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Technologia dachow zielonych praca inzynierska budownictwo.Korupcja aspekt prawny i spoleczny.Pozycja
ustrojowa narodowego banku polskiego.Udzial w targach jako forma komunikacji marketingowej firmy z
rynkiem.praca licencjacka budzet gminy .Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w swietle wspolnotowych i
krajowych regulacji prawnych.Sprawozdanie finansowe jako przedmiot badania przez bieglego
rewidenta..Organizacja transportu morskiego na przykladzie dzialalnosci operatora logistycznego schenker
sp. Z o.o..Rozgraniczenie nieruchomosci.Zasady i formy opodatkowania podatkiem dochodowym malych i
srednich przedsiebiorstw.Analiza zjawiska pracy nierejestrowanej w polsce z uwzglednieniem regulacji
prawnych umozliwiajacych ograniczenie skali jego wystepowania.Jednoosobowa spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia na tle zakazu czynnosci \z samym soba\.Polityka rodzinna i prorodzinne aspekty polityki
podatkowej we francji oraz polsce.Podatki lokalne jako podstawa samodzielnosci finansowej samorzadu
terytorialnego.Newconnect- alternatywny i oplacalny sposob finansowania innowacyjnych biznesow z
sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Wplyw mobbingu na stosunek do wykonywanych zadan.Struktura
kapitalu i wartosc rynkowa publicznych spolek kapitalowych na przykladzie glaxosmithkline plc.Zarzadzanie
ryzykiem finansowym w korporacji ze szczegolnym uwzglednieniem grupy kapitalowej lotos s.a..Analiza
procesu wytwarzania wozkow dzieciecych z uwzglednieniem zasad czystszej produkcji..Sklady orzekajace
sadow administracyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Rola stazu nauczycielskiego z perspektywy
zarzadzania szkola.Zabezpieczenie kredytow na przykladzie jurajskiego banku spoldzielczego w
niegowie.Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotowkowych na podstawie oferty wybranych
bankow..Problemy zwiazane z ustalaniem szkoly na zasadach ogolnych w prawie patentowym i proby ich
rozwiazania.Morgan- mark - skuteczne wdrazanie strategii .praca licencjacka budzet gminy .Ustawowe
prawo odstapienia od umowy wzajemnej..Penalizacja czynow o charakterze terrorystycznym w polskim i
miedzynarodowym prawie karnym.Rola ofiary w genezie przestepstwa.praca licencjacka budzet gminy .Ecommerce a zarzadzanie projektem informatycznym.Warchol- radoslaw. Oprac. - radom : plan miasta : 1:20
000 .Winiarstwo i turystyka - doswiadczenia austriackie jako benchmark dla polski.Zarzadzanie nowymi
produktami w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpols.a. enterprise..Zamachy
bombowe.Zarzadzanie jakoscia warunkiem sukcesu zakladow miesnych aleksandria po wejsciu polski do unii
europejskiej.Dowod skladowy.Pomoc ofiarom przestepstw -implementacja standardow miedzynarodowych
w polsce.Instrumenty promocji lokalnego produktu turystycznego na przykladzie gminy skala..Falszowanie
pieniedzy – wybrane aspekty prawne- kryminologiczne i ekonomiczne .Dowody rzeczowe i sposob ich
przeprowadzania.Finansowanie dzialalnosci inwestycyjnej malych i srednich przedsiebiorstw.Odroczony
podatek dochodowy jako skutek roznic przejsciowych pomiedzy wycena bilansowa a wycena podatkowa
naleznosci.praca licencjacka budzet gminy .Logistyczne aspekty handlu elektronicznego.Problem
eurosieroctwa w polsce i jego konsekwencje.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa pod katem oceny szans
rozwojowych na przykladzie jutrzenka s.a..Sprawozdawczy wymiar uslug projektowych – stan obecny i
propozycje zmian.Polacy na rynku pracy unii europejskiej.Wyjasnienia podejrzanego i oskarzonego a
zeznania swiadka koronnego.Strategiczne aspekty zarzadzania przedsiebiorstwem w branzy
farmaceutycznej.Analiza zdolnosci kredytowej osob fizycznych na przykladzie banku bph.praca licencjacka
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budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zastosowanie miernikow nie-finansowych w analizie
przedsiebiorstwa na podstawie balanced scorecard.System autostrad w niemczech jako modelowy przyklad
rozwiazan infrastruktury drogowej.Rola contact center w logistycznej obsludze klienta na przykladzie firmy
x.E-learning na przykladzie analizy wirtualnej spolecznosci studenckiej na wydziale zarzadzania uniwersytetu
lodzkiego.Usprawnienia komunikacji miejskiej na przykladzie miasta bialystok w latach 2000-2010.Podejscie
pracownikow do pracy w kontekscie funkcjonowania zespolow w organizacjach publicznych..Samorzad
terytorialny praca licencjacka.Wzrost zadluzenia gospodarstw domowych a stabilnosc sektora
bankowego.Udzial koropracji transnarodowych w procesie globalizacji i ich wplyw na przemysl rolnospozywczy w polsce.Spoleczna szkodliwosc czynu.praca licencjacka budzet gminy .Sekurytyzacja
nieruchomosci a globalny kryzys finansowy.Administracyjnoprawne ograniczenia prawa wlasnosci ze
wzgledu na wymagania ochrony srodowiska.Formy ewidencji podatkowej stosowane przez osoby fizyczne
prowadzace dzialalnosc gospodarcza w polsce.Odpowiedzialnosc za szkody powstale w wyniku ruchu zakladu
gorniczego.Eksploatacja maszyn i urzadzen w przedsiebiorstwie budowy drog..Ocena funkcjonowania handlu
elektronicznego w sektorze b2b.praca licencjacka budzet gminy .System podatkowy jako jedna z form
oddzialywania panstwa na gospodarke w japonii.Reklama jako zrodlo naruszen prawa.Wyrok sadu
polubownego i jego wykonalnosc.Seminarium ii r.niest. V r- kat.prawa europejskiego.Wybrane podmioty
prawa spoldzielczego na przykladzie rolniczych spoldzielni produkcyjnych.Slater- robert - dekada wal-marta :
jak nastepcy przeksztalcili dziedzictwo sama waltona w najwieksza firme.Oszustwo kredytowe - szczegolna
forma przestepczosci gospodarczej.zrodla dochodow i ich wplyw na polityke finansowa jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy dlutow w latach 2007-2008.praca licencjacka budzet gminy .Interwencja
humanitarna - \nowy humanizm militarny\?.Analiza wybranych obszarow funkcjonowania europejskiego
obszaru gospodarczego.Projekt przystani nad jeziorem z miejscami noclegowymi i tarasem nad woda praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Ocena efektywnosci funkcjonowania kart
platniczych ing banku slaskiego s.a. w latach 2006-2010.Szkolenie i doskonalenie jako forma rozwoju
pracownikow na przykladzie firmy elektron s.a..Zalewa- piotr. - transformacja ustrojowa a ksztalt polskiego
systemu ekonomicznego .Umorzenie rejestrowe /art.325f k.p.k./.Tyniec- grzegorz - wybrane aspekty
podatkowe obrotu nieruchomosciami .Analiza funkcjonowania handlu internetowego w
polsce.Wykorzystanie internetu w malych i srednich przedsiebiorstwach w zakresie marketingu.Obciazenia
fiskalne przedsiebiorstw na tle systemow podatkowych panstw unii europejskiej..Inwestycje ekologiczne w
gminie wodzislaw.Rola i funkcje rady nadzorczej w spoldzielniach mieszkaniowych na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej osiedle mlodych w lodzi.Analiza kryzysow gospodarczych na podstawie wielkiego kryzysu
(1929-1933) oraz kryzysu finansowego lat 2008-2009.Urbaniak- boguslawa. Red. - strategiczne zarzadzanie
zasobami ludzkimi a ksztaltownie stosunkow pracy .Wplyw oceny pracownikow na efektywnosc pracy na
przykladzie banku spoldzielczego.Specyfika strategii rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce (na
przykladzie spolki miraculum s.a.).Lokalne grupy dzialania na przykladzie lgd dorzecze wisly..Rownosc plci w
zarzadzaniu.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich szczecin.Forum pisanie
prac.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa za decyzje administracyjne wydane na podstawie aktow
nacjonalizacyjnych na przykladzie dekretu o reformie rolnej i dekretu o gruntach warszawskich.Zarzadzanie
podatkiem od towarow i uslug na przykladzie firm produkcyjno - handlowych w latach 2008 - 2010.Sytuacja
prawna spadkobiercy jako nastepcy prawnego w sferze uprawnien i obowiazkow podatkowych..Ocena
dzialalnosci i funcjonowania domow pomocy spolecznej na przykladzie domu pomocy spolecznej ul.
Ciolkowskiego 2 w lodzi.System motywowania pracownikow w autoryzowanych punktach handlowych sieci
komorkowej.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci eksportowe uslug budowlano-montazowych msp
na rynki unii europejskiej po akcesji polski.Wspolna waluta europejska i droga polski do jej przyjecia.Podatek
od spadkow i darowizn - wybrane problemy.Zasada panstwa demokratycznego..Rola systemow
informatycznych w nowoczesnym zarzadzaniu relacjami z klientami.Ocena funkcjonowania produkcji
kosmetykow wedlug zasad toyoty..Kryminalistyka.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kredytow
gotowkowych dla klientow indywidualnych na podstawie oferty kredytowej banku x.praca licencjacka budzet
gminy .Ubezpieczenia w zeglarstwie.Prace licencjackie pedagogika.Ocena plynnosci finansowej firmy.Analiza
procesu zatrudnienia personelu w amplico aig life.Public relations w instytucjach finansowych na przykladzie
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mbanku.Znaczenie systemu motywacji w przedsiebiorstwie na przykladzie badan w zakladzie uslugowym
max w jarnoltowku..Znaczenie podatkow lokalnych regulowanych ustawa o podatkach i oplatach lokalnych w
dochodach gminy na przykladzie gminy konstantynow lodzki..Administracyjnoprawne zagadnienia prawa do
zrzeszania sie.Konsument na rynku energii elektrycznej.praca licencjacka budzet gminy .Dochody budzetowe
w systemie rachunkowosci gminy na przykladzie gminy pajeczno.Rentownosc jako glowna miara pozycji
przedsiebiorstwa na rynku na przykladzie htl-strefa s.a..Pranie pieniedzy w prawie unii europejskiej na
przykladzie prawa polskiego.praca licencjacka budzet gminy .Sytuacja osob niepelnosprawnych na rynku
pracy w polsce..Prace dyplomowe chomikuj.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie handlu
elektronicznego..Zachowanie i wzmocnienie tozsamosci kulturowej oraz promocja regionu w programach
przeksztalcen miasta na terenie dzielnicy viii krakowa i osiedla tyniec.Eurooptymizm i eurosceptycyzm w
polskiej prasie - wizerunki unii europejskiej w przededniu referendum unijnego w 2003 r..Wynagrodzenia w
rachunkowosci jednostek budzetowych na przykladzie domu pomocy spolecznej w blachowni.Metody oceny
i ograniczania ryzyka przedsiewziec inwestycyjnych na przykladzie jurajskiej spoldzielni pracy.Wplyw
otoczenia na zarzadzanie klubem pilkarskim.Prezentacja maturalna.Analiza wybranych modeli logistycznych
w aspekcie transportu wewnetrznego. Badanie na przykladzie firmy jotkel.Instrumentarium finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw.Instytucja rzecznika praw obywatelskich w polskim systemie prawa.Rozwoj
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po 1989 roku na przykladzie zakladu wyrobow kaletniczych
martex.Public relations w przedsiebiorstwie.Gotowe prace zaliczeniowe.Budzet gminy jako instrument
realizacji zadan gminy na przykladzie gminy boronow.Poziom wiedzy ekonomicznej i jej wplyw na
podejmowane decyzje inwestycyjne.praca licencjacka budzet gminy .Marketingowa strategia produktu na
przykladzie przedsiebiorstwa saint-gobain sekurit hanglas polska..Postawa wzgledem unii europejskiej a
sklonnosc do aplikowania o srodki unijne w powiecie klodzkim.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
ryzykiem walutowym w przedsiebiorstwie.Kobiety na polskim rynku pracy.Jakosc uslug pocztowych w ocenie
klientow zewnetrznych..Wykorzystanie socjometrii w diagnozowaniu zespolow pracowniczych.Wladza
ustawodawcza i wykonawcza w ustroju rzeczypospolitej obojga narodow (miedzy xvi a xviii stuleciem- ze
szczegolnym uwglednieniem okresu panowania ostatniego krola)..Polityka kredytowa w banku spoldzielczym
w prudniku..Analiza wplywu czynnikow szkodliwych i uciazliwych na bezpieczenstwo pracy w
przedsiebiorstwie cf gomma poland..praca licencjacka budzet gminy .Reklama internetowa w prawie
wspolnotowym.Zmiany kondycji finansowej spolek po ich wejsciu na gielde papierow wartosciowych w
warszawie w 2003 roku..Elementy marketingu na rynku posredniow nieruchomosci mieszkaniowych w
czestochowie.Rola jednostki konsultingowej we wdrazaniu systemu zarzadzania jakoscia iso 9001:2000 na
przykladzie firmy dekra polska.Analiza finansowa w procesie decyzyjnym przedsiebiorstw
panstwowych.Wybrane formy promocji nieruchomosci dzialajacych na terenie miasta
czestochowy.Significance of strategic analysis in small & medium enterprises. On the basis of sbi company
study..Dzialalnosc centrum ksztalcenia praktycznego w czestochowie w latach szkolnych 2008/20092010/2011.Wdrazanie e-administracji na przykladzie urzedu miasta lodzi.Zakres kontroli sprawowanej przez
sady administracyjne.Collins pamela a. - homeland security and critical infrastructure protection .Elastyczne
formy zatrudnienia praca magisterska.Funkcje systemu wynagrodzen w przedsiebiorstwie (na przykladzie
opolskiej spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej).System motywacji i oceny pracownikow jako
element polityki personalnej na przykladzie firmy x.Ogloszenia pisanie prac.Bariery w rozwoju malych i
srednich przedsiebiorstw.Istota zaopatrzenia i gospodarki materialowej na przykladzie fabryki sprzetu
ratunkowego i lamp gorniczych faser s.a. w tarnowskich gorach.Pytania prawne przed trybunalem
konstytucyjnym..Ryzyko odpowiedzialnosci cywilnej zarzadcy drog na przykladzie powiatu
wloclawskiego.Istota szkolen pracowniczych na przykladzie szkolen wstepnych w firmie xyz.Cele i metody
oceny zdolnosci kredytowej osob fizycznych na przykladzie banku xyz.Bezprawne czyny lekarskie.Rola i
pozycja przedstawicieli zalogi w radach nadzorczych spolek akcyjnych.Odpowiedzialnosc za szkody powstale
w wyniku ruchu zakladu gorniczego.praca licencjacka budzet gminy .Controlling jako innowacyjne narzedzie
skutecznego zarzadzania.Sporzadzanie- obieg- kontrola oraz przechowywanie dowodow finansowoksiegowych na przykladzie uniwersytetu medycznego.Wspomaganie zarzadzania w firmie za pomoca
systemu budzetowania.Wlasciwosc sadu w sprawach o wykroczenia.Fundusze unijne- a branza hotelarska w
..
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bielsku-bialej i powiecie bielskim.Skoczny- tadeusz. Red. - orzecznictwo sadow wspolnotowych w sprawach
konkurencji w latach 1964-2004 .Szkolenia jako forma inwestowania w pracownika i ich funkcja
motywacyjna..Problem eurosieroctwa w polsce i jego konsekwencje.praca licencjacka budzet gminy .Style
prezydentury na przykladzie polskich prezydentow po 1989 roku.Realizacja polityki spolecznej w gospodarce
polskiej (na przykladzie miasta tomaszowa mazowieckiego).Wplyw integracji europejskiej na dochody
jednostek samorzadu terytorialnego w polsce na przykladzie miasta tomaszow mazowiecki w latach 20012007.Marketingowe metody budowania przewagi konkurencyjnej na rynku farmaceutycznym na przykladzie
badanej apteki.Wplyw kosztow oswiaty na sytuacje finansowa gminy herby w latach 2008-2010.Analiza
instytucji konsula honorowego w swietle przepisow prawa miedzynarodowego i praktycznego wykorzystania
na przykladzie dzialalnosci konsulow honorowych w wojewodztwie malopolskim.Reklama spoleczna w
polskiej prasie i telewizji.Efektywnosc komunikacji interpersonalnej na plaszczyznie kierownikpodwladny.Dobor oraz motywacja pracownikow na przykladzie banku pekao s.a. oddzial w lodzi.Analiza
finansowa jednostek samorzadowych na przykladzie gminy tarnow opolski.Specyfikacja umowy sprzedaz w
handlu elektronicznym.Fuzje i przejecia jako metoda pozyskiwania i transferu wiedzy - analiza
przypadkow..Ocena wizerunku internetowego miasta i gminy skawina..Rozwoj malej firmy poprzez
korzystanie z funduszy europejskich..Zjawiska patologii spolecznej na przykladzie gminy pajeczno.Ocena i
rozwoj bankowosci elektronicznej w mongolii.Porownawcza analiza finansowa spolek weglowych na
przykladzie jastrzebskiej spolki weglowej s.a. i lubelskiego wegla „bogdanka s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Praca licencjacka dziennikarstwo.Materialne i pozamaterialne czynniki motywacyjne w pracy
sprzedawcow.Spolka partnerska w polskim kodeksie spolek handlowych.Rola rekrutacji w procesie
zarzadzania personelem w malym i srednim przedsiebiorstwie.Dzialania gminnego centrum informacji w
zakresie przeciwdzialania bezrobociu w gminie niegowa.Akcje aktywizacji sprzedazy w sektorze bankowym
na przykladzie banku zachodniega wbk s.a..Pisanie prac licencjackich lodz.Jak napisac plan pracy
licencjackiej.Rott-pietrzyk- ewa. Red. - kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wplyw
europejskiego prawa konsumenckiego na p.Kryzys organizacji narodow zjednoczonych.Wplyw motywacji na
jakosc pracy i satysfakcje pracownikow firmy korona s.a..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj zawodowy
pracownika jako podstawa motywacji do pracy.Wybrane zagadnienia produkcji i oceny jakosci mebli gietkich
na terenie kraju..Dzialalnosc inwestycyjna samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
jednorozec.Koncepcja podzialu wladzy od xvii do xviii wieku.Walkowski- maciej- - regionalne i globalne
uwarunkowania reform wspolnej polityki rolnej unii europejskiej .Sposoby realizacji zadan publicznych z
zakresu pomocy spolecznej w radomsku.Dyspensowanie od przeszkod malzenskich w prawie kanonicznym a
zezwolenie sadu na zawarcie malzenstwa w prawie cywilnym.Marketing uslug bankowych na przykladzie ing
banku slaskiegow opolu..Analiza budzetu gminy slupia jedrzejowska w latach 2003-2005.Analiza finansowa
budzetu gminy jako narzedzie oceny efektywnosci gospodarowania srodkami publicznymi.Rozwoj rolnictwa
ekologicznego w polsce po okresie transformacji.Fundusze inwestycyjne - funkcjonowanie i glowne
problemy.Moralnosc czy interes spoleczny? Prawo w procesie przemian spolecznych a hard cases.Tajemnica
zawodowa dziennikarza w procesie karnym.Poglady i dzialalnosc masonerii w polsce.Strumien wartosci przy
wytwarzaniu okuc budowlanych..Wybrane problemy logistyki kolejowego transportu towarowego(na
przykladzie pkp cargo).Finanse lokalne na podstawie gminy brojce.Aspekty prawnokarne i kryminogenne
porwan osob dla okupu.Metody pozyskiwania wykonawcow robot budowlanych na przykladzie wybranego
inwestora. Praca inzynierska budownictwo.Zabezpieczenie mienia i srodkow dowodowych w prawie
ue.Wykorzystanie funduszy europejskich w rozwoju gminy krosniewice w latach 2007-2013.praca licencjacka
budzet gminy .Ergonomiczna analiza na wybranych stanowiskach pracy w firmie uslug
samochodowych.Nadzor nad dzialalnoscia bankow.Autonomia woli stron w ksztaltowaniu tresci umowy
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Ksztaltowanie sie podatkow i oplat lokalnych w latach 2001-2005 na
przykladzie gminy lubliniec.Wylaczenia spod ochrony patentowej w swietle polskiego prawa wlasnosci
przemyslowej.Proces restrukturyzacji przedsiebiorstw paszowych na przykladzie wytworni pasz koudijs w
leczycy.Zaawansowane narzedzia edi- bezpieczenstwo i efektywnosc wymiany informacji.Metodologia pracy
magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Dostep do uslug prawniczych w polsce z uwzglednieniem
organizacji non-profit..Wplyw kapitalu intelektualnego na wartosc dla akcjonariuszy na przykladzie
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wybranych firm z sektora bankowego.Wskazniki sluchalnosci a przychody z reklamy i wydatki reklamowe na
przykladzie radia lodz s.a..Adaptacja nowych pracownikow w firmach o roznych kulturach organizacyjnych i
narodowych.Polityka proinnowacyjna na przykladzie wojewodztwa slaskiego.Marketing personalny jako
narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie pge dystrybucja s.a. oddzial lodz-teren).System
reakcji karnej na wykroczenia skarbowe.Rodzaje i znaczenie dochodow gminy jako zrodla jej finansowania na
podstawie analizy porownawczej miejskiej i wiejskiej gminy lowicz..praca licencjacka budzet gminy .Strategia
promocji koncernu branzy zabawkarskiej na przykladzie firmy mattel.Dowod z zeznan swiadkow w procesie
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Wirtualizacja firmy - szansa jej konkurencyjnosci..Bankowosc
kredytowa na przykladzie pko bank polski.Wybrane mozliwosci doskonalenia dzialalnosci kredytowej banku
(na przykladzie lwowskiej filii bk pryvatbank).Analiza prawno gospodarcza franczyzy.Prace magisterskie
wzory.Elastyczne formy zatrudnienia w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Eksmisja w postepowaniu cywilnym
sadowym..Prawne problemy podpisu elektronicznego.praca licencjacka budzet gminy .Przemoc wobec
kobiet w polsce.Elementy zarzadzania programami rewitalizacji na poziomie lokalnym nowe funkcje i zawody
zwiazane z rewitalizacja..Prace magisterskie administracja.praca licencjacka budzet gminy .Problemy
ewidencyjne dzialalnosci gospodarczej.Zarzadzanie szkola - utrzymywanie dyscypliny w klasie i jej wplyw na
rozumienie procesu nauczania przez uczniow.Kompleksowa ocena procesow w odlewni metali niezelaznych
press..Wycena wartosci nieruchomosci dla potrzeb sektora bankowego..Rekrutacja i adaptacja pracownikow
w firmie produkcyjnej i uslugowej na przykladzie gomma czestochowa i oksir koniecpol.Analiza budzetu
gminy poddebice w latach 2008-2010.Wplyw roznorodnych narzedzi wykorzystywanych w organizacjach w
celu zwiekszania poziomu motywacji pracownikow w opinii osob zatrudnionych w przedsiebiorstwie branzy
budowlanej..Wplyw instrumentow samorzadowej polityki podatkowej na ksztaltowanie sie bazy dochodowej
gminy na przykladzie gmin: andrespol- brojce oraz rzgow.Rola kadry kierowniczej w efektywnym
funkcjonowaniu firmy transportowej.Zroznicowanie prawa bilansowego i podatkowego na przykladzie
wyceny srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.Rachunkowosc przerobu jako nowa
koncepcja rachunkowosci zarzadczej.Wykorzystanie internetu jako instrumentu dzialan marketingowych /na
przykladzie firmy alchemia inwestowania/.praca licencjacka budzet gminy .Stosunki gospodarcze grupy
banku swiatowego z federacja rosyjska w latach 2001-2008.Polska w globalnym spoleczenstwie
informacyjnym i gospodarce elektronicznej.praca licencjacka budzet gminy .Naprawienie szkody majatkowej
w swietle art. 444 oraz art. 446 kodeksu cywilnego.Wplyw systeu wynagrodzen na efektywnosc pracy na
przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego remak.Funkcjonowanie instytucji pomocy spolecznej na
przykladzie domu pomocy spolecznej w skrzynnie.Przedawnienie roszczen pracodawcy o naprawienie szkody
wyrzadzonej nieumyslnie przez pracownika wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkow pracowniczych.Dotacje unijne jako zrodlo finansowania inwestycji malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie pzedsiebiorstwa aluron sp. Zo.o..Wplyw rozwoju informatyzacji na proces
planowania produkcji w stora enso poland s.a..Podatek od nieruchomosci w polsce a propozycje
wprowadzenia podatku katastralnego.Kara pozbawienia wolnosci w polskim prawie karnym..Ocena
efektywnosci funkcjonowania przedsiebiorstwa na podstawie przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej
spolki x.Organizacja i funkcjonowanie wydzialu transportu w komendzie stolecznej policji.Obrona konieczna
w prawie karnym..Mosný- peter. Red. - reformná optimalizácia výuèby dejín štátu a práva - nové výzvy pre
21. Storoèie : (zb.Systemy motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie produkcyjnym quattro.Bankowosc
elektroniczna jako nowa forma uslug bankowych.Zazradzanie projektami w sektorze publicznym na
przykladzie dwoch projektow zrealizowanych przez starostwo powiatowe w limanowej.Ryzyko w dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a..praca licencjacka budzet gminy .Prace
magisterskie warszawa.Finansowanie zakupu mieszkan poprzez kredyt mieszkaniowy w warunkach
polskich.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w firmie produkujacej folie i wyroby z niej wytwarzane..Wylaczenie
odpowiedzialnosci dostawcow uslug internetowych za naruszenie prawa autorskiego.Tendencja rozwojowa
ubezpieczen komunikacyjnych w polsce w latach 2000-2009.Fundusze unijne jako zrodlo finansowania
rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa malopolskiego..Jakosc obslugi
klienta na podstawie firmy stela.Fundusze unijne praca magisterska.Oddzialywanie reklamy telewizyjnej i
internetu na model wspolczesnej rodziny..Marketing polityczny jako instrument zwiekszania szans
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wyborczych.Instrumenty i techniki promocji na przykladzie firmy henkel.Charakterystka bankowosci
spoldzielczej i komercyjnej..Fundusze strukturalne jako nowe zrodlo dofinansowania projektow w sektorze
rolno - spozywczym.Pisanie prac poznan.Przestepstwo udzialu w bojce lub pobiciu w polskim prawie
karnym.Adaptacja oraz rozwoj korporacji w zmiennym otoczeniu poprzez ewaluacje struktur i praktyk
zarzadczych.Pelnomocnictwo w prawie prywatnym miedzynarodowym.Rola osrodkow europejskiego
funduszu spolecznego w przezwyciezaniu bezrobocia wsrod mlodziezy na przykladzie dzialan grodzkiego
urzedu pracy w krakowie..Zarzadzanie wynikiem finansowym banku spoldzielczego na przykladzie banku
spoldzielczego w glownie..Analiza sprawozdawczosci finansowej w przedsiebiorstwie x.System zapewnienia
jakosci uslug w starostwie powiatowym w zgorzelcu.Jakosc obslugi klienta na przykladzie cinema city
wolnosc w czestochowie.Ksztaltowanie proinnowacyjnosci w przedsiebiorstwach turystycznych na
przykladzie biura podrozy partner travel w tarnowie..Zarzadzanie projektami inwestycyjnymi w gminie
lapanow na przykladzie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekow oraz przebudowy centrum
lapanowa..Dzwiek w funkcji znaku towarowego.Sposoby motywowania pracownikow i proba oceny ich
efektywnosci na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja dzialan
wdrozeniowych przez agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w ramach polityki rolnej na
przykladzie biura powiatowego w sieradzu.Aplikacje wspomagajace zarzadzanie uslugami
hotelarskimi.Bulkowski- thomas n. - podstawy spekulacji : ewolucja gracza gieldowego .Rodzinka- jacek.
