.Controlling finansowy jako narzedzie zarzadzania wartoscia
przedsiebiorstwa.Normatywne i kreatywne aspekty rachunkowosci rozpatrywane w kontekscie celowych i
nieswiadomych znieksztalcen sprawozdan finansowych.Jezyk angielski w wielojezycznej unii europejskiej
jako narzedzie komunikacji miedzynarodowej..Wortal informacyjny jako narzedzie promocji i kooperacji firmy
z branzy wydawniczej..praca licencjacka budzet gminy .Filar- przemyslaw. Red. - miasto w dzialaniu :
zrownowazony rozwoj z perspektywy oddolnej .Meier zu köcker- gerd. - klastry jako instrumenty inicjujace
prace badawczo-rozwojowe miedzy niemcami a korea .Sposoby motywacji do pracy na przykladzie
przedsiebiorstwa branzy motoryzacyjnej.Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow oraz
wewnatrzwspolnotowa towarow w rozumieniu ustawy o vat.Sport jako element promocji miast i
regionow.Analiza fundamentalne w procesie oceny wartosci rynkowej firmy..Zmeczenie chroniczne i
symptomy zwiazane z deficytem snu w grupie studentow medycyny..Funkcja kontrolna komisji
sejmowych..Stan i mozliwosci rozwoju oraz promocji turystyki religijno-pielgrzymkowej na slasku
opolskim..Dzialalnosc gospodarcza samorzadu terytorialnego..Specyfika prawa spolek ksiestwa lichtenstein
na przykladzie anstalt i fundacji.Dzieci jako ofiary wypadkow drogowych.Ocena promocji uslug bankowych
adresowanych do klienta indywidualnego (na przykladzie kredyt bank s.a.).Zarzadzanie projektem na
przykladzie centrum handlowo - rozrywkowego silesia city center w katowicach.Historia
administracji.Imprezy publiczne w wojewodztwie swietokrzyskim jako element podnoszacy atrakcyjnosc
turystyczna regionu.Koncesja jako prawna forma reglamentacji dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza zdolnosci kredytowej osob fizycznych na przykladzie banku bph.Glowny inspektor
farmaceutyczny jako realizator panstwowego nadzoru nad produkcja i dystrybucja srodkow
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leczniczych..Darowizna - konstrukcja prawna.Rola bankow w pozyskaniu srodkow unijnych dla finansowania
projektow samorzadow lokalnych w polsce.Rachunkowosc i sprawozdawczosc finansowa funduszy
specjalnych na przykladzie uniwersytetu lodzkiego.Ochrona informacji niejawnych w sytemach
teleinformatycznych.Umowa bankowego rachunku powierniczego w prawie polskim i
niemieckim.Funkcjonowanie wyspecjalizowanych urzedow skarbowych w sosnowcu i w lodzi.Podatek
dochodowy od osob fizycznych odprowadzany do urzedu skarbowego w aspekcie wsadowych danych do
implementacji programowej..Analiza przeplywow pienieznych przedsiebiorstwa podstawa oceny mozliwosci
platniczych na przykladzie firmy tell s.a..Kreowanie wizerunku w firmie kghm polska miedz spolka
akcyjna..Dochody budzetowe w systemie rachunkowosci gminy na przykladzie gminy pajeczno.Malinowskipiotr. - zespoly a wspolczesne wyzwania organizacyjne .Wydatki inwestycyjne gminy jako instrument
wspierania rozwoju lokalnego na przykladzie miasta wloclawek.Zarzadzanie konfliktem w zespole
pracowniczym.Ocena strategii finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu
radomszczanskiego.Prace licencjackie ceny.Reklama jako narzedzie kreowania wizerunku firmy.Wycena
nieruchomosci gruntowych niezabudowanych na przykladzie dzialki gruntu polozonej w miejscowosci
parzeczew.Status prawny senatora rzeczypospolitej polskiej.Zagospodarowanie turystyczne soliny i okolic w
bieszczadach.Dyjakowska- marzena. - crimen laesae maiestatis : a study of roman law influences in old
poland .Zasada uczciwej konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego..Fundusze
inwestycyjne jako forma lokowania oszczednosci.Audit wewnetrzny jako narzedzie diagnozy systemu
zarzadzania jakoscia (na przykladzie firmy fin sa).Gospodarka finansowa gminy na przykladzie budzetu gminy
poronin.Fuzje i przejecia przedsiebiorstw na rynkach polskich i swiatowych. Motywy i sposoby. Analiza
przypadkow..Rolnictwo ekologiczne w polsce i unii europejskiej.Dzialalnosc agencji restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa na przykladzie biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w
polskiej cerekwi.Instrumenty finansowe w zarzadzaniu plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa.Mechanizm
miedzynarodowej transmisji kryzysow na przykladzie ostatniego swiatowego kryzysu
finansowego.Funkcjonowanie jednostki budzetowej na przykladzie jednostki wojskowej 1907.Zasady
wydawania wyroku lacznego.Promocja malopolski poprzez kulture podhalanska.Prawo urzednicze unii
europejskiej..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami materialnymi w szkolach wyzszych analiza na przykladzie iii kampusu 600 - lecia odnowienia uj.Sledzinska-simon- anna. Red. - prawa osob
transseksualnych : rozwiazania modelowe a sytuacja w polsce .Jasinska-cichon- adrianna. - ustawa o
panstwowej inspekcji pracy : komentarz .Wykorzystanie zasobow ludzkich do oceny funkcjonowania systemu
produkcyjnego..Przykladowe prace magisterskie.Kreowanie wizerunku organizacji non-profit na przykladzie
europejskiego forum studentow aegee-krakow..Modyfikacja zarzutow oraz opisu i kwalifikacji prawnej czynu
w toku przewodu sadowego.Leasing jako forma finansowania majatku - aspekt prawny- finansowy i
podatkowy..Uregulowania formalno - prawne reklamy telewizyjnej w polsce i w wielkiej
brytanii.Rachunkowosc stowarzyszen pozarzadowych na przykladzie pogotowia rodzinnego im. Jolanty
fadeckiej.Kredyty preferencyjne w systemie pomocy socjalnej dla studentow.Karpiuk- miroslaw. - samorzad
terytorialny a panstwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorzadem gminnym .Podatki lokalne w gminie
pajeczno w latach 2008-2011..Czynniki wplywajace na zachowanie konsumentow na rynku
kosmetykow.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy dobryszyce.Analiza finansowa budzetu gminy na
przykladzie gminy brzeznio w latach 2005-2008.Obciazenia podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw
transportowych w polsce.Oplata targowa.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj przedsiebiorstwa w
oparciu o srodki finansowe z unii europejskiej (na przykladzie pge elektrownia belchatow s.a.).Rola public
relations w ksztaltowaniu wizerunku poczty polskiej.Analiza determinantow jakosci wyrobow
ceramicznych..Postepowanie nieprocesowe w sprawach dotyczacych separacji.Seminarium v r.kat.prawa
europejskiego.Dyskryminacja jako zjawisko patologiczne w organizacji.Ocena strategii marketingowej
przedsiebiorstwa zaklad handlowy ernest..Ocena instrumentow sterowania ryzykiem pojedynczej transakcji
na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego w lututowie w latach 2005 - 2009.Ochrona wierzycieli
spolki europejskiej..Wynagrodzenie jako instrument motywowania pracownikow przedszkola.Konsekwencje
naruszenia obowiazku wystapienia z pytaniem prejudycjalnym do trybunalu sprawiedliwosci wspolnot
europejskich.Cherep- alla v. - financial readjustment and bankruptcy of business organizations .Analiza
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dzialalnosci kredytowej oraz prawnych zabezpieczen kredytow (na przykladzie banku spoldzielczego w
lomzy).Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w gminie zawady.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
wstepna i wskaznikowa sprawozdan finansowych gminnej spoldzielni sch wreczyca wielka z siedziba w
weglowicach.Zasady wykorzystania materialow operacyjnych w polskim procesie karnym.Logistyka
elementem strategicznego zarzadzania przedsiebiorstwem.Ocena obslugi klientow w jednostce publicznej na
przykladzie ii oddzialu zus w lodzi..Pozycja ustrojowa senatu na tle konstytucji polskich w xx
w..Motywowanie pracownikow w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie ppup poczta polska
- oddzial i w piotrkowie tryb.Motywowanie pracownikow w oddziale zus w czestochowie jako element
zarzadzania zasobami ludzkimi.Praca licencjat.Ocena i analiza roli motywowania pracownikow w
przedsiebiorstwie blachotrapez sp. Z o.o. Oraz jej wplyw na wyniki sprzedazy.Motywowanie pracownikow
jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miasta krakowa..Uwarunkowania
techniczne w procesie poprawy jakosci na przykladzie osrodka szkolenia kierowcow..Rola negocjacji w
zarzadzaniu organizacja.Pomoc w pisaniu prac licencjackich.Stosowane w polsce i na swiecie materialy i
metody ocieplania scian za pomoca izolacji transparentnej praca inzynierska budownictwo.Zasady
opodatkowania dochodu podmiotow korporacyjnych w wybranych panstwach unii europejskiej- a
perspektywa ich harmonizacji.Analiza struktury portfela kredytowego nadwarcianskiego banku
spoldzielczego w dzialoszynie w latach 2006-2010..Pisanie prac magisterskich lodz.Porownanie atrakcyjnosci
kredytow hipotecznych na przykladzie wybranych bankow.Dzialanie produktem na rynku wyrobow
tytoniowych na przykladzie firmy carmen.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja a wspolczesne koncepcje zarzadzania.Przymusowy
ustroj majatkowy.Centralny okreg przemyslowy w gospodarce ii rzeczypolspolitej..Organizacja gospodarki
magazynowej w strefie kompletacji.Doplaty obszarowe w powiecie klobuckim.Analiza rentownosci
publicznej spolki akcyjnej wawel.Prace dyplomowe magisterskie.Uwarunkowania zalozenia dzialalnosci
gospodarczej w branzy kosmetykow naturalnych w wojewodztwie warmijsko-mazurskim..praca licencjacka
budzet gminy .Pisanie pracy inzynierskiej.praca licencjacka budzet gminy .Srodki ochrony prawnej w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.Znaczenie i wplyw wdrozenia zintegrowanego systemu
informatycznego klasy erp w skutecznym kierowaniu zespolami pracowniczymi na przykladzie
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego spolka akcyjna.Pozbawienie praw
publicznych oraz podanie wyroku do publicznej wiadomosci jako srodki karne.Oleksiewicz- izabela. Red. protection of individual rights versus state security .Zastosowanie koncepcji lancucha dostaw w branzy
tsl.Polityka przestrzenna saqmorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poczesna w latach 20002005.Dzialania promocyjne ppup poczty polskiej.Pedofile - karac czy leczyc ?.Kredyty mieszkaniowe i ich
funkcjonowanie na przykladzie pko bp s.a..Zarzadzanie ryzykiem finansowym na podstawie case study allianz
se.Status prawny spadkobiercy.Praca magisterska politologia.Zabojstwo kwalifikowane - art.148 paragraf 2 i
3 k.k.Wolne miasta na ziemiach polskich w xix wieku: gdansk i krakow - proba porownania.Fundusze unii
europejskiej jako zrodla rozwoju jednostek samorzadow terytorialnych na przykladzie miasta
bytom..Zatrudnienie w gospodarce polskiej w latach 2002-2009.Altman- edward i. - trudnosci finansowe a
upadlosc firm : jak przewidziec upadlosc i jej uniknac- jak anal.Leasing a kredyt inwestycyjny.praca
licencjacka budzet gminy .Budowa wizerunku miasta jako czynnik konkurencyjnosci na przykladzie miasta
radomia..praca licencjacka budzet gminy .Inwentaryzacja zapasow a wynik finansowy w przedsiebiorstwie
branzy drzewnej.Analiza lokalnego rynku pracy i metod przeciwdzialania bezrobociu.praca licencjacka budzet
gminy .Legitymacja procesowa w prawie budowlanym.Jak wyglada praca licencjacka.Znaczenie wizerunku w
budowaniu pozycji konkurencyjnej uczelni na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Strategia konkurencji
sektora uslug transportu drogowego w polsce.Akademickie inkubatory przedsiebiorczosci w krakowie jako
instrument rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Bleszynska- katrzyna. - redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich
.Amortyzacja na gruncie przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych.Ochrona konsumenta
w unii europejskiej. Odpowiedzialnosc za produkt niebezpieczny na tle prawa ochrony konsumenta w
ue.Proces zamawiania czesci zamiennych na przykladzie hkl baumaschinen sp. Z o.o..Ryzyko w dzialalnosci
kredytowej banku na przykladzie banku zachodniego wbk s.a..praca licencjacka budzet gminy .Projekt
..
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technologii i organizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wykonywanego w technologii zelbetowej
monolitycznej. Praca inzynierska budownictwo.Swiadczenie ubezpieczyciela jako podstawowy obowiazek
wynikajacy ze stosunku ubezpieczenia.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza w sprawach o odmowe oraz
uniemozliwienie legalnego przerwania ciazy w polsce.Przestepstwo rozboju- zagadnienia wybrane.Bazy
profili dna.Rola i zanczenie wydatkow na finansowanie inwestycji w gminie.System prawnoustrojowy
panstwa izraela ze szczegolnym uwzglednieniem uregulowan dotyczacych religii.Problematyka przeksztalcen
wlasnosciowych w spoldzielniach mieszkaniowych.Praca magisterska spis tresci.praca licencjacka budzet
gminy .Aspekty marketingowe w dzialalnosci depozytowej bankow.Prace magisterskie finanse.Kontrola
podmiotow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Funkcjonowanie podmiotow gospodarczych na
przykladzie samorzadu terytorialnego w pawlowiczkach.Wplyw podatkow lokalnych na funkcjonowanie
gminy gorzow slaski.Obraz przestepczosci w portalach dziennik.pl i gazeta.pl.Sprawozdania laczne w
rachunkowosci gminy na przykladzie gminy raczno..praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska
licencjacka.Interwencja humanitarna..praca licencjacka budzet gminy .Jednostka- prawo i panstwo w filozofii
politycznej murraya n. Rothbarda.Rynek uslug hotelarskich w czestochowie na przykladzie dzialalnosci hotelu
grand.Uniwersalizm praw czlowieka.Etyka w zarzadzaniu.Handel i uslugi przez internet w firmie krakinform
sp. Z o.o..Legalizacja pobytu cudzodziemcow na terenie rp..Umowa developerska..Wybrane problemy firm
rodzinnych na przykladzie firmy dro-kol.Prawa i obowiazki spadkobiercy w procesie
spadkobrania.Postepowanie nakazowe w sprawach gospodarczych.Strategia wprowadzania nowego
produktu na rynek na przykladzie neostrady tp.Zaskarzalnosc uchwal organow spoldzielni.Organizacja i
funkcjonowanie centrum logistycznego na podstawie tulipan parku w strykowie.Zarzadzanie przeplywem
informacji w przedsiebiorstwie turystycznym.Puslecki- zdzislaw walenty - unia europejska wobec wzrostu
konkurencyjnosci brazylii- rosji- indii i chin (bric) .Analiza przedsiebiorstwa produkcyjnego w kierunku
poziomu stresu przy uzyciu kwestionariusza osi.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj spolecznogospodarczy miast wojewodztwa malopolskiego..Przeglad otoczenia marketingowego i reakcja na jego
zmiany na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Parycypacja obywateli w
rzeczpospolitej polskiej na przykladzie instytucji referendum oraz inicjatywy ustawodawczej.Proces
kryminalny w nowym wisniczu w latach 1629-1665.Oplaty jako zrodlo dochodu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy kluczbork..Znaczenie komunikacji interpersonalnej dla zarzadzania w
organizacji publicznej na przykladzie urzedu gminy w raciechowicach..Prowokacja policyjna w prawie
polskim.Pacek- boguslaw (1954- ). Red. - wspoldzialanie sil zbrojnych rp z policja i administracja
samorzadowa w sytuacjach zagro.Wywiad gospodarczy jako nowa koncepcja zarzadzania przedsiebiorstwem
na przykladzie firmy wpbk bis..Instytucja odpowiedzialnosci wladzy panstwowej na podstawie art. 77 ust. 1
konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997 roku.Reklamy kierowane do dzieci - analiza i ocena na przykladzie
telewizji polskiej.Dobrowolska- malgorzata - psychological aspects of corporate social responsibility : in light
of social and vocational int.Temat pracy .Rowne traktowanie w zatrudnieniu..Zarzadzanie finansami gminy na
przykladzie gminy klobuck.Analiza systemu motywowania pracownikow w organizacji na [przykladzie firmy x
z branzy produkcyjnej.Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania na przykladzie dominet banku
s.a..Areszt sledczy przy ul. Montelupich 7 wczoraj i dzis.Wspolfinansowanie inwestycji realizowanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego ze srodkow publicznych unii europejskiej na przykladzie gminy
radoszyce.Geneza i rozwoj europejskiej unii walutowej.praca licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja
przedsiebiorstw i jej wplyw na konkurencyjnosc na przykladzie pkp.Sluzby- inspekcje- straze.Ocena kondycji
finansowej spolki cersanit s.a. w latach 2001-2004.Zarzadzanie transportem w strategii
lizbonskiej.Oczyszczalnie sciekow w ujeciu ergonomicznym na przykladzie wodociagow czestochowskiego
okregu czestochowskiego s.a..Finansowanie i formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Wplyw sugestii na zeznania naocznego swiadka - aspekty
procesowe- psychologiczne i kryminalistyczne.praca licencjacka budzet gminy .Aplikacja baz danych jako
element systemu wspierajacy zarzadzanie inteligentnym domem.Wykorzystanie nowoczesnych rozwiazan
informatycznych w logistycznej obsludze klienta.Analiza rynku ubezpieczen gospodarczych w polsce na
przykladzie grupy pzu..Czy powinnismy bac sie migracji zarobkowej? Procesy towarzyszace migracji
zarobkowej po wstapieniu polski do unii europejskiej.Uwarunkowania rozwoju malych i srednich
..