Red. - experience economy a oferta uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych polski wschodniej .Misztal- piotr. zmiany kursu walutowego i dynamika cen w krajach o roznym poziomie rozwoju gospodarczego .System
motywacji do pracy w swietle teoretycznych zalozen zarzadzania zasobami ludzkimi i praktycznej realizacji w
firmie x.Znaczenie kapitalu ludzkiego w procesie rozwoju polskiej gospodarki..praca licencjacka budzet gminy
.Prace magisterskie fizjoterapia.Oceny pracownicze- jako narzedzie marketingowej polityki personalnej na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Behnke- michal. - umowy w
procesie budowlanym .Utrata wartosci rzeczowych aktywow trwalych wedlug polskiego prawa bilansowego
i miedzynarodowych standardow rachunkowosci.Ocena dzialalnosci banku jako element
marketingu..Reklama spoleczna w polskiej prasie i telewizji.Czynniki wplywajace na jakosc uslug w
dzialalnosci biura podrozy..Cebula- slawomir. - prawa i wolnosci religijne we wspolczesnej polsce :
ustawodawstwo a realia spoleczno-kulturo.Rozwoj gospodarczy gminy kruszyna w latach 1999 - 2004.Proces
komercjalizacji i prywatyzacji na przykladzie prim --chemorozruch sp. Z o.o..Pisanie prac magisterskich.Zakaz
dyskryminacji ze wzgledu na plec w zatrudnieniu..praca licencjacka budzet gminy .Skutki podatku
dochodowego od osob fizycznych dla msp na tle opodatkowania sektora..Analiza i ocena systemu kontroli w
spoldzielniach mieszkaniowych..Strategia jako instrument polityki rozwoju lokalnego na przykladzie gminy
strykow.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie systemu transportowego w procesach logistycznych
przedsiebiorstwa.Porownanie stylow kierowania w instytucji sfery rzadowej i pozarzadowej.Prawo do
sprawiedliwego procesu w europejskiej konwencji praw czlowieka. Poziom wywiazywania sie przez strony
konwencji ze zobowiazan bedacych jego konsekwencja.Instytucjonalne formy wspierania malej i sredniej
przedsiebiorczosci.Kredytowanie gospodarstw domowych na przykladzie ing banku slaskiego s.a.Przyczyny
przestepczosci kobiet jako szczegolnej kategorii wiezniow w aspekcie porownawczym z przestepczoscia
mezczyzn - perspektywa czynnikow psychospolecznych.Ochrona autorskich praw majatkowych.praca
licencjacka budzet gminy .Biuro rachunkowe jako przedsiebiorca. Aspekt prawny.Instytucja pytan prawnych
do trybunalu konstytucyjnego na tle porownawczym.Zarzad rzecza wspolna.Badanie sladow pozostalosci po
wystrzale z broni palnej..Malarewicz- agnieszka. - konsument a reklama : studium cywilnoprawne .praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie srodkow z funduszy europejskich na finansowanie zadan gminy
wieliczka w latach 2007-2013.Zasada podzialu wladz i jej realizacja w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 roku.Szanse i bariery rozwoju malych isrednich przedsiebiorstw na obszarach wiejskich
na podstawie badan przeprowadzonych w gminie lubsza..Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp s.a. w
latach 2004-2007.Proces- analiza i ocena wdrozenia systemu erp na przykladzie przedsiebiorstwa topaz.Praca
magisterska zarzadzanie zasobami ludzkimi.Szara strefa w gospodarce polskiej .Metoda ankietowa jako
badanie opinii konsumentow na przykladzie wybranych osrodkow narciarskich w polsce i na slowacji.Stres
zawodowy a poziom satysfakcji i zaangazowania w pracy w kancelarii komorniczej.Kultura organizacyjna a
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sprawna realizacja zadan w organizacji publicznej- na przykladzie urzedu miasta w skarzyskukamiennej..Procesy transformacyjne spolek prawa handlowego.Ocena efektywnosci pozyskiwania srodkow z
funduszy strukturalnych unii europejskiej na przykladzie wybranych gmin.Komunikacja wewnetrzna jako
kluczowy element kultury organizacyjnej na podstawie firmy redan s.a..Bankowosc elektroniczna w polsce i
w krajach skandynawskich.Pisanie prac magisterskich lublin.Opodatkowanie przedsiebiorcow podatkiem
dochodowym od osob fizycznych.praca licencjacka budzet gminy .Dostosowania regulacji rynku energii
elektrycznej w polsce do prawa unii europejskiej.Odpowiedzialnosc za produkty wadliwe z tytulu rekojmi w
prawie polskim w swietle dyrektywy w unii europejskiej.Pisanie prac zaliczeniowych tanio.Zakaz konkurencji
w kodeksie pracy..Komfort cieplny w budynku praca inzynierska budownictwo.Podstawy prawne stosunkow
gospodarczych konfederacji szwajcarskiej z unia europejska.Przemiany demograficzne i ich spoleczne
konsekwencje wobec potrzeb i problemow osob w wieku poprodukcujnym wyzwaniem dla polityki
spolecznej.Wdrazanie i efekty systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu niasta i gminy
niepolomice.Swiatkowski- andrzej marian - praktyczne problemy prawa pracy w orzecznictwie : glosy prof. A.
M. Swiatkowskiego .Wplyw funduszy unijnych na rozwoj przedsiebiorstw na przykladzie wojewodztwa
podlaskiego.Analiza zabezpieczen wierzytelnosci kredytowych w polskim systemie bankowym na przykladzie
banku spoldzielczego w konopiskach.Postepowanie zabezpieczajace.Zarzadzanie nieruchomosciami
komunalnymi na przykladzie zakladu gospodarki mieszkniowej tbs sp. Zo.o. W czestochowie.Zarzadzanie
plynnoscia finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa x.Obrot nieruchomosciami na przykladzie gminy
opoczno w latach 2007-2011.Nastawienie do innych osob a komunikatywnosc w przedsiebiorstwie.Prace
doktorskie.Polityka szkolen w organizacji.Dochody podatkowe gminy na przykladzie gmin powiatu opoczno
w latach 2001-2006.Obsluga klienta i kultura tej obslugi na przykladzie firmy pzu s.a. (oddzial
myszkowski)..Budowanie relacji projakosciowych pomiedzy organizacja a klientem przy pomocy szj na
przykladzie muzeum sztuki w lodzi..Prace na zamowienie.Warunki konkurencyjnosci polskiego rolnictwa na
rynku europejskim.Strategia marketingowa przedsiebiorstwa (na przykladzie zakladu konstrukcji stalowych z1 zugil s.a.).Kowalewski- eugeniusz (prawnik). Red. - o potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczen = the need
for implementing a polish insurance code .Materialno-prawne aspekty odpowiedzialnosci za naruszenie
dyscypliny finansow publicznych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza uproszczonych form opodatkowania
dochodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Przeslanki odszkodowania za niesluszne skazanie- tymczasowe aresztowanie lub
zatrzymanie w polskiej procedurze karnej.praca licencjacka budzet gminy .Prawo unii europejskiej a kontrola
legalnosci sankcji onz nakladanych na jednostki.praca licencjacka budzet gminy .Wsparcie infrastruktury
drogowej z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w polsce w latach 2007-2013.Determinanty
wyboru targowiska jako miejsca zakupu przez klientow - targowiska tomex.Zasady ewidencjonowania oraz
realizacji zadan oswiatowych w jst..Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci w procesie inwestycyjnym w
nieruchomosci komercyjne na przykladzie spolki ep hotele i nieruchomosci sp.z o.o.Partnerstwo w
przedsiewzieciach budowlanych praca inzynierska budownictwo.Sadownictwo skarbowe w xvii i i pol. Xviii w.
Na przykladzie trybunalu skarbowego radomskiego oraz sejmikowych sadow skarbowych.Analiza polskiego
rynku uslug leasingowych.Rola komunikacji i umiejetnosci negocjacyjnych w zarzadzaniu zespolem
pracowniczym na przykladzie biura poselskiego..Rzecznik praw obywatelskich jako konstytucyjny i niezalezny
organ kontroli panstwa i ochrony prawa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza zrodel i strategii
pokonywania stresu na podstawie przeprowadzonych badan w sadzie apelacyjnym w krakowie.Nowe
wyzwania w lancuchu dostaw - zapewnienie bezpieczenstwa procesow przeplywu towaru.Antykomunizm
ronalda reagana jako fundament polityki zagranicznej.Pierwszenstwo do przyznania gospodarstwa rolnego w
trakcie dzialu spadku w ustawodawstwie polskim i francuskim.praca licencjacka budzet gminy .Polinskiromuald (1942- ). Red. - polityka inwestycyjna a rozwoj regionalny : praca zbiorowa .Funkcjonowanie
organizacji dzialajacych na rzecz praw czlowieka.System motywacji pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa fresenius kabi polska sp. Z o. O..Analiza podsystemu transportu w logistyce
przedsiebiorstwa.Umieszczenie w odpowiednim zakladzie psychiatrycznym niepoczytalnego sprawcy czynu
zabronionego.Koncesja jako prawna forma reglamentacji dzialalnosci gospodarczej.Pierwsza strona pracy
licencjackiej.Planowanie zatrudnienia na budowie z wykorzystaniem modelu sieciowego przedsiewziecia
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praca inzynierska budownictwo.Wplyw systemow motywacyjnych na tworzenie przewagi
konkurencyjnej.Postepowanie mandatowe w polskim prawie wykroczen.Zarzadzanie kapitalem obrotowym
w firmie auto-centrum w latach 2004-2008..Adamczak-retecka- monika. - europa urzednikow .Bilansowe i
podatkowe ujecie leasingu na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego ewmar- ness sp. Z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Ewolucja pozycji ustrojowej senatu w konstytucjach niepodleglej
polski.Zewnetrzne zrodla finansowania przedsiebiorstwa.Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji.Polityka
regionalna ue wobec niwelowania dysproporcji ekonomicznych - na przykladzie polski.Upadek podstawy
prawnej przysporzenia.Zaniechanie legislacyjne jako zrodlo odpowiedzialnosci odszkodowawczej
panstwa.Metody motywowania a satysfakcja pracownikow z wykonywanej pracy na przykladzie
pracownikow bibliotek..praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy unii europejskij przez male i
srednie przedsiebiorstwa w zwiazku z tworzeniem miejsc pracy dla osob niepelnosprawnych.Podatkowy i
bilansowy aspekt transakcji leasingu.Szanse i bariery rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich na
przykladzie badan w gminie popielow..Multimedia i ich wykorzystanie w firmie arka-druk.Umowa
darowizny.Wplyw kultury organizacyjnej na konkurencyjnosc firmy na rynku.praca licencjacka budzet gminy
.Rola podatku dochodowego w budzecie panstwa.Outsourcing w transporcie wewnetrznym w dzialalnosci
przedsiebiorstwa przemyslowego w sektorze wytworcow kabli na przykladzie tele-foniki kable handel
sa.Wykorzystanie srdokow z funduszy unii europejskiej na rozwoj infrastruktury gminy na przykladzie gminy
poczesna..Srodek trwaly w dzialalnosci gospodarczej. Egzemplifikacje problemu na przykladzie samochodu
osobowego.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie zespolu roboczego w wybranym obszarze
przedsiebiorstwa x.Polityka rodzinna i prorodzinne aspekty polityki podatkowej we francji oraz
polsce.Samodzielnosc i samowystarczalnosc finansowa gminy i miasta stawiszyn w latach 2004-2007.Analiza
projektow zwiazanych z dzialalnoscia edukacyjna w ramach dzialania 9.1 programu operacyjnego kapital
ludzki.Neapolitanska kamorra. Wloskie i europejskie sposoby jej zwalczania..Zastosowanie metod
wskaznikowych do oceny zdolnosci kredytowej na przykladzie zakladow chemicznych police s.a..Rekrutacja i
selekcja kandydatow do pracy w policji na przykladzie komendy powiatowej policji w zawierciu.Ocena
leasingu i kredytu inwestycyjnego jako zrodlo finansowania aktywow trwalych na przykladzie firmy
transportowej.Prawna problematyka mobbingu w stosunkach pracy..Funkcjonowanie samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy rzekun.praca licencjacka budzet gminy .Akcja jako papier
wartosciowy.Kupie prace licencjacka.Licencjat.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci na
przykladzie oferty banku pko bp s.a..Zarzadzanie dystrybucja i obsluga klienta na przykladzie firmy z branzy
meblowej.Zarzadzanie szpitalem na przykladzie polskiej sluzby zdrowia.Zarzadzanie transportem i spedycja
na podstawie przedsiebiorstwa x..Strategia produktu na przykladzie firmy vistula group..Operacje otwartego
rynku w polsce w latach 2001-2003.Pokryzysowa polityka ekonomiczna usa (studium przypadku: new deal
oraz reformy w latach 2008-2011).Analiza dzialalnosci ubezpieczeniowej pzu zycie s.a w latach 20012004.Sposoby motywowania pracownikow i proba oceny ich efektywnosci na przykladzie przedsiebiorstwa
x.zrodla sukcesu gospodarki finskiej w dziedzinie innowacji.Rola szkolen w ksztaltowaniu karier
pracowniczych na przykladzie opolskiej spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej..Analiza dzialalnosci
depozytowo-kredytowej na przykladzie banku zachodniego wbk s.a. w latach 2007-2011.Analiza naleznosci
przedsiebiorstwa na przykladzie lewiatan malopolska sp. Z o.o..Analiza zarzadzania zwolnieniami
monitorowanymi.Srodki zabezpieczajace.Wplyw osobowosci pracodawcy na efektywnosc
przedsiebiorstwa..Egzekucja z rachunkow bankowych.Wykorzystanie technologii komputerowych do
automatyzacji procesow produkcyjnych na przykladzie firmy xx.Praca licencjacka o policji.Koncepcja
organizacji uczacej sie. Studium przypadku inicjatywy lodz europejska stolica kultury 2016..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przyszle swiadczenia emerytalne studentow w systemie
ubezpieczen spolecznych w polsce (stan na i kwartal 2011 r.).Rola i znaczenie swiadczen pozaplacowych w
opiniach pracownikow specjalistycznego szpitala w lodzi.Badanie kondycji finansowej przedsiebiorstw przy
wykorzystaniu metod taksonomicznych na przykladzie spolek branzy transportowo- spedycyjnologistycznej.Konstytucyjna zasada dwuizbowosci parlamentu w latach 1921-1997.praca licencjacka budzet
gminy .Przestepczosc gospodarcza w systemie gospodarki wolnorynkowej i centralnie planowanej w polsce
po 1945.Struktura wydatkow budzetu gminy na przykladzie gminy reczno w latach 2005-2009.Formy
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partycypacji pracowniczej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Biuletyn
informacji publicznej w gminach wiejskich wojewodztwa opolskiego..Znaczenie ekologistyki w systemie
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy m-line sp. Z o.o..Aubin- yann. Red. - export control law
and regulations handbook : a practical guide to military and dual-use goods t.Nowak- edward (1951- ). Red. rachunkowosc zarzadcza a ryzyko dzialalnosci gospodarczej .Analiza i ocena systemow informatycznych
wykorzystywanych w dystrybucji towarow na podstawie badanego przedsiebiorstwa..Sukcesja podatkowa w
odniesienu do fuzji spolek.Dziedziczenie udzialu w spolce jawnej.Wklady do spolek osobowych.Rachunek
kosztow jakosci w zarzadzaniu jakoscia na podstawie firmy solei sp. Z o.o..Merytoryczne i formalne wymogi
ustanowienia zadaniowego czasu pracy w swietle regulacji kodeksu pracy..Charakterystyka roznych form
zatrudniania pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem wolontariatu.Wykorzystanie technologii
informacyjnych w zarzadzaniu strategicznym firma – na przykladzie systemow customer relationship
management.Handel zywym towarem.Analiza dochodow i wydatkow budzetu gminy goszczanow w latach
2006-2008.Czynniki wplywajace na wizerunek firmy.Placowe i pozaplacowe formy motywowania
pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa komunikacji samochodowej w jedrzejowie s.a..Analiza
pozyskiwania i selekcji kandydatow do pracy na przykladzie gaspol s.a..Uwarunkowania logistyki dystrybucji
oraz logistycznej obslugi klienta na przykladzie pkn orlen .Rozwoj spoleczno-ekonomiczny gmin wiejskich
(analiza na przykladzie gminy rzewnie).Ustanowienie rozdzielnosci majatkowej przez sad.Oddzialywanie
zintegrowanego systemu zarzadzania w firmie ogp gaz-system s.a. oddzial w tarnowie na efekty
firmy.Dlugoterminowe zmiany struktury bezrobocia w wojewodztwie opolskim..Rekrutacja i selekcja
pracownikow w call center firmy x.Rola strategii w zarzadzaniu rozwojem gminy na przykladzie gminy
niepolomice.Praca licencjacka przyklad.praca licencjacka budzet gminy .Monitoring pozycji witryn firmowych
w wyszukiwarkach internetowych przy uzyciu systemu agentowego web ranker.Promocja zatrudnienia i
lagodzenie skutkow bezrobocia..Jak napisac plan pracy licencjackiej.Proces zarzadzania nieruchomosciami w
spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie csm nasza praca w czestochowie.Uzytkowanie autorskich praw
majatkowych.Aspekt kulturowy inicjatyw prospolecznych..Warehouse managment system - narzedzie
wspomagajace logistyczne zarzadzanie zapasami na przykladzie polskiego koncernu naftowego orlen
s.a..Stres i wypalenie zawodowe na przykladzie zalogi przedsiebiorstwa x.Wplyw kultury narodowej chin i
niemiec na zarzadzanie zasobami ludzkimi w miedzynarodowych projektach realizowanych w koncernie
siemens ag.Prawo pomocy.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac semestralnych.Strategia rozwoju i
promocja miasta jako osrodka turystycznego.Pisanie prac krakow.Inwestycje w instrumenty oparte o
nieruchomosci jako alternatywa lokaty kapitalu.Analiza wplywu dofinansowania malych i srednich
przedsiebiorstw ze srodkow funduszy europejskich na ich rozwoj i konkurencyjnosc w regionie na podstawie
badan w firmie elhurt 2..Formy wsparcia finansowego inwestycji w jednostkach samorzadu terytorialnego
przy wykorzystaniu srodkow z unii europejskiej na podstawie gminy mykanow.Praca szansa dla osob
odbywajacych kare pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w kaliszu.Instrumenty polityki
regionalnej unii europejskiej.Prace licencjackie lublin.Zukowski- arkadiusz - partycypacja wyborcza kobiet :
wyzwania i dylematy .Zastosowanie strategicznej karty wynikow w spolce lexim we wroclawiu..Srodki trwale
i wartosci niematerialne i prawne w ustawie o rachunkowosci oraz miedzynarodowych standardach
sprawozdawczosci finansowej.Podtypy umowy rachunku bankowego na tle jego konstrukcji ramowej.Ocena
wplywu elementow zintegrowanego systemu zarzadzania na efektywnosc dzialania
przedsiebiorstwa..Prawne uwarunkowania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w polsce (na
przykladzie strefy suwalskiej).Projekt wdrozenia systemu haccp na przykladzie stolowki prowadzonej przez
firme x.Pomoc w pisaniu prac licencjackich.Nadzor bankowy w polskim systemie bankowym..Przeslanki i
kierunki rozwoju rynku uslug logistycznych..praca licencjacka budzet gminy .Naruszenia prawa
miedzynarodowego publicznego- w tym miedzynarodowego prawa humanitarnego w konfliktach kurdyjskotureckim i kurdyjsko-.Odpowiedzialnosc za szkody spowodowane niezgodnym z prawem wykonywaniem
wladzy publicznej.Dostosowanie systemu norm technicznych do wymagan uniii europejskiej na przykladzie
okregowej spoldzielni mleczarskiej w pilicy..Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w administracji
publicznej na przykladzie urzedu gminy z wojewodztwa lodzkiego.Wplyw reklamy na klienta jako paradygmat
wspolczesnego spoleczenstwa.Analiza kondycji finansowej przedsiebiorstwa pks czestochowa s.a. w latach
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2004-2008.Uprawnienia syndyka z art. 98 prawa upadlosciowego i naprawczego.Pisanie prac
lublin.Kompleksowa ocena finansowania i efektow inwestycji rzeczowych.praca licencjacka budzet gminy
.Srodki zabezpieczajace w kodeksie karnym z 1997 r. .praca licencjacka budzet gminy .Konsument wobec
nieuczciwych praktyk rynkowych i tendencji liberalizacyjnych w prawie energetycznym.Zarzadzanie
przedsiebiorstwem agroturystycznym poprzez wykorzystanie dotacji z unii europejskiej.Konsekwencje
podatkowe laczenia i podzialu spolek kapitalowych na gruncie podatkow dochodowych ze szczegolnym
uwzglednieniem regulacji unijnych.Zarzadzanie szkola - dialog w edukacji i jego wplyw na wybor stylu
nauczania przez nauczycieli..Promocja i reklama w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa.Umowa o
prace na zastepstwo.Komunikacja w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a. jako element
sprawnego zarzadzania zasobami ludzkimi.Zintegrowane systemy zarzadzania w zakladzie produkcyjnym na
przykladzie belos s.a. w bielsku-bialej.Postepowanie w sprawach o ochrone posiadania.Marketing w
przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego amica wronki s.a..Sledztwo w
znowelizowanym procesie karnym.Pozycja administracyjno-prawna malych i srednich przedsiebiiorstw na
rynkach unijnych.System organizacji pracy w przedsiebiorstwie zlomex.Rola i zadania agencji bezpieczenstwa
wewnetrznego w zakresie ochrony informacji niejawnych.Znaczenie agroturystyki dla ekonomicznego
rozwoju powiatu nyskiego..Praca dyplomowa wzor.Przyczyny- skala i ekonomiczne skutki piractwa
komputerowego w polsce.Finansowanie sektora msp w polsce ze srodkow unijnych na tle wybranych panstw
unii europejskiej.Praca magisterska przyklady.Prace magisterskie spis tresci.Status prawny dziecka
poczetego.System mrp i jego wykorzystanie we wspolczesnej logistyce.Jakosc jako przeslanka decyzji
nabywczych samochodow osobowych marki toyota.Polityka rozwoju gospodarczego w powiecie na
przykladzie lowicza.Marketing uslug turystycznych na przykladzie biura podrozy almatur-czestochowa.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza poziomu i struktury dochodow wlasnych gminy wreczyca
wielka.Odpowiednie stosowanie przepisow kodeksu postepowania karnego w postepowaniu dotyczacym
odpowiedzialnosci zawodowej lekarza.Buczna- malgorzata. Red. - kodeks karny. Kodeks postepowania
karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczen. Kodeks p.Ocena funduszy inwestycyjnych jako formy
inwestowania oszczednosci.Procedury oceny zdolnosci kredytowej jako forma minimalizacji ryzyka.praca
licencjacka budzet gminy .Udzial grupy europejskiego banku inwestycyjnego w finansowaniu dzialalnosci unii
europejskiej.Suchecka- jadwiga (1948- ). Red. - spatial econometrics and regional economic analysis- lodz09-10 june 2014 : abstracts .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw fotografii produktowej na zachowania
nabywcze w internecie.Bodzce i hamulce przedsiebiorczosci.Wplyw nakladow na badania i rozwoj na wzrost
gospodarczy..Wykorzystanie r&r w procesie oceny systemu pomiarowego..Przygotowanie produkcji i jakosc
wyrobow tekstylnych..Jakosc produktow oferowanych przez sklepy masowej obslugi na przykladzie
hipermarketu real w lodzi.Rola miedzybankowych systemow rozliczen w procesie integracji
europejskiej.Kryminologiczna ocena nieletnich grup przestepczych.Efekty zastosowania unijnych standardow
pracy dla kopalni soli klodawa w klodawie.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa x w latach 20082013.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia i produkcja lozysk samochodowych.Zasady pisania
prac dyplomowych.Umowy deweloperskie. Zagadnienia konstrukcyjne.Wykorzystanie monitoringu do oceny
zachowania sie i bezpieczenstwa zapor nasypowych na przykladzie zapory czorsztyn. Praca inzynierska
budownictwo.Prace licencjackie bankowosc.Praca operacyjna w zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej
.Pozytywne aspekty konfliktow interpersonalnych w organizacji.Wplyw kultury organizacji na jej dzialalnosc.
Analiza kultury w firmie walraven sp. Z.o.o..Finansowanie dzialalnosci innowacyjnej przedsiebiorstwa w
oparciu o srodki unijne na przykladzie firmy climbex kaczmarek- kantorski spolka jawna..Perspektywy
rozwoju malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ingram.Zarzadzanie wiedza jako platforma
rozpowszechniania dobrych praktyk na przykladzie wdrazania zrownowazonego systemu
transportowego.Organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania zespolow pracowniczych na przykladzie
firmy x.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych miasta czestochowy w latach 2006-2010.Czynniki majace
wplyw na satysfakcje klientow agencji ochrony osob i mienia.Wykorzystanie e-commerce w
wietnamie.Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy w aspekcie czlonkowstwa w unii europejskiej.Prace
licencjackie stosunki miedzynarodowe.praca licencjacka budzet gminy .Dochody i wydatki budzetowe
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy moszczenica.Umieszczenie w zakladzie poprawczym.praca
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licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Normy
materialnoprawne ksztaltujace sytuacje prawna przedsiebiorcow.Profesjonalny sprzedawca oraz jego
praca.Odpowiedzialnosc karna za nieudzielenie pomocy na podstawie artykulu 162 kodeksu
karnego.Ostaszewski- janusz (1956- ). Red. - polska w strefie euro : szanse i zagrozenia .Analiza procesu
zarzadzania pracownikami w firmie produkcujnej stora enso poland s.a. w ostrolece.Mazowiecka- lidia. Red. wiktymizacja wtorna : geneza- istota i rola w przeksztalcaniu polityki traktowania ofiar przes.Wynik
finansowy w ujeciu bilansowo-podatkowym - analiza porownawcza w dlugim okresie.praca licencjacka
budzet gminy .Amortyzacja srdokow trwalych i jej wplyw na wynik finansowy na przykladzie
przedsiebiorstwa eko - zbyt sp. Z o.o..Koszty w ukladzie rodzajowym jako element zarzadzania na przykladzie
spolki profast.Ewidencja podatkowa dzialalnosci gospodarczej w sektorze malych i srednich
przedsiebiorstw.Wplyw pit na dochody gromadzone przez drugi urzad skarbowy w kielcach.Wplyw szkolen
pracowniczych na przebieg karier zawodowych na przykladzie leroy merlin..Zarzadzanie projektami tpm w
firmie produkcyjnej na przykladzie przedsiebiorstwa x.Egzekucja zobowiazan podatkowych.Zarzadzanie
instytucjami kultury na przykladzie narodowego instytutu fryderyka chopina i filharmonii im. Karola
szymanowskiego..Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Prablematyka turystyki osob niepelnosprawnych
na terenie zakopanego i okolic..Wybrane instrumenty promocji - mix stosowane na rynku uslug turystycznych
na przykladzie biura podrozy orbis travel..praca licencjacka budzet gminy .Przedsiebiorczosc jako narzedzie
zarzadzania przedsiebiorstwem turystycznym.Istota i ewoluacja systemu emerytalno-rentowego w
polsce.Pozycja prawno-ustrojowa nik .Przedsiewziecia do wdrozenia systemu haccap w piekarni..Nowakwojciech a.. Red. - miedzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowoscii ich implementacja : wyzwania i
bariery .praca licencjacka budzet gminy .Konflikt irlandzki. Podloze- przyczyny- perspektywy.Wykorzystanie
budzetowania kapitalowego do podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiebiorstwie energomix
s.a..Analiza zagrozen i krytycznych punktow kontroli w przedsiebiorstwie wytwarzajacym wyroby ze
szkla..Sachs- krzysztof (prawo podatkowe). Red. - dyrektywa vat .Miejsce i rola malych i srednich
przedsiebiorstw w gospodarce polskiej.Gospodarka finansowa samorzadowych jednostek
budzetowych.Reklama zakazana..praca licencjacka budzet gminy .Metodologia finansowania inwestycji w
rozwoj zrownowazony na przykladzie budowy komunalnej oczyszczalni sciekow..Doskonalenie systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy xyz.Kryta plywalnia – 25 m. Praca inzynierska
budownictwo.Marketing poprzez sport – teoria i praktyka.Odrebnosc postepowania uproszczonego w i
instancji.Przelew wierzytelnosci a umowa poreczenia.Zazalenie w procesie cywilnym.Organizacja procesu
dystrybucji malej firmy - importera slodyczy..Analiza procesow zapewnienia jakosci produkcji w
przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .Czas popelnienia przestepstwa.Finansowa ocena
funkcjonowania gminy turawa w latach 2003-2007.Kolor i muzyka jako psychologiczne aspekty
reklamy.Mechanizmy zarzadzania przeciwdzialajace dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy.Motywowanie
pracownikow jako warunek funkcjonowania firmy.Ocena kondycji finansowej szpitala na przykladzie szpitala
wojewodzkiego w opolu w latach 2004-2008..Rola podatkowych zrodel w dochodach gminy wola
krzysztoporska w latach 2002-2007.Analiza strategiczna firmy budowlanej na przykladzie firmy
skanska.Analiza dzialalnosci inwestycyjnej ing towarzystwa funduszy inwestycyjnych s.a. w latach 20032007..Ocena zagrozenia kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na podstawie spolki x.Barcz- jan. Red. prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie unii europejskiej : aspekty polityczno-prawne .Systemy
informatyczne w procesach logistycznych sieci handlowych.Nadzor regionalnych izb obrachunkowych nad
samorzadem terytorialnym.Mechanizm kontroli laczenia sie spolek akcyjnych.Dotacje unii europejskiej jako
instrument polityki finansowej na przykladzie uniwersytetu medycznego w lodzi.Administracyjno-prawna
pozycja dziecka w swietle akt stanu cywilnego.Projekt wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia iso 9001 na
przykladzie banku spoldzielczego w bieczu.Finansowanie i realizacja projektow wspolpracy
miedzynarodowej.Nowoczesny system zarzadzania relacjami z klientem - crm jako podstawa funkcjonowania
firmy.Infrastruktura drogowa w polsce.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku spoldzielczym w zytnie w
latach 2005-2009.Swiadczenia pieniezne z tytulu choroby i macierzynstwa w polsce w latach 20042008.Ksztaltowanie relacji z konsumentami w hipermarketach tesco w opolu.Nieruchomosc komercyjna jako
przedmiot zarzadzania..Kredyt inwestycyjny jako zrodlo finansowania dzialalnosci przedsiebiorstwa.Rzecznik
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praw obywatelskich jako konstytucyjny i niezalezny organ kontroli panstwa i ochrony prawa.Ocena wyniku
finansowego na przykladzie przedsiebiorstwa lentex s.a..Zastosowanie paliw alternatywnych w procesie
uzyskiwania energii elektrycznej i ciepla na przykladzie zakladu przerobki mechanicznej wegla dabrowa sp. Z
o.o..Etos pracy policjanta-badania policjantow wydzialu kryminalnego..Rownosc w zatrudnieniu a zakaz
dyskryminacji.Samodzielnosc dochodowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
krzyzanow w latach 2002-2005.Gospodarka finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy szczercow w latach 2004-2006.Wspolpraca organizacji pozarzadowych z jednostkami penitencjarnymi
w polsce na przykladzie aresztu sledczego krakow podgorze..Prawne aspekty dopuszczalnosci lokautu w
polsce.The language of trade negotiation.Analiza finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie
zelmer s.a..Finansowanie innowacyjnych przedsiebiorstw na rynku kapitalowym newconnect.Konsekwencje
wprowadzenia dodatkowej godziny zajec wychowania fizycznego dla zarzadzania szkola.Zakazy i ograniczenia
stosowania niektorych rodzajow broni w konfliktach zbrojnych.Wydatki majatkowe samorzadu wojewodztwa
slaskiego w zakresie edukacji w latach 2001 - 2005.Pelnomocnik w procesie karnym.Dystrybucja produktow
farmaceutycznych na przykladzie przedsiebiorstwa aflofarm.Praca inzynierska.Prace licencjackie ceny.Analiza
wartosci spolki tvn s.a. w latach 2008-2011 z wykorzystaniem wskaznika sharpa.Dzialania public relations na
podstawie tarachominskich zakladow farmaceutycznych polfa s.a.- jako forma promocji produktu.Rola
miedzynarodowego funduszu walutowego w zmieniajacym sie srodowisku finansow
miedzynarodowych.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw.Etyka
dziennikarska.Dobor pracownikow w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy starglass
sp. Zo.o..Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych przemyslu
farmaceutycznego w swietle badan ekonometrycznych..Ocena przydatnosci platformy sekap w procesach
komunikacji organizacji publicznych..System zarzadzania jakoscia w grupie firm x.Strategia rozwoju na
przykladzie gminy dabrowa niemodlinska..Funkcjonowanie kredytu hipotecznego na przykladzie banku
bph.praca licencjacka budzet gminy .Zasady prawa wyborczego do sejmu i do senatu oraz ich ewolucja w
konstytucjach rp.Sposoby zwalczania aktow terrorystycznych z wzieciem zakladnikow w wybranych
krajach.Wplyw przystapienia polski do unii europejskiej na poziom inwestycji zagranicznych w
polsce..Planowanie strategiczne jako instrument zarzadzania rozwojem lokalnym na przykladzie urzedu
gminy i miasta proszowice.Polozenie prawne i organizacja uzytkowania wylacznej strefy ekonomicznej jako
czesci obszarow morskich rzeczypospolitej polskiej.Fehler- wlodzimierz. Red. - bezpieczenstwo w srodowisku
lokalnym .praca licencjacka budzet gminy .System motywacji kadry kierowniczej na przykladzie
przedsiebiorstwa zampap w krapkowicach..Polskie rolnictwo w obliczu przeobrazen zwiazanych z
czlonkostwem polski w unii europejskiej.Czynniki determinujace relacje miedzyludzkie w przedsiebiorstwie
x.Rozwoj tanca wspolczesnego na przykladzie wybranych teatrow tanca w polsce.Zarzadzanie polska liga
pilkarska.Rozliczenia wlasciciela i posiadacza - roszczenia uzupelniajace i wyrownawcze.Cechy idealnego
kierownika zespolu w organizacji publicznej wedlug opinii podwladnych.Brytyjski imperializm kolonialny do
konca xix wieku.Ryzyko kredytowe w banku komercyjnym na przykladzie pko bp s.a..praca licencjacka budzet
gminy .System zarzadzania gospodarka magazynowa.Wykorzystanie sprawozdan finansowych w ocenie
funkcjonowania jednostek budzetowych.Mienie komunalne a przedsiebiorczosc na przykladzie gminy
slawkow.Budzet gminy na przykladzie urzedu gminy i miasta w pajecznie.Wplyw stylu kierowania na relacje
pracownicze na przykladzie urzedu gminy.Aktywnosc sportowa a rozwoj pracownika.Warszawa marka
turystyczna.Instytucja porozumienia administracyjnego w prawie administracyjnym..Dozwolony uzytek z
nadan programow radiowych i telewizyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie
chomikuj.Zarzadzanie tworczoscia..Rodzaje oraz zachowania konkurentow na rynku - analiza i ocena na
przykladzie branzy szklarskiej.Promocja przedsiebiorstwa handlowego na przykladzie spolem sdh central w
lodzi.Rozwoj spoleczno-gospodarczy miast w wojewodztwie dolnoslaskim w latach 1999-2004..Ocena
sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych firmy p.h.p. kam
sp. Z o.o. W latach 2001 - 2004.Uwarunkowania finansowe pomocy spolecznej w polsce na przykladzie
gminnego osrodka pomocy spolecznej w pankach.Najwyzsza izba kontroli - pozycja ustrojowa i
faktyczna.Glowny inspektor farmaceutyczny jako realizator panstwowego nadzoru nad produkcja i
dystrybucja srodkow leczniczych..Seminarium ii r.st. V r- zak.prawa finansowego.Spis tresci pracy
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licencjackiej.Rzeczywistosc na rynku pracy a aspiracje zawodowe absolwentow szkol.Analiza gospodarki
budzetowej na przykladzie gminy opoczno w latach 2006- 2010.Dzialalnosc banku ing bank slaski s.a. w
zakresie kredytow hipotecznych w latach 2005-2007.Pearce- craig l. Red. - dziedzictwo druckera : znaczenie
dorobku najwybitniejszego przedstawiciela nauk o zarzadzaniu d.Czynniki motywujace pracownikow
urzedow..Metodologia ewaluacji efektywnosci szkolen zawodowych.zrodla finansowania srednich
przedsiebiorstw w polsce na przykladzie p.p.h.u. bomilla sp. Z o. O. We wloclawku.Zachowek ze spadku
obejmujacego gospodarstwo rolne.Perspektywa uczenia sie i rozwoju z uwzglednieniem kapitalu
intelektualnego na przykladzie uniwersytetu medycznego w lodzi.Prawnokarne aspekty stalkingu.praca
licencjacka budzet gminy .Zatajenie informacji poufnej jako forma ochrony emitenta.Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa zaklady azotowe pulawy spolka akcyjna..Wplyw kibicow na powodzenie
wydarzenia sportowego na przykladzie projektu euro 2012.Widowisko sportowe w telewizji w prawie
unijnym.Prace licencjackie ceny.Zarzadzanie sluzbami porzadku publicznego.Determinanty rozwoju karier
zawodowych kobiet.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Komunikacja
interpersonalna oraz konflikty jako czynniki wplywajace na atmosfere w pracy.Dochody i wydatki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy miejskiej radomsko w latach 2003-2006.Wykorzystanie zasad toyoty w
firmie logistycznej.praca licencjacka budzet gminy .Analiza systemu produkcyjnego wytwarzajacego
silowniki..Klasyfikacja skazanych odbywajacych kare pozbawienia wolnosci.Bezposrednie inwestycje
zagraniczne a zmiany w bilansie handlowym .Prace licencjackie pielegniarstwo.Analiza struktury kosztow w
przedsiebiorstwie produkcyjnym przy uproszczonej formie ewidencji.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
procesie zarzadzania projektami- na podstawie doswiadczen urzedu pracy powiatu
krakowskiego..Informatyzacja czynnosci zawodowych posrednika w obrocie nieruchomosciami.Zaburzenia w
zachowaniu a przestepczosc dzieci i mlodziezy.Przyklad pracy licencjackiej.Rachunkowosc jednostek sektora
malych i srednich przedsiebiorstw.Polska i polskosc w mysli jana pawla ii.Rola controllingu w optymalizacji
kosztow przedsiebiorstwa na przykladzie spolki akcyjnej altab..Polityka unii europejskiej wobec wspierania
konkurencyjnosci sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Zatrudnienie i ochrona mlodocianych..Praca
licencjacka bezrobocie.Hala magazynowa o powierzchni 2500-3000 m2 praca inzynierska
budownictwo.Ochrona konsumenta uslug turystycznych w unii europejskiej.Sposoby i mozliwosci
wykorzystania transportu kolejowego na podstawie rozwiazan stosowanych w niemczech.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Problem legalizacji konopi.Dzialanie w ramach
zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego jako wsparcie wdrazania innowacji w
regionie w latach 2004 - 2006 na przykladzie miasta lodzi.Korekta prac magisterskich.Dopuszczalnosc apelacji
w postepowaniu cywilnym.Rachunek kosztow dla potrzeb zarzadzania firma expom sp. Z o.o..Politologia
praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Marketing w uslugach gastronomiczno-turystycznych na
przykladzie wybranej placowki gastronomicznej.Umowa deweloperska zawierana na podstawie art. 9 ustawy
z dnia 24 czerwca o wlasnosci lokali.Mobbing i molestowanie seksualne jako przejaw patologii spelecznej w
miejscu pracy.Prace magisterskie chomikuj.Usprawnienia komunikacji miejskiej na przykladzie miasta
bialystok w latach 2000-2010.Prawa mniejszosci narodowych w bosni i hercegowinie- chorwacji oraz
serbii.Jakosc uslug w supermarketach.Fundusze inwestycyjne jako alternatywa lokowania oszczednosci
ludnosci.praca licencjacka budzet gminy .Przejawy oportunistycznego oddzialywania na przebieg procesu
karnego.Ochrona konsumenta w swietle obowiazujacych przepisow prawa oraz rola miejskiego rzecznika
konsumentow w procesie dochodzenia roszczen i realizacji praw konsumentow..Male i srednie
przedsiebiorstwa po wejsciu polski do unii europejskiej.Rozwoj rynkow finansowych w wybranych krajach
bylego zsrr na przykladzie: kazachstanu- rosji i ukrainy.Zagrozenia losowe w polsce jako element ryzyka
ubezpieczeniowego..Zlece napisanie pracy magisterskiej.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji
finansowej okregowej spoldzielni mleczarskiej w latach 2006-2009..Analiza determinant warunkujacych
poziom jakosci wyrobow z tworzyw sztucznych.Maxwell- john c. - przywodztwo : zlote zasady : czego
nauczylo mnie zycie lidera .Szkolenie jako element motywacji pracowniczej na przykladzie zakladu
gorniczego.Inflacja w polskiej gospodarce po 1989 roku. Analiza porownawcza z wybranymi krajami..Systemy
informatyczne w przedsiebiorstwie na przykladzie kodow kreskowych..Wdrazanie systemow wspierajacych
zarzadzanie magazynem na przykladzie aplikacji ifs.Budzet jednostki samorzadu terytorialnego jako
..

..
odzwierciedlenie gospodarki finansowej na przykladzie gminy klucze w latach 2002 - 2006..Aktywna i
pasywna polityka panstwa na rynku pracy w polsce w latach 2000-2005.Konkurencyjnosc transportu
samochodowego po przystapieniu polski do unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki
decydujace o jakosci przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych..Profesjonalne pisanie prac.System
opodatkowania nieruchomosci w polsce.Metody wyceny wartosci przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu
mienia komunalnego w glogowku..Zmiany w procesie komunikacji w kontekscie funkcjonowania systemu
zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie - na przykladzie badan w energetyce cieplnej opolszczyzny sa w
opolu..Fundusze unijne praca magisterska.Naruszenie czci osob publicznych przez media- wedle polskiego
ustawodawstwa.Organizacja bezpieczenstwa publicznego przez sluzby mundurowe w sytuacji zagrozenia na
przykladzie policji i strazy granicznej.Znaczenie motywowania w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych - oddzial w piotrkowie trybunalskim.praca licencjacka budzet
gminy .Ubezpieczenia komunikacyjne i ich funkcjonowanie na przykladzie towarzystwa ubezpieczen i
reasekuracji warta s.a..Konsumenckie prawo odstapienia od umowy zawartej na odleglosc.Ewolucja reklamy
w polsce w okresie transformacji ustrojowej.Zatrudnienie skazanych odbywajacych kare pozbawienia
wolnosci..praca licencjacka budzet gminy .Rachunek kosztow dla potrzeb zarzadzania firma expom sp. Z
o.o..Kryteria projektowania budynku mieszkalnego umozliwiajace obnizenie zapotrzebowania ciepla w zimie
oraz minimalizacje zyskow ciepla w lecie. Praca inzynierska budownictwo.Uwarunkowania rozwoju
gospodarstw agroturystycznych w polsce (na przykladie powiatu belchatowskiego).praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie centrami logistycznymi na wybranych przykladach.Procesy demograficzne a rozwoj
systemu ochrony zdrowia w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Uraz mechaniczny powstaly na skutek
dzialania noza.Czas pracy lekarza w prawie krajowym oraz wspolnotowym ze szczegolnym uwzglednieniem
problematyki dyzuru medycznego.Zwalczanie i zapobieganie przestepstwom o charakterze korupcyjnym w
parwie polskim. Wybrane aspekty.Analiza i utrzymanie jakosci przy produkcji preta w przedsiebiorstwie
x..Systemy produkcyjne w polskich kopalniach wegla brunatnego - analiza efektywnosci
funkcjonowania.Ocena zasobow w procesie wytwarzania produktow spozywczych..Pisanie prac forum.praca
licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc karna lekarza za bezprawne umieszczenie w szpitalu
psychiatrycznym w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.Struktura pracy licencjackiej.Chojnickakrystyna (1951- ). Red. - czas a trwanie idei politycznych i prawnych .Bialach- marek. Red. - jak poprawnie
sporzadzic gminna- powiatowa strategie rozwiazywania problemow spolecznych.Ryc- kazimierz (1935- ).
Red. - ochrona zdrowia i gospodarka : sektor publiczny a rynek .Wplyw stosunku dominacji o zaleznosci na
wykonywanie praw udzialowych w spolkach kapitalowych..Rola zakladu ubezpieczen spolecznych w nowym
systemie emerytalnym.Handel dziecmi w aspekcie prawa miedzynarodowego publicznego i prawa
unijnego.Zasady ogolne w polskim postepowaniu podatkowym.Teoretyczne i praktyczne aspekty marketingu
- zastosowanie prawa elastycznosci r. Hartleya w realiach polskiego rynku.Wodejko- stanislaw. Red. Nauk. gospodarka turystyczna a grupy interesu .Motywowanie pracownikow.Marketing spolecznosci lokalnych w
polsce (na przykladzie wybranych miast wojewodztwa swietokrzyskiego)..Eutanazja -zjawisko eutanazji w
polsce na tle wspolczesnych tendecji dekryminalizacyjnych w europie i na swiecie: wybrane aspekty etycznemedyczne- i prawne.Rola dewelopera na rynku mieszkaniowym na przykladzie firmy kobnext.Kartel hub and
spoke a zakaz horyzontalnych i wertykalnych porozumien cenowych w unii europejskiej.praca licencjacka
budzet gminy .Wykorzystanie funduszow europejskich dla finansowania projektow realizowanych w ramach
euroregionow..Strategie motywacyjne a zadowolenie pracownikow firmy scrapena s.a..Podstawowe czynniki
skutecznego kierowania praca zespolowa.Wplyw internetu na wybor ofert turystycznych.Zrodla dochodow
miasta na prawach powiatu na przykladzie miasta piotrkowa trybunlaskiego.praca licencjacka budzet gminy
.Znaczenie fiskalne podatku od towarow i uslug w dochodach budzetu panstwa w latach 2002-2006.zrodlo
finasowania dzialalnosci przedsiebiorstwa p.p.h.u jagol.Metody ograniczenia ryzyka kredytowego..Rola
podatkow i oplat od nieruchomosci w dochodach gminy miasta czestochowa.Strategie produktowe na rynku
uslug bankowych dla firm na przykladzie idea banku.Znaczenie centrow logistycznych dla
gospodarki..Zdatnosc arbitrazowa w prawie polskim na tle prawnoporownawczym.Zakaz reformationis in
peius w polskim postepowaniu karnym.Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich w przedsiebiorstwie (na
przykladzie p.p.u.h. galmet s.d.r.galara s.j. w flubczycach)..Instytucja wywlaszczania jako
..