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przedsiebiorstw branzy hotelarskiej w wojewodztwie lodzkim.Skala i struktura wsparcia funduszami
strukturalnymi malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Funkcjonowanie wyspecjalizowanych urzedow
skarbowych w sosnowcu i w lodzi.Znaczenie komunikacji w organizacji w procesie motywacji pracownikow
na przykladzie spolem pss jednosc.Metody optymalizacji podatkowej w dzialalnosci gospodarczej
przedsiebiorstw.Pokorska- barbara. - integracja przedsiebiorstw handlowych a procesy konkurencji
.Funkcjonowanie osrodka pomocy spolecznej w gminie pysznica i jego wplyw na poprawe poziomu zycia
lokalnej ludnosci..Ronka-chmielowiec- wanda. Red. - inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje
swiatowe a polski rynek .praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj i doskonalenie pracownikow na przykladzie
grupy electrolux..Podatek dochodowy od osob fizycznych w polsce na tle podatku indywidualnego w
niektorych panstwach europy.Praca licencjacka.Rzeczywisty wymiar jurysdykcji miedzynarodowego
trybunalu karnego.Polityka personalna w urzedzie gminy we wreczycy wielkiej.Polityka rynku pracy w skali
lokalnej. Wykorzystanie i efektywnosc instrumentow finansowych z funduszu pracy w powiecie
tarnogorskim..Pojemnosc zadluzeniowa podmiotu gospodarczego na przykladzie spolek notowanych na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Forma i tresc umowy o prace .Wplyw roznic kursowych na
wynik finansowy przedsiebiorstwa.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego
w nowym wisniczu a proces resocjalizacji wiezniow..Postrzeganie szans na lokalnym rynku pracy przez
studentow kierunku architektura i urbanistyka politechniki krakowskiej.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Zwrot i kontrola pomocy publicznej.Wznowienie postepowania
administracyjnego.Psychologiczne aspekty oddzialywania opakowan i ich rola w strategii marketingowej
przedsiebiorstw- funkcjonujacych na rynku kosmetycznym..praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu za naruszenie zakazu konkurencji w spolkach
kapitalowych.Modernizacja systemu produkcyjnego w odlewni zeliwa firmy wielobranzowej almet.Praca
licencjacka pisanie.Dzialania korygujace i zapobiegawcze w znormalizowanym systemie zarzadzania jakosci a
na przykladzie przedsiebiorstwa fideltronik.praca licencjacka budzet gminy .Budzetowanie w jednostkach
samorzadu terytorialnego (na przykladzie powiatu skierniewickiego).Spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia jako forma prowadzenia dzialalnosci inwestycyjnej na ukrainie.Kary za przestepstwa
skarbowe.Perspektywy rozwoju turystycznego tatrzanskiego parku narodowego.Wplyw stylu kierowania na
zachowania komunikacyjne pracownikow w organizacji.Prace licencjackie z pedagogiki.Rynek fonograficzny.
Diagnoza stanu i czynniki determinujace jego funkcjonowanie.Koszt pracy licencjackiej.Wplyw szkolen na
rozwoj pracownikow w firmie konsultingowej.praca licencjacka budzet gminy .Bujny- jedrzej. - prawa
pacjenta : miedzy autonomia a paternalizmem .Problematyka zasiedzenia udzialu we wspolwlasnosci na tle
instytucji zasiedzenia.Przykladowa praca magisterska.Rusnak- zofia. Red. - jakosc zycia a zrownowazony
rozwoj .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie redan s.a..Spoleczno-organizacyjne uwarunkowania kierowania organizacja
sluzby zdrowia na przykladzie instytutu czmp w lodzi.Ocena efektywnosci produktow bankowych banku pko
bp s.a.w latach 2007-2011.Lipka- anna. - aktywnosc tworcza a pracoholizm : jak utrzymac kapital
kreatywnosci pracownikow? .Wynagrodzenie nalezne od korzystajacego w przypadku rozwiazania umowy
leasingu.praca licencjacka budzet gminy .Oleksyn- tadeusz. Red. - filozofia a zarzadzanie .Rozpoznawanie
zagrozen upadlosci przedsiebiorstwa na podstawie firmy tollcar sp. Z o.o..Dochody jednostek samorzadu
terytorialnego oraz polityka podatkowa na przykladzie urzedu miasta i gminy lazy.Motywowanie kadry
kierowniczej w przedsiebiorstwie ( na przykladzie spoldzielni pracy armatura).Kreowanie marki gminy
czestochowa z perspektywy turystyki pielgrzymkowej.Praca magisterska przyklady.Wykorzystanie
nowoczesnych technologii w ksztalceniu na odleglosc.Motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwach
roznych klas wielkosci.Podatek od srodkow transportowych jako element dochodow gminy na przykladzie
gminy bedzin w latach 2007-2010.Elastyczne formy zatrudnienia praca magisterska.Systemy motywacyjne w
bankach.Procesy fuzji przedsiebiorstw na przykladzie vistula group s.a..Zarzadzanie jakoscia w firmie
szkoleniowej.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolek kapitalowych za bledne decyzje
gospodarcze.Metody scoringowe w ocenie wiarygodnosci kredytowej osob fizycznych.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja jako elementy zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie p.p.h. alruno - aleksander szulc..Rynek ubezpieczen komunikacyjnych jako rodzaj
..
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dzialalnosci oligopolistycznej na przykladzie polskiego towarzystwa ubezpieczen s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Fundusz pracy jako zrodlo wsparcia rozwoju przedsiebiorczosci w polsce..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza najpopularniejszych zagrozen zycia i zdrowia w wytworni
konstrukcji stalowych..Podatek naliczony w podatku od towarow i uslug.Ekonomiczne aspekty upadlosci biur
podrozy.praca licencjacka budzet gminy .Wspoluczestnictwo w sporze.Innowacje jako element sukcesu
przedsiebiorstwa.Odpowiedzialnosc cywilnoprawna pracodawcy z tytulu bezprawnego rozwiazania umowy o
prace z pracownikiem.Jakosc obslugi klienta w administracji podatkowej na przykladzie urzedow skarbowych
krakow - krowodrza i krakow - stare miasto.Praca magisterska licencjacka.Analiza statystyczna spolki akcyjnej
--polfa kutno..Odpowiedzialnosc przewoznika lotniczego w regulacjach miedzynarodowych.Czynniki
warunkujace wykorzystanie srodkow pomocowych przez gminy w polsce..Pozbawienie praw publicznych oraz
podanie wyroku do publicznej wiadomosci jako srodki karne.Wykorzystanie zabytkow architektury obronnej
dla potrzeb turystyki na przykladzie twierdzy przemysl.praca licencjacka budzet gminy .Uprowadzenie
art.211 k.k..Rynek innowacyjnych technologii newconnect jako alternatywa rynku regulowanego..Motywacja
jako element procesu zarzadzania zasobami ludzkimi wsrod ludzi niepelnosprawnych na przykladzie
przedsiebiorstwa best work.Zarzadzanie klubem pilkarskim. Zastosowanie modelu jima collinsa w klubie fc
barcelona..Faktoring - metoda utrzymania plynnosci finansowej firmy..Przestepstwo dzialania na szkode
spolki prawa handlowego. Problematyka odpowiedzialnosci karnej.Szkolenia pracownicze i ich rola w
kierowaniu przedsiebiorstwem na podstawie procedur zarzadzania zasobami ludzkimi- realizowanych w
praktyce gospodarczej.Podatek od nieruchomosci.Ocena efektywnosci dzialalnosci gospodarczej spolki
akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Wzory prac magisterskich.Zachowanie konsumentow na rynku
szamponu do wlosow.Miejsce i rola malych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce polskiej.Szkolenia
internetowe w budowaniu zasobow wiedzy w przedsiebiorstwie.Przeniesienie akcji w spolce
niepublicznej.praca licencjacka budzet gminy .Rola organizacyjna doradcy zawodowego i posrednika pracy w
jednostce samorzadowej na przykladzie powiatowego urzedu pracy w myslenicach.Zarzadzanie profilaktyka
w szkole.Budowanie marki handlowej na przykladzie grupy zywiec.Controlling jako nowoczesne narzedzie
zarzadzania przedsiebiorstwem.Znaczenie ocen pracowniczych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno-handlowego.Handel elektroniczny jako sposob zagospodarowania
rynkow niszowych.Dzialalnosc muzeum imienia stanislawa fishera w bochni.Kultura organizacyjna w
instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy gidle.Elementy marketingu na rynku posredniow
nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie.Karta platnicza jako element krajowego systemu
platniczego..Ustawowe malzenskie ustroje majatkowe.zrodla kapitalow na rozwoj przedsiebiorstw
rozpoczynajacych dzialalnosc gospodarcza.Rozwod i separacja.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie
samorzadu wojewodztwa a jego samodzielnosc..Zarzadzanie prywatna placowka upowszechniania kultury galeria plakatu w krakowie..Ocena skutecznosci form i metod zabezpieczania przed ryzykiem kredytowym w
banku komercyjnym na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2001-2004.Ocena wykonania budzetu gminy
przystajn.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki determinujace zachowania nabywcow w procesie zakupu
wody mineralnej.Dochody i wydatki w polityce rachunkowosci jednostki samorzadu terytorialnego.Wycena
nieruchomosci dla potrzeb opodatkowania czynnosci cywilno-prawnych na przykladzie urzedu skarbowego
lodz-srodmiescie.Administracyjnoprawne aspekty nadawania oraz zmiany imienia i nazwiska.Integracja
uslug bankowych i ubezpieczeniowych w latach 1999-2006.Zroznicowanie regionalne bezrobocia w polsce w
latach 2004-2010.praca licencjacka budzet gminy .Formy przedstawieniowe znaku towarowego.Zarzadzanie
logistyczne w sytuacjach kryzysowych.Mechanizmy powolywania do zycia nowego przedsiebiorstwa i
czynniki wplywajace na jego sukces.Dzialania zarzadu spolki publicznej w celu obrony przed wrogim
przejeciem.Proces rekrutacji na przykladzie firmy mota-engil central europe.Czynniki warunkujace
wykorzystanie srodkow pomocowych przez gminy w polsce..Zmiany w zarzadzaniu w sluzbie zdrowia (na
przykladzie jednego z lodzkich szpitali).Rozwoj liczebny stowarzyszenia na przykladzie choragwi krakowskiej
zwiazku harcerstwa polskiego.Zarzadzanie naleznosciami na przykladzie firmy dobre wozki widlowe sp. Z
o.o..Znaczenie wypalenia zawodowego nauczycieli w zarzadzaniu szkola.Srodki odwolawcze w postepowaniu
sadowoadministracyjnym..Specyfika przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym.Postepowanie w
sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.Taktyka prowadzenia dzialan poscigowych.Incoterms 2000 w
..
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organizacji importu z krajow rozwijajacych sie na przykladzie chin..Formy ewidencji malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie firm polontex- ewex- avimex.Fundusze strukturalne unii europejskiej i ich
wykorzystanie przez powiatowy urzad pracy w piotrkowie trybunalskim.Praca magisterska pomoc.Kredyt
hipoteczny jako sposob finansowania zakupu nieruchomosci mieszkaniowych w eurobanku..praca licencjacka
budzet gminy .Praca magisterska licencjacka.Wspolczesne kierunki rozwoju systemu dystrybucji uslug
turystycznych.Handel internetowy w polsce i wplyw zachowan klientow na jego rozwoj.Rachunkowosc cen
transferowych w obrocie krajowym i miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja
racjonalnego prawodawcy w interpretacji prawniczej.Rynek kapitalowy jako zrodlo pozyskiwania kapitalu
przez przedsiebiorstwa..Gornicze zwiazki zawodowe w okresie transformacji ustrojowej.Struktura kosztow w
malych i srednich przedsiebiorstwach o roznym profilu dzialalnosci.Przydatnosc klasycznego rachunku
kosztow pelnych i rachunku kosztow dzialan w zarzadzaniu strategicznym.Funkcjonowanie sektora msp w
kontekscie procesow integracyjnych w latach 2000-2006.Program wspierania innowacyjnosci polskich
przedsiebiorstw na przykladzie solaris bus&coach s.a.Mozliwosci rozwoju pracownikow w
organizacjach.Wybrane aspekty dotyczace konstrukcji zlotej akcji w prawie polskim i niemieckim w
kontekscie swobody przeplywu kapitalu.Rola portali internetowych w rekrutacji pracownikow..Analiza
strategiczna malych i srednich przedsiebiorstw sektora budowlanego na przykladzie firmy xyz.Wspolpraca
miedzyregionalna jako czynnik rozwoju wojewodztwa na przykladzie malopolski.System programowanego
oddzialowywania.Absorpcja oszczednosci gospodarstw domowych przez fundusze inwestycyjne.System
okresowych ocen pracowniczych we wspolczesnej organizacji.Materialnoprawne i wykonawcze aspekty
postepowania w sprawach o przestepstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.Bezwzgledne podstawy
odmowy rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.Podejscie procesowe w systemie zarzadzania
jakoscia organizacji (na przykladzie firmy fin sa).Analiza finansowa przedsiebiorstwa jako narzedzie w
procesie podejmowania decyzji.praca licencjacka budzet gminy .Model menedzera na podstawie analizy
ofert pracy.Poczucie bezpieczenstwa a zaufanie do policji.Podstawowe dzialalnosci bankow spoldzielczych w
polsce do wymagan wynikajacych z nowej umowy kapitalowej..Reforma systemu obrony cywilnej- ochrony
ludnosci i zarzadzania kryzysowego w polsce.Prawnokarna ochrona informacji w sferze elektronicznych
sposobow ich przesylania- przetwarzania i gromadzenia.Instrumenty marketingowe w dzialalnosci firmy
lampogas kargas sp. Z o.o..Wybrane procedury zarzadzania wielooddzialowym bankiem komercyjnym na
przykladzie pko bp s.a..Realizacja zasady partnerstwa w programowaniu rozwoju regionalnego.Status prawny
polskich parlamentarzystow..Franchising - atrakcyjna ekonomicznie metoda finansowania
przedsiebiorczosci.praca licencjacka budzet gminy .Bussey- cathy. - public relations : jak zdobyc rozglos bez
duzych pieniedzy .Analiza dzialalnosci depozytowej banku na przykladzie banku pko bp s.a..Polityka
kredytowa banku na przykladzie banku spoldzielcego w glubczycach..Prawna problematyka odpadow
pochodzacych z przemyslu wydobywczego w prawie unii europejskiej i polski.Nowoczesne technologie i
informatyka w logistyce na podstawie firmy x.Analiza i ocena internetowej dzialalnosci marketingowej na
przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Orzekanie pod nieobecnosc oskarzonego w sadzie 1
instancji.Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie upadlosci przedsiebiorstw.Spoleczna
odpowiedzialnosc biznesu na przykladzie grupy zywiec..Handel elektroniczny jako sposob zagospodarowania
rynkow niszowych.praca licencjacka budzet gminy .Jak napisac plan pracy licencjackiej.Kubuj- katarzyna. Red.
- europeizacja konstytucji panstw unii europejskiej .Funkcjonowanie instytucji realizujacych zadania wobec
bezrobotnych w zakresie doradztwa zawodowego (na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
kaliszu).praca licencjacka budzet gminy .Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w polskim
postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy .Wstapienie spadkobiercow na miejsce zmarlego
wspolnika w spolce jawnej oraz spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Dzialania promocyjne
przedsiebiorstwa (na przykladzie przedsiebiorstwa polkomtel).Nieruchomosci magazynowe w polsce w
aspekcie zarzadzania logistycznego.Proces motywowania w koncernie naftowym- ocena skutecznosci.Analiza
oddzialywania systemu motywacyjnego na pracownikow w przedsiebiorstwie budowlanym.Transgraniczne
laczenie sie spolek kapitalowych.Motywowanie w przedsiebiorstwach. Analiza struktury
motywatorow..Ocena inwestycji publicznych na przykladzie projektu --kompleks infrastrukturalny dla miasta
bochni i subregionu bochenskiego..Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w banku komercyjnym.Zakres
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..
pojecia osoba pelniaca funkcje publiczna na gruncie prawa polskiego oraz francuskiego. Proba analizy
prawnoporownawczej..Promocja jako instrument marketingu terytorialnego na przykladzie gminy
strykow.Bezrobocie w malych aglomeracjach na przykladzie powiatu przasnyskiego w latach 20002006.Zmiany na rynku obligacji komunalnych w polsce w kontekscie wejscia do unii europejskiej.Formy
zaspokajania roszczen z tytulu obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy
pojazdow mechanicznych na polskim rynku ubezpieczeniowym.Wykorzystanie narzedzi marketingu-mix w ecommerce na rynku zabawek- na przykladzie przedsiebiorstwa smyk.Globalizacja a bezposrednie inwestycje
zagraniczne..Sojda- adam. Red. - prognozowanie i racjonalizacja kosztow w przedsiebiorstwie .Cherep- alla v.
- financial readjustment and bankruptcy of business organizations .Wykorzystanie programow rozwoju
obszarow wiejskich w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze strukturalne jako nowe zrodlo
dofinansowania projektow w sektorze rolno - spozywczym.Style kierowania na przykladzie restauracji deka
smak firmy paho..praca licencjacka budzet gminy .Zwolnienia grupowe pracownikow.Polityka rodzinna i
prorodzinne aspekty polityki podatkowej we francji oraz polsce.Technologie dostepu do pamieci masowych
w organizacjach na przykladzie sieci san.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na podstawie firmy korona s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich warszawa.Fundusze hedgingowe jako uczestnicy rynku
kapitalowego.zrodla finansowania sektora msp na przykladzie regionalnej instytucji finansujacej.Logistyka
dystrybucji produktow w przedsiebiorstwie x.Borkiewicz-liszka- malgorzata. - ryczalt z podatkiem vat :
moment powstania przychodu- nowe zasady ksiegowania w ewidencji przy.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Niepoczytalni sprawcy zabojstw.Wplyw kompetencji menadzerskich na
zarzadzanie zespolami pracowniczymi na podstawie firmy x..Rola doradcy do spraw bezpieczenstwa
przewozu towarow niebezpiecznych w zapewnianiu bezpieczenstwa przewozu materialow
niebezpiecznych.Kredyty obrotowe jako rodlo finansowania przedsiebiorstw na podstawie pko bp s.a. oddzial
belchatow.Obowiazek lojalnosci w spolkach handlowych.Pisanie pracy licencjackiej zasady.Wykorzystanie
sprawozdan finansowych w ocenie sytuacji finansowej opolskiego centrum rehabilitacji w korfantowie za lata
2004-2008..Inwestycje rzeczowe wspomagane dotacjami unii europejskiej na przykladzie gminy
czestochowa.Palys- ludwik. Red. - kraje afryki - algieria- egipt : rynki zagraniczne dla polskiego biznesu
.Rachunkowosc zarzadcza w zarzadzaniu jednostka samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu gminy
bolimow.Akcja jako instrument finansowy notowany na gieldzie papierow wartosciowych.Charakterystyka
rynku uslug certyfikujacych w polsce.Marketing wirusowy jako element kampanii reklamowych
przeprowadzanych w internecie.Analiza procesow prywatyzacji i restrukturyzacji na przykladzie polskich
przedsiebiorstw.Rachunkowosc praca licencjacka.Analiza zjawiska bezrobocia w gminie opatowek.Postep
techniczno-organizacyjny w logistyce.Komercjalizacja innowacji - na wybranych przykladach.Przesluchanie
maloletniego w polskiej procedurze karnej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Leasing samochodow osobowych na rynku uslug leasingowych w polsce..System pomocy spolecznej;
funkcjonowanie i kierunki zmian na przykladzie placowki dla przewlekle chorych.Hipoteka kaucyjna jako
zabezpieczenie wierzytelnosci.Tematy pracy licencjackiej.Bankowosc internetowa dla firm na podstawie
banku zachodniego wbk s.a..Analiza systemu obslugi klienta detalicznego na przykladzie multibanku.Lokaty
bankowe jako forma oszczedzania dla klientow indywidualnych..Nowe formy inwestowania na polskim rynku
- fundusz hedgingowy superfund.Ochrona ofiar przemocy w rodzinie.Praca magisterska podatki.Zarzadzanie
jakoscia w przedsiebiorstwie goldmak-lux..Logistyczna obsluga klienta a kanaly dystrybucji na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjnego boc gazy.Analiza elementow ryzyka w dzialalnosci bankowej i metody ich
ograniczania na przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej.Leasing jako zrodlo pozyskiwania
kapitalu dla przedsiebiorstw.Akredytywa dokumentowa na gruncie prawa bankowego oraz jednolitych regul
miedzynarodowej izby handlowej.Reklama niekonwencjonalna jako czynnik konkurencyjny firmy.Prace
licencjackie logistyka.Rola marki w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.Rola ubezpieczen we
wspolczesnym przedsiebiorstwie.Efektywnosc procesow obslugi mieszkancow- a wdrazanie systemow
innowacyjnych w jednostkach administracji publicznej.Praca licencjacka kosmetologia.Praca magisterska z
rachunkowosci.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko kredytowe na przykladzie powiatowego banku
spoldzielczego w kedzierzynie - kozlu..Specyficzne determinanty stresu organizacyjnego w zawodzie
strazaka..Ulgi w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce i w wybranych krajach unii
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europejskich.Produkty bankowe w absorpcji oszczednosci ludnosci.Dopuszczalnosc wznowienia
postepowania cywilnego.Decyzyjny charakter rachunku kosztow w przedsiebiorstwie branzy miesnej na
przykladzie zm zakrzewscy.Pisanie prac lublin.Wybrane zagadnienia logistyki dystrybucji przedsiebiorstwa na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Zarzadzanie jakoscia pracy w hotelarstwie.Znaczenie doskonalenia zasobow
ludzkich w szkolnictwie na podstawie badan w zespole szkol elektrycznych im. Tadeusza kosciuszki w
opolu...Analiza finansowa spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia- z ilustracja na
przykladzie.Funkcjonowanie kontroli jakosci w systemie outsorcingu..Senauth- frank. - a morning of terror :
the london bombings on july 7th 2005 .System szkolen pracownikow poczty polskiej s.a..Wspolpraca miast
przygranicznych w realizacji zadan komunalnych..Narkobiznes.Tematy prac licencjackich z
rachunkowosci.Ocena efektywnosci inwestycji rzeczowych przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy atlas
s.a.).Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie malopolskiego urzedu wojewodzkiego w
krakowie..Wykorzystanie reklamy spolecznej w kampaniach spolecznych na przykladzie kampanii
spolecznych poswieconych bezpieczenstwu w ruchu drogowym.Znaczenie dokumentu jako srodka
dowodowego w postepowaniu administracyjnym.Analiza kondycji finansowej jednostki ochrony zdrowia na
przykladzie spzoz w radziejowie.Model monistyczny i dualistyczny organow menedzerskich spolki
akcyjnej.Analiza systemow logistycznych na podstawie przedsiebiortswa produkcyjno-handlowego
dzialajacego na rynku miedzynarodowym.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie leczyckich
zakladow gorniczych leczyca s.a. w latach 2007-2009.Gwarancje niezawislosci sedziowskiej w postepowaniu
karnym. Aspekty normatywne i spoleczne.Neokonserwatyzm: wizja polityki zagranicznej.Przestepstwa bojki i
pobicia - szczegolne zasady odpowiedzialnosci karnej.Przestepczosc zorganizowana i sposoby jej zwalczania
w polsce..Bezrobocie w powiecie sieradzkim na tle wojewodztwa lodzkiego w latach 2000-2010.Krzakmaciej. - kontrowersje wokol antycyklicznej polityki fiskalnej a niedawny kryzys globalny .Metodyka
implementacji modulu zakupy zintegrowanego systemu ifs applications- jako czesc procesu wdrozeniowego
aplikacji wspomagajacych zarzadzanie w organizacji.Prace magisterskie z pielegniarstwa.Zastosowanie
analizy technicznej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na warszawskiej gieldzie papierow
wartosciowych.Kondycja uslug spolecznych w polsce w xxi wieku - wybrane zagadnienia.praca licencjacka
budzet gminy .Metody minimalizacji strat w przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Powstanie i rozwoj
miedzynarodowego komitetu olimpijskiego.Proces wdrazania zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia
iso 9001:2000 na przykladzie cementowni malogoszcz.Analysis of dot - com bubble (1995 - 2002) on nasdaq
stock market.Kara pracyna cele spolecznie uzytecznie.Motywacyjna rola wynagrodzen w przedsiebiorstwie
na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej w suchedniowie.Rozwoj turystyki wiejskiej szansa na
wykorzystanie potencjalu turystycznego jury krakowsko-czestochowskiej.Sposoby podjecia ryzyka
terroryzmu-doswiadczenia zagranicznego i polskiego rynku ubezpieczen..Efekty wykorzystania srodkow
europejskiego funduszu rozwoju regionalnego unii europejskiej w latach 2004 - 2006 na przykladzie miasta
ozorkow.Posrednictwo na rynku pracy- jako rodzaj posrednictwa informacyjnego.Poziom stresu w trakcie
oceniania pracownikow.Literatura w internecie oraz przyszlosc literatury tradycyjnej w dobie nowych
mediow.Budowa zadaszenie stacji paliw z czterema punktami tankowania praca inzynierska
budownictwo.Praktyczne aspekty prezentacji informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdaniu
finansowym jednostki gospodarczej.Analiza dzialalnosci parkow etnograficznych- bedacych atrakcja
turystyczna regionow- na przykladzie: muzeum wsi kieleckiej w tokarni i muzeum wsi radomskiej w
radomiu..Praca licencjacka pomoc.Nowak- edward (1951- ). Red. - rachunkowosc a controlling .Status
prawny osoby zatrudnionej na podstawie umowy o praktyke absolwencka.Podzial nieruchomosci na
przykladzie gminy myszkow.Podatkowe aspekty stosowania cen transferowych.Procesy dostosowawcze w
polskim rolnictwie w obliczu czlonkostwa z ue. Analiza empiryczna na wybranym przykladzie.Ryc- kazimierz
(1935- ). Red. - ochrona zdrowia i gospodarka : sektor publiczny a rynek .Trzyczynnikowy model capm w
warunkach polskich.Coaching i mentoring w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.praca licencjacka budzet gminy
.Specyfika pracy sluzb specjalnych w roznych rezimach politycznych.Wspolczesne problemy dotyczace
ochrony danych osobowych.System motywacyjny pracownikow na przykladzie banku spoldzielczego w
prudniku..Wprowadzenie nowego produktu na rynek na przykladzie marki downtown.Podatki lokalne w
gminie pajeczno w latach 2008-2011..Finansowanie budownictwa mieszkaniowego po 1989 roku w oparciu o
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doswiadczenia banku pko bp s.a..Czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Analiza finansowa spolki na
przykladzie polfa kutno s.a..praca licencjacka budzet gminy .Mierzenie efektywnosci inwestowania na
przykladzie funduszy inwestycyjnych otwartych.Analiza funkcjonowania bankowosci elektronicznej w polsce
na przykladzie ing banku slaskiego w latach 2004-2008.Odpowiedzialnosc panstw za szkody wyrzadzone
przez wypuszczone obiekty kosmiczne.Jednostka-spoleczenstwo i panstwo w doktrynie politycznej johna
lockea.Zarzadzanie projektami unijnymi na regionalnym rynku pracy na przykladzie urzedu pracy powiatu
krakowskiego.Sponsoring w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa (na przykladzie p.i.p. binz).Rola
kredytu w finansowaniu gospodarstw domowych.Zarzadzanie szkola dla zaspokojenia szczegolnych potrzeb
edukacyjnych dzieci. Rola postaw nauczycieli wobec problemu dysleksji..praca licencjacka budzet gminy
.Diagnozu stresu organizacyjnego w towarzystwie ubezpieczeniowym hdi samopomoc s.a..Status
pracowniczy sedziego.Aukcja jako sposob zawarcia umowy.Analiza finansowa jako narzedzie zarzadzania
zasobami jednostki gospodarczej w spolce yawal s.a. w latach 2007-2011.Rola panstwa w rownowazeniu
rynku pracy - ocena aktywnych programow przeciwdzialajacych bezrobociu w powiecie opoczanskim w
latach 2006 -2010.praca licencjacka budzet gminy .Pozycja ustrojowa i organizacyjna trybunalu
konstytucyjnego w polsce..Porozumienie ograniczajace konkurencje.Kierunki restrukturyzacji zakladow
opieki zdrowotnej na przykladzie szpitala wojewodzkiego im. Jana pawla ii w belchatowie.Kierowanie jako
proces zarzadzania zasobami ludzkimi.Rola centrum logistycznego w lancuchu dostaw na przykladzie firm
x.System motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie handlowo- uslugowym na przykladzie gama i kierunki
jego doskonalenia.Europejski trybunal sprawiedliwosci i sad najwyzszy stanow zjednoczonych jako sady
orzekajace w sprawie konstytucyjnosci prawa.Pisanie prac magisterskich wroclaw.Szkolenia jako jedno z
narzedzi marketingu wewnetrznego na przykladzie oddzialu zakladu ubezpieczen spolecznych w
czestochowie.Kultura organizacji na przykladzie firmy sprzedazy bezposredniej avon cosmetics
polska.Instytucja rzecznika praw obywatelskich w polsce na tle rozwiazan europejskich.Analiza procedury
krajowych i zagranicznych rozliczen bankowych.Kampanie spoleczne jako narzedzie ksztaltowania postaw
klientow na podstawie mlodych kierowcow.Analiza i ocena jakosci obslugi klienta na podstawie firmy
schenker sp. Z o.o..Analiza kosztow w malej firmie.Powodztwo ekscyddencyjne.Strategia i taktyka
zarzadzania przedsiebiorstwem w sytuacjach kryzysowych- wybrane aspekty.Gospodarka magazynowa jako
element logistyki.Postepowanie przed prezesem uokik- postepowanie w sprawach praktyk naruszajacych
zbiorowe interesy konsumentow.Instytucja separacji malzenskiej na ziemiach polskich w xx wieku.Upadlosc
przedsiebiorstwa - aspekty ekonomiczne i prawne na przykladzie pmb s.a. w bialymstoku.Wplyw jakosci
produktow na relacje z klientami i konkurencyjnosc zakladu uslugowo-produkcyjnego emiter..Kara umowna
jako swiadczenie odszkodowawcze ex contractu.Bednarczyk- jan l. (1950- ). Red. - mechanizmy i zrodla
wzrostu gospodarczego : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy .Zakupy pod wplywem reklamy
inetrnetowej - analiza i ocena na przykladzie wybranej grupy.Analiza struktury i zachowania inwestorow na
polskim rynku kapitalowym.Rozwoj rynku urzadzen energetyki odnawialnej na przykladzie pomp
ciepla..Haccp w agroturystyce.Funkcjonowanie i organizacja pozarzadowych organizacji prowadzacych
dzialalnosc kulturalna na przykladzie centrum kultury zydowskiej (fundacja judaica) i muzeum galicja
(fundacja galicia jewish heritage institute)..Instrumenty ksztaltowania wizerunku firmy na rynku
motoryzacyjnym na przykladzie firmy marvel.Rachunkowosc przedsiebiorstw na przykladzie spolki
akcyjnej..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec sprawcow uzaleznionych od alkoholu.Wyrok
rozwodowy.Warunki eksploatacji maszyn i efektywnosc organizacji produkcji w wybranym
przedsiebiorstwie..Egzekucja z papierow wartosciowych.Mozliwosci pozyskiwania srodkow unijnych na
potrzeby polskiego rolnictwa..Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w lodzi na tle innych miast..Szkolenie i
doskonalenie pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie cmc zawiercie s.a..Budzet gminy
na przykladzie gminy proszkow w latach 2008 - 2010..praca licencjacka budzet gminy .Analiza plynnosci
finansowej spolki polskie gornictwo naftowe i gazownicze s.a. w latach 2002-2005.Zasady obiegu i kontroli
dowodow ksiegowych na przykladzie firmy zlomrex.Przedsiebiorstwo na rynku globalnym - na przykladzie
carlson wagonlit travel.praca licencjacka budzet gminy .Status prawny pracownikow
samorzadowych.Opodatkowanie polskiego systemu emerytalnego.Zarzadzanie organizacja pozarzadowa na
przykladzie kola polskiego stowarzyszenia osob uposledzonych umyslowo w wolbromiu.Analiza