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administracyjnoprawna forma ingerencji w prawo wlasnosci..Promocja jako sposob komunikowania sie
przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie firmy motoryzacyjnej marszalek volkswagen.praca licencjacka
budzet gminy .Przeslanki i kierunki rozwoju rynku uslug logistycznych..Zakres kontroli sprawowanej przez
sady administracyjne.Organizacyjno-finansowe aspekty funkcjonowania gminy czarnocin.Kurator dla osoby
prawnej podlegajacej wpisowi do rejestru przedsiebiorcow krajowego rejestru sadowego.Wspolczesne
metody analizy kosztow z uwzglednieniem controllingu na przykladzie wybranej spolki akcyjnej.Perspektywy
rozwoju turystycznego tatrzanskiego parku narodowego.Integracja podsystemow gospodarki magazynowej
oraz logistyki dystrybucji w kontekscie usprawnienia systemu rotacji lekow na przykladzie wspolpracy aptek z
hurtowniami farmaceutycznymi.Podatek rolny jako jedno ze zrodel dochodow gminy na przykladzie gminy
ladzice.Strategia dzialania na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Rola
iso 9001:2000 w ksztaltowaniu jakosci produkcji na przykladzie zakladow kablowych bitner celina
bitner.Motywacja pracownikow w multikulturowym przedsiebiorstwie turystycznym (na przykladzie
szwajcarskiego biura podrozy holidaycheck).Wybor formy opodatkowania dochodu przez maly podmiot
gospodarczy..Integracja danych w witrynach e-biznesowych.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane
elementy procesu karowego na przykladzie urzedu skarbowego x.Analiza systemu motywacyjnego w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy bodylife.Wplyw pracowniczego systemu motywacyjnego na rozwoj
firmy lubella s.a..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym (na przykladzie bankow pekao
s.a. i pko bp s.a.).Technologia dachow zielonych praca inzynierska budownictwo.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie opoczno s.a. w opocznie.Przedawnienie jako jeden ze sposobow
wygasniecia zobowiazania podatkowego na gruncie polskiego prawa.Ucherek- marzena. - trwalosc
produktow spozywczych pakowanych w modyfikowanej atmosferze .Niepelnosprawni na rynku pracy (19992005).Rola sprawnosci komunikacyjnych w reklamie miedzynarodowej.Analiza procedury kredytowej osob
fizycznych na przykladzie ing banku slaskiego s.a. w latach 2001-2005.Rownosc w zatrudnieniu a zakaz
dyskryminacji.Mezglewski- artur (1960- ). Red. - standardy bezstronnosci swiatopogladowej wladz
publicznych .Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie xyz produkujacym oswietlenie.Strategie marketingu mix firmy na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego modny pan.Materialnoprawne i procesowe aspekty
postepowania przyspieszonego w polskim i hiszpanskim prawie karnym. Wybrane zagadnienia.Oznakowanie
ce- a system zarzadzania jakoscia w polskich przedsiebiorstwach.Praca licencjacka po angielsku.Analiza
efektywnosci ekonomicznej inwestycji (na przykl.budowy stacji elektroenergetycznej).Analiza finansowa
przedsiebiorstwa trw w latch 2006-2010 w okresie kryzysu gospodarczego.Formy organizacyjne handlu
detalicznego na podstawie dzialalnosci domu towarowego dobr luksusowych selfridges & co. W wielkiej
brytanii.praca licencjacka budzet gminy .Reklama porownawcza w prawie polskim i w prawie
wspolnotowym.Ocena dzialalnosci promocyjnej gminy ogrodzieniec.Specyfika zapisu operacji finansowych w
powiatowych jednostkach budzetowych..praca licencjacka budzet gminy .Ocena procesu dystrybucji
towarow w wybranym przedsiebiorstwie..Metody analizy przedsiebiorstwa przy uzyciu systemow
informatycznych..Polityka podatkowa gminy sniadowo w latach 2005-2008.Promocyjne dzialania public
relations na przykladzie firmy philips polska s.a..Ekologistyka w sferze gospodarowania odpadami w miescie
lodzi.Wydatki majatkowe samorzadu wojewodztwa slaskiego na ochrone zdrowia w latach 2001 2005.Marketing - mix w malym przedsiebiorstwie na podstawie z.p.u. olmar..Analiza zjawiska i aktywne
formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu wielunskiego.Analiza i ocena metod i form
kwantyfikacji ryzyka kredytowego w banku pko bp s.a..System zarzadzania bankiem na przykladzie banku
pekao s.a..Ceny prac licencjackich.Metody i sposoby uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku przez
male przedsiebiorstwa.Analiza finansowa p.c. Jutrzenka s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Eutanazja jako uprzywilejowany typ przestepstwa.Marketing mix w gastronomii na
przykladzie pizzerii banolli.Obsluga klienta w przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym.Kryzys organizacji
narodow zjednoczonych.Starosta jako organ administracji rzadowej i samorzadowej.Pisanie prac
szczecin.Trasy dydaktyczne w rejonie ojcowskiego parku narodowego.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na
przykladzie lentex s.a..Czynniki wewnetrzne i zewnetrzne determinujace proces planowania budzetu gminy
na przykladzie gminy mykanow.Podmiotowy zakres swobody przeplywu pracownikow w prawie wspolnoty
europejskiej.Rola analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiebiorstw ( na przykladzie odlewnie
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polskie s.a. ).Procesy wspoldecydowania i wspolrzadzenia w unii europejskiej: komisja europejskaparlament europejski- rada unii europejskiej.Europejskie fundusze spoleczne - geneza- ewolucjaznaczenie.praca licencjacka budzet gminy .Regulacje prawne dzialan marketingowych i reklamowych w
internecie.Problemy utylizacji odpadow poprodukcyjnych w malych zakladach przemyslowych.Sposoby
wykorzystania arkusza kalkulacyjnego exel w komorce zamowien publicznych jednostki wojskowej.Kredyt
hipoteczny w bankach uniwersalnych i w bankach specjalistycznych.Dozor jako srodek zapobiegawczy w
postepowaniu karnym.Dzialalnosc miejskiego osrodka sportu i rekreacji w czestochowie w latach 20032009..Rola i znaczenie strategii rozwoju lokalnego na przykladzie powiatu poddebickiego.Rozwoj turystyki na
jurze krakowsko - czestochowskiej w latach 1990 - 2006.Zarzadzanie rozwojem gminy na przykladzie gminy
klobuck.Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej malych przedsiebiorstw w polsce..Podstawystosowanie i ograniczenia stosowania tymczasowego aresztowania w swietle orzecznictwa sadow polskich i
europejskiego trybunalu praw czlowieka.Ocena kondycji finansowej urzedu miasta i gminy w glubczycach na
przykladzie bilansu.Praca licencjacka rachunkowosc.Pisma procesowe.Wplyw zmian rynkowych stop
procentowych na przebudowe portfela inwestycyjnego funduszy obligacji..Analiza i ocena procesow
rekrutacyjnych z uwzglednieniem specyfiki organizacji.Szalbierz- zdzislaw (1947- ). Red. - teoria i praktyka
regulacji gospodarczych..Praca magisterska z rachunkowosci.Opozycja antykomunistyczna w prl w latach
1974-1986.Procedura odwolawcza w systemie wdrazania funduszy europejskich w polsce .Ulgi i zwolnienia
w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce.Modyfikacja niemieckiego systemu gospodarczego po
ii wojnie swiatowej.Motywowanie wolontariuszy w organizacjach trzeciego sektora.Kredyt hipoteczny jako
zrodlo finansowania nieruchomosci na przykladzie oferty banku pko bp s.a..Przeksztalcenie podatkowej
ksiazki przychodow o rozchodow na ksiegi handlowe na podstawie firmy handlowo uslugowej przewodnik.Zakaz opuszczania kraju w polskim procesie karnym.Wplyw dzialalnosci stowarzyszenia na
rozwoj gospodarczy i spoleczny spolecznosci w gminie kluczbork.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu praca
magisterska.praca licencjacka budzet gminy .Pracownicze systemy motywacyjne w jednostkach publicznych
na przykladzie komendy powiatowej policji w klobucku.Instytucjonalne formy wsparcia przedsiebiorczosci
akademickiej..Plec a determinanty sukcesu zawodowego w grupie przedsiebiorcow.Wdrazanie systemow
informatycznych w jednostkach administracji skarbowej..Instrumenty regulacji rynkow rolnych stosowane w
ramach realizacji wspolnej polityki rolnej unii europejskiej.Leasing jako jedna z form finansowania sektora
msp.Zasady pisania prac dyplomowych.Projekt kamienicy uslugowo-mieszkalnej w zabudowie plombowej w
wybranym miescie praca inzynierska budownictwo.Amortyzacja srodkow trwalych na przykladzie firmy
transportowej.praca licencjacka budzet gminy .Rola partnerstwa wschodniego w ksztaltowaniu zewnetrznych
stosunkow gospodarczych unii europejskiej.Zasady dobrej administracji w unii europejskiej.Uklady zbiorowe
pracy na przykladzie sektora hutniczego w polsce.Ochrona cudzoziemcow w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Latuszynska- malgorzata. Red. - modern enterprise problems .praca licencjacka budzet gminy
.Logistyka w zarzadzaniu jednostkami samorzadu terytorialnego (na przykladzie miasta leczyca).Karta
platnicza jako nowoczesny produkt bankowy.Wstepna kontrola oskarzenia w polskim procesie
karnym.Dyrektor szkoly- nowoczesne metody zarzadzania..Systemy motywacyjne w duzych
przedsiebiorstwach na przykladzie enion s.a. zaklad energetyczny oddzial czestochowa..Postepowanie o
udzielenie zamowienia publicznego na przykladzie gminy olkusz..Prognoza rozwoju turystyki
trampingowej.Fundusze strukturalne jako nowoczesna forma wsparcia dla malych i srednich
przedsiebiorstw.Europejski system bankow centralnych.Praca licencjacka z pielegniarstwa.Budownictwo
mieszkaniowe realizowane przez deweloperow w krakowie. Praca inzynierska budownictwo.Tematy prac
licencjackich z rachunkowosci.Wykorzystanie nowoczesnych metod zarzadzania na przykladzie archiwum
panstwowego m. St. Warszawy.Tymczasowe aresztowanie a prawa czlowieka..Zarzadzanie projektami rynku
pracy wspolfinansowanymi z europejskiego funduszu spolecznego. Analiza projektow grodzkiego urzedu
pracy w karkowie..Finansowanie placowek sluzby zdrowia z narodowego funduszu zdrowia na przykladzie
opolskiego centrum onkologii..Ocena zdolnosci kredytowej jako jedna z form zabezpieczenia zwrotnosci
kredytu.Sytuacja na rynku pracy w aspekcie funkcji miasta na przykladzie glucholaz w latach 1995 2005..Postepowanie dowodowe w procedurze administracyjnej.Ocena efektywnosci funkcjonowania kredytu
konsumpcyjnego w banku powszechna kasa oszczednosci bank panstwowy s.a..Pisanie prac licencjackich
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szczecin.zrodla finansowania domow kultury w polsce. Eksperyment lodzki na przykladzie centrum zajec
pozaszkolnych nr 2..Baza prac magisterskich.Kompetencje rady gminy.Duda- katarzyna. - amortyzacja i srodki
trwale w firmie : przyklady- operacje- ksiegowania : srodki trwale -.Restrukturyzacja gornictwa wegla
kamiennego w polsce w kontekscie akcesji do unii europejskiej.Agresja jako wyznacznik zachowania
pseudokibicow sportowych.Motywowanie pracownikow oswiaty na przykladzie szkoly
podstawowej..Stachowiak- zenon. Red. - logistyka a przedsiebiorczosc i innowacyjnosc przedsiebiorstw w
warunkach nowej gospodark.Wplyw dochodow z tytulu podatkow i oplat lokalnych na dochody miasta
czestochowy na przestrzeni lat 2004 - 2006.Pozyskiwanie srodkow na inwestycje na przykladzie starostwa
powiatowego w zawierciu.Pozycja ustrojowa prezydenta stanow zjednoczonych ameryki polnocnej..Analiza
dochodow budzetowych w polsce z sektora turystyki w latach 1994-2010.Osobowe srodki dowodowe w
polskim procesie cywilnym.Logistyka dystrybucji w branzy odziezowej na przykladzie malego
przedsiebiorstwa x.Zalewski- romuald i. Red. - innovativity of enterprises and product quality =
innowacyjnosc przedsiebiorstw a jakosc pr.Analiza i ocena ekonomicznych czynnikow wplywajacych na
zachowania klientow w procesie zakupu na przykladzie firmy kosmetycznej avon..Kryptanazja a
hipokratesowy obowiazek ochrony zycia pacjenta. Prawne i etyczne problemy zagadnienia..Przedsiebiorstwo
jako podmiot gospodarujacy i obiekt wyceny.Problematyka zawinionej niepoczytalnosci.Rola controllingu w
optymalizacji kosztow przedsiebiorstwa na przykladzie spolki akcyjnej altab..Bezrobocie w polsce na tle
krajow czlonkowskich unii europejskiej.Michalski- tomasz (1968- ). Red. - selected aspects of transformation
in countries of central and central-eastern europe : a book d.Ksztaltowanie sie dochodow budzetowych
gminy wolczyn w latach 2008-2010 a ocena jej samodzielnosci finansowej.Contorlling personalny jako
czynnik stymulujacy motywacje pracownikow- na przykladzie wybranej firmy..Umowa franchisingu.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena zdolnosci
kredytowej kredytobiorcow na podstawie banku spoldzielczego w popowie w latch 2006 - 2009.Pisanie prac
pedagogika.Regulacja a konkurencja w sektorze telekomunikacyjnym.Zrodla finansowania uslug medycznych
na przykladzie zespolu opieki zdrowotnej blachownia.praca licencjacka budzet gminy .Koncentracja spolek
kapitalowych ze szczegolnym uwzglednieniem laczenia sie spolek.Dyzur medyczny w kontekscie czasu
pracy..Ocena wykorzystania funduszy unii europejskiej przeznaczonych na realizacje zadan gminy klobuck w
latach 2002-2007..Rola organizacji pozarzadowych w wspieraniu rozwoju lokalnego..Mikrofinanse a
finansowanie rozwoju mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Podstawy przekazania sprawy
prokuratorowi celem uzupelnienia brakow postepowania przygotowawczego na zasadzie art. 345
k.p.k..praca licencjacka budzet gminy .Dobro prawne chronione prawem karnym.Praca licencjacka o
policji.Polozenie prawne muzulmanskiego zwiazku religijnego w polsce.Skazanie bez rozprawy w polskim
postepowaniu karnym.Rozumienie celow rozwoju zawodowego nauczycieli a zarzadzanie szkola.Logistyka
przedsiebiorstwa rolno- spozywczego na przykladzie firmy x..Systemy informatyczne jako narzedzie
wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstwem..Analiza kosztow i ich wplyw na wynik finansowy
przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie grupy kapitalowej cersanit.Narzedzia marketingu
spolecznosciowego jako sposob budowania oraz podnoszenia lojalnosci konsumentow..Analiza przeplywow
pienieznych i kapitalowych i jej znaczenie w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..praca licencjacka budzet gminy
.Pisanie prac magisterskich lublin.Odpowiedzialnosc za zobowiazanie podatkowe..Miejsce i znaczenie
funduszy celowych w systemie finansow publicznych w polsce.Standardy etyczne w zarzadzaniu jednostkami
administracji samorzadowej na przykladzie urzedu starostwa powiatowego w radomsku.praca licencjacka
budzet gminy .Zmiany zachodzace w gospodarce federacji rosyjskiej w latach dziewiecdziesiatych xx
wieku.Karnoprawna ochrona wolnosci sumienia i wyznania w kontekscie czynu stypizowanego w art.194
kodeksu karnego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola szkolen w procesie
rozwoju zawodowego pracownikow w przedsiebiorstwie.Fundusze venture capital.Migracje zarobkowe w
swietle prawa do swobodnego przeplywu sily roboczej w unii europejskiej na przykladzie woj. Opolskiego w
latach 2006-2009.Analiza porownawcza strategii bankow komercyjnych dla klientow detalicznych.Czynniki
warunkujace konkurencyjnosc towarzystw ubezpieczeniowych. Analiza na przykladzie ubezpieczenia oc
posiadaczy pojazdow mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco.praca licencjacka budzet gminy
.Instytucja referendum w rzeczypospolitej polskiej.Prawo poboru i jego wylaczenie w spolce akcyjnej.Tematy
..

..
prac magisterskich resocjalizacja.Analiza fundamentalna przedsiebiorstwa na przykladzie spolki akcyjnej
talex w latach 2004-2006.Zarzadzanie relacjami z klientem przy wykorzystaniu systemow crm na przykladzie
firmy xyz..praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa jako zrodla informacji o kondycji podmiotu na
przykladzie oceny finansowej przedsiebiorstwa zlomrex s.a. w latach 2001-2004.Propozycja rachunkowosci
finansowej dla malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwasystemy grzewcze.Ocena
funkcjonowania instytucji kontroli skarbowej w polsce..Determinanty wyboru pracodawcy przez studentow
uniwersytetu jagiellonskiego.Zarzadzanie marketingowe w organizacjach non-profit na przykladzie
krakowskiej fundacji partnerstwo dla srodowiska.Kredyty konsumeckie w sektorze bankowym.Bezczynnosc
organow administracji publicznej.Przyklad pracy licencjackiej.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci tanich
linii lotniczych.Prawo cywilne.Praca magisterska pedagogika.Podsluch procesowy i operacyjny stosowany
przez policje- cba oraz abw i aw .Przysadzenie wlasnosci nieruchomosci.Tematy prac licencjackich
ekonomia.Realizacja cech zarzadzania przez jakosc w przedsiebiorstwie ansa.Karna i karnoadministracyjna
odpowiedzialnosc pracodawcow.Podatek od nieruchomosci w polsce i wybranych panstwach unii
europejskiej. Analiza porownawcza.Sponsoring kultury w krakowie..Analiza budzetowa na przykladzie gminy
irzadze w latach 2003-2005.Zarzadzanie konfliktami w organizacji.Ocena plynnosci finansowej na podstawie
przedsiebiorstwa pamapol s.a..Warunki kredytu zabezpieczonego hipotecznie - miedzybankowa analiza
porownawcza.Dzialania marketingowe sluzace rozpoznaniu sytuacji w skali mikro i makrootoczenia i
wprowadzeniu nowego biura podrozy na rynek uslug turystycznych.Praca licencjacka cennik.Mobbing i jego
skutki prawne w polskim prawie pracy.Regulacje bilansowe i podatkowe w zakresie srodkow
trwalych.Perspektywy rozwoju polskiej przedsiebiorczosci po wejsciu do unii europejskiej..Zasada
aktualnosci a mechanizm stosowania norm prawa administracyjnego.zrodla zasilania przedsiebiorstwa a jego
plynnosc finansowa na przykladzie grupy zywiec s.a. w latach 2006-2008.Ksztaltowanie strategii
marketingowej w branzy odziezowej na przykladzie firmy joe cox.Wycena kapitalu intelektualnego metoda
vaic™ dla colian s.a.- zakladow przemyslu cukierniczego mieszko s.a. oraz wawel s.a.Ocena ochrony pracy w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w polsce w swietle regulacji unii europejskiej.Jednostki pomocnicze
gminy.Marketing terytorialny jako koncepcja rozwoju gminy na przykladzie gminy bierawa w latach 20072010.Analiza specyfiki dzialan z zakresu public relations na przykladzie kampanii piwowarskiej.Polityka
fiskalna w polsce w latach 2001 - 2006.Kryminologiczne teorie uczenia sie zachowan przestepnych.praca
licencjacka budzet gminy .Istota oraz znaczenie pomiaru i prezentacji kapitalu intelektualnego.Nowa jakosc w
zarzadzaniu komunikacja miejska na podstawie miasta krakow..Zarzadzanie gospodarka finansowa gminy na
podstawie gminy blachownia.Ocena zdolnosci kredytowej osob fizycznych stosowana przez powszechna kase
oszczednosci banku polskiego s.a. w piotrkowie trybunalskim.Wplyw srodkow budzetowych i
pozabudzetowych na rozwoj gminy bierutow.Wykorzystanie funduszy unijnych dla potrzeb aktywizacji
zawodowej ludnosci wiejskiej na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Inne srodki zaskarzenia w procesie
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Suchecka- jadwiga (1948- ). Red. - spatial econometrics and
regional economic analysis- lodz- 09-10 june 2014 : abstracts .Nowe ruchy religijne w polsce. Problematyka
prawno-wyznaniowa..Obowiazek podatkowy i optymalizacja podatkowa jako elementy procesu decyzyjnego
przedsiebiorcow.Swiadczenia emerytalno-rentowe finansowane z funduszu ubezpieczen spolecznych.Analiza
otoczenia organizacji na przykladzie teatru bagatela im. Tadeusza boya - zelenskiego w krakowie..Bonusiakw odzimierz (1942- ). Red. - polska - niemcy - ukraina w europie : europa w okresie przemian oraz nowych
wyzwan w zakresie b.Modele dyskryminacyjne w systemach wczesnego ostrzegania.Szanse i bariery rozwoju
malej przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich - na przykladzie gminy trzcinica..Strategie wejscia na rynek
unii europejskiej na przykladzie firmy maskpol s.a..Orzeczenia sadu kasacyjnego w postepowaniu
cywilnym.Adaptacja pracownikow do pracy i do grupy pracowniczej na przykladzie jednostek
policji.Uprawnienia drugiej izby parlamentu w wybranych panstwach..Pisanie prac magisterskich
lodz.Funkcjonowanie banku w obszarze bankowosci elektronicznej w polsce.Rozwoj przedsiebiorczosci w
swietle realizacji zadan strategii lizbonskiej.Wspieranie procesu tworzenia nowych przedsiebiorstw przy
wykorzystaniu funduszy strukturalnych.praca licencjacka budzet gminy .Rola motywowania w procesie
zarzadzania w banku spoldzielczym.Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych w swietle nowych polskich
regulacji.praca licencjacka budzet gminy .Zasada samodzielnosci gminy.Prawne aspekty handlu
..
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elektronicznego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wyrok zaoczny w
obecnym prawie polskim w procesie.Motywacja i ocena pracownika jako instrument zarzadzania personelem
na przykladzie rolniczej spoldzielni produkcyjnej w scinawie nyskiej..Zakres regulacji podstawowych praw i
wolnosci jednostki w konstytucji rzeczypospolitej polskiej .praca licencjacka budzet gminy .Prywatyzacja
przedsiebiorstw panstwowych na przykladzie elektrocieplowni w lodzi.Wspolczesna kobieta jako konsument
uslug turystycznych.Praca licencjacka zarzadzanie.Patologie w organizacji na przykladzie szkoly
specjalnej.Zbieg postepowania sadowoadministracyjnego i nadzwyczajnych postepowan
wewnatrzadministracyjnych.Inwestycje private equity/venture capital na rynku polskim.Skarga konstytucyjna
w mysl polskiego prawa na tle porownawczym.Necel- ryszard. - wsparcie osob z rzadko wystepujacymi
niepelnosprawnosciami i niektorymi niepelnosprawnos.Orzeczenia sadu kasacyjnego w postepowaniu
cywilnym.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym banku komercyjnego..Pojecie utworu audiowizualnego w
polskim prawie autorskim.Marketingowa koncepcja przedsiebiorstwa.Przyczyny odmowy udzielenia
akcjonariuszowi informacji dotyczacych spolki w spolce akcyjnej niepublicznej w swietle art. 428
ksh.Problemy wspolczesnej afryki- instrumenty pomocy oraz konkretne dzialania na przykladzie onz i
ue.Projekt hydro-izolacji basenu kapielowego o powierzchni wody 50x20 m. Praca inzynierska
budownictwo.Prace magisterskie gotowe.Sposoby ekspozycji towarow i reklamy w miejscach sprzedazy analiza i ocena na przykladzie konkretnego sklepu detalicznego.Porownanie atrakcyjnosci kredytow
hipotecznych na przykladzie wybranych bankow.Atrakcyjnosc turystyczna stanow zjednoczonych w opinii
polakow.Motywacja pracownikow jako determinanta zwiekszania rentownosci przedsiebiorstw na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Zarzadzanie wykorzystaniem funduszy unijnych dla poprawy jakosci zycia w
miescie na przykladzie miasta krakowa..Pozarzadowe organizacje non profit w realizacji niektorych funkcji
panstwa ( na przykladzie stowarzyszenia sportowego krakow tigers).praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc prywatnych spolek wojskowych w prawie miedzynarodowym.Zarzadzanie zespolami
pracowniczymi na przykladzie przedsiebiorstwa kopex-comfort.Rola i znaczenie komunikacji w
funkcjonowaniu instytucji samorzadowych na przykladzie urzedu gminy falkow.praca licencjacka budzet
gminy .Tendencje rozwojowe rynku ubezpieczen w polsce w latach 2004-2008.Podatek dochodowy
odroczony a rezerwy i rozliczenia miedzyokresowe bierne.Podatki jako zrodlo finansowania budzetu gminy
na podstwaie gminy pysznica.Dlug publiczny polski w kontekscie pogladow przedstawicieli wybranych szkol
ekonomicznych na temat interwencjonizmu..Przyklady prac licencjackich.Analiza skutecznosci zabezpieczen
przed ryzykiem kredytowym na przykladzie ing banku slaskiego s.a. w czestochowie.Instytucjonalne aspekty
funkcjonowania pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w
wadowicach..Proba opracowania rachunku kosztow dzialan w przedsiebiorstwie sadowniczym.Dostosowania
systemu ubezpieczen spolecznych w polsce do wymogow unii europejskiej.Oferty na roboty budowlane oraz
kredytowanie inwestora i wykonawcy praca inzynierska budownictwo.Emisja reklam za posrednictwem
komputera - analiza i ocena konkretnych przekazow.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie
komunalnym na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji spolka z o.o. W tarnowskich
gorach.Preferencyjne kredyty inwestycyjne na podstawie banku spoldzielczego w zambrowie.Egzekucja
sadowa z nieruchomosci.Przestepczosc zorganizowana w polsce w ujeciu kryminologicznym.Wykorzystanie
analizy portfelowej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitalowym (na przykladzie
warszawskiej gieldy papierow wartosciowych).Analiza funkcjonowania rynku kapitalowego na przykladzie
bph tfi w latach 2006-2009.Wspolpraca nauczycieli z rodzicami a zarzadzanie szkola.Kryminalistyczne aspekty
kanibalizmu..Zamowienia publiczne na dostawy w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy wola krzysztoporska.Analiza i ocena reklamy w srodkach transportu w slowacji.Mobbing jako przejaw
patologii w relacjach interpersonalnych na przykladzie organizacji x1- x2- x3.Jurysdykcja eksterytorialna w
zakresie stosowania europejskiego oraz amerykanskiego prawa ochrony konkurencji..praca licencjacka
budzet gminy .Ocena faktow restrukturyzacji przedzalni zawiercie s.a..Strategie przodownictwa kosztowego i
jej znaczenie w walce z konkurencja.Pomoc w pisaniu prac licencjackich.Obraz przestepczosci narkotykowej
nieletnich na przykladzie miast krakow i czestochowa.Temat pracy magisterskiej.Obowiazek interpretacji
prawa krajowego zgodnie z celami i brzmieniem prawa wspolnotowego.Rekrutacja i selekcja jako podstawa
procesu gospodarowania potancjalem ludzkim (na przykladzie masterlink sp. Z o.o.).praca licencjacka budzet
..
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gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty zarzadzania zespolami pracowniczymi w
powiatowym urzedzie pracy w czestochowie.Przedawnienia jako szczegolna forma wygasania zobowiazan
podatkowych.Odwolanie darowizny jako sankcja razacej niewdziecznosci obdarowanego..Polityka marki na
przykladzie przedsiebiorstwa redan sa.Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Zabojstwo kwalifikowane art.148 paragraf 2 i 3 k.k.Dobrowolne formy oszczedzania jako zrodlo gromadzenia kapitalu
emerytalnego..Zarzadzanie nieruchomosciami oswiatowymi powiatu klobuckiego.Rola i znaczenie
gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie..Komunikacja pomiedzy pracownikami a kierownikiem w
firmie bp.Davis- robert a. - demand-driven inventory optimization and replenishment : creating a more
efficient supply chain.Analiza rozwoju innowacyjnych form kooperacji na przykladzie klastrow wojewodztwa
malopolskiego.Matuszewski- jacek. Red. - prywatyzacja wladzy publicznej- publicyzacja sfery prywatnej
.Strategia marketingowa biopaliw w polsce po 2005 roku.Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiazek
pracownika..Prawne aspekty bezrobocia w polsce..Ochrona- dochodzenie i egzekwowanie alimentow.praca
licencjacka budzet gminy .Chuliganstwo stadionowe. Bezpieczenstwo na stadionach w polsce.Jak wyglada
praca licencjacka.Rola i znaczenie komunikacji interpersonalnej w ujeciu sprzedawca - kupujacy na
przykladzie firmy altadis polska s.a..Wplyw niestandardowych form marketingu na decyzje konsumenta.Rola
doboru pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi organizacji.Postepowanie w sprawach o uchylenie i
stwierdzenie niewaznosci uchwal zgromadzenia wspolnikow oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy
kapitalowych spolek prawa handlowego.Proces motywowania w koncernie naftowym- ocena
skutecznosci.Funkcjonowanie podmiotowych stron biuletynu informacji publicznej w gminach wojewodztwa
opolskiego..Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych i jej wplyw na sfere zatrudnienia na przykladzie gdf
suez energia polska s.a..Wplyw dzialalnosci miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w wieluniu na
poprawe warunkow zycia beneficjentow..Element japonski w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
zakladow toyoty..Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie pko bp.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie europejskiego funduszu spolecznego w polsce na przykladzie programu operacyjnego kapital
ludzki.Status prawny przedsiebiorstwa energetycznego.Umiejetnosci prawnicze nabywane przez studentow
prawa poprzez udzial w spolecznym poradnictwie prawnym.Pisanie prac magisterskich lodz.Ewolucja
kapitalu zakladowego jako instytucji ochrony wierzycieli w spolkach kapitalowych..praca licencjacka budzet
gminy .Zakaz reformationis in peius w postepowaniach sadowych i administracyjnym..praca licencjacka
budzet gminy .Jarczewski- wojciech. - pozyskiwanie inwestorow do gmin .Analiza funkcjonowania
rachunkow bankowych w walucie polskij i wymienialnej na przykladzie pko bp s.a. w
myszkowie.Ekonomiczne aspekty emigracji ludnosci z polski .Marketing wewnetrzny w rynkowym sukcesie
firmy.Balanced scorecard jako metoda pomiaru i komunikowania strategii w
przedsiebiorstwie.Kryminalistyczne aspekty ogledzin zwlok ludzkich na miejscu zdarzenia.Kradziez
rozbojnicza art 281.Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie handlowy leasing sp. Z
o.o..Zarzadzanie ryzykiem bankowym..praca licencjacka budzet gminy .Galbraith- john kenneth - ekonomia w
perspektywie : krytyka historyczna .Srodki zwalczania przestepczosci zorganizowanej.Charakterystyka
porownawcza marketingu spolecznego i spolecznie zorganizowanego.praca licencjacka budzet gminy .Marka
wizerunkiem firmy na przykladzie firmy storck.Koncepcje teorii gier w ekonomii i zarzadzaniu.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kampanii reklamowej na ksztaltowanie
wizerunku wojewodztwa swietokrzyskiego.Turystyka biznesowa w polsce - ocena jakosci uslug w hotelach
biznesowych.Lodzki tunel srednicowy w projekcie budowy kolei duzych predkosci w polsce.Podatek
dochodowy odroczony a rezerwy i rozliczenia miedzyokresowe bierne.Gwarancja bankowa w teorii i praktyce
dzialalnosci spedycyjnej.Osobowosc i rola menedzera a sukces tworzonych i zarzadzanych przez niego
firm.Nowoczesny indoor w handlu detalicznym - analiza i ocena na przykladzie konkretnych sklepow.Eurodoswiadczenia z funkcjonowania unii europejskiej znaczenie unii walutowej dla polski..Strategia obslugi
klienta na przykladzie restauracji mcdonalds.Organizacja krajowego systemu ratowniczo - gasniczego w
powiecie myszkowskim.praca licencjacka budzet gminy .Marketing spoleczny w profilaktyce
hiv/aids.Programy praca-zycie w swietle badan empirycznych.Kaczmarczyk- michal - nieposluszenstwo
obywatelskie a pojecie prawa .Wadliwosc oswiadczenia woli o zawarciu malzenstwa w prawie polskim a
wadliwosc zgody malzenskiej w prawie kanonicznym.Postepowanie w sprawach dotyczacych wladzy
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rodzicielskiej.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie fagormastercook s.a. w latach
2003-2007.Wolnosc prasy w orzecznictwie europejskiego trybunalu praw czlowieka.Nieruchomosc
mieszkaniowa jako przedmiot inwestowania.Organizacja transportu miejskiego w zgierzu.Witkowskistanislaw aleksander (1947- ). Red. - kompetencje a sukces zarzadzania organizacja .praca licencjacka budzet
gminy .Rynek pozagieldowych instrumentow pochodnych w polsce.Prawnopodatkowe aspekty przeksztalcen
spolek handlowych.Przestepstwo naduzycia zaufania (art. 296 k.k.).Zintegrowana komunikacja
marketingowa w oparciu o opracowanie mix-u promocyjnego.Instrumenty i uwarunkowania zastosowania
koncepcji csr na przykladzie przedsiebiorstwa danone sp. Z o.o..Praca magisterska pedagogika
przedszkolna.Koncesje na wydobywanie kopalin ze zloz..Przeksztalcanie uzytkowania wieczystego w prawo
wlasnosci.Analiza zabezpieczen wierzytelnosci kredytowych w polskim systemie bankowym na przykladzie
banku spoldzielczego w konopiskach.Emisja obligacji przez miasto rybnik..Przekroczenie granic obrony
koniecznej na tle polskiego prawa karnego.praca licencjacka budzet gminy .Strategie marketingowe
przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym.Partnerstwo publiczno-prywatne w polskim systemie
prawnym.Rozwoj rolnictwa regionu czestochowskiego po wejsciu do unii europejskiej..Wykorzystanie
systemow monitorowania ruchu pojazdow w firmach regionu lodzkiego.Lewandowski- krzysztof (prawo).