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sprawozdania finansowego jako zrodlo informacji o sytuacji majatkowej na przykladzie spolki
mieszko..Wykorzystanie analizy wskaznikowej w procesach decyzyjnych przedsiebiorstwa (na przykladzie
spolki atlanta poland).Prace magisterskie warszawa.Strategia rozwoju zasobow ludzkich w firmie hotelarskiej
(na przykladzie hotelu orbis grand w lodzi).Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej na podstawie
konstytucji rzeczypospolitej z 1997 roku..Promowanie produktow w trakcie sprzedazy osobistej - projekt
dzialan sprzedawcy przedsiebiorstwa asm.Rola operatora logistycznego w lancuchu dostaw na przykladzie
firmy x.Partnerstwo inicjatyw nowohuckich. Przyklad wdrazania projektow unijnych..Opakowania w procesie
magazynowania i w transporcie miedzynarodowym.Bezrobocie praca magisterska.Wykorzystanie rachunku
przeplywow pienieznych do oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa.Ocena skutecznosci wykonania
budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy mykanow w latach 2002 - 2006..Kontrakty
terminowe - jedna z form transakcji finansowych.Projekt remontu i modernizacji wybranego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Marketing
partyzancki na tle wspolczesnych przemian w dziedzinie marketingu w porownaniu z tradycyjna reklama na
podstawie kompanii piwowarskiej s.a..Finansowanie wczesnej fazy rozwoju malego przedsiebiorstwa przy
wykorzystaniu srodkow pomocowych unii europejskiej na przykladzie firmy stal-bramex z sedziba w
lodzi.Licencjat.System komunikacji miejskiej kedzierzyna-kozla oraz warunki i mozliwosci jego
usprawnienia.Zjawisko leku przed przestepczoscia i mozliwosci manipulowania nim za posrednictwem
mediow dla celow politycznych..Historia administracji.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Lankamer-prasolek- agata. Red. - kontrola pracodawcy przez panstwowa inspekcje pracy
.Formy opodatkowania a wplyw z tytulu podatku dochodowego od osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza (na przykladzie urzedu skarbowego w ostrolece).Prawa czlowieka w unii
europejskiej.Zarzadzanie wiedza w przedsiebiorstwie turystycznym.Kulinska- ewa. - fundamentals of logistics
and supply chain management : a textbook for logistics faculty .Analiza wybranych aspektow prywatyzacji
przedsiebiorstw na przykladzie pzu s.a..Zarzadzanie nieruchomoscia handlowo-uslugowa..Kobiety na rynku
pracy. Analiza przypadkow malej firmy i korporacji.Organizacyjne uwarunkowania przeciwdzialania praniu
brudnych pieniedzy.Motywacja personelu na podstawie firmy grupa lew sp. Z o. O..Administracyjno-prawna
reglamentacja prawa do zrzeszania sie..Kultura bezpieczenstwa w przedsiebiorstwie kolejowym pkp..Status
prawny interwenienta w postepowaniu karnym skarbowym.Rola samooceny w doskonaleniu systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta bielsko-biala w swietle kryteriow polskiej nagrody
jakosci.Strategie marketingowe w organizacjach sportowych.Skarga do sadu w prawie zamowien
publicznych..Opakowania zbiorcze w logistyce na podstawie przedsiebiorstw x..Problem bezrobocia i
sposoby przeciwdzialania na przykladzie powiatu tarnowskiego.Diagnoza procesu kontroli nfz w placowce
medycznej..Polityka rachunkowosci budzetowej w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie
starostwa powiatowego w czestochowie..Demokracja atenska: ustroj- idee- krytycy..Medialnosc imprez
sportowych w swietle badan bezposrednich.Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
przedsiebiorcow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w zakresie lowiectwa.Inwestycje szansa rozwoju
malej firmy.Reklama porownawcza jako czyn nieuczciwej konkurencji.Strefa sprzedazowa jako magazyn na
przykladzie firmy x cash and carry.Analiza i ocena dzialalnosci kredytowej pko bp s.a. w segmencie klienta
detalicznego.Postawy i oceny prezentowane wobec wymiaru sprawiedliwosci w sprawach karnychprzestepstw oraz prowadzonej w polsce polityki karnej.Kartele - rak ekonomii wolnorynkowej.Dystrybucja w
strategii marketingowej firmy ridi-polska sp.z o.o..Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy.Klient w
rachunkowosci zarzadczej - wybrane zagadnienia.Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarzadzaniu
strategicznym firma – na przykladzie systemow customer relationship management.praca licencjacka budzet
gminy .Wystepek o charakterze chuliganskim.Fundusze europejskie jako zrodlo finansowania infrastruktury
gmin wojewodztwa opolskiego..Identyfikacja i analiza czynnikow determinujacych podejmowanie inwestycji
na rynku nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie rynku czestochowskiego.Problematyka zwiazana z
organizacja i zarzadzaniem baza noclegowa beskidu sadeckiego na przykladzie schronisk gorskich pttk..Status
prawny ludnosci prawoslawnej w panstwie jagiellonow 1386-1572.praca licencjacka budzet gminy
.Menedzer jakosci - studium analityczne.Wydarzenie kulturalne realizowane przez osrodek brama grodzka teatr nn jako czesc promocji miasta lublina..Pisanie prac za pieniadze.Przedmiot informowania pracownikow
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..
i przeprowadzania z nimi konsultacji wedle ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku.Podatki i oplaty zwiazane z
nieruchomosciami jako zrodlo dochodow gminy klomnice..Bankowosc elektroniczna i jej funkcjonowanie na
przykladzie mbanku.Zintegrowany program integracyjny rozwoju regionalnego jako instrument wspierania
rozwoju regionalnego.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w kontekscie procesu integracji
polski z ue.praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesne narzedzia promocji oprogramowania na przykladzie
systemu do zarzadzania biurami tlumaczen.Swiadek incognito w aspekcie prawa oskarzonego do
obrony.praca licencjacka budzet gminy .Borkowska- stanislawa (1939- ). Red. - programy praca-zycie : z teorii
i praktyki .Dostep do informacji publicznej w polsce.System zabezpieczen spolecznych w unii europejskiej koordynacja swiadczen.Szyjko- cezary tomasz. Red. - polskie prawo w procesie integracji europejskiej dekada doswiadczen..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza zrodel
finansowania zadan jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy krzepice w latach 2005 2009.Strona tytulowa pracy licencjackiej.Plan pracy magisterskiej wzor.Rozwoj systemow informatycznych i
efektywnosc ich zastosowan w przedsiebiorstwach..Analiza roszczen spornych w ubezpieczeniach
majatkowych i zyciowych na przykladzie sadu okregowego w lodzi w latach 2000-2003.Wplyw orzeczen
trybunalu konstytucyjnego na proces stosowania prawa administracyjnego.Ocena funkcjonowania procesow
produkcyjnych w przemysle tworzyw sztucznych..Praca licencjacka zarzadzanie.Analiza ekonomicznofinansowa przedsiebiorstwa..Analiza gospodarki finansowej w przedsiebiorstwie duda s.a..Rola banku
swiatowego w aspekcie kryzysu gospodarczego i finansowego.Dyrektor szkoly – pedagog czy
menedzer?.Ocena satysfakcji klienta z poziomu jakosci uslug..Wplyw podatkow i oplat lokalnych na
gospodarke finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy krzepice w latach 2007 2009.Wplyw kredytow inwestycujnych na rozwoj rolnictwa..Opodatkowanie dochodow przedsiebiorstw
podatkiem dochodowym od osob prawnych na przykladzie firmy comarach.Projekt parkingu handlowego
ciezkich maszyn budowlanych i rolniczych o powierzchni 2 ha. Praca inzynierska budownictwo.Podatki w
zarzadzaniu finansami jst na przykladzie gminy pilica.Odrebnosc pracy tymczasowej.Wybor prawa obcego w
prawie spolek kapitalowych.Generalny dyrektor ochrony srodowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony
srodowiska w systemie organizacyjnym polskiej administracji publicznej w sprawach z zakresu ochrony
srodowiska.Przestepstwo znecania sie z art. 207 § 1 kk.Zarzadzanie wspolnotami mieszkaniowymi.Stefanskiryszard andrzej. - prawo karne materialne : czesc ogolna .Znaczenie srodkow finansowych pozyskiwanych z
funduszy strukturalnych unii europejskiej w finansowaniu zadan realizowanych przez miasto wolbrom w
latach 2008-2010..Funkcjonowanie europejskiego nakazu aresztowania w polsce. Teoria i praktyka..Budzet
jako narzedzie zarzadzania w gminie klobuck.Efekt konwergencji w krajach unii europejskiej.Ocena
dzialalnosci banku polbank efg w zakresie kredytow konsumpcyjnych.Ustanowienie odrebnej wlasnosci
lokalu.Spolka komandytowa z udzialem spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia jako
komplementariuszem.Fundusze venture capital.Wartosc informacyjna rachunkowosci pelnej i uproszczonej
w sektorze msp na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa w ustawie o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..Stosowanie zasady jawnosci administracyjnej na przykladzie gmin
powiatu bielskiego..Korzysci i koszty przystapienia polski do unii gospodarczej i walutowej w swietle badan
ankietowych polskiego spoleczenstwa.Chuliganstwo pilkarskie - charakterystyka zjawiska na przykladzie
krakowa.Polskie komisje sledcze na tle uprawnien sledczych parlamentow wybranych panstw
europejskich.Czarnik- szymon. - wyksztalcenie- praca- przedsiebiorczosc polakow : raport z badania ludnosci
realizowanego.Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na przykladzie oferty banku
slaskiego ing..Odpowiedzialnosc spoleczna biznesu jako inwestycja w wizerunek firmy.Leasing
nieruchomosci- jako forma finansowania nieruchomosci komercyjnych..Zbieg czynow i przepisow w prawie
karnym i karnym skarbowym.Instrumenty finansowe - zasady prezentacji w sprawozdaniach
finansowych.Problematyka zbrodni ludobojstwa w konfliktach zbrojnych na przykladzie konfliktu w
rwandzie.Dzialania promocyjne w branzy motoryzacyjnej (na przykladzie firmy fiata).Inwestycje rozwojowe
w gminie andrespol i ich finansowanie w latach 2003 - 2005.Strategie inwestycyjne skonstruowane przy
wykorzystaniu wskaznikow cena/zysk oraz cena/wartosc ksiegowa oraz ich efektywnosc w warunkach
polskiej gospodarki.Miejsce pko banku polskiego sa na rynku kretytow konsumpcyjnych.Procesy zwalniania
pracownikow.Transport towarowy w zintegrowanej europie.Bezrobocie jako jeden z glownych czynnikow
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wplywajacych na emigracje studentow do krajow unii europejskiej.Zmiany kondycji finansowej spolek po ich
wejsciu na gielde papierow wartosciowych w warszawie w 2003 roku..Gospodarowanie nieruchomosciami w
gminie krzepice.Wprowadzanie systemow zarzadzania jakoscia do administracji publicznej na przykladzie
lodzkiego urzedu wojewodzkiego w lodzi.Instytucja wylaczenia organu oraz pracownika organu w
postepowaniu administracyjnym..Finansowe aspekty walki z bezrobociem w wojewodztwie lodzkim na
przykladzie powiatowego urzedu pracy w lasku.Rola urzedu gminy w utrwalaniu i promowaniu tozsamosci
lokalnej mieszkancow - na przykladzie gminy czarny dunajec.Ubezpieczenie spoleczne i emerytura z
funduszu ubezpieczen spolecznych.Uwarunkowania relacji pomiedzy kierownikiem i personelem na
przykladzie zakladu tworzyw sztucznych.Turystyka rowerowa na opolszczyznie - stan i
wyzwania..Efektywnosc instrumentow motywacji pracownikow w turystycznej grupie kapitalowej.Ocena
kondycji finansowej banku spoldzielczego x w latach 2006-2008.Prawne i rachunkowe aspekty laczenia sie
spolek kapitalowych (na przykladzie spolek vistula s.a. i wolczanka s.a.).Pisanie prac licencjackich
forum.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie organizacji pozarzadowych na przykladzie zwiazku
harcerstwa polskiego.Tworzenie strategii inwestycyjnej wykorzystujacej instrumenty notowane na gpw i
rynku forex w oparciu o analize techniczna.Finansowanie nauki ze srodkow programow wspolnotowych na
przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego..Gmina jako podstawowa jednostka samorzadu terytorialnego.
Analiza na przykladzie gminy olszewo-borki.Poreczenie majatkowe jako srodek zapobiegawczy w polskim
postepowaniu karnym.Warunki wykonywania krajowego i miedzynarodowego transportu drogowego licencje- zezwolenia.Czynniki wplywajace na wartosc nieruchomosci.Podatek od spadkow i darowizn i jego
udzial w calkowitych wplywach podatkowych na przykladzie urzedu skarbowego w ostrolece.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Doktryna i polityka wewnetrzna wloskiego
faszyzmu.Praca magisterska resocjalizacja.praca licencjacka budzet gminy .Charakterystyka porownawcza
mafii sycylijskiej oraz przestepczosci zorganizowanej w polsce.Pozytywne i negatywne przeslanki
rozwodowe.Wykorzystanie funduszy unijnych na przykladzie gminy leczyca w latach 2004-2010.praca
licencjacka budzet gminy .Istotnosc informacji o przeplywach pienieznych w sprawozdawczosci finansowej
xxi wieku.Analiza kredytow konsumenckich na przykladzie banku spoldzielczego w kutnie.Efekt contagion w
procesie integracji rynkow finansowych nowych panstw czlonkowskich ue. Analiza finansowego kanalu
transmisji kryzysu walutowego..Praca magisterska politologia.Rozwoj kart platniczych w polsce.Przestepstwo
lapownictwa biernego i czynnego (art. 228 i 229 k.k.).Zarzadzanie obrotem materialowym i towarowym na
przykladzie okregowej spoldzielni mielczarskiej w latach 2008-2010.Mozliwosci rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw po akcesji do krajow czlonkowskich ue..Prawne srodki przeciwdzialania przestepczosci
zorganizowanej.Europejska polityka regionalna a podnoszenie konkurencyjnosci regionow.Plan pracy
dyplomowej.Problematyka uzycia min przeciwpiechotnych w prawie miedzynarodowym pub;licznym..Prace
licencjackie i magisterskie.Wybrane rodzaje operacji bankowych i ich znaczenie w funkcjonowaniu banku
spoldzielczego w krapkowicach.Rola motywacji i kontroli w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
hotelu europejskiego w krakowie.Przestepstwo z urojenia.Techologie tradycyjne oraz wykonawstwo
systemowe i ekonomika robot wykonczeniowych w budownictwie jednorodzinnym praca inzynierska
budownictwo.Analiza kosztow wlasnych przedsiebiorstwa x.Jak rozwijac kraje trzeciego swiata.Korycka-zirkmilena. - teorie zasad prawa a zasada proporcjonalnosci .Zysk calosciowy w raportach rocznych spolek
gieldowych w polsce na tle rozwiazan brytyjskich i amerykanskich.Proces starzenia sie spoleczenstwa
polskiego. Kalkulacja skladki i konstrukcja ubezpieczenia niedolestwa starczego.Rekrutacja i selekcja obiektywizm a opinia subiektywna.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kredyt
hipoteczny jako zrodlo finansowania budownictwa mieszkaniowego..Transgraniczna wspolpraca policji
polskiej z policja litewska .Teoria i praktyka polityki stabilizacji.Wplyw outsourcingu na ksztaltowanie jakosci
uslug hotelarskich.Zasada niezawislosci sedziow jako konstytucyjna zasada organizacji i dzialania
sadow.Gospodarowanie zasobem nieruchomosci jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
klobuck.System podatku vat w gospodarce polskiej.Obciazenia podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw
transportowych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Promocja jako element dzialalnosci marketingowej
na przykladzie koncernu energetycznego energa sa oddzial w plocku.Jak zalozyc male przedsiebiorstwo
turystyczne.Partnerstwo publiczno - prywatne jako jeden z nowoczesnych sposobow realizacji inwestycji w
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jednostkach samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Marketinga polityka. Wspolczesne metody ksztaltowania wizarunku partii politycznej..Ocena
funkcjonowania dzialalnosci wybranych podsystemow logistycznych przedsiebiorstwa x dzialajacego na rynku
miedzynarodowym..Tomaszek- bogdan. - biznes i nauka : innowacyjne podejscie do wspolpracy .Szczyrbakmagdalena. - the realisation of concession in the discourse of judges : a genre perspective .Miedzynarodowa
konferencja naukowa z okazji trzydziestej rocznicy powstania nszz solidarnosc - zbiorowe prawo pracy w xxi
wieku : miedzynarodowa konferencja naukowa z okazji trzydziestej roc.Obowiazki podatkowe przy
prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej przez osobe fizyczna.Analiza kosztow i wydatkow jednostki
budzetowej na przykladzie osrodka szkolenia sluzby wieziennej w kulach w latach 2007-2009.System
motywacyjny w instytucji publicznej na przykladzie urzedu miasta w sieradzu.Projekt termomodernizacji
budynku mieszkalnego / uzytkowego wykonanego w technologii bez spoinowego systemu ociepleniowego.
Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
subwencji na finansowanie oswiaty na przykladzie gminy radomsko.Zarzadzanie wyborem zawodu i
wejsciem do zawodu nauczyciela..System premiowy jako glowny motywator przedstawicieli handlowych w
spolce zywiec sprzedaz i dystrybucja.Rola systemow informatycznych wykorzystywanych w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi.Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej.Parycypacja obywateli w rzeczpospolitej polskiej na
przykladzie instytucji referendum oraz inicjatywy ustawodawczej.Przedsiebiorczosc i rozwoj zawodowy przyklad firmy visteon poland s.a.Krukowski- jozef - prawo unii europejskiej a wartosci chrzescijanskie .praca
licencjacka budzet gminy .Podwyzszanie i obnizanie kapitalu zakladowego w spolce akcyjnej.Kryzys rynku
nieruchomosci w kontekscie zmian zachodzacych na rynku finansowym.Finansowanie projektow
inwestycyjnych w przedsiebiorstwie.Nowoczesne produkty bankowe w dzialalnosci bankow
komercyjnych.Henicz- joanna. - podstawy prawne dzialalnosci agentow ubezpieczeniowych oraz ich rola w
dystrybucji ubezpiecze.Srodki prawne w postepowaniu egzekucyjnym w administracji.Zasady dobrych
praktyk w nadzorze korporacyjnym..Polityka kryminalna panstwa wobec przestepcow
niealimentacji..Konstrukcja odpowiedzialnosci wspolnikow za zobowiazania w handlowych spolkach
osobowych.Ewolucja sadownictwa administracyjnego po roku 1980.Zasada spolecznej gospodarki rynkowej
w kontekscie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 1997 roku.Korzysci i koszty wynikajace z funkcjonowania
systemu zarzadznia jakoscia zespolu norm iso 9000 na przykladzie tele-foniki kable s.a. zaklad krakow wielicka.Rola i znaczenie kawalerii w ii rzeczypospolitej.Kompetencje parlamentu europejskiego w tworzeniu
prawa unii europejskiej.System podatkowy w polsce na tle krajow europejskich.Kulpa- wladyslaw. - topologia
a ekonomia .Kredyty mieszkaniowe w finansowaniu gospodarstw domowych na przykladzie banku pko bp
sa.Szanse i zagrozenia dla rozwoju infrastruktury transportowej w polsce w zwiazku z organizacja euro
2012..Wplyw zadzadzania zasobami ludzkimi a sprawa realizacji okreslonych celow w organizacji publicznej w
opinii menadzerow..Dzialalnosc marketingowa firmy na rynku meblarskim na przykladzie ikea.Zarzadzanie
procesami logistycznymi w aspekcie zarzadzania miedzynarodowego.Analiza kosztow calkowitych i
rodzajowych na przykladzie firmy ruch s.a..Socjologia prace magisterskie.Dystrybucja w sektorze dobr
konsumpcyjnych.Wplyw panstwa na gospodarke. Analiza polityki fiskalnej.Malachowski- witold. Wiss. deutschland - polen im vereinigten europa und ihre ökonomische verantwortung .Agencja restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa w powiecie jedrzejowskim.praca licencjacka budzet gminy .Prawne i etyczne aspekty
reklamy masowej.Trust amerykanski jako modelowy stosunek powierniczy typu zarzadczego na gruncie
prawa polskiego.Analiza porownawcza kierunkow inwestowania oszczednosci przez osoby fizyczne (na
przykladzie funduszy inwestycyjnych i bankow komercyjnych).Wplyw menedzera personalnego na sukces
firmy.Eutanazja -zjawisko eutanazji w polsce na tle wspolczesnych tendecji dekryminalizacyjnych w europie i
na swiecie: wybrane aspekty etyczne- medyczne- i prawne.Motywy uczestnictwa ludzi starszych w zajeciach
w uniwersytecie trzeciego wieku..praca licencjacka budzet gminy .Gospodarowanie srodkami trwalymi w
czestochowskiej spoldzielni mieszkaniowej nasza praca w latach 2008-2011.Ocena wplywu elementow
zintegrowanego systemu zarzadzania na efektywnosc dzialania przedsiebiorstwa..Wprowadzenie nowego
produktu na rynek na przykladzie wody zrodlanej kropla beskidu.Ocena kondycji finansowej i majatkowej
przedsiebiorstwa komin sp. Z o.o. Na podstawie analizy wskaznikowej.Proces pozyskiwania pracownikow w
obiektach spa & wellness na przykladzie hotelu malinowy zdroj.Motywowanie pracownikow na podstawie
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firmy anwil s.a..Praca magisterska z rachunkowosci.Wykorzystanie funduszu przedakcesyjnego ispa w gminie
na przykladzie czestochowy i mykanowa.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unijne i ich wplyw na
rozwoj lokalny na przykladzie gminy susiec w latach 2007-2011..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa z
sektora uslug turystycznych na przykladzie orbis s.a..Finansowanie rynku nieruchomosci.Kontrowersje wokol
decyzji komisji europejskiej w kwestii dopuszczalnosci pomocy publicznej dla polskich stoczni.Zaleglosci
podatkowe z tytulu podatku od towarow i uslug w polsce w latach 1996-2004.Analiza funkcjonowania
bankowosci internetowej polbank efg oraz multibank..Efektywnosc eksploatacji maszyn i urzadzen na
podstawie przedsiebiorstwa energii cieplnej..Wykonywanie zadan publicznych przez organizacje
spoleczne.Finansowanie jednostek samorzadu terytorialnego a rozwoj miasta na przykladzie miasta
czestochowy.Marketing relacji na przykladzie koncernu royal dutch shell.Przestepczosc komputerowa w
swietle polskiego prawa karnego i standardow europejskich.Przestepstwo prania brudnych pieniedzy w
ustawodawstwie karnym..Logistyczne i marketingowe aspekty obslugi klienta na przykladzie perfumerii
douglas.Metodami tradycyjnymi i uprzemyslowionymi praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka
budzet gminy .Zjawisko mobbingu w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
mstow..Odpowiedzialnosc jednego z malzonkow pozostajacych w ustroju wspolnosci majatkowej
malzenskiej..Wdrazanie zintegrowanego systemu zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa wo-kar.Prawo
poboru i jego ograniczenia.Mlynarczyk- zygmunt (geograf). Red. - uwarunkowania i plany rozwoju turystyki :
praca zbiorowa..Biznes plan jako instrument wspomagajacy rozwoj przedsiebiorstwa.Rejestracja dzialalnosci
gospodarczej..Gotowa praca magisterska.Sektor uslug- a rozwoj gospodarczy. Analiza na przykladzie polskich
wojewodztw.Zarzadzanie lotniskiem ze wzgledu na uslugi pozalotnicze na przykladzie miedzynarodowego
portu lotniczego im. Jana pawla ii krakow-balice sp. Z o.o..Prawa do utworu audiowizualnego ze szczegolnym
uwzglednieniem pozycji producenta..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena plynnosci kadr w call
center na przykladzie firmy polkomtel s.a..Rola rekrutacji i szkolenia w procesie zarzadzania zasobami
ludzkimi.Doskonalenie zawodowe jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji.Podejscie
procesowe w systemie zarzadzania jakoscia organizacji (na przykladzie firmy fin sa).Bilans jako kluczowe
sprawozdanie finansowe - analiza porownawcza zasad prezentacji wedlug polskich i miedzynarodowych
regulacji rachunkowosci.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wielokulturowosci na relacje przelozony podwladny.Tajemnica lekarska w procesie karnym.Sprzedam prace magisterska.Orzewski- wojciech. fotograf- fotografia- prawo .Temat pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Innowacyjne
zarzadzanie firma turystyczna.Technologia realizacji nawierzchni z prasowanej kostki brukowej i ekonomika
mechanizacji prac praca inzynierska budownictwo.Instytucja polskiego podatku naliczonego w ramach
wspolnotowego systemu vat.Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej.Identyfikacja czynnikow wplywajacych na
doreczalnosc przesylek w firmie kurierskiej x..Bahrynowski- dawid. - wybrane zagadnienia ekologiczne we
wspolczesnym rolnictwie : monografia..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie wybranych
technologii informatycznych w dzialalnosci banku..Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w
podwyzszaniu innowacyjnosci gospodarki polskiej.Dotacja jako zrodlo wsparcia dla przedsiebiorcy kwalifikowanie wydatkow i ich rozliczanie.Ustawa o ksztaltowaniu ustroju rolnego jako wyraz harmonizacji
polskiego prawa rolnego z ustawodawstwem unii europejskiej.Widowisko sportowe jako produkt
marketingowy na przykladzie meczy zuzlowych druzyny ckm zlomrex wlokniarz czestochowa.Prezentacja
maturalna.Ocena wydatkow oswiatowych gmin wiejskich powiatu opolskiego w latach 2006-2008..Pomiar
wizerunku marki na przykladzie polskich firm odziezowych.Wplyw stresu organizacyjnego na
pracownikow..Kryminalistyka.Marka jako autonomiczny generator finansowej wartosci firmy.Analiza
przyczyn i skutkow inflacji- studium ukrainy..praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc materialna
pracownikow za mienie niepowierzone..Bankowe uslugi elektroniczne.Wspolpraca policji polskiej z policjami
innych panstw unii europejskiej.Analiza finansowa jako narzedzie zarzadzania przedsiebiorstwem na
przykladzie spolki agora.Zarzadzanie praca licencjacka.Skopiec- dominik a. - polityka kursu walutowego chin
jako czynnik globalnej nierownowagi platniczej .Realizacja prawa wspolnoty lokalnej do kreowania ustroju
wewnetrznego w gminie myslenice.Bancassurance jako nowy produkt bankowy.Analiza dzialalnosci
kredytowej banku komercyjnego w sektorze detalicznym na przykladzie ing banku slaskiego.Analiza
zatrudnienia i wynagrodzenia w sluzbie zdrowia na przykladzie wybranych placowek medycznych
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wojewodztwa slaskiego.Warda- jacek. - zasady planowania inwestycyjnego jako metoda ewaluacji planow
inwestycyjnych miast .Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode wyrzadzona pracodawcy w
mieniu niepowierzonym.Opodatkowanie dochodow w polsce i w krajach wspolnoty europejskiej..Podatek
dochodowy od osob fizycznych w polsce i wybranych krajach unii europejskiej.Wspieranie kultury jako
element budowania wizerunku firmy na przykladzie dzialalnosci banco do brasil..Malzenstwo wedlug
kodeksu jana pawla ii z 1983 r. Wybrane zagadnienia.Marketing szeptany w tworzeniu wizerunku firmy rynku
uslug medycznych ( na przykladzie prywatnego gabinetu lekarskiego).Ryszka- joanna. - sankcje gospodarcze
wobec podmiotow zewnetrznych w prawie i praktyce unii europejskiej .Proces zmian dostosowawczych w
przedsiebiorstwach przetworstwa owocowo - warzywnego do struktur unijnych.Analiza ekonomiczno finansowa jako narzedzie oceny dzialalnosci przedsiebiorstw na podstawie lukas bank s.a. i pko bp s.a. w
latach 2003-2007.Organizacja odzysku odpadow na przykladzie firmy remondis..Specyfika obciazen
podatkiem dochodowymod osob fizycznych indywidualnej dzialalnosci gospodarczej.Ocena skutecznosci
zarzadzania jakoscia w urzedzie miasta krakowa..Gospodarka finansowa gminy wiejskiej na przykladzie gminy
gluchow.Maxwell- john c. - przywodztwo [ksiazka mowiona] : zlote zasady : czego nauczylo mnie zycie lidera
.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane zewnetrzne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw
w polsce.System dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy spozywczej..Srodki finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw funkcjonujacych w warunkach gospodarki rynkowej.Usluga turystyczna
jako czesc marketingu na przykladzie firmy turystycznej reisebus.Wplyw polityki amortyzacji srodkow
trwalych na wynik finansowy przedsiebiorstwa makarony polskie s.a..Wstep do pracy magisterskiej.Klauzula
zasad wspolzycia spolecznego jako odpowiedz na naduzycie prawa podmiotowego. Nierozerwalny zwiazek
prawa z moralnoscia.Zagadnienia prawno- administracyjne uzyskania statusu repatrianta w ujeciu
ewolucyjnym.Ocena dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku spoldzielczego w opocznie w latach 20032004.Outsourcing uslug logistycznych we wspolczesnych organizacjach.Badania marketingowe na przykladzie
firmy inter auto krakow.Rola mediow w procesie karnym.Analiza kredytu hipotecznego na podstawie
dzialalnosci ing banku slaskiego s.a..Dotacje z unii europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw.Sady
pracy w dwudziestoleciu miedzywojennym w polsce.Uwarunkowania efektywnosci inwestycji na tle zrodel
ich finansowania.Tematy prac licencjackich administracja.Test trojstopniowy w prawie autorskim - w kierunku
fair use?.Analiza czynnikow warunkujacych rozwoj centrow logistycznych w polsce - na przykladzie centrum
dystrybucji ikea.Praca magisterska psychologia.Konflikt na cyprze - konsekwencje w wymiarze europejskim i
swiatowym.Praca magisterska.Wplyw zmiany strategii organizacji na zachowanie ludzi.Dzialalnosc
inwestycyjna w gminie pabianice.Charakter prawny oplaty za gospodarowanie odpadami .Fundusze
strukturalne i programy operacyjne w polsce - wykorzystanie i perspektywy.Male i srednie przedsiebiorstwa
jako beneficjenci funduszy strukturalnych w polsce w latach 2007-2013 (na przykladzie malych i srednich
przedsiebiorstw w wojewodztwie podlaskim).Miejsce reklamy na przykladzie firmy fiat.O pojeciu prawa
represyjnego.Rentownosc jako kryterium oceny efektywnosci gospodarowania minionej i przyszlej
dzialalnosci centrum rozliczen i informacji ceri sp. Z o.o..Rola sprzedazy osobistej jako kluczowego elementu
promocyjnego mix uslugi ubezpieczeniowej na przykladzie sopockiego towarzystwa ubezpieczeniowego ergo
hestia s.a..Wplyw stylow kierowania menadzerow na zachowania pracownikow i realizacje strategii
zarzadzania firmy intrum justitia polska sp. Z o.o. W warszawie.praca licencjacka budzet gminy .Venture
capital i jego wplyw na dzialalnosc msp w polsce.Rekrutacja i szkolenie pracownikow-kluczowy element
dynamicznego rozwoju oraz sukcesu firmy na przykladzie agencji internetowej digital one.Koszt kapitalu w
rachunku oplacalnosci decyzji inwestycyjnych.Likus hotele jako przyklad preznie rozwijajacej sie sieci hoteli
butikowych w polsce.Programy lojalnosciowe.Promocja regionu jako instrument marketingu terytorialnego
na przykladzie gminy uniejow.Ury- william - odchodzac od nie : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji
.Koszty w ukladzie rodzajowym i ich przydatnosc w procesie zarzadzania na przykladzie firmy wirex.Sprawozdawczosc finansowa jako zrodlo informacji o dzialalnosci banku.Marketing - mix w firmie man
nutzfahrzeuge na przykladzie polskiego przedsiebiorstwa man star truks&buses sp. Z. O.o w
starochowicach..Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca magisterska.Wskaznikowa ocena kondycji
ekonomicznej koneckich zakladow odlewniczych.Doskonalenie kultury wewnetrznej organizacyjnej przy
wykorzystaniu programu hopp - na przykladzie elektrowni belchatow s.a..Wplyw zawartosci popiolu lotnego
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na granice plyniecia i lepkosc plastyczna zaczynow cementowych . Praca inzynierska budownictwo.Marzeckatarzyna. - a jak auto-handel : opodatkowanie handlu samochodami : skup i sprzedaz : formy
opodatkowania pr.System wynagrodzen a efektywnosc pracownikow.Kulturowe uwarunkowania motywacji
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Logistyczna obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego.Palasz- lech. Red. Nauk. - potencjal rozwojowy obszarow wiejskich w aspekcie wstapienia
polski do unii europejskiej : tw.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w starostwie powiatowym w
ciechanowie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Przyklad pracy licencjackiej.Rola menadzera w motywowaniu pracownikow na przykladzie malegosredniego i duzego przedsiebiorstwa.Efektywnosc gospodarki zapasami w przedsiebiorstwie
produkcyjnym.Rozwoj rynku nieruchomosci handlowych w polsce.Prawne aspekty debiutu spolki akcyjnej
poprzez emisje akcji na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie - wybrane zagadnienia.Darmowe
prace magisterskie.Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Poziom satysfakcji klientow z uslug bankowych na
przykladzie pko banku polskiego.Ogledziny miejsca zdarzenia.Procedura rekrutacji i selekcji personelu na
przykladzie gminy krzepice oraz gminy klobuck - analiza porownawcza.praca licencjacka budzet gminy .Male i
srednie przedsiebiorstwa w procesie integracji polski z unia europejska.Rachunkowosc w zarzadzaniu
srodkami trwalymi na przykladzie przedsiebiorstwa uslugowego trans-bud.Sytuacja prawna wspolnika
laczacych sie spolek osobowych.Pisanie prac magisterskich wroclaw.Status obroncy w procesie karnym.praca
licencjacka budzet gminy .Gardocka- teresa (prawnik). Red. - izby wytrzezwien a prawa czlowieka .Pozycja
gospodarstwa rolnego w swietle prawa polskiego i unijnego.Przestepstwo zabojstwa w polskim prawie
karnym..Dzialania instytucji otoczenia rynkowego na rzecz wspierania sektora malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie miasta lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Ocena systemu produkcyjnego w
przedsiebiorstwie wytwarzajacym szyby zespolone.Barriers to online selling of apparel products.Obligacje
skarbu panstwa w zarzadzaniu deficytem budzetowym.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona
artystycznych wykonan w swietle prawa autorskiego.praca licencjacka budzet gminy .Zapis
windykacyjny.Rola elektronicznych form rozliczen bezgotowkowych w banku pko bp s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Kredyt hipoteczny a rynek nieruchomosci.Marka jako narzedzie walki z
konkurencja.Zarzadzanie placowka budzetowa na przykladzie szkoly podstawowej nr 18.praca licencjacka
budzet gminy .Umiejetnosci komunikacji a preferowany styl kierowania.Determinanty i ograniczanie
bezrobocia grup celowych w powiecie belchatowskim w latach 2005-2006.Dopuszczalnosc wznowienia
procesu cywilnego.Relacje z otoczeniem w organizacjach pozarzadowych na przykladzie fundacji.Zmiany
organizacyjne zwiazane z wdrazaniem zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
delic-pol.Kredyty preferencyjne w ofercie banku spoldzielczego w glownie i ich wplyw na rozwoj
rolnictwa.praca licencjacka budzet gminy .Blanchard- kenneth h. - przywodztwo wyzszego stopnia :
blanchard o przywodztwie i tworzeniu efektywnych organizacji .praca licencjacka budzet gminy .Rola
sponsoringu i darowizn w dzialalnosci promocyjnej instytucji finansowej na przykladzie pko banku
polskiego.Kondycja przemyslu wlokienniczego na przykladzie przedsiebiorstwa linenpol w latach 19992004.Przyklad pracy magisterskiej.Terroryzm miedzynarodowy.Podatek od nieruchomosci jako zrodlo
dochodow budzetu miasta i gminy kalety w latach 2006-2010.Ulgi w splacie zobowiazan podatkowych jako
formy pomocy publicznej dla przedsiebiorcow.Narkomania i psychospoleczne aspekty jej
zwalczania.Sprawozdanie finansowe jako przedmiot badania przez bieglego rewidenta..Znaczenie koncepcji
spolecznej odpowiedzialnosci biznesu dla przedsiebiorstw branzy energetycznej na przykladzie enion
s.a..Motywacja jako jeden z elementow zarzadzania na przykladzie firmy mm ceramika sp. Z o.o..Prowokacja
policyjna w prawie polskim.Identyfikacja kultury organizacyjnej w hanbury manor hotel & country
club.Socjologia prace magisterskie.Ocena efektywnosci zarzadzania portfelem inwestycyjnym otwartych
funduszy emerytalnych w polsce.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i rolnictwo w procesie zmian : czynniki
rozwoju obszarow wiejskich .Udzielanie kredytow klientom instytucjonalnym w czasie kryzysu finansowego
na przykladzie kredyt banku s.a..Tematy licencjackie.Ekonomiczno-spoleczne aspekty poakcesyjnych migracji
migracji zewnetrznych w skali lokalnej na przykladzie miejscowosci lipowa w gminie nysa..Fundusze
poreczen kredytowych a dostepnosc do kapitalu obcego msp.System motywowania pracownikow w
nowoczesnym przedsiebiorstwie - analiza na przykladzie firmy x.Zasady nabywania wlasnosci nieruchomosci
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rolnych na podstawie ustawy z dnia 26 pazdziernika 1971r. O uregulowaniu wlasnosci gospodarstw
rolnych..Dobor pracownikow a strategia funkcjonowania na przykladzie firmy..Projekt techniczny organizacji
prac na wysokosci w aspekcie bezpieczenstwa pracy..Instytucja oskarzyciela posilkowego w polskim
postepowaniu karnym.Zarzadzanie budzetem samorzadu terytorialnego gminy ostrowek w latch 2003 2005.Logistyczne aspekty handlu elektronicznego.Projekt energooszczednego domu jednorodzinnego. Praca
inzynierska budownictwo.Zwalczanie nieuczciwej reklamy.Kontrowersyjne problemy harmonizacji podatku
dochodowego od osob prawnych w krajach unii europejskiej.Parlamentarny wymiar procesu integracji
europejskiej.Cel pracy magisterskiej.Dowod zeznan swiadkow o postepowaniu cywilnym.Proba oceny
wrazliwosci polskiej gospodarki na kryzys walutowy ze szczegolnym uwzglednieniem perspektywy
wstapienia zlotego do erm ii.Umowne prawo odstapienia od umowy.Opodatkowanie likiwidacji dzialalnosci
gospodarczej.Rozmiary oraz znaczenie pomocy publicznej w podnoszeniu konkurencyjnosci sektora msp w
polsce.Kosztorys ofertowy a rzeczywista wartosc robot budowlanych praca inzynierska budownictwo.Od
filozofii do teorii panstwa i prawa refleksje mad mysla polityczna dawida huma.Leasing w polskim prawie
podatkowym.Potocki- arkadiusz. Red. - globalizacja a spoleczne aspekty przeobrazen i zmian organizacyjnych
.Mobilne strony www. Standardy- technologie- przyklady implementacji.Odpowiedzialnosc materialna
pracownikow za mienie powierzone..Analiza porownawcza hotelu secesja na tle innych obiektow
turystycznych dzielnicy kazimierz.Ocena obslugi klientow w jednostce publicznej na przykladzie ii oddzialu
zus w lodzi..zrodla finansowania potrzeb mieszkaniowych na rynku nieruchomosci.Henicz- joanna. podstawy prawne dzialalnosci agentow ubezpieczeniowych oraz ich rola w dystrybucji
ubezpiecze.Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiebiorstwa ferax-iril sp.
Zo.o..Prasa lokalna jako pomost miedzy spolecznoscia lemkow a polakami.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw harmonizacji i standaryzacji rachunkowosci na sprawozdawczosc finansowa w polsce.Ocena sytuacji
finansowej i majatkowej spolki jawnej na przykladzie przedsiebiorstwa ww dromech sp.j..Struktura
organizacyjna marketingu na przykladzie p.b.p teika w czestochowie.Wplyw funduszy ue na rozwoj i
promocje malej przedsiebiorczosci w powiecie kutnowskim.Wplyw polityki rachunkowosci na informacje
prezentowane w sprawozdaniu finansowym i decyzje jego uzytkownikow.praca licencjacka budzet gminy
.Promocja gminy na przykladzie gminy pajeczno..Fiducjarne nabycie nieruchomosci jako przyklad czynnosci
powierniczej w prawie polskim.Finansowanie nauki ze srodkow programow wspolnotowych na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego..praca licencjacka budzet gminy .Bankowosc elektroniczna jako innowacyjna
dzialalnosc banku na przykladzie mbanku.praca licencjacka budzet gminy .Rola rzadu i samorzadu w procesie
wspierania rozwoju organizacji pozarzadowych w opinii wybranych politykow i dzialaczy
samorzadowych..Analiza uslug inwestycyjnych indywidualnego inwestora.Poziom motywacji zawodowej
przyszlych nauczycieli na przykladzie studentow geografii akedemii pedagogicznej w krakowie.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa na podstawie procedur
obowiazujacych w deutsche banku pbc s.a..Determinanty wyboru przez klientow miejsca noclegowego na
rynku uslug hotelarskich.Dynamika i rozwoj transportu lotniczego w polsce na przykladzie
miedzynarodowego portu lotniczego im. Jana pawla ii krakow - balice.Motywowanie pracownikow do pracy
w przedsiebiorstwie classen-pol s.a..Wybrane aspekty zarzadzania nieruchomosciami jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie domu dziecka w chorzenicach.Alternatywy tymczasowego
aresztowania.Orzeczenie sadu kasacyjnego..Srodki pomocowe unii europejskiej jako narzedzie polityki
strukturalnej wspolnoty na przykladzie miasta opola..Wycena nieruchomosci przy zastosowaniu metody
porownywania parami na przykladzie nieruchomosci zlokalizowanej w kozieglowach przy ul. Porajskiej
211.Bancassurance w polsce..Zatrzymanie procesowe jako srodek przymusu w systemie polskiego
prawa.Analiza tradycyjnych oraz nowych grupowych form ubezpieczen na zycie na przykladzie wybranych
towarzystw ubezpieczeniowych.Umorzenie rejestrowe /art.325f k.p.k./.Okazanie osob aspekty
kryminalistyczne i prawne.Finansowanie jednostek samorzadu terytorialnego a rozwoj miasta na przykladzie
miasta czestochowy.Analiza srodowiska pracy w poskich przedsiebiorstwach produkcyjnych na przykladzie
funkcjonowania piekarni..Gospodarka finansowa gminy na przykladzie gminy przasnysz.praca licencjacka
budzet gminy .Ksztaltowanie marki w firmie sprzetu sportowego na przykladzie firmy adidas.Kalkulacja
kosztow spektaklu w rachunkowosci teatru im. Adama mickiewicza w czestochowie.Pajak- kazimierz (1953- ).
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Red. - ekonomia i zarzadzanie energia a rozwoj gospodarczy red. Nauk. Kazimierz pajak- agnieszka.Projekt
nasypu drogowego wzmocnionego geosyntetykami praca inzynierska budownictwo.Spolka komandytowa
jako forma prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.Srodki trwale jako istotny skladnik majatku podmiotu
gospodarczego.Uslugi bankowosci inwestycyjnej na tle bankowosci komercyjnej.Praca magisterska z
pedagogiki.Obowiazek swiadczenia pomocy lekarskiej na podstawie art. 30 ustawy o zawodach lekarza i
lekarza dentysty.Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zarzadzaniu ryzykiem
przedsiebiorstw..Zalewski- romuald i. Red. - innovativity of enterprises and product quality = innowacyjnosc
przedsiebiorstw a jakosc pr.Bezrobocie w gospodarce polskiej i metody jego zwalczania.Skrzypek- elzbieta
(1952- ). - dojrzalosc jakosciowa a wyniki przedsiebiorstw zorientowanych projakosciowo .zrodla energii
odnawialnej jako podstawowy element ekologistyki.Przywodca swiatopogladowego nacjonalizmu polityczny ernst jünger (publicystyka polityczna 1919 -1933)..Wykorzystywanie srodkow unijnych na
promocje i aktywizacje runku pracy na przykladzie pup klobuck..Analiza finansowa spolki eurocash.Ocena
dochodow i wydatkow szkoly oraz systemu wynagrodzen nauczycieli..Zasada podzialu wladzy w iii
rzeczypospolitej..Ustroj ii rzeczypospolitej wg konstytucji marcowej z 1921 roku jako przyklad
parlamentarno-gabinetowy..Szkolenie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie x.Organy
zarzadzajace infrastruktura kolejowa na tle organow administracji centralnej w drugiej
rzeczypospolitej.Wynagradzanie pracownikow jako jeden z elementow motywowania na przykladzie zakladu
ubezpieczen spolecznych.praca licencjacka budzet gminy .Dobrowolne poddanie sie odpowiedzialnosci
karnej jako forma konsensualnego zakonczenia procesu karnego..Ocena standingu finansowego spolki
akcyjnej zlomrex w latach 2002-2006.Instrumenty pochodne w transakcjach zabezpieczajacych.zrodla
innowacji produktowych w przedsiebiorstwach na przykladzie alior bank.Postepowanie antydumpingowe w
prawie unii europejskiej.Wplyw komunikacji na formowanie poziomu satysfakcji zawodowej pracownikow na
podstawie poczty polskiej..Europejski nakaz aresztowania jako wyraz wspolpracy panstw czlonkowskich unii
europejskiej w sprawach karnych oraz jego implementacja w ustawodawstwie rzeczypospolitej
polskiej.Okresowe wahania koniunktury gospodarczej i jej modelowanie na przykladzie polski..Czynniki
warunkujace konkurencyjnosc regionu gospodarczego (na przykladzie miasta i powiatu pabianice).Stosunek
pracy tymczasowej.Analiza wybranych aspektow restrukturyzacji przedsiebiorstw na przykladzie jastrzebskiej
spolki weglowej s.a..Prace magisterskie finanse.Konsekwencje przystapienia do unii europejskiej dla
funkcjonowania podatku od towarow i uslug.Telepraca.Seminarium magisterskie (v rok).Zawod psychologa
jako zawod regulowany.Tematy prac licencjackich rachunkowosc.Placa minimalna w swietle ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. O minimalnym wynagrodzenie za prace i innych aktow prawnych.praca licencjacka
budzet gminy .Kreatywnosc- innowacja- interaktywnosc ( wspolczesne trendy w reklamie).Reklama
produktow motoryzacyjnych w polskich gazetach - analiza form i struktury przekazow.Organizowanie procesu
transportowego na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Sadownictwo administracyjne w polsce..Nowoczesne
rozwiazania w transporcie wewnetrznym przedsiebiorstwa na przykladzie automatycznych suwnic
szynowych.Parycypacja obywateli w rzeczpospolitej polskiej na przykladzie instytucji referendum oraz
inicjatywy ustawodawczej.Wplyw motywowania na zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie organizacji
sportowej.Kredyt hipoteczny- jako zrodlo fiansowania nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na
przykladzie banku peko s.a..Badanie hipotezy efektywnosci rynku kapitalowego w polsce w swietle anomalii
kalendarzowych wystepujacych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Systemy motywacji
pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miejskiego w blachowni.Polska
prezydencja w radzie unii europejskiej.Rola komunikacji w rozwoju organizacji non profit.Znaczenie internetu
w komunikacji marketingowej przedsiebiorstw sektora msp.Dzialania marketingowe przedsiebiorstwa w
sektorze uslug finansowych (profesjonalnych).Rozwoj wspolpracy bankowo-ubezpieczeniowej w polsce na
przykladzie banku zachodniego wbk.Mediacje po wyroku skazujacym..Rekrutacja i selekcja praca
magisterska.Wplyw reklamy na zachowanie konsumenta na rynku.praca licencjacka budzet gminy .Zakaz
konkurencji w kodeksie pracy..praca licencjacka budzet gminy .Rola informacji dostarczanych przez rachunek
kosztow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem pkp oddzial gospodarowania nieruchomosci w
katowicach..Pisanie prac licencjackich krakow.Sciganie wykroczen na zadanie pokrzywdzonego lub innego
uprawnionego podmiotu.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc materialna pracownikow za
..