Red. - zbiorowe zarzadzanie prawami autorskimi i pokrewnymi po zmianach ustawowych .Chmiel- jozef wartosc- cena- zysk a racjonalnosc dynamicznej gospodarki .Procedury audytu wewnetrznego na
przykladzie urzedu miejskiego w leczycy.Ocena skutecznosci zarzadzania personelem w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy stegu sp. Z o.o..Style kierowania i ich oddzialywanie na motywacje pracownikow w
instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy w kamienicy polskiej i urzedu gminy w
poczesnej.Ofiary nieostroznego obchodzenia sie z bronia palna.Folklor jako narzedzie promocji gminy
bukowina tatrzanska.Marketing uslug edukacyjnych na podstawie wydzialu ekonomicznego uniwersytetu
opolskiego.Ocena instrumentow zwalczania bezrobocia w powiecie czestochowskim..Stadniczenkostanislaw leszek. Red. - propedeutyka praw czlowieka : wspolczesnosc a przyszlosc praw czlowieka
.Zarzadzanie zachowaniem klientow w sklepach wielkopowierzchniowych.Wykorzystanie emocji w
przekazach reklamowych.praca licencjacka budzet gminy .Zabezpieczenie egonomiczne- a poziom ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach przy produkcji konstrukcji stalowych.Prawo do wynagrodzenia
autorow i artystow wykonawcow w swietle niemieckiej i polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.praca licencjacka budzet gminy .Metody szacowania dochodu przerzuconego.Dzialalnosc
gospodarcza gminy.Turystyka jako dziedzina gospodarki w lodzi.Filipiak- beata (1967- ). Red. - system
finansowy a rozwoj gospodarczy : szanse i zagrozenia .Merchandising jako koncepcja wzrostu efektywnosci
sprzedazy.Kredyt hipoteczny w finansowaniu nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie banku
pko s.a..Sponsoring w sporcie na przykladzie umowy sponsorskiej pzu w klubie azs olsztyn.Zagrozenia w
budownictwie na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno budowlanego graphbud sp. Z o.o..Specyfika
dzialalnosci podmiotow leczniczych bedacych przedsiebiorstwami w obszarze marketingu.Postepowanie w
sprawie o stwierdzenie zasiedzenia.Wybrane ekonomiczne aspekty funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Uprawnienia panstwowej inspekcji
pracy..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie gospodarka magazynowa na przykladzie firmy flextronics
logistics polska sp. Z o.o..Ochrona gatunkowa w prawie ue i prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy
.Wartosc przedsiebiorstwa oraz metody jej wyznaczania na przykladzie spolki akcyjnej jutrzenka..Ustroj
konstytucyjny konfederacji szwajcarskiej.Pomoc w pisaniu prac licencjackich.Zarzadzanie logistyczne w sferze
transportu zewnetrznego na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w myszkowie.Okolicznosci
wylaczajace rekojmie wiary publicznej ksiag wieczystych.Zjawisko podwojnego opodatkowania na gruncie
prawa miedzynarodowego.Paszkowska-rogacz- anna. Red. - moje dziecko wybiera kariere zawodowa
.Promocja gminy o walorach turystycznych na przykladzie gminy inowlodz.Ekonomiczno - spoleczne
konsekwencje bezrobocia na przykladzie rynku pracy powiatu nyskiego..Zatrudnienie i ochrona
mlodocianych..Tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych.Kolejnosc zaspokajania naleznosci w
podziale sumy uzyskanej z egzekucji.System zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy agros nova sp. Z o.
O..Outsourcing jako narzedzie wspomagajace realizacje uslug logistyki szpitalnej.Obraz przestepczosci
narkotykowej nieletnich na przykladzie miast krakow i czestochowa.Ocena kondycji finansowej
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przedsiebiorstwa na podstawie firmy mieszko s.a. w latach 2001-2005.Tworzenie europejskiej spolki akcyjnej
( societas europaea ) w drodze fuzji transgranicznej.Ocena zagrozen bezpieczenstwa narodowego rp w
aspekcie konfliktow lokalnych na bliskim wschodzie i w afryce polnocnej.Powodztwo wzajemne jako srodek
obrony pozwanego w procesie cywilnym.Naprawienie szkody majatkowej w swietle art. 444 oraz art. 446
kodeksu cywilnego.Rola strategii rozwoju w zarzadzaniu miastem. Na przykladzie stalowej woli.Analiza
finansowa dzialalnosci firmy.Bilans dynamiczny jako podstawa wspolczesnego rachunku przeplywow
pienieznych.Alternatywne zrodla energii stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac magisterskich
rachunkowosc.Wykorzystanie pomp cieplnych do ogrzewania lub klimatyzacji budynkow jednorodzinnych
praca inzynierska budownictwo.Pomoc ue dla polskiego rolnictwa i obszarow wiejskich w ramach programu
sapard na przykladzie wojewodztwa mazowieckiego.Pisanie prac magisterskich krakow.Klamut- miroslawa
(1944- ). Red. - spojnosc w rozwoju regionalnym w polsce obecnie i w przyszlosci .praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena zrodel finansowania inwestycji w gminie rzasnia w latach 2006
-2010.Gotowa praca licencjacka.Stocki- ryszard - diagnoza organizacji od a do z : praktyczny podrecznik
diagnozy dla konsultantow- trenerow i.Przestepstwo dzialania na szkode spolki prawa handlowego.
Problematyka odpowiedzialnosci karnej.Postepowanie w sprawach malzenskich.Analiza kosztow kredytu
hipotecznego na przykladzie oferty ing bank slaski.Neapolitanska kamorra. Wloskie i europejskie sposoby jej
zwalczania..Chuliganstwo stadionowe jako zjawisko kryminologiczne i kryminalistyczne.Wykorzystanie
narzedzi pr w zarzadzaniu marka.Liberalizacja sektora telekomunikacyjnego we wspolnocie
europejskiej.Opodatkowanie kosciolow- zwiazkow wyznaniowych i osob duchownych w polsce.Tradycyjne i
nowoczesne metody analizy finansowej - wykorzystanie w zarzadzaniu.Gotowe prace.praca licencjacka
budzet gminy .Charakterystyka polskiego rynku piwa (na przykladzie grupy zywiec s.a.).Struktura zrodel
finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie timpex s.a..praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska
outsourcing.Strategia dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjno handlowym na rynku wyrobow
ceramicznych.Sponsoring sportowy na przykladzie firmy nutrition.Motywacja jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi na podstawie organizacji x.Zarzadzanie produkcja i jakoscia odziezy ochronnej.Zasada
rownosci uczestnikow postepowania cywilnego.Zarzadzanie organizacja typu non profit na przykladzie domu
pomocy spolecznej.Porownanie wykorzystania internetu jako medium sprzedazy przez wybrane firmy
ksiegarskie w polsce i za granica.Tematy prac magisterskich zarzadzanie.Polityka wynagrodzen jako element
systemu zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie starostwa powiatowego w krakowie).Wartosc
informacyjna sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa dla odbiorcy zewnetrznego na przykladzie spolki
netia.Rola operatora logistycznego w outsourcingu uslug logistycznych na przykladzie firmy spedimex.Wplyw
otoczenia na ksztaltowanie relacji przedsiebiorstwa z klientem.Rachunek kosztow dzialan w sluzbie zdrowia
na przykladzie wojewodzkiego szpitala psychiatrycznego w warcie.Formy promocji grafiki wspolczesnej w
instytucjach kultury ( na przykladzie dzialalnosci stowarzyszenia ars graphica w krakowie).Ewidencja
ksiegowa leasingu operacyjnego.Pawlak- karolina. - miedzynarodowy handel rolny : teorie- konkurencyjnoscscenariusze rozwoju .Ekonomiczne aspekty przeksztalcenia lokatorskiego prawa do lokalu spoldzielczego na
wlasnosc.Pomoc panstwa dla przedsiebiorstw swiadczacych uslugi w ogolnym interesie gospodarczym w
prawie wspolnotowym i polskim.Zarzadzanie dzialalnoscia bankow spoldzielczych na przykladzie banku
spoldzielczego w radomsku w latach 2002- 2006.Renty strukturalne.Cultural diversity in jerusalem as a
tourist product.praca licencjacka budzet gminy .Zasady legalizmu i oportunizmu w procesie
karnym.Gospodarka elektroniczna i nowe technologie informatyczne..Funkcjonowanie trzeciego filaru
ubezpieczen spolecznych w polsce..Analiza budzetu gminy myszyniec w latach 2005-2010.Ankieta do pracy
licencjackiej.Proby odgraniczenia swobody dzialalnosci gospodarczej od swobodnego przeplywu kapitalu w
zakresie czynnosci na spolkach kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .Polski model sadownictwa
administracyjnego..Ryzyko w kredytowaniu ludnosci.System motywowania pracownikow na przykladzie
valeo service polska.Symbole konsumpcyjnej kultury masowej w reklamie telewizyjnej..Gadzety reklamowe
oraz ich znaczenie w dzialalnosci marketingowej.Bankowosc hipoteczna w polsce.Poreczenie majatkowe jako
srodek zapobiegawczy w polskim postepowaniu karnym.Rola policji w zabezpieczaniu imprez
masowych.Lean manufacturing jako filozofia zarzadzania na przykladzie przedsiebiorstwa z kapitalem
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zagranicznym.Przykladowe prace dyplomowe.Obowiazek alimentacyjny w prawie prywatnym
miedzynarodowym..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki pge sa.Wplyw reklamy piwa na
decyzje nabywcze konsumentow.Dlaczego karac? Cel kary w swietle zasad konstytucyjnych a obowiazujaca
kodyfikacja karna i projekty reformy prawa karnego.Wplyw wyniku finansowego na sytuacje majatkowofinansowa w zakladach cukierniczych michas a. Szymczyk- k. Chojnacka-szymczyk spolka jawna.Instrumenty
kontraktowe i finansowe w procesie pozyskiwania kapitalu w drodze sekurytyzacji i mezzanine.Czubakwawrzyniec. - wspolna polityka rolna a rozwoj rolnictwa w polsce .Analiza finansowa amcor rentsch polska
sp.zo.o. Za lata 2003-2007.Polska polityka transportu drogowego w aspekcie europejskich procesow
integracyjnych.Marketing terytorialny miasta lodzi w latach 2000-2005.Gospodarka finansowa na przykladzie
firmy handlowej xx za lata 2004-2006.Bezpieczenstwo depozytow bankowych..praca licencjacka budzet
gminy .Czynniki wplywajace na atrakcyjnosc kredytow konsumcyjnych - na przykladzie banku pko bp
s.a..Kurator sadowy w prawie karnym.Logistyka dystrybucji i zaopatrzenia na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie procesami logistycznymi w ujeciu miedzynarodowym.Analiza kosztow systemu
transportowego na przykladzie firmy transport-metalurgia sp. Z o.o..Rekrutacja i selekcja zasobow ludzkich
w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Wplyw rzymskiego dziedzictwa kulturowego na ustroj i mysl polityczna w
imperium karolingow.Zanaczenie reklamy w komunikacji z konsumentem..Organizacyjno-prawne aspekty
statusu pracownika w swietle regulacji ustawowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Pisanie prac kontrolnych.praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc finansowa instytucji kultury
na przykladzie teatru powszechnego w lodzi w latach 2007-2009.Elektroniczna forma czynnosci
prawnych..Zasada aktualnosci a mechanizm stosowania norm prawa administracyjnego.Motywowanie jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Analiza kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie fmg pioma s.a. w latcha 2002-2004.Kozuch- antoni. Red. - zarzadzanie
finansami lokalnymi a rozwoj obszarow wiejskich .Pozaplacowe srodki motywacji zolnierzy w 1 pulku
specjalnym podczas wyjazdu w rejon konfilitow zbrojnych.Podstawy bezpieczenstwa rp.Proces rekrutacji i
selekcji w organizacji.Narzedzia motywowania pracownikow call center.Pisanie prac angielski.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza „zlotej akcji” jako instytucji zabezpieczajacej interesy skarbu panstwa w
spolkach prawa handlowego..Koszty rodzajowe jako przedmiot badan analitycznych na przykladzie
przedsiebiorstwa transportowego h.z. transport poland sp. Z o.o..Znaczenie rekrutacji w zarzadzaniu
organizacja na przykladzie miedzynarodowej organizacji studentow uczelni technicznych best.Marketing w
dzialalnosci banku na przykladzie pko bp s.a..Pisanie prac licencjackich kielce.praca licencjacka budzet gminy
.Metody- techniki i narzedzia zapewnienia jakosci w projektach informatycznych.Weksel in blanco.Kosonogajacek. - dozor policji jako srodek zapobiegawczy w polskim procesie karnym.Analiza dzialalnosci kredytowej
na przykladzie banku zachodniego wbk w latach 2006-2010.Analiza wykorzystania funduszy i programow
pomocowych unii europejskiej na przykladzie miasta lodzi.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie
krakowskiego banku spoldzielczego..Znaczenie podatkow jako zrodlo finansowania budzetu panstwa w
polsce w latach 2004-2009.Rozpoczynanie dzialalnosci gospodarczej w gastronomii w wojewodztwie
mazowieckim.Korupcja jako problem gospodarczy i etyczny .Planowanie finansowe w
przedsiebiorstwie.Analiza wplywu portali narciarskich na rozwoj turystyki zimowej..praca licencjacka budzet
gminy .Wisniewski- jakub (1977- ). Red. - 4 lata czlonkostwa polski w ue : bilans kosztow i korzysci spolecznogospodarczych .praca licencjacka budzet gminy .Nieuwenhuijzen- marcel c. A. Van den. Red. - financial law
in the netherlands .Afis jako metoda identyfikacji daktyloskopijnej w wojewodztwie opolskim w latach 20092010.Status prawny sedziego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zmian
w podatku dochodowym od osob fizycznych na dochody budzetowe w polsce w latach 1996-2003.Migracja
polskich pracownikow do panstw unii europejskiej.Instytucjonalne formy wspierania internacjonalizacji
polskich przedsiebiorstw na przykladzie polskiej izby handlowo-przemyslowej oraz polskich sluzb
dyplomatycznych we francji.Rola motywacji w zarzadzaniu pracownikami branzy motoryzacyjnej na
podstawie firmy dorpol.Motywacja pracownikow w pec - spolka z o.o. Jako element zarzadzania.Analiza
rozwoju turystyki typu wellnes i spa na podhalu na przykladzie hotelu bukovina w bukowinie
tatrzanskiej.Modele zarzadzania w teatrze ludowym..Sprawozdanie finansowe jako zrodlo oceny kondycji
ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie szpitala powiatowego w zawierciu w latach 2006-2008.Wplyw
..

..
turystyki narciarskiej na srodowisko przyrodnicze na przykladzie szczyrku..Motywacja pracownikow
oswiaty..Szkolenia pracownicze w procesie uczenia sie doroslych.Przedstawicielstwo ustawowe..Marketing
uslug turystycznych na przykladzie biura turystycznego orbis.Zarzadzanie produkcja i jakoscia w procesie
wytwarzania ozdob choinkowych..Widowisko sportowe w telewizji w prawie unijnym.Czlonkowie otwartych
funduszy emerytalnych w polsce w latach 2001-2005.Zarzadzanie konfliktami w polskich
przedsiebiorstwach.Pomiar kapitalu intelektualnego w przedsiebiorstwie sonoco-poland packaging services
sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Informacja z rachunkowosci w pozyskiwaniu i wykorzystaniu
funduszy unijnych w gminie wiejskiej.Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa pomorskiego w okresie
od 2000 do 2005 roku..Kalkulacja kosztow wlasnych jako podstawa ksztaltowania cen w przedsiebiorstwie
przemyslowym.System motywacji i oceny pracownikow na podstawie firmy delic-pol s.a..Postrzeganie
systemow zarzadzania przez pracownikow na przykladzie zakladu grupy icopal w zdunskiej woli.Prace
magisterskie pisanie.Specyfika sladu pamieciowego w ekspertyzie poligraficznej.Stosunek pracy a
uelastycznienie w zatrudnieniu.Instrumenty wspolpracy transgranicznej miast cieszyna i czeskiego
cieszyna.Uslugi detektywistyczne jako przyklad prywatyzacji bezpieczenstwa publicznego.Salachna- joanna. odpowiedzialnosc za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budzetu jednostki sam.praca
licencjacka budzet gminy .Utrata wartosci rzeczowych aktywow trwalych w swietle krajowych i
miedzynarodowych regulacji rachunkowosci.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Pojecie i rodzaje klauzul generalnych w prawie cywilnym.Fundusze strukturalne unii europejskiej w
finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.Zaskarzalnosc uchwal zgromadzen wspolnikow spolki z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Analiza ekonomiczna w zarzadzaniu nieruchomoscia
komercyjna.Zarzadzanie projektami unijnymi na przykladzie gmin gidle- zytno oraz klomnice w latach 20042008.Polityka socjalna wobec studentow w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Zakres wykorzystania ulg
podatkowych w podatku dochodowym od osob fizycznych (na przykladzie urzedu skarbowego w
zambrowie).Status prawny funkcjonariusza publicznego i osoby pelniacej funkcje publiczna w prawie
karnym..Funkcjonowanie samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rzekun.Egzekucja administracyjna
podatkow i oplat lokalnych i jej wplyw na dochody budzetu gminy kolno w latach 2008-2013.Zintegrowany
system zarzadzania jako podstawa dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie stora enso poland
s.a..Naprawienie szkody w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.Niedozwolone klauzule
umowne w umowach deweloperskich.Wypalenie zawodowe a poziom satysfakcji z pracy wsrod
konsultantow telekomunikacji polskiej s.a..Funkcjonowanie malego przedsiebiorstwa uslugowego na
przykladzie interkom system.Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w kontekscie anomalii zachowania cen
akcji na przykladzie informacji o splitach na gpw w warszawie.Franchising jako forma prowadzenia
dzialalnosci uslugowej na przykladzie mc donald s.Rozwoj bankowosci internetowej w polsce.Zarzadzanie
relacjami z klientami przedsiebiorstwa.Wybrane problemy zarzadzania zasobami ludzkimi.Dostep do
informacji publicznej- a tajemnica przedsiebiorstwa .Analiza budzetu gminy slupia jedrzejowska w latach
2003-2005.Lokalne grupy dzialania na przykladzie lgd dorzecze wisly..Cash pooling jako forma efektywnego
zarzadzania majatkiem obrotowym w grupie kapitalowej.Przygotowania polski do przysapienia do obszaru
schengen..Pielgrzymki i turystyka religijno-pielgrzymkowa w arabii saudyjskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza wykorzystania srodkow unijnych w wybranych gminach powiatu lublinieckiego.praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja zewnetrzna a adaptacja pracownika do warunkow pracy i wymogow
pracodawcy.praca licencjacka budzet gminy .System prawa wyznaniowego w ii rzeczpospolitej
polskiej..Analiza planu rozwoju gminy klobuck.System wynagradzania kadry kierowniczej w
przedsiebiorstwie produkcyjnym (na przykladzie firmy arduk).Amoryzacja srodkow trwalych jako element
strategii ksztaltowania wyniku finansowego przedsiebiorstwa cezet w latach 2007-2009.praca licencjacka
budzet gminy .Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001:2000 na przykladzie
zespolu szkol zawodowych w ozorkowie.Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym
miedzynarodowym.Kompleksowe porownanie metod wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie wybranej
spolki.Polityka regionalna unii europejskiej na przykladzie zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju
regionalnego (zporr) realizowanego w malopolsce.System motywacji pracownikow na przykladzie firmy
ospel s.a. w wierbce.Gospodarka odpadami komunalnymi jako element zarzadzania ochrona srodowiska na
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przykladzie powiatu opoczynskiego.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wytwarzania wokow
dzieciecych.Sponsoring sportowy jako forma ksztaltowania wizerunku firmy herbalife..Atrakcyjnosc
turystyczna francji w opinii polakow.Gospodarka magazynowa na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego xyz.Ocena organizacji sluzb pracowniczych w agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa.Projekt termorenowacji budynku uzytecznosci publicznej praca inzynierska budownictwo.Ochrona
prawna oznaczen geograficznych.Wplyw osobowosci menedzera na sukces zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladzie prezesa firmy limar.Reklama wprowadzajaca w blad.Kredytowanie gospodarstw domowych na
przykladzie ing banku slaskiego s.a.Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w banku komercyjnym.Prawa i
wolnosci obywatelskie w ujeciu konstytucji marcowej z 17 marca 1921 r. I konstytucji rp z 2 kwietnia 1997
r..Wplyw motywacji na efektywnosc pracy na przykladzie spolki korona.Strategia dzialalnosci
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczen komunikacyjnych na podstawie hdi asekuracja towarzystwo
ubezpieczeniowe s.a..Analiza zakresu i struktury dzialalnosci banku spoldzielczego w suchedniowie w latach
2000-2004.Zarzadzanie aktywami i pasywami w przedsiebiorstwie..Implementacja dziesiatej dyrektywy do
przepisow polskiego prawa spolek.Oferta produktowa bankow komercyjnych dla malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp s.a..Koszty pracy w strukturze kosztow dzialalnosci malych i
srednich przedsiebiorstw..Procedura ustawodawcza w panstwach unii europejskiej.Sytuacja kobiet na rynku
pracy.praca licencjacka budzet gminy .Osiadania budynku posadowionego na gruntach ekspansywnych praca
inzynierska budownictwo.Dymek- lukasz. Red. - identyfikacja szans- barier i ograniczen wspolpracy
gospodarczej polskich i czeskich przedsi.Potrzeba zmian w procesie rekrutacji na przykladzie zakladu obslugi
administracji przy lodzkim urzedzie wojewodzkim w lodzi.Przedsiebiorczosc w zarzadzaniu nieruchomoscia
na przykladzie wspolnoty mieszkancow ul. Kubowicza 5 w blachowni.Prawo do autorstwa osob maloletnich i
ubezwlasnowolnionych oraz jego wykonywanie przez przedstawicieli ustawowych.Faktoring jako forma
finansowania przedsiebiorstw w polsce na wybranych przykladach.praca licencjacka budzet gminy
.Miedzynarodowa analiza porownawcza systemow podatkowych.Czuprynski- szymon cyprian. Red. wspolpraca miedzynarodowa a rozwoj regionalny .Wyplacalnosc i rentownosc jako kryterium oceny sytuacji
majatkowo - kapitalowej przedsiebiorstwa.Wykorzystanie nowoczesnych metod zarzadzania na przykladzie
archiwum panstwowego m. St. Warszawy.Gotowa praca magisterska.Posadowienie bezposrednio na gruncie.
Szerokosc pomostu 2-00 + 7-00 + 2-00 m. Praca inzynierska budownictwo.Wspolpraca urzedu pracy z
jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy krzeszowice.Identyfikacja zagrozen i ocena
ryzyka zawodowego i zakladowego na stanowiskach pracy na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa
produkcyjnego..Rozmiary i zrodla pokrycia deficytu budzetowego.Ocena finansowania dzialalnosci jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy mirzec w latach 2000 - 2004.Ocena wplywu procesu
restrukturyzacji na wzrost i rozwoj przedsiebiorstwa (np.spolki wuko s.a. w lodzi).Sakowicz- marcin modernizacja samorzadu terytorialnego w procesie integracji polski z unia europejska .System motywacyjny
w lasach panstwowych na przykladzie nadlesnictwa nowogrod.Kariera czy dom – dylematy wspolczesnych
kobiet.Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy.Mobbig jako jedna z dysfunkcji
zarzadzania zasobami ludzkimi.Rola marketingu mix w dzialalnosci przedsiebiorstwa bomix.Tendencje
rozwoju handlu internetowego..Pisanie prac maturalnych.Partnerstwo w przedsiewzieciach budowlanych
praca inzynierska budownictwo.Coaching jako narzedzie podwyzszania kompetencji (na przykladzie
telekomunikacji polskiej s.a.).Rola samorzadu terytorialnego oraz organizacji pozarzadowych w zarzadzaniu
rozwojem regionalnym. Na przykladzie powiatu suskiego..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Stanislawski- tadeusz - finansowanie instytucji wyznaniowych ze srodkow publicznych w
polsce .Ochrona prawnoautorska w schemacie ekonomicznej analizy prawa.Wykorzystanie srodkow unijnych
do celow inwestycyjnych przez gmine mykanow w latach 2006-2010.Systemy zarzadzania wiedza i
personelem.Marketing partnerski firmy farmaceutycznej x.Postepowanie dowodowe w kodeksie
postepowania administracyjnego..Przyklady prac licencjackich.Wypalenie zawodowe a poziom satysfakcji z
pracy i przywiazania do organizacji.Rola i znaczenie oceniania pracownikow w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi.Znaczenie komunikacji marketingowej w pozycjonowaniu marek piw - analiza i ocena na przykladzie
dzialan podejmowanych przez grupe zywiec i kompanie piwowarska.System motywacyjny w
przedsiebiorstwie (na przykladzie banku pko bp s.a.).Zarzadzanie plynnoscia finansowa w spolce z
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ograniczona odpowiedzialnoscia start gum w raciborzu w latach 2003-2007..Metody termomodernizacji
budynkow praca inzynierska budownictwo.Markowski- tadeusz. Red. - rola centrow logistycznych w rozwoju
gospodarczym i przestrzennym kraju .praca licencjacka budzet gminy .Organizacja partnerstwa i struktura
zarzadzania przy budowie stadionow pilkarskich na przykladzie ostrowca swietokrzyskiego- krakowa i
warszawy.Plany prac licencjackich.Analiza procesu zarzadzania i finansowych uwarunkowan inwestycji
przeprowadzonej przez wspolnote mieszkaniowa wreczyca.Kitesurfing jako przyszlosc rozwoju turystyki
kwalifikowanej nad zalewem czorsztynskim.Projekt technologii i organizacji budowy domku jednorodzinnego
z bloczkow z betonu komorkowego o powierzchni do 120 m2. Praca inzynierska budownictwo.Ocena
funkcjonowania ulg w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce na przykladzie drugiego urzedu
skarbowego w czestochowie w latach 2006 -2010.Reprezentacja w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia
w organizacji.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce z winy pracownika..praca
licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania systemu przeplywu towarow w branzy mleczarskiej..praca
licencjacka budzet gminy .Strategie produktowe polskich firm mleczarskich (na przykladzie lodzkiej
spoldzielni mleczarskiej jogo).Makroekonomiczna analiza rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw
w polsce w latach 2000-2010.Wybrane aspekty polityki bezpieczenstwa na przykladzie wydzialu zarzadzania
uniwersytetu lodzkiego.Analiza finansowa firmy jutrzenka s.a..Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy
dobryszyce.Ankieta wzor praca magisterska.Zakaz konkurencji w prawie pracy a pracowniczy obowiazek
ochrony poufnosci.Zasada neutralnos vat.Projekt strategii promocji firmy uslugowej..Ocena wykorzystania
funduszy strukturalnych unii europejskiej dla mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w okresie 20042006.Regulacja prawa holdingowego w kodeksie spolek handlowych..Strategia dzialania i rozwoju na
przykladzie rozlewni wod mineralnych jurajska w myszkowie.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie
przedsiebiorstwa przetworstwa miesa wir spolka jawna..Zarzadzanie kosztami produkcji na przykladzie
okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku.Praca licencjacka pomoc.Raburski- tomasz - autonomizacja
prawa wobec panstwa w sferze miedzynarodowej .Metody rekrutacji i motywacji personelu w branzy
turystycznej na przykladzie hotelu sheraton krakow..Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Proba
budowy efektywnego portfela akcji notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w warszawie.Pozycja
przedmoitu religia w organizacji zycia szkoly ze szczegolnym uwzglednieniem relacji dyrektor katecheta.Rachunkowosc budzetowa w teorii i praktyce na przykladzie gminy pabianice.Infrastruktura
techniczna w zarzadzaniu produkcja w przedsiebiorstwie jurajska s.p..Marketing w malym sklepie
detalicznym.Outsourcing i jego wplyw na przebieg procesow logistycznych w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy x i y.Pisanie prac.Ocena poziomu jakosci i jej doskonalenie w procesie przerobki plastycznej
na przykladzie mittal steel poland s.a. oddzial w dabrowie gorniczej.Diagnozu stresu organizacyjnego w
towarzystwie ubezpieczeniowym hdi samopomoc s.a..Mobbing jako jedna z form dyskryminacji
pracownika.Analiza i ocena markowego produktu turystycznego na przykladzie atrakcji turystycznych gminy
olsztyn..praca licencjacka budzet gminy .Zasadnicze etapy rozwoju aktow konstytucyjnych w ii
rzeczypospolitej oraz w polsce powojennej .Rynek uslug faktoringowych w polsce i na swiecie.Warunkowe
przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolnosci.Sztuka uzytkowa- mozliwosci jej popularyzacji w
oparciu o wybrane przyklady polskie i brytyjskie..Ocena efektywnosci inwestycji w fundusze inwestycyjne w
kontekscie analizy portfelowej.Egzekucja administracyjna naleznosci pienieznych z
nieruchomosci.Prokuratoria generalna ii rzeczypospolitej polskiej..Proces komercjalizacji wizerunku jako
dobra osobistego na przykladzie osob powszechnie znanych.Rola kredytow preferencyjnych dla rolnictwa w
dzialalnosci banku spoldzielczego w andrespolu.praca licencjacka budzet gminy .Sterowanie kosztami
produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa branzy cukierniczej.praca licencjacka budzet gminy .Podatek
dochodowy od osob prawnych na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej lokator we wloszczowie.Wybrane
metody derekrutacji pracownikow na przykladzie firmy siegienia-aubi.Konkurencyjnosc krakowa na polskim
rynku turystyki biznesowej..Ryzyko kredytodawcy na obszarze finansowania rynku nieruchomosci
mieszkaniowych.Forum pisanie prac.Proces obslugi klienta w spolce pkp intercity.Ablewicz- joanna. podstawy prawa pracy i prawa cywilnego : podrecznik do nauki zawodu technik administracji :
kwa.Przygotowania polski do przysapienia do obszaru schengen..Zarzadzanie relacjami z klientem (crm) w
dzialalnosci telekomunikacji polskiej s.a..Pomoc w pisaniu pracy magisterskiej.Gmina jako podstawowa
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jednostka samorzadu terytorialnego. Analiza na przykladzie gminy olszewo-borki.Ochrona dobr osobistych w
prawodawstwie polskim.Kredyty jako forma finansowania potrzeb konsumpcyjnych spoleczenstwa na
przykladzie pko bp- millenium- bz wbk.Warunkowe przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie sadu
okregowego w krosnie.Przestepstwo dzialania na szkode spolek kapitalowych (art. 585 kodeksu spolek
handlowych).Gotowe prace dyplomowe.Centra logistyczne w belgii.Praca magisterska
administracja.Innowacje w logistyce..praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania malej i sredniej
przedsiebiorczosci w polsce z uwzglednieniem uwarunkowan europejskich.Wypalenie zawodowe- a
zaangazowanie w pracy wsrod nauczycieli.Finansowanie innowacyjnych msp.praca licencjacka budzet gminy
.Zasada podzialu wladz i jej realizacja w konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
roku.Bezposrednie inwestycje zagraniczne na przykladzie sieci franchisingowej mcdonald`s.Bezposrednie
inwestycje zagraniczne w gospodarkach polski i litwy.Analiza procedur kredytowych dla podmiotow
gospodarczych na przykladzie banku spoldzielczego w lasku.Podatek od towarow i uslug w sektorze
publicznym.Projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego z praca inzynierska
budownictwo.Rola szkolen w procesie rozwoju zasobow ludzkich na przykladzie firmy handlowej.Weryfikacja
autentycznosci dokumentow tozsamosci.Straze gminne w polsce – problematyka funkcjonowania .Analiza
dzialalnosci inwestycyjnej gminy janow w latach 2002 - 2006.Cywilnoprawna ochrona autorskich praw
majatkowych .Formy przedstawieniowe znaku towarowego.Temat pracy licencjackiej pedagogika.Typologia
klientow galerii sztuki oraz sposoby ich pozyskiwania na przykladzie galerii jatki w nowym targu..praca
licencjacka budzet gminy .Polacy w jednoczacej sie europie. Obraz nowej fali polskiej emigracji po wejsciu
polski do unii europejskiej w 2004 roku..Analiza kondycji finansowej gminy na przykladzie gminy bukowno w
latach 2006-2009.Wplyw kontroli na motywacje na przykladzie firmy x.Podatki jako instrument zarzadzania
dochodami jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy bialystok w latach 20082012).Modela skargi konstytucyjnej w polsce na tle rozwiazan prawnych w innych panstwach
europejskich.Lipinska]- malgorzata. [oprac. - senat a samorzady terytorialne : materialy z konferencji
zorganizowanej przez wicemarszalka s.Preferencje wyboru szkoly..Upadlosc osob fizycznych nieprowadzacych
dzialalnosci gospodarczej w teorii i praktyce.zrodla finansowania przedsiewziecia inwestycyjnego na
podstawie zakladu produkcyjnego wiecek.Ocena kondycji finansowej spolki gieldowej.Wykorzystanie
systemu bazodanowego na przykladzie wypozyczalni wideo.Reglamentacja dzialalnosci gospodarczej w
polsce.Funkcja personalna w realizacji logistyki magazynowej przedsiebiorstwa nycomed pharma sp. Z o.o.
W lyszkowicach.Kontrakt wojewodzki.Zmiany w systemie podatkowym po wejsciu polski do unii europejskiej
na przykladzie podatku od towrow i uslug.Rozwoj ubezpieczen emerytalnychw polsce w latach 2001-2003 na
przykladzie oferty pzu s.a..praca licencjacka budzet gminy .Lokalizacyjne aspekty rozwoju centrow
logistycznych w regionie lodzkim.Tworzenie i rozwoj klastrow w regionie (na przykladzie wybranego klastra w
powiecie skierniewickim).Praca licencjacka pedagogika przedszkolna.Zabezpieczenie mienia i srodkow
dowodowych w prawie ue.Szkolenie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena wizerunku biura podrozy itaka w internecie.Analiza informacji w bezpieczenstwie.Strategia
produktu na rynku uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego pa- co-bank w pabianicach.praca
licencjacka budzet gminy .Wdrazanie i rozwoj innowacji technologicznych na przykladzie sita
czestochowa..zrodla i sposoby finansowania gorskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego..Dzialalnosc
gospodarcza samorzadu terytorialnego.Makro i mikroekonomiczne aspekty kosztow pracy..Delugawlodzimierz. Red. - marketing terytorialny - konkurencyjnosc regionow- przedsiebiorstw a ochrona
srodowiska : p.Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania wolnych srodkow finansowych na rynku
kapitalowym.Kozlowski- stefan (1928- ). Red. - rozwoj zrownowazony na szczeblu krajowym- regionalnym i
lokalnym : doswiadczenia polskie i m.Sytuacja spoleczno-demograficzna wojewodztwa opolskiego ze
szczegolnym uwzglednieniem zagranicznych procesow migracyjnych w latach 1089-2010.Dzialania
podejmowane przez urzedy pracy na rzecz przeciwdzialania bezrobociu a oczekiwania osob bezrobotnych.
Na przykladzie powiatu nowosadeckiego..Tematy prac magisterskich z administracji.Prawne instytucje
elektronicznej administracji w jurysdykcyjnym postepowaniu administracyjnym.Zakres i dostep do polskiej
regulacji upadlosci konsumenckiej - a doswiadczenia zagraniczne- ocena i postulaty zmiany..Wybrane
problemy funkcjonowania organizacji opartych na wolontariacie (na przykladzie salezjanskiego wolontariatu
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misyjnego mlodzi swiatu w krakowie).Aplikacja zarzadzajaca siatkami zajec jako element dydaktycznego
systemu zarzadzania uczelnia.Integracja uslug bankowych i ubezpieczeniowych w latach 1999-2006.Swiadek
koronny w procesie karnym.praca licencjacka budzet gminy .Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na
lokalnym rynku pracy (na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w radomsku).Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w administracji publicznej (na przykladzie urzedu statystycznego w bialymstoku).Pisanie
prac dyplomowych cennik.praca licencjacka budzet gminy .Proces inwestycyjno-budowlany morskiej
elektrowni wiatrowej.Miklaszewicz- slawomir. - alienacja rynkow finansowych a perspektywy gospodarki
swiatowej .Wykorzystywanie kursow i szkolen jako narzedzia zarzadzania rozwojem pracownikow na
przykladzie panstwowej strazy pozarnej.Analiza plynnosci finansowej malego przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy gama.Zarzadzanie centrami logistycznymi na wybranych przykladach.Dzialania
marketingowe przedsiebiorstwa w sektorze uslug finansowych (profesjonalnych).Podstawy
odpowiedzialnosci karnej za tzw. Niewlasciwe podzeganie i pomocnictwo do przestepstw
nieumyslnych.Znaczenie zasobow niematerialnych w zapewnieniu jakosci uslug w powiatowym centrum
pomocy rodzinie.Planowanie strategiczne w powiecie pajeczanskim..Wplyw procesu wytwarzania tektury
falistej na jej jakosc..Wykorzystanie europejskich funduszy spolecznych na przykladzie mikro
przedsiebiorstwa..Horyzontalne porozumienia przedsiebiorstw we wspolnotowym prawie konkurencji.Status
prawny zwiazkow zawodowych..Motywacyjne aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw statusu spolecznego i ekonomicznego rodzicow na edukacje dzieci.Zroznicowanie
przestrzenne cen nieruchomosci mieszkaniowych w polsce.Analiza standardow unii europejskiej na
przykladzie p.h.u. maks sp. Z o. O..E-marketing na przykladzie malej firmy rodzinnej.Plan finansowy jako
podstawa gospodarki finansowej powiatowego inspektoratu weterynarii w olesnie..Dystrybucja ksiazek w
polsce.Gielda papierow wartosciowych w warszawie jako instytucja rynku kapitalowego.Wplyw przystapienia
polski do unii europejskiej na ksztalt i zmiany bilansu handlowego..Analiza kultury organizacyjnej na
przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacji spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w nowym
saczu.Wiek emerytalny kobiet i mezczyzn w polsce i ue.Znaczenie kredytow konsumenckich w dzialalnosci
banku komercyjnego..Porownanie budowania i promocji marki terytorialnej na przykladzie krakowa i
wroclawia.Wybrane problemy prawne umow wydawniczych.Rola oplacalnosci przedsiewziec deweloperskich
na polskim rynku mieszkaniowym.Pelnomocnictwo procesowe.Efekty inwestycyjne w strefach
ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej..Problematyka cen transferowych w
polskich przedsiebiorstwach. Wymogi informacyjne i dokumentacyjne w swietle przepisow prawa
podatkowego i bilansowego.System podatku vat i podatku akcyzowego w gospodarce polskiej.Ochrona
prawa do prywatnosci pracownika.Efektywnosc projektow szkoleniowo – doradczych w zakresie zwiekszania
poczucia wlasnej wartosci oraz podnoszenia motywacji do rozwoju u bezrobotnych kobiet na terenie powiatu
wielickiego.Kierunki rozwoju technologii radio frequency identyfication (rfid) w odniesieniu do
bezosobowych systemow obslugi klienta.praca licencjacka budzet gminy .Wiszowaty- edward (1949- ). Red. panstwa- koscioly- policje w integrujacej sie europie .Tematy pracy licencjackiej.Pozyskiwanie pracownikow
na przykladzie organizacji regionu lodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Partycypacja spoleczna w
procesie planowania strategicznego w samorzadzie gminnym.Hedging- zabezpieczanie sie przed ryzykiem
walutowym za pomoca instrumentow pochodnych.Sytuacja ekonomiczna sektora msp w polsce - ujecie
regionalne.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa rodzinnego (na przykladzie firmy antpol).Stan i mozliwosci rozwoju oraz promocji turystyki
religijno-pielgrzymkowej na slasku opolskim..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw procesow
restrukturyzacyjnych w przedsiebiorstwie na jego pozycje rynkowa na przykladzie olimpia s.a..Skutecznosc
systemow wynagradzania na podstawie gorazdze cement s.a..Resocjalizacja nieletnich. Udzial kuratora
sadowego.Pacho- wojciech. Red. - wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierownosci w podziale dochodu
.Instytucja pytan prawnych do sadu najwyzszego jako instrument zapewnienia jednolitosci orzecznictwa w
sprawach karnych.Rozwoj zdalnych kanalow dostepu stosowanych w detalicznej bankowosci elektronicznej w
polsce.Europejskie prawo administracyjne.Skutki umowy przedwstepnej.praca licencjacka budzet gminy
.Opodatkowanie factoringu podatkiem od towarow i uslug w polskim porzadku prawnym na tle dyrektyw
ue.Wypadek w komunikacji drogowej..Fundusze strukturalne dla malych i srednich przedsiebiorstw w
..

..
ramach sektorowego programu operacyjnego wzrost konkurencyjnosci przedsiebiorstw lata 20042006..Umowa timershaingu.Uwarunkowania zwiazane z funkcjonowaniem centrum logistyczno
inwestycyjnego poznan.Ocena zaleznosci miedzy wskaznikami finansowymi a gieldowa wartoscia spolek
cersanit s.a. i pbg s.a..Wykorzystanie internetu w kampaniach reklamowych.Wplyw zarzadzania na
rentownosc przedsiebiorstwa spoldzielczego na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
pilicy.Kwalifikacje rolnicze nabywcy gospodarstwa rolnego.Zarzadzanie malym przedsiebiorstwem - a jakosc
obslugi klienta na przykladzie marketu budowlanego format..Nowe formy promocji kultury polskiej przez
adaptacje obiektow zabytkowych na obiekty komercyjne na przykladzie palacu wezykow w
paszkowce..Ocena zagrozenia kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na podstawie spolki x.Partnerstwo
transatlantyckie po zakonczeniu zimnej wojny. Specyfika relacji stany zjednoczone - unia
europejska.Kategoria prawdy jako przeslanka wylaczenia odpowiedzialnosci za znieslawienie.Pisanie prac
magisterskich prawo.Praca licencjacka politologia.Sprawozdawczosc laczna w rachunkowosci gminy na
przykladzie gminy lututow..Rola menedzera w efektywnym kierowaniu na przykladzie htcsklep.pl..Przychody i koszty oraz ustalenie wyniku finansowego w jednostce sektora finansow publicznych studim przypadku.Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej na
podstawie grupy energa.Roznice kulturowe w reklamie spolecznej z zakresu walki z przemoca.Zastosowanie
technologii informatycznych w nowoczesnym przedsiebiorstwie..Turystyka luksusowa. Analiza porownawcza
ofert na rynku polskim i niemieckim.Problemy elastycznosci zatrudnienia na przykladzie agencji pracy
tymczasowej trenkwalder & partner sp.z o.o..Wykorzystanie bilansu do oceny sytuacji majatkowej i
finansowej.Kowalski- andrzej. Red. - propozycje rozwiazan wpr 2013+ a konkurencyjnosc gospodarki
zywnosciowej i obszarow wiejs.Witkowski- stanislaw aleksander (1947- ). Red. - kompetencje a sukces
zarzadzania organizacja .Organizacja policji w polsce.Podzial srodkow zgromadzonych na rachunku w
otwartym funduszu emerytalnym po smierci czlonka.praca licencjacka budzet gminy .Kontrola koncentracji
przedsiebiorstw w prawie farmacutycznym.praca licencjacka budzet gminy .Istota i znaczenie analizy
wskaznikowej na przykladzie przedsiebiorstwa mera s.a. w latach 2007 - 2009..Prognozowanie powodzenia
zawodowego srudentow w przedsiebiorczosci - interkulturowe studium porownawcze.Dochody i wydatki
jednostki budzetowej na podstawie miejskiego osrodka pomocy spolecznej..Kara pracyna cele spolecznie
uzytecznie.praca licencjacka budzet gminy .Biuletyn informacji publicznej jako platforma powszechnego
dostepu do informacji publicznych..Techniki manipulacyjne stosowane w przekazach reklamowych.Analiza
procesow dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa mlynarex..Rentschler- carrie a. - second wounds :
victims’ rights and the media in the u.s. .Analiza sytuacji finansowej ing banku slaskiego s.a. w latach 20062010.Regres sprzedawcy finalnego na podstawie ustawy o szczegolnych warunkach sprzedazy
konsumenckiej. Implementacja dyrektywy nr 99/44 w sprawie okreslonych aspektow sprzedazy i gwarancji
na dobra konsumpcyjne w prawie polskim i niemieckim.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj sekurytyzacji
w polskiej bankowosci..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Obciazenia
podatkowe malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Podatek od towarow i uslug w budownictwie
mieszkaniowym na przykladzie firmy budowlano-montazowej..Bankowosc hipoteczna w polsce.
Charakterystyka tworzenia i dzialania banku hipotecznego oraz wplyw rynku nieruchomosci na jego
kondycje..Etyka w administracji samorzadowej na przykladzie: urzedu miasta nowy targ.Adwokat w procesie
cywilnym.Wplyw metod wyceny przedsiebiorstwa na jego wartosc na podstawie przedsiebiorstwa pollena
eva s.a..Innowacyjnosc organizatorow turystyki biznesowej w krakowie..praca licencjacka budzet gminy
.Prawne formy dzialania administracji publicznej..Katastrofy budowlane xxi wieku w aspekcie wystepowania
obciazen wyjatkowych. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Praca dyplomowa
wzor.Przestepczosc zorganizowana w polsce.Emigracja zarobkowa do krajow unii europejskiej. Podloze i
istota zjawiska na podstawie wielkiej brytanii..Pozycja prawna muzulmanskiego zwiazku religijnego w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Malzenska rozdzielnosc majatkowa z wyrownaniem
dorobkow.Ochrona danych osobowych.Rola motywacyjna stylow kierowania w procesie kierowania
zespolami pracowniczymi w sluzbie zdrowia.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na podstawie spolki
pamapol s.a..Analiza finansowania inwestycji gminy na przykladzie gminy boronow w latach 20082010.Mieszana reprezentacja laczna w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Szanse i bariery rozwoju
..

..
przedsiebiorstwa podmioty leczniczego na przykladzie medicus sp. Z o.o. w prudniku.Wplyw stresu na
dzialania sprawcow przestepstw.Ocena funkcjonowania zasobow materialnych i niematerialnyc w
odniesieniu do przemyslu oddziezowego..Bilans oraz rachunek zysow i strat jako zrodlo informacji o
przedsiebiorstwie na podstawie firmy produkcyjnej xxx.praca licencjacka budzet gminy .Rola informacji o
przeplywach pienieznych z punktu widzenia inwestora na podstawie raportow rocznych tvn s.a..Instrumenty
gromadzenia dochodow gminy na przykladzie gminy sulejow.Narodowy bank polski jako centralny bank
rzeczypospolitej polskiej.praca licencjacka budzet gminy .Niepelnosprawni w spoleczenstwie..Wykorzystanie
mediacji w postepowaniu przygotowawczym.Kredyt jako zrodlo finansowania nieruchomosci
mieszkaniowych na przykladzie wybranych bankow komercyjnych.Dostosowanie technik motywacjnych do
cech pracownika. Teoria i praktyka.Zbieg przepisow w kodeksie karnym.Analiza finansowa jednostek
samorzadowych na przykladzie gminy tarnow opolski.Rynek nieruchomosci hiszpanii i polski w latach 2007 2010.Zarzadzanie relacjami z klientem - nowe wyzwania w strategiach merketingowych
przedsiebiorstw.Rady pracownikow jako element partycypacji pracowniczej w polsce..Kryminologiczne
aspekty pozornego bankructwa.zrodla i kierunki finansowania dzialalnosci gminy rudniki w latach 20042008.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie dzialalnosci organizacji pozarzadowych.Toth- a. G. - the
oxford encyclopaedia of european community law..Ocena finansowania dzialalnosci jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie budzetu gminy mirzec w latach 2000 - 2004.Ochrona dobr osobistych
uczestnikow procesu karnego a dziennikarska sprawozdawczosc sadowa.praca licencjacka budzet gminy
.Instytucja warunkowego umorzenia postepowania karnego w prawie polskim.Wtorna wiktymizacja kobiet
jako ofiar przemocy.Waligorski- michal a. - koncesje- zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym
prawie gospodarczym .Strategie wprowadzania nowego produktu na rynek/na przykladzie pzu
zycie.Mediacja cywilna. Alternatywna i uniwersalna metoda rozwiazywania sporow
cywilnoprawnych.Analiza budzetu gminy burzenin w latach 2007-2010.Ksztaltowanie wizerunku firmy na
przykladzie swarovski boutique.Logistyczna i marketingowa obsluga klienta na przykladzie mbanku.praca
licencjacka budzet gminy .Zjawisko wypalenia zawodowego wsrod pedagogow placowek socjalizacyjnych (na
przykladzie zespolu placowek opiekunczo-wychowawczych nr 2 w krakowie).Kontrola skarbowa.Gwarancje
sprawiedliwego procesu w sadownictwie polubownym.Mechanizmy oszustw finansowych na wybranycvh
przykladach.praca licencjacka budzet gminy .Finanse w samorzadzie gminnym na przykladzie gminy
kleszczow.Zroznicowanie gospodarki finansowej gmin na przykladzie powiatu przysuskiego.Bankowy i
notarialny tytul egzekucyjny jako podstawa egzekucji.Czy separatyzm jest najlepsza forma ochrony wolnosci
mysli- sumienia i wyznania ?.praca licencjacka budzet gminy .Finanse lokalne na podstawie gminy
brojce.Ryzyko w dzialalnosci gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a..Ocena
efektywnosci funkcjonowania rachunku oszczednosciowo-rozliczeniowego na przykladzie banku pocztowego
s.a..Praca dyplomowa bhp.Rola i znaczenie sprawozdan finansowych w ocenie kondycji
finansowej.Wynagradzanie pracownikow jako element systemu motywacyjnego na przykladzie
banku.Koordynacja systemow zabezpieczenia spolecznego po przystapieniu polski do unii europejskiej na
przykladzie swiadczen rodzinnych..praca licencjacka budzet gminy .Karta kredytowa jako produkt finansowy
banku komercyjnego.Tymczasowe aresztowanie w polskim porzadku prawnym.Leasing jako alternatywna
forma finansowania przedsiebiorstwa.Wplyw systemu motywacyjnego na stopien zaangazowania
pracownika.Rola wynagrodzenia w motywacji materialnej na przykladzie firmy kuznia batory sp.
O.o..Narodziny dziecka jako zrodlo odpowiedzialnosci w polskim prawie cywilnym. Roszczenia z tytulu
wrongful conception.Praca licencjacka dziennikarstwo.Postepowanie o ubezwlasnowolnienie.praca
licencjacka budzet gminy .Jak napisac plan pracy licencjackiej.Metody walki z bezrobociem na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w brzegu w latach 2005-2008..Stres organizacyjny w grupie pracownikow
administracyjnych i grupie kadry kierowniczej w oddziale kwk. Halemba.Aspekty techniczno- ekologiczne
wystepujace przy produkcji wyrobow spozywczych..Skarga konstytucyjna w polskim i niemieckim prawie
konstytucyjnym - analiza porownawcza.Instrumenty promocji w zarzadzaniu turystyczna marka miasta
krakow.Modele zarzadzania na przykladzie teatru im. Juliusza slowackiego w krakowie. Pierwsze (1893-1915)
i ostatnie (1989-2008) dyrekcje..Rola rachunkowosci zarzadczej w kontroli realizacji projektow badawczych
finansowanych z funduszy europejskich na przykladzie ul.Analiza dzialalnosci kredytowej banku
..

..
komercyjnego w sektorze detalicznym na przykladzie ing banku slaskiego.Wykorzystywanie ciagu
fibonacciego do konstrukcji strategii inwestycyjnej w instrumenty finansowe.Michalak- aneta. - finansowanie
inwestycji rozwojowych w gornictwie wegla kamiennego a wartosc przedsiebiorstw.Materialne i poza
materialne formy motywowania pracownikow na przykladzie centrum rozliczen i informacji ceri sp. Z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Doswiadczenie i perspektywy rozwojowe biur podrozy w polsce..Analiza
rynku nieruchomosci mieszkaniowych w wojewodztwie slaskim w latach 2007-2010.Analiza aukcji allegro.pl
metodami eksploracji danych w celu weryfikacji wiarygodnosci kontrahenta.Postepowanie odrebne w
sprawie o rozwod.praca licencjacka budzet gminy .Mccrary- stuart a. - podstawy finansow przedsiebiorstw :
praktyczny przewodnik po najwazniejszych metodach i narz.praca licencjacka budzet gminy .Prace
licencjackie z zarzadzania.Znaczenie marki w ksztaltowaniu lojalnosci nabywcow.Pisanie prac magisterskich
po angielsku.Samodzielnosc publiczno-prawna gminy..Analiza systemu w e-commerce na przykladzie
allegro.pl.Analiza rozmiarow bezrobocia oraz metod przeciwdzilania bezrobociu w powiecie opolskim i
miescie opole w latach 2000-2010.Molestowanie seksualne w miejscu pracy.Fundusze strukturalne jako
nowoczesna forma wsparcia dla malych i srednich przedsiebiorstw.Forma prawna aktu glosowania i uchwaly
zgromadzenia spolki kapitalowej.Rola prokuratora w kontroli czynnosci operacyjnorozpoznawczych.Przeszkody malzenskie w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym.Reklama
internetowa jako instrument komunikacji marketingowej..Projekt konstrukcji sklepu osiedlowego praca
inzynierska budownictwo.Analiza reputacji przedsiebiorstwa na przykladzie hurtap s.a..Napisanie pracy
magisterskiej.Lodzka specjalna strefa ekonomiczna i jej znaczenie dla regionu lodzkiego.Wplyw programow
lojalnosciowych na decyzje rynkowe konsumenta.Przejecie jako forma windykacji na przykladzie
przedsiebiorstwa go leasing sp. Z o.o..Wybrane elementy kreowania wizerunku przez muzeum historyczne
miasta krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenia jako kategoria rachunkowosci i
sprawozdawczosci finansowej.Seminarium v r.kat.hist.dok. Politycznych i prawnych.Proces zarzadzania
ryzykiem i decyzje z nim zwiazane.System zarzadzania gospodarka materialowa przedsiebiorstwa
produkcyjno- handlowego..Prace licencjackie ekonomia.Polskie wojewodztwa w relacjach
miedzynarodowych. Zarys problematyki.Pozyskiwanie i zarzadzanie funduszami europejskimi na przykladzie
gminy wielka wies.Uprawnienia oskarzonego w procesie karnym.Gospodarowanie gminnymi zasobami
nieruchomosci na przykladzie gminy klomnice.Pisanie prac za pieniadze.W strone nowej muzeologii.