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szkode w mieniu nie powierzonym.Partnerstwo publiczno-prywatne w polsce w swietle nowych rozwiazan
legislacyjnych - wybrane aspekty prawne i finansowe.Praca licencjacka politologia.Analiza jakosci i
efektywnosci pracy kadry pedagogicznej podczas wypoczynku na przykladach wybranych instytucji w
kielcach.Dystrybucja i logistyka w pkn orlen.praca licencjacka budzet gminy .Formy naruszenia prawa do
znaku towarowego w internecie oraz ochrona przed takimi naruszeniami w swietle orzecznictwa polskich
sadow polubownych.Dzialania gminnego centrum informacji w zakresie przeciwdzialania bezrobociu w
gminie niegowa.Analiza rozwoju polskiego systemu emerytalnego na tle wybranych panstw
europejskich.praca licencjacka budzet gminy .Analiza sytuacji majatkowo-finansowej przedsiebiorstwa sacmi
sp.z o.o..Wplyw motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie liceum xxx w radomsku.System haccpzarzadzanie czynnikami ryzyka w zakresie bezpieczenstwa zywnosci na przykladzie firmy selgros
cash&carry.Karnoprawna ochrona i odpowiedzialnosc pracownika ochrony .Formy zatrudnienia kadry
zarzadzajacej.Analiza plynnosci finansowej i jej znaczenie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie
zakladow koksowniczych zdzieszowice sp. Z o.o..Prace licencjackie stosunki miedzynarodowe.Manipulacja w
oddzialywaniu na klienta w sprzedazy bezposredniej na przykladzie firmy avon w polsce.Wypowiedzenie
zmieniajace.Ekonomiczna analiza prawa autorskiego.Zewnetrzne i wenetrzne public relations w dzialalnosci
przedsiebiorstw uslugowych.Przestepstwo zabojstwa dokonane w rodzinie..Pisanie prac
semestralnych.Analiza dzialalnosci finansowej spolki prokom w latach 2003-2005.Ekonomiczne aspekty
funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych w wojewodztwie podlaskim..Formy finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw.Ocena skutecznosci zarzadzania kadrami w przedsiebiorstwie..Seminarium v
r.inst.prawa wlasnosci intelektualnej.praca licencjacka budzet gminy .Podles- dariusz. - ujawnianie i kontrola
osob prowadzacych pojazdy pod wplywem narkotykow : ocena przygotowania.praca licencjacka budzet
gminy .Skarga na przewleklosc w procesie cywilnym.Koncepcja kanalow dystrybucji jako istotny czynnik
sukcesu na przykladzie firmy elektromontaz krakow s.a..Struktura pracy licencjackiej.Dochodzenie w
procesie karnym.Instrumenty tworzenia relacji z klientami na przykladzie firmy agro-nas.Dostep do
informacji publicznej jako publiczne prawo podmiotowe..Wplyw agencji rozwoju regionalnego na proces
wspierania przedsiebiorczosci malych i srednich przedsiebiorstw.Systemy rfid w gospodarce
magazynowej.Badanie satysfakcji pracownikow w organizacji.Style kierowania i ich wplyw na komunikacje
interpersonalna w przedsiebiorstwie na podstawie miejskiego osrodka pomocy spolecznej i srodowiskowego
domu samopomocy w lublincu..Umowa przedwstepna ze szczegolnym uwzglednieniem umowy
przedwstepnej sprzedazy nieruchomosci..Wykorzystanie funduszy unijnych w celu realizacji euro 2012..praca
licencjacka budzet gminy .Postepowanie w sprawie wydania dowodu osobistego.Skarga indywidualna do
europejskiego trybunalu praw czlowieka - znaczenie w europejskim systemie ochrony praw
czlowieka.Marek- andrzej - kodeks karny .Niewaznosc decyzji administracyjnej.Rozwoj rynku kapitalowego
na podstawie rynku akcji.Analiza ryzyka kredytowego sektora malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie pko bp..Test trojstopniowy w prawie autorskim - w kierunku fair use?.Bankowe uslugi
elekroniczne i formy ich zabezpieczen na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego
s.a..Proces wprowadzania do kultury dzieci i mlodziezy na poziomie gimnazjum.Marketing w internecie historia- stan obecny- trendy na przyszlosc.Informatyzacja postepowania karnego.Rola systemu zarzadzania
jakoscia w malych i srednich przedsiebiorstwach.Przedsiebiorczosc rodzinna w irlandii oraz wnioski dla
przedsiebiorczosci rodzinnej w polsce.Promocja miasta zywiec.Nieruchomosc jako zrodlo dochodow
gminy..Efektywnosc funkcjonowania pedagogicznej biblioteki wojewodzkiej w nowym saczu i w
krakowie..praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc gospodarcza osob fizycznych w polsce uwarunkowania prawno-podatkowe a system rachunkowosci.Rektrutacja i selekcja kadr jako element
nowoczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie akademii fryzjerskiej
berendowicz&kublin.Ryzyko plynnosci w bankach spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w
skierniewicach.Prawne formy powstawania zabezpieczenia i wygasania dlugu celnego.Umowy majatkowe
malzenskie w prawie prywatnym miedzynarodowym.Zastosowanie kalkulacji kosztow na podstawie dzialan
w przedsiebiorstwie produkcyjno-uslugowym slowinex.Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej
jednostki budzetowej na przykladzie zakladu karnego nr 1 w strzelcach opolskich..Synchronizacja cykli
koniunkturalnych jako kryterium wejscia polski do strefy euro..Rola panstwowej strazy pozarnej w systemie
..

..
zarzadzania bezpieczenstwem publicznym w sytuacjach kryzysowych.Premier wielkiej brytanii i jego relacje z
rzadem- parlamentem- monarcha.Kondycja przemyslu wlokienniczego na przykladzie przedsiebiorstwa
linenpol w latach 1999-2004.Selekcja- rekrutacja oraz zarzadzanie pracownikami na przykladzie dwoch
wybranych firm..Swoboda dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych a jej ograniczenia.Zakup kontrolowany prawo- etyka- praktyka.Obowiazek wspoldzialania wierzyciela przy wykonaniu zobowiazania przez
dluznika.Polskie czlonkostwo w strefie schengen - pozytywne i negatywne skutki przystapienia.Aktywne
formy przeciwdzialania bezrobociu na lokalnym rynku pracy (na przykladzie dzialalnosci powiatowego
urzedu pracy w radomsku).Ekonomiczne i prawne ramy leasingu.Dzialalnosc polskiego komitetu
olimpijskiego w zakresie rozwoju sportu w polsce.The path towards the extension of an arbitration
agreement to non-signatories – polish law perspective.Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych kredytow
konsumenckich.Koszt kapitalu w rachunku oplacalnosci decyzji inwestycyjnych.Czyny niedozwolone w
polskim systemie zamowien publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa..Kredyty dla ludnosci w strategii produktowej bankow.Machiavelli - utopia czy
socjotechnika.Analiza i ocena form przeciwdzialania bezrobociu w polsce w latach 2007-2011.System obslugi
klienta jako podstawa tworzenia relacji konsument-sprzedawca.Znaczenie obslugi klienta dla funkcjonowania
dostawcow uslug logistycznych - przyklad firmy schenker.Przestepstwo falszowania pieniedzy w kodeksie
karnym z 1997 r. .Zarzadzanie nieruchomosciami komercyjnymi na przykladzie dworca kolejowego
czestochowa osobowa.Postepowanie zabezpieczajace w sprawach z zakresu prawa wlasnosci
intelektualnej.Terroryzm polityczny.Status parlamentu szwajcarii w ustrojowym systemie sprawowania
wladzy.Zobiektyzowane metody oceny zdolnosci kredytowej.Jakosc oferowanych uslug w krakowskich
zakladach gastronomicznych.Analiza bezrobocia dlugookresowego w wojewodztwie mazowieckim.Unia
gospodarcza i walutowa jako poglebiony etap integracji europejskiej.Wykorzystanie funduszy unijnych na
przykladzie miasta i gminy niepolomice.zrodla i konsekwencje stresu w srodowisku pracowniczym.Przyklad
pracy licencjackiej.Zespol wypalenia zawodowego u lekarzy na podstawie badan wlasnych.Metody rekrutacji
i motywacji personelu w branzy turystycznej na przykladzie hotelu sheraton krakow..Innowacje w
dzialalnosci logistycznej.Dzialania marketingowe malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy
p.p.h.u. galanit.Pomoc humanitarna w prawie miedzynarodowym i praktyce onz.praca licencjacka budzet
gminy .Rachunek kosztow dzialan jako narzedzie zarzadzania w firmie produkcyjnej.praca licencjacka budzet
gminy .Finansowanie dzialalnosci klientow korporacyjnych oraz form rozliczen pienieznych na przykladzie
banku pekao s.a. w pabianicach.Wplyw pracy zmianowej na deficyt snu i zmeczenie chroniczne.Tarankoteresa. - procesy konkurencyjne a strategie produktowo-rynkowe przedsiebiorstw produkcyjnych .Organy
wewnetrzne sejmu iii rp.Karasinska- wanda. - zasady podatku vat w praktyce : nowe limity zwolnien w
podatku vat- obowiazki zwiazane z reje.Dzialania ludzkie zrodlem zagrozen bezpieczenstwa.Wdrazanie
systemow zarzadzania jakoscia - korzysci i bariery.Zmiany w organizacji na przykladzie oddzialu regionalnego
poczty polskiej s.a. w piotrkowie trybunalskim.Kredyt hipotetyczny jako forma finansowania potrzeb
mieszkaniowych osob fizycznych na przykladzie banku pko bp s. A.Samorzadowe kolegium odwolawcze jako
organ administracji publicznej.Napisanie pracy magisterskiej.Wplyw otoczenia na sposob funkcjonowania
organizacji na przykladzie multimedia polska s.a..Miedzynarodowa konkurencja podatkowa.Zasilek dla
bezrobotnych.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku komercyjnego.Skarga na przewleklosc postepowania w
procesie cywilnym.Umowa miedzynarodowa w polskim prawie konstytucyjnym.praca licencjacka budzet
gminy .Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw na terenie zgierza.Kreatywnosc i inowacyjnosc w
reklamie internetowej na podstawie wybranego przedsiebiorstwa.Motywacja pracownikow praca
magisterska.Zintegrowane zarzadzanie w cementowni rudniki s.a..Zwiazek bezrobocia ze wzrostem
gospodarczym na przykladzie gminy nasielsk w latach 2002-2007.Dzialalnosc centrum ksztalcenia
praktycznego w czestochowie w latach szkolnych 2008/2009-2010/2011.Zatrudnienie w sluzbach porzadku
publicznego.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za wypadki komunikacyjne w polskim prawie
cywilnym.Zwalnianie pracownikow - aspekty prawne i psychologiczne.Pozycja pracownika urzedu stanu
cywilnego w gminie.Pojecie sekurytyzacji ze szczegolnym uwzglednieniem sekurytyzacji wierzytelnosci
przyszlych i praw majatkowych na dobrach niematerialnych..Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp w
latach 2007- 2011.Analiza dzialalnosci depozytowej bankow spoldzielczych na przykladzie rejonowego banku
..
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spoldzielczego w lututowie w latach 2004-2008.Rygor natychmiastowej wykonalnosci.Administracja
skarbowa w okresie dwudziestolecia miedzywojennego.praca licencjacka budzet gminy .Insourcing jako
element strategii restrukturyzacji ubezpieczeniowej grupy kapitalowej pzu s.a..Polityka rowerowa krakowa
na tle innych miast polski i europy.Wplyw motywacji na zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
systemy polimeryczne barre thomas poland.Wplyw turystyki sportowej na rozwoj infrastruktury i promocji
regionu na przykladzie malopolski ze szczegolnym uwzglednieniem miasta krakowa.Pranie brudnych
pieniedzy.Ustroj konstytucyjny.praca licencjacka budzet gminy .Formy interakcji przedsiebiorstwa z
otoczeniem na przykladzie firmy carlson wagonlit travel.Sukcesja generalna podmiotow gospodarczych na
przykladzie spolek kapitalowych prawa handlowego.Analiza stanu gospodarek wodno-sciekowej i odpadami
w gminie mszana dolna..Modelowanie przewagi strategicznej w oparciu o marke.Szarek- stanislaw. ekonomiczne aspekty zastosowania efektu hormetycznego w rolnictwie .Status parlamentu szwajcarii w
ustrojowym systemie sprawowania wladzy.Wykonywanie prawa autorskiego w swietle art. 82 traktatu
ustanawiajacego wspolnote europejska.Magazynowanie zywnosci schladzanej na przykladzie centrum
dystrybucyjnego kaufland w rokszycach.Tatuaz i modyfikacja ciala jako metoda identyfikacji zwlok.Tryb
wydawania indywidualnych interpretacji i przepisow prawa podatkowego - wybrane problemy.Rola
posrednictwa pracy i doradztwa zawodowego na rynku pracy w powiecie czestochowskim.praca licencjacka
budzet gminy .Zasada swobodnej oceny dowodow w polskim procesie karnym.Sadownictwo administracyjne
dwudziestolecia miedzywojennego rzeczpospolitej polskiej..Sygnalizacja w sadownictwie
administracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Prerogatywy prezydenta rzeczypospolitej
polskiej.Egzekucja komornicza w restrukturyzacji trudnych kredytow.Pozycja pokrzywdzonego w
postepowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym.Wplyw rzymskiego dziedzictwa kulturowego
na ustroj i mysl polityczna w imperium karolingow.Determinanty satysfakcji z pracy nauczycieli
akademickich.Modele odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych.Rozwoj rynku venture capital w
polsce.Integracja obywateli panstw trzecich w unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
bilansu platniczego ukrainy za lata 2005 - 2010..Ocena efektywnosci szkolen przeprowadzanych wsrod
pracownikow sadow powszechnych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena procesow rekrutacyjnych
z uwzglednieniem specyfiki organizacji.Matka – pracownik. Diagnoza sytuacji pracujacych matek – stan
prawny- a stan faktyczny..Przestepstwo prania brudnych pieniedzy w ustawodawstwie karnym..Praca
licencjacka fizjoterapia.Opodatkowanie posiadania i obrotu nieruchomosciami.Ocena wdrazania
zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego (zporr) 2004-2006 w polsce.Procedura
uchwalodawcza rady gminy na przykladzie regulacji prawnych pracy rady miasta krakowa.Elementy
marketingu mix w przemysle motoryzacyjnym.Wydajnosc podatku dochodowego od osob prawnych na
przykladzie urzedu skarbowego w prudniku..Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy p.v. prefabet
kluczbork s.a..Analiza gospodarki finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pilica w latach
2006-2010.Turystyka jako kierunek rozwoju lokolnego w straetgii gminy miedzno.praca licencjacka budzet
gminy .System motywowania do pracy na przykladzie bot kwb belchatow s.a..Praca licencjacka
wzory.Reformy gospodarcze w rosji (1985-2005).Teoria prawa i systemow politycznych.Rozwoj syndromu
wypalenia zawodowego a relacje z praca wsrod pracownikow oddzialow banku..Pozornosc jako wada
oswiadczenia woli.Stan wojenny oraz stan wyjatkowy jako stany nadzwyczajne w polskim
prawodawstwie.Wybrane formy ograniczania ryzyka kredtytowego w dzialalnosci banku.Orzeczenia
naczelnego sadu administracyjnego ze skargi kasacyjnej.Zastosowanie instytucji spolki jednoosobowej w
procesach gospodarczych.Organizacja handlu zagranicznego w aspekcie poprawy jakosci zarzadzania firma
komex spolka z o.o..Opinia psychiatryczna w polskim procesie karnym.Prawa- wolnosci i obowiazki czlowieka
i obywatela rp.Udzielanie ulg w splacie zobowiazan podatkowych a udzielenie pomocy publicznej.Wplyw
rodziny dysfunkcjonalnej na nieprzystosowanie spoleczne i przestepczosc dzieci i mlodziezy..Wplyw
samodzielnosci finansowej na dzialalnosc inwestycyjna na przykladzie gminy ujazd w latach 2006 2008..Nowoczesne uslugi bankowe..Pisanie prac z psychologii.Zobowiazania alimentacyjne w prawie
prywatnym miedzynarodowym.Fundusze venture capital w polsce i na swiecie w warunkach kryzysu
gospodarczego.Regulacje ogolne i szczegolne dotyczace utworow stworzonych przez pracownikow w wyniku
wykonywania obowiazkow ze stosunku pracy.Strategie dzialalnosci na przykladzie banku spoldzielczego
..