Zarzadzanie i partycypacja spoleczna.Zachowania konsumentow na rynku uslug finansowych na przykladzie
klientow pko banku polskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy .Przykladowa praca
magisterska.Kreowanie wizerunku organizacji non-profit na przykladzie europejskiego forum studentow
aegee-krakow..Korzystanie z programow peer-to-peer a dozwolony uzytek prywatny w prawie
autorskim.Rozwoj spoleczno - gospodarczy gminy zawiercie w drugiej polowie xx i na poczatku xxi w..Praca
magisterska outsourcing.praca licencjacka budzet gminy .Dochodzenie przez ojca ustalenia ojcostwa w
procesie.Rola kampanii reklamowej na rozwoj przedsiebiorstwa z uwzglednieniem aspektu ekologii na
przykladzie lentex s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wycena nieruchomosci dla potrzeb sektora
ubezpieczen.Zasada uczciwej konkurencji w orzecznictwie krajowej izby odwolawczej..Analiza dochodow i
wydatkow budzetowych na przykladzie miasta rudaslaska w latach 2003-2005.Multi level marketing a biznes
tradycyjny.Funkcja logistyki dystrybucji w przedsiebiorstwie.Kolizja pomiedzy domena internetowa a
zarejestrowanym znakiem towarowym w polskim orzecznictwie arbitrazowym.Audyt finansowy na
podstawie wybranego przedsiebiorstwa.Analiza informacji w bezpieczenstwie.Zjawisko reklamy i public
relations na rynku polskim.Praca magisterska.Dotacje unijne jako alternatywne zrodlo finansowania
inwestycji w przedsiebiorstwie..Postepowanie o zniesienie wspolwlasnosci.Klauzula del credere w umowach
posrednictwa handlowego.Analiza techniczno-ekonomiczna pokryc dachowych praca inzynierska
budownictwo.Proces oraz system ocen pracowniczych na przykladzie banku x.Gajewski- dominik. - corporate
income tax : a compendium .System remontow urzadzen stosowanyw isd huta czestochowa sp.zo.o..praca
licencjacka budzet gminy .Prawa skazanego odbywajacego kare pozbawienia wolnosci.Motywowanie jako
funkcja zarzadzania zespolem przedstawicieli handlowych.Aspekty prawnokarne i kryminogenne porwan
osob dla okupu.Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego na przykladzie pko bp s.a. w latach 20012004.Znaczenie komunikacji marketingowej w pozycjonowaniu marek piw - analiza i ocena na przykladzie
..
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dzialan podejmowanych przez grupe zywiec i kompanie piwowarska.Banki spoldzielcze w realizacji polityki
regionalnej..Praca magisterska chomikuj.Konferencja sedziow izby karnej i izby wojskowej sadu najwyzszego
- interpretacja prawa miedzynarodowego i unijnego w sprawach karnych : konferencja sedziow izby.Ocena
wykonania zadan w zakresie pomocy spolecznej na przykladzie gminy skomlin..Zagrozenia zycia i zdrowia
funkcjonariuszy panstwowej strazy pozarnej na przykladzie kp psp w myszkowie.Element ryzyka w nowym
systemie swiadczen..Funkcjonowanie miedzynarodowej normy iso serii 9001:2001 w firmie uslugowej
nitrex-htc sp. Z o.o..Adaptacja pracownicza na przykladzie firmy feu vert.Urlopy pracownicze i inne
zwolnienia od pracy..Rynek nieruchomosci mieszkaniowych a ryzyko kredytobiorcy..Konstytucyjna oraz
prawnokarna ochrona zycia dziecka poczetego w polskim porzadku prawnym.Prace licencjackie
przyklady.Substytuty produktow rozliczeniowych wsrod klientow indywidualnych na podstawie banku
zachodniego wbk..Zarzadzanie drogami publicznymi..Formy pomocy oraz rola agencji restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa w rozwoju polskiego rolnictwa po przystapieniu polski do unii
europejskiej.Filozoficzne rozwazania nad problematyka regulacji prawnej aborcji- a przyjete rozwiazania
prawne w polsce.Systemy wynagradzania pracownikow.Zastosowanie technologii agentowej przy
wspomaganiu procesu przygotowywania ofert przetargowych na sprzet komputerowy na przykladzie agenta
besthard.Organizacja warunkow procesu szkolenia jako jedno z elementow efektywnosci szkolenia.praca
licencjacka budzet gminy .Karty platnicze jako produkt bankowy na przykladzie powiatowego banku
spoldzielczego w kedzierzynie-kozlu.Kotowska- irena. Red. - aktywnosc zawodowa i edukacyjna a obowiazki
rodzinne w polsce w swietle badan empirycznych.Wykorzystanie zasad haccp w przemysle spozywczym..Sad
jako organ w dochodzeniu roszczen alimentacyjnych przez osobe uprawniona do alimentow od dluznika
alimentacyjnego przebywajacego za granica.Wplyw wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia iso 9001 na
wyniki ekonomiczne firmy m.m. druk serwis sp. Z o.o..Rozwoj rynku nieruchomosci mieszkaniowych w
polsce na przykladzie wojewodztwa lodzkiego i lodzi.Audyt wewnetrzny a kontrola zarzadcza w gospodarce
finansowej jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w
radomsku..Doswiadczenie w utrzymaniu systemu jakosci na wydziale blach grubych..Wplyw innowacyjnosci
na ekspansje przedsiebiorstwa ruukki..Poziom stresu zawodowego wsrod kadry dydaktycznej wybranych
katedr wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Cash flow jako element nowoczesnego raportu
biznesowego – proba modelu.Konkurencyjnosc przedsiebiorstw swiadczacych uslugi logistyczne w polsce na
przykladzie firmy spedycyjnej schenker sp. Z o.o..System zapewnienia jakosci uslug w starostwie
powiatowym w zgorzelcu.Funkcjonowanie kredytow mieszkaniowych na przykladzie bre banku
s.a..Przeslanki ochrony dobr osobistych.Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w gospodarce
polskiej.Strona postepowania administracyjnego..Spoleczna misja przedsiebiorstw na przykladzie sektora
firm farmaceutycznych..Kredyt hipoteczny w dzialalnosci getin banku s.a..Partycypacja samorzadu
terytorialnego w finansowaniu pomocy spolecznej w oparciu o dom pomocy spolecznej zgromadzenia siostr
urszulanek w sieradzu.Kultura rockowa w polsce.Badanie mozliwosci finansowania inwestycji przez gmine
lipie.Wplyw wielkosci i lokalizacji sklepow na ich strategie cenowe - analiza i ocena na przykladzie wybranego
asortymentu produktow piekarniczo-cukierniczych.The international negotiations - differences between
taiwanese and american negotiators based on the cultural backgrounds..Problematyka srodkow obrony
przed wrogim przejeciem spolki akcyjnej w prawie wspolnotowym i polskim.Prawo pracy.Ocena dzialalnosci
firmy swiadczacej uslugi promocyjne.Zabezpieczenie spoleczne osob niepelnosprawnych w polsce w latach
1999-2004.Odpowiedzialnosc podtakowa osob trzecich.Wykorzystanie funduszy strukturalnych na rzecz
rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy baruchowo.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie pbk ostroleka sp. Z o.o..Dobor pracownikow do dzialu
handlowego (na przykladzie firmy bona spolka z o.o.).Skutecznosc perswazji oraz wplyw wieku i plci na
uleganie jej technikom- na przykladzie klientow sklepow firmy amar.Sukcesja podatkowa w odniesienu do
fuzji spolek.Wplyw systemu zarzadzania jakoscia na logistyczna obsluge klienta.Rola funduszy strukturalnych
w finansowaniu dzialalnosci sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwa
lamela sp. Z o.o..Wywiad marketingowy na rynku dobr i uslug przemyslowych.Humanitaryzm prawniczyjako postep filozofii prawa w rozwoju ustawodawstwa karnego.Dochody budzetu samorzadu terytorialnego
w latach 2006-2008 na przykladzie gminy rozan.Klauzula poufnosci a know-how przedsieborstwa.Prace
..

..
licencjackie chomikuj.Produkt jako czynnik wplywajacy na zachowania konsumenta..Prace licencjackie
gotowe.Koncentracja przedsiebiorstw w prawie konkurencji unii europejskiej.Pisanie prac
wspolpraca.Administracyjnoprawne aspekty wprowadzenia stanu kleski zywiolowej na terytorium
rzeczypospolitej polskiej.Normatywne znaczenie pojecia zabiegu leczniczego - w swietle odpowiedzialnosci
karnej podmiotow podejmujacych czynnosci medyczne bez wymaganych kwalifikacji.Motywacyjne aspekty
wynagrodzenia pracownikow w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu gminy w
wartkowicach.Zarzadzanie procesami logistycznymi na przykladzie firmy swiadczacej uslugi
marketingowe.Wycena przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.Ustroj organow policji.Kontrola panstwowa
w swietle ustawy z 23.12.2010 r. O nik.Zarzadzanie sluzbami porzadku publicznego.Analiza komparatywna
kredtow dla gospodarstw domowych.Praca magisterska podatki.Rada gminy jako organ
przedstawicielski.Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie grupy polskie
sklady budowlane s.a..Wynagrodzenie jako element motywujacy pracownikow na przykladzie firmy kuznia
batory spolka z o.o..Marka jako decydujacy czynnik w reserved..Ochrona oznaczen odrozniajacych w
internecie.Tematy prac licencjackich.Wybory prezydenta rzeczyposolitej polskiej .Zabojstwo dzieci - analiza
przypadku.Prawa i wolnosci obywatelskie w ujeciu konstytucji marcowej z 17 marca 1921 r. I konstytucji rp z
2 kwietnia 1997 r..Przestepstwo handlu ludzmi w kontekscie zasady nullum crimen sine lege.Wiek jako
kryterium dyskryminacji w zatrudnieniu.Wplyw ulg podatkowych w podatku dochodowym od osob
fizycznych na sytuacje majatkowa rodziny -wybrane zagadnienia.Baszta jazz festiwal jako przyklad
dzialalnosci miejskiego osrodka kultury w czchowie.Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelnosci a ogloszenie
upadlosci dluznika.praca licencjacka budzet gminy .Public relations jako instrument ksztaltowania wizerunku
przedsiebiorstwa na przykladzie media markt .Prace licencjackie z turystyki.Pisanie prezentacji
maturalnych.Efektywnosc gospodarowania srodkami trwalymi w spzoz gcr repty.Marketing uslug bankowych
na podstawie banku spoldzielczego w radomsku..Efektywnosc metod analizy technicznej w oparciu o spolki
giedldowe z sektora hoteli i restauracji.Referendum ogolnokrajowe.Standard sprawozdawczy rachunku
wynikow w praktyce polskich spolek gieldowych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza wplywu systemu
motywowania na efektywnosc pracy personelu w organizacji na przykladzie firmy x.Kredyt hipoteczny jako
zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych.porownanie oferty bankow bz wbk- ing i pko
bp.Instrumenty bankowosci elektronicznej na przykladzie banku spoldzielczego towarzystwa
oszczednosciowo-pozyczkowego pa-co bank w pabianicach.Przestepstwa narkotykowe – ksztalt polskiej
polityki narkotykowej w oparciu o analize wybranych przepisow karnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O
przeciwdzialaniu narkomanii.Cechy dyferencjacyjne telepracy.Zintegrowana komunikacja marketingowa w
oparciu o opracowanie mix-u promocyjnego.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy xyz sp. Z
o.o..Bazy profili dna.Prawo pracownika do prywatnosci w miejscu pracy.Planowanie a osiagniecie celow
przedsiewziecia informatycznego.Politologia praca licencjacka.Prace dyplomowe z bhp.Instrumenty nadzoru
nad rynkiem finansowym.Kompetencje rady nadzorczej w spolce akcyjnej.Temat pracy licencjackiej
pedagogika.Analiza prawnych form zabezpieczenia kredytu na przykladzie kredyt banku s.a. w latach 20062010..Formy przedstawieniowe znaku towarowego.Bankowa analiza zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa.Odpowiedzialnosc karna lekarza za blad medyczny..Miejsce controllingu w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladzie elektrocieplowni zielona gora.Wzor planu pracy
magisterskiej.Potwierdzenie gwarancji bankowej ze szczegolnym uwzglednieniem umowy o kumulatywne
przystapienie do dlugu.Odmowa udzielenia licencji jako naruszenie zakazu naduzycia pozycji dominujacej w
prawie unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Tworzenie i zarzadzanie wizerunkiem firmy na
przykladzie apple inc..Zarzadzanie produkcja i jakoscia w branzy spozywczej.Algorytmy mrowkowe w
naukach ekonomicznych i zarzadczych.praca licencjacka budzet gminy .Standardy oznaczen produktu i jego
bezpieczenstwo w lancuchu dostaw firmy.Problematyka pozwolen w teorii prawa z perspektywy logiczno jezykowej.Tworzenie spolki europejskiej w polsce..Handel internetowy jako forma dotarcia do klienta
niszowego.Wybory parlamentarne panstw demokratycznych ze szczegolnym uwzglednieniem wyborow w
republice czeskiej..Sprzedaz w toku egzekucji z nieruchomosci.Konkurencyjnosc malych przedsiebiorstw
handlowych z supermarketami na rynku namyslowskim..Analiza porownawcza uslug bankowosci
elektronicznej na podstawie trzech wyselekcjonowanych bankow w latach 2008-2012..Analiza przychodow i
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kosztow nadlesnictwa kup w latach 2006-2010.Integracja sektora bankowego w unii europejskiej ze
szczegolnym uwzglednieniem polski w latach 1999-2007.praca licencjacka budzet gminy .Mlodociani i
nieletni zabojcy na terenie wojewodztwa opolskiego w latach 2005-2011.Status prawny wykonawcy i
mechanizmy ochrony jego interesow w polskim prawie zamowien publicznych - analiza i ocena zmian
systemowych.Wielofunkcyjny rozwoj wsi jako instrument przeciwdzialania bezrobociu.Ocena efektywnosci
szkolen.Sztuka wojenna mistrza sun i clausewitza. Proba analizy porownawczej.Kredyty w rachunkowosci
banku na przykladzie banku spoldzielczego w radomsku.Gotowe prace licencjackie za darmo.Polityka
podatkowa w polsce w latach 1999-2005.Podatek jako zrodlo dochodu gminy..Analiza finansowa firm na
przykladzie fabryki farb i lakierow sniezka s.a..Motywowanie pracownikow produkcyjnych w
przedsiebiorstwie.Funkcje produktu w marketingowym zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie remo
swiat spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Dzialalnosc powiatowego urzedu pracy we wloszczowie w
latach 2006-2011..Notariusz w prawie polskim..Analiza budzetu gminy czestochowa w latach 20032009..Wplyw programow ramowych na wzrost innowacyjnosci gospodarek narodowych ue..praca licencjacka
budzet gminy .Dozor elektroniczny w polsce - krytyczna analiza przyjetych rozwiazan.Model kasacji jako
nadzwyczajnego srodka zaskarzenia w polskim postepowaniu karnym.praca licencjacka budzet gminy
.System awansu pracownikow naukowo-dydaktycznych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.Obrona
konieczna w ujeciu teoretycznym i na tle orzecznictwa.Zarzadzanie produkcja i jakoscia elementow do
obuwia na przykladzie przedsiebiorstwa p.h.u. x..Leasing jako wspolczesne zrodlo finansowania inwestycji w
polsce..Rasizm i antysemityzm w niemczech do 1945 r..Ocena dzialalnosci firmy swiadczacej uslugi
promocyjne.Gorski- marek. Red. - prawo ochrony przyrody a wolnosc gospodarcza .Organizacja i
funkcjonowanie systemu penitencjarnego w polsce.Ksztaltowanie oferty uslug bankowych dla mlodych
konsumentow..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w
pinczowie.Malachowski- witold. Red. - polska - niemcy w zjednoczonej europie i ich ekonomiczna
odpowiedzialnosc .Debski- damian. - planowanie- analiza ekonomiczna i sprawozdawczosc : podrecznik do
nauki zawodu technik ekonom.Analiza finansowa w ocenie konkurencyjnosci wybranych spolek.Podstawy
apelacji i kasacji studium porownawcze.Otoczenie sprzyjajace malym i srednim przedsiebiorstwom w krajach
oecd. Przedsiebiorczosc- innowacyjnosc- finansowanie- polityka gospodarcza..Dochody i wydatki budzetu
gminy na przykladzie miasta zgierz.Metody analizy sytuacji finansowej banku - studium
przypadku.Uwarunkowania spoleczno-kulturowe relacji miedzy organizacja a klientem.Zarzadzanie
dystrybucja na przykladzie przedsiebiorstwa ceramiki budowlanej sp.zo.o. W kazimierzy wielkiej..Analiza
marketingowa teatru posk-u w londynie na tle przemian demograficznych diaspory polskiej i zmian w
systemie finansowania dzialalnosci kulturalnej organizacji charytatywnych w wielkiej brytanii.praca
licencjacka budzet gminy .Motywowanie pracownikow w przedsiebiorstwie xyz..Kobiety na kierowniczych
stanowiskach - droga na szczyt- czynniki powodzenia i cena sukcesu..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka bankowosc.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
srodkow europiejskiego funduszu spolecznego w ograniczaniu bezrobocia. (studium przypadku powiatowy
urzad pracy w tomaszowie mazowieckim)..Ocena wybranych modeli polityki spolecznej..Zbior prac
magisterskich.Pozycja prawna kosciola zielonoswiatkowego w polsce.Analiza ekonomiczna w ocenie
konkurencyjnosci przedsiebiorstw..Mediacje w sprawach karnych i nieletnich.Wspieranie przedsiebiorczosci
przez samorzad terytorialny na przykladzie gminy trzebinia.Analiza finansowa spolek gieldowych branzy
budownictwa.Szanse i bariery rozwoju malej i sredniej przedsiebiorczoscina terenach wiejskich na podstawie
badan w gminie tarnow opolski..Analiza gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy kozieglowy w latach 2007-2011.Prawa korporacyjne akcjonariuszy spolki akcyjnej z
uwzglednieniem zmian prawnych zawartych w dyrektywie 2007/36/we w sprawie wykonywania niektorych
praw akcjonariuszy spolek notowanych na rynku regulowanym.Sposoby finansowania dzialalnosci jednostek
oswiatowych na przykladzie zespolu szkol im- jana kochanowskiego w czestochowie.Skutki naruszenia
klauzuli konkurencyjnej..Zjawisko mobbingu w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
mstow..Rola e-administracji w usprawnieniu obiegu dokumentow i obslugi petentow w jednostkach
samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie w latach 20072011..Pozaplacowe motywowanie pracownikow jako zrodlo efektywnosci na przykladzie arimr.Wplyw
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struktury finansowania na rentownosc i efektywnosc podmiotow gospodarczych na przykladzie spolki vistula
& wolczanka s.a..Wplyw promotora adhezji na wybrane cechy mechaniczne betonow poliestrowych praca
inzynierska budownictwo.Koszty uzytkowania samochodow osobowych w swietle przepisow o podatku
dochodowym na przykladzie przedsiebiorstwa x w latach 2009-2011..Analiza zrodel finansowania zadan
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy krzepice w latach 2005 - 2009.Kryminologiczna
ocena prostytucji nieletnich dziewczat.Dlug publiczny polski w okresie transformacji systemowej..Zmiany
poziomu i struktury zatrudnienia w polsce po 1990 roku..Analiza mozliwosci wykorzystania internetu w
firmach sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Czy czlowiek moze byc utworem w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku? Rozwazania na przykladzie evy i adele –
zyjacej rzezby.System haccp w przedsiebiorstwach gastronomicznych na przykladzie rynku
rzeszowskiego..Zarzadzanie ryzykiem finansowym w korporacji ze szczegolnym uwzglednieniem grupy
kapitalowej lotos s.a..Pisanie prac licencjackich opole.Zarzadzanie logistyka na przykladzie pkn orlen
s.a.Umiejetnosci kierownicze z zakresu rozwiazywania konfliktow i podejmowania decyzji na przykladzie
organizacji x.praca licencjacka budzet gminy .Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwosci w rp..Organizacja pracy oraz system motywacyjny w zespolach druzyn konduktorskich na
przykladzie pkp.Kredyt hipoteczny w bankach uniwersalnych i w bankach specjalistycznych.Ksztaltowanie
wizerunku lokalu gastronomicznego poprzez plasowanie firmy i jej uslug na przykladzie zajazdu
hetman.Funkcjonowanie przedsiebiorstwa a system informatyczny w zmg fameg s.a..Stwierdzenie
niewaznosci decyzji administracyjnej w swietle przepisow kodeksu postepowania administracyjnego.praca
licencjacka budzet gminy .Regulacja dostepu do infrastruktury kolejowej w prawie unii europejskiej i
polski.Stan biezacy i perspektywy rozwoju rynku turystycznego w stanach zjednoczonych.Model procesu
inkwizycyjnego na podstawie franciszkana z 1803 r. I ordynacja kryminalna pruska z 1805 r..Prawna
problematyka unieszkodliwiania odpadow medycznych oraz odpadow weterynaryjnych.Promocja produktow
i uslug w pko bp s.a..Kapital podwyzszonego ryzyka w sektorze msp w polsce.Strategie marketingowe
producentow systemow roletowych na przykladzie rynku wojewodztwa swietokrzyskiego.Rozliczenie
podatku dochodowego od osob fizycznych w polsce w latach 2000-2005.Badanie swiadomosci ekologicznej
polakow na przykladzie tworzyw sztucznych.Wplyw rozszerzania marki na jej wizerunek na przykladzie
wybranej firmy.Sprawnosc komunikacji w organizacji jako wyznacznik pracy grupowej na przykladzie firmy
uslugowej.Controlling jako narzedzie sluzace racjonalnemu zarzadzaniu firmy.Analiza gospodarki budzetowej
na przykladzie gminy opoczno w latach 2006- 2010.Gradziuk- artur. - rola panstwa w rozwoju potencjalu
technologicznego chinskiej gospodarki : potencjal technolo.Rola klienta wewnetrznego w aspekcie
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy skrivanek sp. Z o.o.Charakter prawny i istota umowy
deweloperskiej po wejsciu w zycie ustawy z dnia 16 wrzesnia 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw rachunkowych metod
rozliczania fuzji i przejec na sprawozdania finansowe polaczonych podmiotow gospodarczych.Bozyk- pawel
(1939- ). Red. - neoliberalizm a kryzys finansow w swiecie i w polsce .Cywilnoprawne aspekty umowy
timesharingu.Podstawy analizy technicznej na wybranym przykladzie..Przeslanki i warunki dostosowania
przedsiebiorstwa do wymogow unii europejskiej w zakresie recyklingu na przykladzie stacji demontazu
pojazdow.Legitymacja procesowa w postepowaniu administracyjnym..Znaczenie systemu ocen
pracowniczych oraz systemow motywacyjnych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie
przedsiebiorstwa elektrobudowa s.a..Dojrzalosc szkolna praca magisterska.Prawo cywilne.Organizacja i
zarzadzanie zielenia miejska na przykladzie krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Karnoprawna ochrona i
odpowiedzialnosc pracownika ochrony .Rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw na podstawie miasta
sokolka.Sonnenfeld- jeffrey a. - powrot do kariery : jak wielcy liderzy naprawiaja zlamane kariery?