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..Tematy pracy licencjackiej.Przeksztalcenie spolki komandytowo-akcyjnej w spolke akcyjna.Interpol zarzadzanie informacja i bezpieczenstwo miedzynarodowe..Usluga przechowania danych w
internecie.Wypadek przy pracy w systemie ustawodawstwa polskiego..zrodla finasowania inwestycji
infrastrukturalnych w gminie.Bank wirtualny jako nowoczesne centrum zarzadzania finansami osobistymi na
przykladzie mbanku.E-commerce w sektorze malych i srednich przedsiebiorstw (na przykladzie firmy
handlowo-uslugowej the london c@fe).Przywodztwo- wladza i style kierowania w zarzadzaniu organizacja
sportowa ( na przykladzie wybranych klubow sportowych zrzeszonych w polskim towarzystwie tanecznym
)..Inwestycje hotelarskie na rynku krakowskim..Konstytucjonalizm napoleonski.Efektywnosc reglamentacji
dzialalnosci krajowych instytucji platniczych.Mikolajewicz- zbigniew (1934- ). Red. - gospodarcze i spoleczne
skutki akcesji polski do unii europejskiej .Rola kadry kierowniczej w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na
przykladzie firmy fota s.a..Logistyczna i marketingowa obsluga klienta na podstawie firmy ergom.Znaczenie
funduszy unii europejskiej w budzetach samorzadowych na przykladzie powiatu i miasta kalisza.Charakter
prawny umow swapowych.Fundusze strukturalne - szansa na wzrost konkurencyjnosci malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Analiza finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie zelmer s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Historia prawa o stowarzyszeniach na tle arcybractwa milosierdzia w
krakowie.Przewoz z grzecznosci.Organizacja zamowien w przedsiebiorstwie handlowym x.Strategia
wdrazania zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiebiorstwie x.Przestepstwa wojenne w
kodeksie karnym ( art. 122-126)..Implikacje integracyjne i czlonkowskie dla polskiego rolnictwa.Zarzadzanie
systemem motywacji pracownikow na przykladzie firmy osm piatnica.Produkty bankowosci elektronicznej
dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza czynnikow determinujacych wybor alternatywnych
zrodel finansowania rozwoju na przykladzie malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Zastosowanie
systemow informatycznych w procesie zarzadzania malym przedsiebiorstwem na przykladzie zakladu
produkcyjno-handlowego kasbut.Rola sprawozdania finansowego w prognozowaniu upadlosci
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia pracownicze w praktyce firmy
marku.Wyposazenie techniczne jako element ksztaltowania przewagi konkurencyjnej na przykladzie firmy
uslugowej..Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczacych pracownikow..Analiza motywacji materialnej
w przedsiebiorstwie uslugowym telekomunikacji polskiej s.a..Prawo pracy.praca licencjacka budzet gminy
.Opodatkowanie dochodow przedsiebiorstwa na przykladzie helmen spolka z o.o..Kucinski- kazimierz (1950). Red. - przedsiebiorczosc a rozwoj regionalny w polsce .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
roznicami kulturowymi.Strategie marketingowe na rynku dobr industrialnych na przykladzie p.p.h.u.
petecki.Praca licencjacka plan.Rekrutacja i selekcja pracownikow na podstawie wybranego
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Audit w systemie zarzadzania jakoscia casus malopolskiego
urzedu wojewodzkiego w krakowie.Strategie rozwojowe podejmowane przez firmy sektora
farmaceutycznego.Wplyw metod kalkulacji kosztow na procesy decyzyjne w przedsiebiorstwie na przykladzie
pphu garpol.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pajeczno w latach
2000-2005.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwach na przykladzie spolki vistula grour
s.a..Ochrona praw konsumenta w handlu internetowym..Przestepne zanieczyszczenie- czyli zanieczyszczenie
wody- powietrza lub ziemi substancja albo promieniowaniem jonizujacym oraz odpowiedzialnoscc karna za
to przestepstwo.Powstawanie i wymiar zobowiazan podatkowych.Odpowiedzialnosc producenta
oprogramowania za wady produktu na tle prawnoporownawczym.Osiadania budynku posadowionego na
gruntach ekspansywnych praca inzynierska budownictwo.Dyrektor szkoly liderem edukacyjnym. Wyzwania
organizacji uczacej sie..Aktywne metody przeciwdzialania bezrobociu. Analiza na przykladzie powiatu
ostroleckiego..Pisanie prac doktorskich cena.Strategia produktowa w ksztaltowaniu konkurencyjnosci firmy
paul hartmann polska sp. Z o.o..Zwierze jako ofiara i sprawca przestepstwa..System zarzadzania jakoscia wg
normy iso 9001:2008 na podstawie przedsiebiorstwa xyz..Srodki dochodowe w inkwizycyjnym procesie
karnym.Pisanie prac licencjackich tanio.Wplyw czlonkowstwa w unii europejskiej na transport w
polsce..Koncepcja marketingu partnerskiego na rynku dobr przemyslowych na podstawie pzl swidnik
s.a..Technologia ciaglego odlewania stali i metody jakosci wyrobow na przykladzie wydzialu stalowni isd huta
czestochowa sp.zo.o..Ewidencja dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w oparciu o podatkowa
ksiege przychodow i rozchodow i ryczalt ewidencjonowany.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
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budzet gminy .Zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Strategia rozwoju jako narzedzie w
procesie zarzadzania gmina (na przykladzie gminy zgierz).Zarzadzanie jakoscia w administracji publicznej na
przykladzie urzedu marszalkowskiego wojewodztwa malopolskiego..Orientacja organizacji rekreacyjnosportowej na rynku.Wykorzystanie systemu operacyjnego linux w zarzadzaniu infrastruktura sieciowa
przedsiebiorstwa.Modele ochrony pracownikow przed molestowaniem seksualnym.Reklama w strategii
marketingowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy oponiarskiej t.c. Debica.Polityka inwestycyjna
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin dabrowa tarnowska i zabno w latach 20022006..praca licencjacka budzet gminy .Uproszczone procedury zmiany traktatow jako mechanizm
uelastycznienia prawa pierwotnego unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
magisterskich poznan.Postepowanie antymonopolowe.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc
karna w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.praca licencjacka budzet gminy .Gwosdz- krzysztof pomiedzy stara a nowa sciezka rozwojowa : mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i pr.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza technologiczno-organizacyjna i ekonomika rewitalizacji zabytkowego
budynku mieszkalnego praca inzynierska budownictwo.Otoczenie finansowe i pozafinansowe msp w krajach
unii europejskiej na poczatku xxi wieku.Benchmarking produktow niszowych na rynku
industrialnym.Aktywne formy przeciwdzialaniu bezrobociu wsrod mlodziezy na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w olkuszu.Razaca niesprawiedliwosc orzeczenia jako podstawa do uchylenia zaskarzonego
wyroku w swietle orzecznictwa sadow.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego..Analiza strategii
rozwoju lokalnego jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rokiciny na lata 20052010.Chuliganstwo stadionowe jako negatywne zjawisko wywolujace zaklocenie porzadku
publicznego.Wplyw odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy jednostki gospodarczej w
swietle krajowych i miedzynarodowych regulacji prawnych.Misja i wizja firmy jako droga do rynkowego
sukcesu.Przygotowanie- uchwalenie i charakterystyka konstytucji rp z 2 kwietnia 1997r..Przewaga wartosci
informacyjnej rachunku przeplywow pienieznych nad rachunkiem wynikow.Kreowanie wizerunku marki
krakow valley golf & country club..Jednolity rynek europejski: cele- historia i stan aktualny..Dziedzictwo
kulturowe i architektoniczne rodow czartoryskich- zamoyskich i lubomirskich na terenie poludniowowschodniej polski..praca licencjacka budzet gminy .Venture capital a male i srednie przedsiebiorstwa w unii
europejskiej.Wspoldzialanie organizacyjne a sprawnosc administracji samorzadowej.Polaczenie spolek
kapitalowych w swietle prawa polskiego .Zasady legalizmu i oportunizmu w procesie karnym.praca
licencjacka budzet gminy .Marketingowe reakcje przedsiebiorstw na rynkowe zachowania
konkurentow.Prawo pierwokupu nieruchomosci rolnych.Zarzadzanie personelem w malej firmie na
przykladzie p.h.u. dag-dar.Zarzadzanie obiektem hotelarskim na przykladzie hotelu prezydent w
spale.Leasing jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw na rynku polskim.Grupy zawodowe i system ich
wynagrodzen w publicznej szkole wyzszej na przykladzie wybranych wydzialow uniwersytetu
jagiellonskiego..Instytucja porozumienia administracyjnego w prawie administracyjnym..Olanowanie
finasowo-gospodarcze w panstwowym gospodarstwie lesnym lasy panstwowe na podstawie nadlesnictwa
myszyniec.praca licencjacka budzet gminy .Motywacja pracownicza na przykladzie pracy
tymczasowej.Podejscie procesowe do zarzadzania jakoscia w swietle wymogow norm i instrumentow
doskonalenia.Projekt zadaszenia nad zejsciem do przejscia podziemnego w warunkach centrum miejskiego.
Praca inzynierska budownictwo.System ocen pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa wimed sp.z
o.o.praca licencjacka budzet gminy .Koszty inwestycji ekologicznych na przykladzie narodowego funduszu
ochrony srodowiska i gospodarki wodnej.Uklad pracy magisterskiej.Analiza finansowa jako podstawa oceny
sytuacji finansowej f.a.p. wakmet za lata 2004-2006..Rola dzialan marketingowych w kreowaniu wizerunku
banku internetowego.Szkolenia elementem polityki personalnej.Pracoholizm jako uzaleznienie xxi
wieku.Analiza kontroli podatkowej na przykladzie urzedu skarbowego lodz-widzew na tle wojewodztwa
lodzkiego w latach 2006-2009.Emisja papierow wartosciowych jako zrodlo finansowania rozwoju
przedsiebiorstwa.Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w swietle zasad prawa miedzynarodowego
publicznego.Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna rozwiazania stosunku pracy.Organizacja i
zarzadzanie marketingiem w spoldzielni mleczarskiej na przykladzie osm piatnica.Fundusze unijne jako
instrument finansowania rozwoju lokalnego wybranych gmin powiatu lublinieckiego.Odpowiedzialnosc
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cywilna za wypadki komunikacyjne.Rola banku spoldzielczego w udzielaniu kredytow
preferencyjnych.Motywacja jako kluczowy czynnik ksztaltowania kapitalu ludzkiego na przykladzie ferax sp. Z
o.o..Status prawny komplementariusza w spolce komandytowo-akcyjnej.Czynniki determinujace strategie
sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Inzynierskie rozwiazania problemu bezpieczenstwa pracy na
przykladzie elektrowni lagisza..Strategia marketingowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy wojas
s.a..Wplyw okresowej oceny jakosci pracy na motywacje pracownikow mcdonalds polska sp z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Rynkowe- techniczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania w obszrze
bankowosci elektronicznej na przykladzie mbanku.Odzyskiwanie mienia przyjetego przez panstwo polskie po
ii wojnie swiatowej na gruncie prawa polskiego i miedzynarodowego- z uwzglednieniem kwestii majatkow
zydowskich.Rola zwiazkow wyznaniowych w dzialalnosci penitencjarnej na przykladzie zakladu karnego w
pinczowie.Konstrukcja prawna nadzoru bankowego w polsce i w europie. Zagadnienia prawno-porownawcze
na tle wybranych regulacji unijnych..Analiza struktury dochodow i wydatkow samorzadow gminnych na
przykladzie gminy sadkowice.Status prawny specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie katowickiej
specjalnej strefy ekonomicznej.Samoocena urzedu miasta kozienice za pomoca metody caf.Fundusze
inwestycyjne - funkcjonowanie i glowne problemy.Elastyczne formy zatrudnienia praca magisterska.Prawna
regulacja dopuszczalnosci podzialu gospodarstwa rolnego przy zniesieniu wspolwlasnosci i dziale
spadku.Wizerunek policji i jego odzwierciedlenie w spolecznych potrzebach bezpieczenstwa
publicznego.Strategia rozwoju powiatu prudnickiego..Darowizna w polskim prawie podatkowym.Analiza
elementow konstrukcji ze wzgledu na procentowy udzial w kosztach realizacji dla roznych typow obiektow
praca inzynierska budownictwo.Prace licencjackie rachunkowosc.Rozstrzygniecia sadu apelacyjnego w
procesie cywilnym.Organizacja dystrybucji podzespolow na przykladzie miedzynarodowej firmy globo
polska.Ewolucja systemu podatkowego w niemczech..praca licencjacka budzet gminy .Analiza metod w
budowaniu pozycji konkurencyjnej supermarketu „stop”.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
instrumentow pochodnych w zabezpieczeniu ryzyka walutowego..Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia
na przykladzie przedsiebiorstwa serdeczna troska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Liwowskiboleslaw. - podstawowe zagadnienia zarzadzania produkcja .Wplyw nierownomiernosci plac na wzrost
gospodarczy w polsce..Barlow- janelle - klient ma zawsze racje : reklamacja to prezent .Uwarunkowania
procesu decyzyjnego i zachowan konsumenckich w swietle badan nad reklama.Pozycja prawna
duszpasterstwa w polskiej policji.Strategia rozwiazywania problemow spolecznych jako element polityki
spolecznej na przykladzie gminy tomaszow lubelski.Zasada bezposredniosci w procedurach karnych
wybranych kantonow szwajcarskich oraz w przyszlym szwajcarskim kodeksie postepowania karnego.Srodki
oraz obszary dzialan public relations w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy atlas.Flexicurity a polski rynek
pracy - szanse i zagrozenia.Unia gospodarcza i walutowa oraz kierunki dostosowan polski do strefy
euro.Rozwoj infrastruktury technicznej sektora malych i srednich przedsiebiorstw o profilu produkcyjnym
przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych unii europejskiej..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie i
kontrola zuzycia energii elektrycznej na przykladzie wybranych polskich przedsiebiorstw.Kanaly dystrybucji
uslug ubezpieczeniowych w turystyce wykorzystywane przez zaklady ubezpieczen na przykladzie pzu
s.a..Kontrola operacyjna de lege lata i de lege ferenda.Pomoc spoleczna jako zadanie wlasny gminy na
przykladzie gminy starcza.Koncesjonowanie jako ograniczenie swobody podejmowania prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko finansowe w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem..Jakosc systemu zarzadzania recyklingiem produktow z tworzyw sztucznych..praca
licencjacka budzet gminy .Logistyka w przedsiebiorstwie..Znaczenie polityki kadrowej na przykladzie
przedsiebiorstwa wit - metal.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w administracji samorzadowej na przykladzie
urzedu gminy michalow.Rozwoj uslug elektronicznej bankowosci.Znaczenie systemu motywacji w
przedsiebiorstwie na podstawie badan w aso lellek w slawicach..Modelowanie przewagi strategicznej w
oparciu o marke.praca licencjacka budzet gminy .Strategie konkurencji na rynku uslug
gastronomicznych.Perspektywy polskiego eksportu mebli.praca licencjacka budzet gminy .Prawo
karne.Comparative advantages and their role in business orientation - the italian case study.Analiza
ksztaltowania i zasilania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy konopiska w
latach 2005-2009.Wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007-2011 na przykladzie gminy
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poczesna.Tradycyjny rachunek kosztow a rachunek kosztow abc i tdabc jako narzedzie wspierajace
zarzadzanie w przedsiebiorstwie produkcyjnym magnum-metal sp. Z o.o..Wplyw organizacji pozarzadowych
na rozwoj lokalny. Na przykladzie wybranych organizacji powiatu bielskiego..Rola kredytu dla sektora malych
i srednich przedsiebiorstw w dzialalnosci banku dnb nord polska s. A..Fundusze poreczen kredytowych a
dostepnosc do kapitalu obcego msp.Zroznicowanie motywatorow stosowanych przez przelozonych jako
oczekiwanie studentow wobec ich przyszlej pracy.Przyczyny rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia
z winy pracownika.Zapis bankowy - zagadnienia konstrukcyjne.Budget analisis of the self - government of the
sosnowiec district 2002 - 2004.Rekrutacja pracownikow na stanowiska pracy w instytucji wirtualnej na
przykladzie mbanku.Problem wspolczesnego terroryzmu w prawie polskim..Ochrona publikacji
dziennikarskich na gruncie prawa autorskiego.Windykacja naleznosci w trybie egzekucji administracyjnej na
przykladzie wojewodzkiego inspektoratu inspekcji handlowej w opolu..Korupcja w sporcie profesjonalnym
jako szczegolny rodzaj przestepstwa wymierzony przeciwko obrotowi gospodarczemu.Finansowanie
dzialalnosci kulturalnej w warunkach gospodarki rynkowej w rzeczypospolitej polskiej.Opodatkowanie
umowy leasingu. Wybrane problemy.Marketing uslug publicznych gminy blachownia.Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kobiele wielkie w latach 2003-2005.Decyzje
administracyjne ksztaltujace pozycje cudzoziemcow w polsce..Prawne i etyczne aspekty reklamy masowej...
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