.Nieuczciwe klauzule umowne.Badanie efektywnosci reklamy na podstawie reklamy produktu
telekomunikacji polskiej 60 minut za darmo.Rekrutacja i szkolenie jako instrumenty marketingu
personalnego na przykladzie firmy würth.Uczestnicy na prawach strony w kodeksie postepowania
administracyjnego - prokurator- rzecznik praw obywatelskich- organizacja spoleczna..Wykorzystanie
funduszy strukturalnych na przykladzie gminy trzciana.praca licencjacka budzet gminy .Srodki unijne
przeznaczone na rozwoj przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Krotka sprzedaz akcji na przykladzie
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gieldy papierow wartosciowych w warszawie s.a.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne a
tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa..Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji
bezgotowkowych na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w makowie mazowieckim.Marketing i dystrybucja
w internecie na przykladzie sklepu komputerowego komputronik.pl.Problem oceny utraty wartosci aktywow
trwalych w badaniu sprawozdan finansowych.Funkcja nadzorcza regionalnej izby
obrachunkowej.Pozycjonowanie produktow na przykladzie spolki akcyjnej polmos bialystok.praca licencjacka
budzet gminy .Odpowiedzialnosc nabywcy przedsiebiorstwa za dlugi zwiazane z jego prowadzeniem.Analiza
dochodow i wydatkow budzetowych gminy panki 2008-2010.Wybrane wspolczesne wyzwania wobec polityki
personalnej w organizacjach po akcesji polski do unii europejskiej.Materialna odpowiedzialnosc
pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem mienia powierzonego.Anomalie kalendarzowe na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie s.a..praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania relacji pomiedzy
kierownikiem i personelem na przykladzie zakladu tworzyw sztucznych.Zakazy i ograniczenia stosowania
niektorych rodzajow broni w konfliktach zbrojnych.Wplyw wizerunku na rezultaty ekonomiczne na
przykladzie grupy nordea.Rola sieci kooperacji w rozwoju przedsiebiorstwa rodzinnego funkcjonujacego w
sektorze dystrybucji paliw.Wotum nieufnosci i wotum zaufania na gruncie ustawy zasadniczej republiki
federalnej niemiec z 23 maja 1949 r. Oraz konstytucji rzeczypospolitej polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Rozwazania w kontekscie racjonalizacji systemu parlamentarnego.Dozor elektroniczny w polsce - krytyczna
analiza przyjetych rozwiazan.Wlasciwe podstawy restytucyjne wznowienia postepowania w procesie
cywilnym.Szkolenia jako element motywacji na przykladzie pge lodzkiego zakladu energetycznego s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Ocena samodzielnosci finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na
podstawie gminy strzelce opolskie.Ocena zdolnosci finansowej przedsiebiorstwa mechanizacji rolnictwa w
przyworach na podstawie analizy finansowej w latach 2006-2008.Badanie wypadkowosci przy pracy w
aspekcie kultury organizacji oraz kultury bezpieczenstwa na przykladzie duzego przedsiebiorstwa
hutniczego..Podwaliny krakowskiej szkoly prawa narodow w swietle tworczosci pawla wlodkowica na
przelomie xiv i xv wieku.Ignasiak-szulc- aranka. Red. - between europe and russia : problems of development
and transborder co-operation in north-easter.Charakter gwarancyjny zasady nullum crimen sine lege certa w
polskim prawie karnym- a proces stanowienia i stosowania prawa.Sposoby redukcji kosztow logistyki w
wyniku testowania transportu intermodalnego.Frackowiak-adamska- agnieszka. Red. - europejska przestrzen
sadowa = l’espace judiciare européen .praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie z
fizjoterapii.System ocen okresowych jako element motywowania do pracy.Wykorzystanie systemu crm na
przykladzie wybranej jednostki.Eutanazja - pomoc w dobrej smierci czy zabojstwo..Znaczenie etapu
przygotowywania do zmian w procesach restrukturyzacji organizacji.Lelental- stefan (1935- ). Red. czynnosci dochodzeniowo-sledcze i dzialania operacyjne policji a rola sadu w postepowaniu p.Wplyw
wykorzystania emocji w reklamie na zapamietywanie reklamowanych produktow.Mozliwosci
przeprowadzenia arbitrazu cash-and-carry oraz reverse cash-and-carry na kontraktach terminowych na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie s.a. w 2010 roku.Ocena wspoldzialania w zespolach
pracowniczych.Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej zakladu ubezpieczen spolecznych w
polsce.Prokurator w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Dwuinstancyjnosc
postepowania administracyjnego w swietle konstytucji rzeczpospolitej polskiej z 1997 roku oraz innych
ustaw.Lojalnosc klientow jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw na podstawie biura podrozy i
turystyki almatur czestochowa.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj turystyki w gminie cisna..zrodla
dochodow budzetow samorzadow terytorialnych i ich ksztaltowanie sie w latach 2002-2005 na przykladzie
gminy rzasnia.Przestepczosc zorganizowana- aspekty kryminologiczne i prawnokarne.Zarzadzanie majatkiem
obrotowym w przedsiebiorstwie handlowym x z opoczna.Funkcjonowanie funduszy wysokiego ryzyka w
polsce.Pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych najubozszych mieszkancow jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie lodzi.Rola i struktura budzetu miasta na przykladzie piotrkowa
trybunalskiego.Prace magisterskie zarzadzanie.Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w
chelmie w latach 2002-2004.Agresja wsrod rowiesnikow na przykladzie uczniow gimnazjum sportowego i
gimnazjum specjalnego w krapkowicach.praca licencjacka budzet gminy .Cel pracy licencjackiej.Prywatyzacja
przedsiebiorstwa panstwowego w oparciu o leasing pracowniczy.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie
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prac licencjackich cennik.Prawnopodatkowy status malzonkow.Ocena systemu produkcyjnego wytwarzania
zabawek w oparciu z zasady toyoty..Alternatywne zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej na
przykladzie przedsiebiorstwa miroslaw wrobel sp. Z o.o..Formy opodatkowania dzialalnosci gospodarczej w
sektorze msp w polsce.Motywacja nauczycieli jako mechanizm zapobiegania wypaleniu zawodowemu dzialania dyrektora.Prezydent w polsce i w niemczech. Analiza prawno konstytucyjna..Zarzadzanie
przedsiebiorstwem w ramach lancucha logistycznego (na przykladzie firmy haftina michalscy spolka
jawna).Rekrutacja i selekcja pracownikow w alfa banku.Wplyw czynnikow motywacyjnych na rodzaj
zajmowanego stanowiska na przykladzie przedsiebiorstwa lentex s.a. w lublincu.praca licencjacka budzet
gminy .Lokalizacyjne aspekty rozwoju centrow logistycznych w regionie lodzkim.Rozrachunki z tytulu
wynagrodzen w przedsiebiorstwie budowlanym fanbud.Strategia dystrybucji jako instrument przewagi
konkurencyjnej firmy na przykladzie bsh.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Analiza budzetow gmin oraz ilustracja empiryczna na przykladzie wybranej gminy.Swiatek- dariusz infrastruktura techniczna a rozwoj pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w regionie plocka.Rozrachunki z
pracownikami z tytulu wynagrodzen na podstawie spolki jawnej p.p.h.u. kost - bed.Outsourcing w
dzialalnosci banku.Funkcjonowanie i zarzadzanie niepublicznym zakladem opieki zdrowotnej. Analiza na
wybranym przykladzie.Proces rekrutacji i selekcji przeprowadzany w dziale sprzedazy na przykladzie vistula
group s.a..Rola rekrutacji i selekcji kandydatow do pracy w realizacji funkcji personalnej w instytucjach
publicznych (na przykladzie urzedu miasta belchatowa).Satysfakcja klientow banku internetowego (na
przykladzie mbanku).Projekt restrukturyzacji techniczno- organizacyjnej przedsiebiorstwa
produkcyjnego..Ocena kondycji finansowej spolem powszechnej spoldzielni spozywcow w turku w latach
2001-2003.Wplyw prawa unii europejskiej na ochrone konsumenta z tytulu niezgodnosci towaru z umowa w
prawie polskim.Rozrachunki z tytulu dostaw i uslug w polityce rachunkowosci firmy uslugowej.Analiza
finansowa jako zrodla informacji o kondycji podmiotu na przykladzie oceny finansowej przedsiebiorstwa
zlomrex s.a. w latach 2001-2004.Motywowanie pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem systemow
wynagradzania.Motywowanie i rola kierownika w mikroprzedsiebiorstwie..Lecznicze srodki zabezpieczajace
w polskim prawie karnym.Specyfika analizy finansowej grup kapitalowych.Wplyw kontroli
konstytucjonalnosci na system prawny.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi przez wspolnoty
mieszkaniowe.Umowy licencyjne typu open content w swietle prawa.Specjalne strefy ekonomiczne jako
forma pomocy publicznej..Wycena spolki gieldowej na przykladzie wawel sa.Jubileusz 50-lecia piwnicy pod
baranami. Historia- artysci- zarzadzanie..Czynnosci medyczne w prawie karnym.Kontrola panstwowa w
polsce po drugiej wojnie swiatowej..Pomoc postpenitencjarna..Ochrona spoleczenstwa przed recydywa
przestepcow seksualnych.Metody podejmowania decyzji kierowniczych.Rola jakosci dostaw na przykladzie
aso zup lp citroën.Dzialalnosc kredytowa banku-analiza na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 20022005..Wybrane metody i narzedzia stosowane do doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia w firmie
fideltronik.Pojecie szkody - utracone korzysci.Telepraca jako jedna z nietypowych form zatrudnienia.Analiza
kosztow wynagrodzenia w przedsiebiorstwie na przykladzie spoldzielni x w latach 2007-209.Narzedzia
budowy wizerunku klubu sportowego na przykladzie ruch chorzow sa.Podwyzszenie kapitalu zakladowego w
spolce z o.o..Rozwoj zrownowazony oraz ciagle doskonalenie przedsiebiorstwa jako wyznacznik jakosci na
przykladzie heineken n.v..Ochrona srodowiska naturalnego a integracja gospodarcza w ramach unii
europejskiej.Jak pisac prace dyplomowa.Praca licencjacka badawcza.Wplyw podatkow na wielkosc budzetu
gminy.Project finance w tarnowskim zarzadzie drog miejskich..Przebaczenie w prawie cywilnym.Tradycyjny
rachunek kosztow a rachunek kosztow abc i tdabc jako narzedzie wspierajace zarzadzanie w
przedsiebiorstwie produkcyjnym magnum-metal sp. Z o.o..Wykorzystanie koncepcji project management na
przykladzie projektu pn.:--akademia nowych specjalnosci zawodowych-dobry poczatek kariery
realizowanego w starostwie powiatowym w strzelcach opolskich.Instytucja tymczasowego
aresztowania.Determinanty jakosci w przemysle odziezowym..Procesy komunikacji wewnetrznej w
organizacji.E-learning jako nowoczesna forma nauki na uczelniach wyzszych.Sciezki kariery zawodowej studium przypadku przedsiebiorstwa transfer multisort elektronik.Marka jako narzedzie budowania pozycji
konkurencyjnej przedsiebiorstwa.Analiza i ocena wplywu bankowosci spoldzielczej na rozwoj regionu
rolniczego na przykladzie banku spoldzielczego w krzepicach oddzial przystajn.Rola posrednika w obrocie
..

..
nieruchomosciami.praca licencjacka budzet gminy .Obsluga klienta na podstawie przedsiebiorstwa
swiadczacego uslugi internetowe.Kozlowski- wojciech. - formy konkurencji a rynkowe efekty reklamy
.Poziom integracji systemow informatycznych w najwiekszych przedsiebiorstwach przetworstwa
przemyslowego w polsce..Cechy charakterystyczne sprawcow najgrozniejszych przestepstw i ich
kryminalistyczne wykorzystanie.Altman- edward i. - trudnosci finansowe a upadlosc firm : jak przewidziec
upadlosc i jej uniknac- jak anal.Napisze prace magisterska.Dokument ujawniajacy jako srodek ochrony
franczyzobiorcy..Struktura organizacyjna przedsiebiorstwa w aspekcie wiezi nieformalnych..Przeslanki
rejestracyjne wzoru przemyslowego.System elektronicznego zarzadzania prokuratura.Przyczyny i skutki
kryzysow gospodarczych w latach 1970-2011.Czasowe opuszczenie zakladu karnego a kontakty skazanych
pozbawionych wolnosci ze swiatem zewnetrznym na przykladzie zakladu karnego w trzebini.Ewaluacja
dzialan promujacych innowacyjnosc w ramach funduszy strukturalnych unii europejskiej w okresie 20072013..Zaufanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie turystycznym.Inspektorat jako element
administracji rzadowej zespolonej na przykladzie wojewodzkiego inspektoratu weterynarii w
opolu..Przestepstwa w bankowosci elektronicznej.Napisze prace licencjacka.Dostep obroncy podejrzanego
do akt sprawy w postepowaniu majacym za przedmiot stosowanie tymczasowego aresztowania na etapie
postepowania przygotowawczego a zasada rownosci broni- kontradyktoryjnosci oraz prawa do obrony regulacja polska w kontekscie prawa i orzecznictwa miedzynarodowego.Wplyw globalizacji na systemy
bankowe.Wplyw zaopatrzenia na efektywnosc przedsiebiorstwa w kontekscie zarzadzania zapasami.Analiza
jakosci portfela kredytowego banku spoldzielczego w skierniewicach.Znaczenie rozumienia wartosci edukacji
przez nauczycieli dla kierowania public relations w szkole.Widowisko sportowe koszykowki jako produkt
marketingowy na przykladzie druzyny tytan czestochowa.Rola kredytu hipotecznego w finansowaniu
nieruchomosci.Jak zachecac ludzi do lepszej pracy? - istota systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie na
przykladzie marketu budowlanego praktiker.Dochody podatkowe gminy pabianice w latach 20042008.Efektywne zaopatrzenie droga do obnizenia kosztow i zwiekszenia konkurencyjnosci przedsiebiorstwa
produkcyjnego.System zarzadzania reklamacjami a szansa dlugofalowego pozyskania klienta..Wynagrodzenie
jako element motywacyjny w zarzadzaniu pracownikami na podstawie firmy x.Finansowanie panstwowej
strazy pozarnej na przykladzie komendy miejskiej w piotrkowie trybunalskim.Ocena systemu zarzadzania
jakoscia wedlug norm iso na przykladzie oddzialu stowarzyszenia inzynierow i technikow mechanikow
polskich w czestochowie..Sadownictwo w generalnym gubernatorstwie..Prace magisterskie
socjologia.Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi w gminie szczekociny.Forma pisemna z data
pewna.Koncentracja przedsiebiorstw w prawie konkurencji..Odzyskiwanie mienia przyjetego przez panstwo
polskie po ii wojnie swiatowej na gruncie prawa polskiego i miedzynarodowego- z uwzglednieniem kwestii
majatkow zydowskich.Produkt jako czynnik wplywajacy na zachowania konsumenta..praca licencjacka
budzet gminy .Wzor planu pracy magisterskiej.Przestepstwo falszowania pieniedzy w kodeksie karnym z
1997 r. .Narzedzia i metody kompleksowego zarzadzania jakoscia przyklad firmy delphi.Racjonalnosc
sadowych decyzji stosowania prawa na podstawie modelu sadowego stosowania prawa j.
Wroblewskiego.Analiza portfela kredytowego na podstawie banku getin bank s.a..Uprawnienia kontrolne
generalnego inspektora ochrony danych osobowych w swietle ustawy o ochronie danych osobowych.Polityka
strukturalna unii europejskiej.Obieg informacji w systemie logistycznym.Aplikacja baz danych do obslugi
ksiegi przychodow i rozchodow.Logistyka produkcji przedsiebiorstwa sektora przetworstwa tworzyw
sztucznych.Wybrane aspekty uczestnictwa polski w unii gospodarczej i walutowej.Strategie finansowania
spolek akcyjnych na przykladzie lpp i monnari trade w latach 2005-2007.Zarzadzanie kultura w polskich
miastach- ktore ubiegaja sie o miano europejskiej stolicy kultury 2016.Rozwiazywanie konfliktow w
organizacjach.Przywodca swiatopogladowego nacjonalizmu -polityczny ernst jünger (publicystyka polityczna
1919 -1933)..Logistyka dystrybucji na przykladzie firmy arctic paper kostrzyn.Rachunkowosc praca
licencjacka.Reengineering systemu logistyki w firmie abg spin s.a..Ocena funkcjonowania grup kapitalowych
w polsce..Struktura i miejsce wydatkow inwestycyjnych w wydatkach budzetowych gminy..Specyfika procesu
inwestycyjnego na rynku nieruchomosci na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej metalurg.Projekt
konstrukcji ogrodu zimowego przy istniejacym budynku praca inzynierska budownictwo.Pracy
licencjackiej.Historia administracji.Dzialalnosc marketingowa w jednostkach samorzadu terytorialnego na
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przykladzie gminy olsztyn k/ czestochowy.Prawo do integranosci utworu audiowizualnego w aspekcie
nowych technologii..Odwolanie darowizny jako instytucja prawa cywilnego.Metody finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw.Zarzadzanie ryzykiem walutowym z wykorzystaniem instrumentow
pochodnych..Rola wiedzy jako komponentu kapitalu intelektualnego w zarzadzaniu organizacja.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena satysfakcji klienta z poziomu jakosci uslug..Pomoc
postpenitencjarna..Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy t.g. bewa
sp. Z o.o.Ocena wizerunku polityka na podstawie opinii studentow politechniki czestochowskiej i akademii
im. Jana dlugosza o a. Lepperze.Menedzer u progu xxi wieku.Wplywy napoleonskie na ksztaltowanie sie
administracji w polsce..Analiza sprawozdawczosci finansowej w przedsiebiorstwie na przykladzie gsg sp. Z
o.o. W zabrzu.Ekonomia..Ocena systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta czestochowy na
etapie fazy zapobiegania i przygotowania.Kontrola cywilna nad polskimi sluzbami specjalnymi.Srodki
ochrony prawnej w prawie zamowien publicznych.Instytucja prezydenta rp w swietle ustawy konstytucyjnej z
23 kwietnia 1935 roku.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie- jako
wspolczesny problem spoleczny i ekonomiczny oraz jego skutki na przykladzie polski.Ocena strategii
marketingowej przedsiebiorstwa zaklad handlowy ernest..Mozliwosci rozwoju turysyki na terenie gminy
slomniki.Minimalizacja ryzyka kredytowego w praktyce bankowej na przykladzie mazowieckiego banku
regionalnego s.a. oddzialu w piotrkowie trybunalskim.Ubezpieczenie spoleczne rolnikow.Skawinska- eulalia makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej .Fiejdasz- lidia. - stosowanie prawa
przez wydzial do spraw wyznan w rzeszowie wobec duchownych kosciola katolic.Podatki samorzadowe na
przykladzie gminy oswiecim w latach od 2006 do 2010 roku..Przeslanki rozwiazania przysposobienia w
prawie polskim i francuskim.Finansowe aspekty jakosci w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Wplyw typu gminy
na finansowanie zadan oswiatowych na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej prudnik i gminy wiejskiej
lubrza.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie pracownikow
oswiatowych na przykladzie szkol podleglych samorzadowej administracji placowek oswiatowych (sapo) w
piatku.Kowalski- andrzej. Red. - propozycje rozwiazan wpr 2013+ a konkurencyjnosc gospodarki
zywnosciowej i obszarow wiejs.Efektywnosc metod analizy technicznej w oparciu o spolki giedldowe z
sektora hoteli i restauracji.Uzasadnienie orzeczen w sprawach karnych.zrodla finansowania inwestycji
gminnych na przykladzie gminy wozniki.Podatek vat jako zrodlo przychodow budzetowych.praca licencjacka
budzet gminy .Classification- recognition- measurement- disclosure and presentation of financial assets
according to ias 1- ias 32- ias 39 and ifrs 7.Negocjacje w projekcie wdrozen systemu informatycznego w
firmie asset management.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania marketingowe jako walka o portfel
klienta na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Analiza efektywnosci linii produkcyjnych bebnow 20- 3040..Lax- david a. - negocjacje w trzech wymiarach : jak wygrac najwazniejsze gry negocjacyjne .Zarzadzanie
dystrybucja na przykladzie firmy procter&gamble.Skarga o wznowienie postepowania
sadowoadministracyjnego.Postawy konsumentow w stosunku do wspolczesnej reklamy.Przeslanki i warunki
dostosowania przedsiebiorstwa do wymogow unii europejskiej w zakresie recyklingu na przykladzie stacji
demontazu pojazdow.Zasady ogolne prawa podatkowego. Doktryna i orzecznictwo.Klimek- jan. - a co z nasza
przedsiebiorczoscia? .Funkcjonowanie kredytow konsumpcyjnych w dzialalnosci banku na przykladzie lukas
banku sa.Zasady podzialu sumy uzyskanej z egzekucji.Komisja nadzoru finansowego jako ogniwo
europejskiej administracji finansowej.Etyka zawodowa adwokatow na tle etyki ogolnej.Rola i dzialanie
agencji doradztwa personalnego w zakresie rekrutaji kandydatow do pracy w polsce.Kultura organizacji na
przykladzie firmy sprzedazy bezposredniej avon cosmetics polska.Satysfakcja z pracy jako element motywacji
pracowniczej.Projekt pracy magisterskiej.Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych w
polsce..Baza hotelowa wojewodztwa opolskiego - przemiany a kierunki rozwoju..Przestepstwa i wykroczenia
przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa.Zastosowanie systemow magazynowych w pgf
s.a..Czynniki determinujace relacje miedzyludzkie w przedsiebiorstwie x.praca licencjacka budzet gminy
.Geneza i rozwoj europejskiej unii walutowej.Konstytucyjna zasada rownosci w teorii i praktyce prawa
francuskiego.Dzialania produktowe w branzy turystycznej na przykladzie przedsiebiorstwa triada.praca
licencjacka budzet gminy .Marketing polityczny docelowy strategie wyborcze.praca licencjacka budzet gminy
.Prawo do odliczenia podatku naliczonego vat w orzecznictwie sadow.Wynagradzanie jako element systemu
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motywowania w przedsiebiorstwie sanitec kolo sp. Z o.o..Analiza dochodow budzetowych jednostek
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy poczesna w latach 2005 - 2009.Metody wyboru dostawcow
na rynku b2b na przykladzie miedzynarodowego koncernu dzialajacego na terenie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej.Rachunkowosc przerobu jako nowa koncepcja rachunkowosci zarzadczej.Organizacja duzej
imprezy sportowej na przykladzie wimbledonu.Rola senatu w iii rp.Problem wymuszonych zaginiec w swietle
postanowien miedzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osob przed wymuszonymi zaginieciami z
dnia 20 grudnia 2006 r..Biznes plan w zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwami budowlanymi..Realizacja zasad
marketingu personalnego w opinii pracowniow regionu czestochowskiego.Zastosowania koncepcji rachunku
kosztow dzialan/zarzadzania na podstawie dzialan na przykladzie firmy rex-bud sp. Z o.o..Prawo unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Hipoteka laczna.Formy zabezpieczania kredytow bankowych na
przykladzie ge money bank s.a..Pozycja apteki w polskim systemie ochrony zdrowia.Bezrobocie w powiecie
namyslowskim w latach 2006-2010.Charakterystyka zmiennych marketingu mix na przykladzie biura
turystycznego orbis s.a..Public relations w przedsiebiorstwie.Zarzadzanie turystyka w ojcowskim parku
narodowym.Identyfikacja procesow decydujacych o jakosci kluczy do kol samochodowych..Euroregiony jako
forma wspolpracy regionalnej na przykladzie euroregionu beskidy..Dzialalnosc inwestycyjna jako element
rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie getin holding s.a..Klasyfikacja skazanych odbywajacych kare
pozbawienia wolnosci.Pojecie nadgodzin i skutki prawne ich wystepowania.Zarzadzanie logistyczne w
sytuacjach kryzysowych.Efektywnosc dzialania urzedow pracy na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
zdunskiej woli.Wilk- waldemar - koncepcja sieci a geografia zorganizowanego handlu detalicznego w polsce
.Koszty i korzysci zewnetrzne dzialalnosci kopalni i elektrowni belchatow..Sciganie wykroczen na zadanie
pokrzywdzonego lub innego uprawnionego podmiotu.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja
uprzedniego porozumienia cenowego ( na tle regulacji prawnych dotyczacych cen transferowych)..Plynnosc
finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej firmy na przykladzie poldim s.a..Formy ewidencji a
obciazenie podatkowe na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Pisanie prac licencjackich krakow.Finanse
publiczne unii europejskiej.Analiza i ocena poziomu bezrobocia w powiecie klobuckim w latach 20062010.Public relations na e-rynkach.Wykorzystania infrastruktury sluzby zdrowia na podstawie gminy
zawiercie.Niedozwolona reklama na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy prawo
farmaceutyczne.E-rp- jako narzedzie przyszlosci..Urbanek- piotr. Red. - nadzor korporacyjny a stabilnosc
sektora finansowego .praca licencjacka budzet gminy .Rachunek wynikow jako narzedzie zarzadzania
finansami w przedsiebiorstwie x.Zarzadzanie zapasami na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego.praca
licencjacka budzet gminy .Mozliwosci wykorzystywania uchybien prawnych w podatku vat - karuzela
podatkowa.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spolki akcyjnej z wykorzystaniem analizy technicznej i
fundamentalnej na przykladzie pkn orlen w latach 2003-2007.Wzrost gospodarczy a bezrobocie na
przykladzie regionu czestochowskiego w latach 1999-2008..Styl kierowania-a wielkosc i branza
przedsiebiorstwa.Prawne i ekonomiczne skutki integracji polski z unia europejska w zakresie pomocy dla
malych i srednich przedsiebiostw...Dzialalnosc kredytowa bankow na przykladzie banku spoldzielczego w
krosniewicach.zrodla finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie firmy one-plast..Finansowanie msp za
pomoca barteru wielostronnego.Podatkowe aspekty procesow restrukturyzacyjnych spolek
kapitalowych.Dzielo malarskie jako produkt kultury na wspolczesnym rynku sztuki w polsce..Praca
licencjacka chomikuj.Zarzadzanie zespolem pracowniczym a satysfakcja z pracy na przykladzie zespolu szkol
x.Zroznicowanie przestrzenne cen nieruchomosci mieszkaniowych w polsce.Formy finansowania inwestycji
gospodarstw domowych wojewodztwa opolskiego..Analiza ryzyka kredytowego osob fizycznych na
przykladzie dominet banku s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza komparatywna zrodel finansowania
dzialalnosci gospodarczej na przykladzie leasingu i kredytu.Wspolpraca transgraniczna panstw czlonkowskich
unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Przewoz rzeczy niebezpiecznych.Strategia koncentracji jako
determinanta przewagi konkurencyjnej na przykladzie koncernu puma a.g..Rola opakowania w
marketingu.Wplyw zastosowania crm w przedsiebiorstwach na satysfakcje klienta na przykladzie
przesiebiorstwa x.Polityka unii europejskiej wzgledem nielegalnej imigracji.Ocena wykorzystania funduszy
strukturalnych w finansowaniu aktywnych form przeciwdzialaniu bezrobociu w powiatowym urzedzie pracy
w czestochowie w latach 2004 - 2008.Pisanie prac licencjackich wroclaw.Darmowe prace
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magisterskie.Analiza i ocena rynku pracy w polsce w latach 2000 - 2004.Kredyt i ryzyko kredytowe w
dzialalnosci banku.Prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia za prace.Programy aktywizacji mlodych
osob na rynku pracy w polsce w latach 2003-2009.Nowak- wojciech andrzej. Red. - miedzynarodowy
standard sprawozdawczosci finansowej dla malych i srednich jednostek : istota.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie kwiaciarskiego zakladu doswiadczalnego instytutu sadownictwa i
kwiaciarstwa - nowy dwor sp. Z o.o..Budzetowanie w jednostkach samorzadu terytorialnego - powiatach (na
przykladzie powiatu kolskiego).Analiza i ocena systemu dystrybucji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy
cefarm czestochowa s.a..Motywacyjna rola systemu szkolen pracowniczych na przykladzie organizacji
x..Wykorzystywanie funduszy unijnych w gospodarce gminy.Male i srednie przedsiebiorstwa jako stymulator
polskiej gospodarki.praca licencjacka budzet gminy .Prawne granice pojecia plagiat.praca licencjacka budzet
gminy .Status prawny gminy uzdrowiskowej..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zabytkami
nieruchomymi w polsce na przykladzie xix - wiecznego dworu ziemianskiego polozonego w
libertowie..Polityka rachunkowosci w gospodarowaniu srodkami trwalymi w jednostce
gospodarczej.Piractwo morskie.Hall- stephen g.. - a bayesian method to combine density forecasts .praca
licencjacka budzet gminy .Andrzejczak- donata. - organizowanie sprzedazy : kwalifikacja a.18.1 : podrecznik
do nauki zawodu technik handlowiec-.Sytuacja na rynku pracy w gminie zychlin w latach 2005-2010.Prace
magisterskie przyklady.Organizacja rady ministrow.Inwestycje komunalne i zrodla ich finansowania na
przykladzie budowy kanalizacji w gminie bialaczow.Analiza porownawcza hotelu secesja na tle innych
obiektow turystycznych dzielnicy kazimierz.zrodla finansowania przedsiewziecia inwestycyjnego na
podstawie zakladu produkcyjnego wiecek.Zabezpieczenie spoleczne osob niepelnosprawnych w polsce na tle
krajow unii europejskiej.Wplyw stresu na proces komunikacji wsrod pracownikow telemarketingu w
przedsiebiorstwie x.praca licencjacka budzet gminy .Budzet zadaniowy a budzet tradycyjny-konsekwencje
finansowe dla samorzadu terytorialnego.Ocena funkcjonowania okregowego inspektoratu pracy w
katowicach.Dzialalnosc kredytowa banku komercyjnego na przykladzie ing banku slaskiego sa w latach 20062014.Wylaczenie prawa poboru akcji w zwyklym podwyzszeniu kapitalu zakladowego w spolce
akcyjnej.Naduzycia gospodarcze na tle wiarygodnosci sprawozdan finansowych przedsiebiorstw..Zarzadzanie
kapitalem intelektualnym jako podstawowy czynnik sukcesu zarzadzania przedsiebiorstwem.Gospodarka
finansowa wojewodzkiej samorzadowej osoby prawnej na przykladzie osrodkow ruchu drogowego w
wojewodztwie lodzkim.Postpenalne srodki zabezpieczajace - wybrane aspekty.Usprawnienie organizacji
transportu intermodalnego w aspektach infrastruktury punktowej oraz kosztow przewozu.Przestepstwa
przeciwko wolnosci sumienia i wyznania.Instytucje kultury wobec dziedzictwa kulturowego ziem zachodnich
i polnocnych polski na tle stosunkow polsko-niemieckich.Podstawowe obowiazki pracodawcy w zakresie
powszechnej ochrony pracy..Instytucja wylaczenia sedziego jako gwarancja bezstronnosci sadu w procesie
karnym.Wznowienie postepowania w praktyce organow administracji architektonicznobudowlanej..Wybrane aspekty uchwal organow spolek kapitalowych - przyczynek do rozwazan o
zastosowaniu postanowien kodeksu cywilnego do stosunku spolki kapitalowej.Pozyskiwanie srodkow
unijnych na realizacje inwestycyjnego projektu w gminie zdzieszowice..Ocena funkcjonowania rynku pracy w
regionie czestochowskim w latach 2000 - 2003.Zarzadzanie transportem i spedycja na podstawie
przedsiebiorstwa x..Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na wzrost i rozwoj organizacji.Przeksztalcenia
podmiotowe w postepowaniu cywilnym przed sadem.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy xsp. Z o. O..Trendy rozwoju rynku
nieruchomosci mieszkaniowych w polsce.Ewolucja najwyzszej izby kontroli po ii wojnie swiatowej..Kultura
bezpieczenstwa w przedsiebiorstwie kolejowym pkp..Analiza dochodow i wydatkow jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy klomnice..Znaczenie inwestycji zagranicznych dla rozwoju spolecznogospodarczego miasta lodz.Wojewoda jako terenowy organ administracji rzadowej.praca licencjacka budzet
gminy .Przyszlosc zakopanego jako osrodka turystyki i rekreacji w opinii politykow- dzialaczy i mediow.Wizja
zdrowego spoleczenstwa ericha fromma.Sponsoring sportowy jako forma promocji w marketingu
sportowym..Dostosowania systemu ubezpieczen spolecznych w polsce do wymogow unii
europejskiej.Prywatnoprawne aspekty obowiazkow firm inwestycyjnych wynikajace z dyrektywy
mifid.Przyczyny i skutki wypadkow przy pracy na podstwie zgh boleslw..Umowy konsumenckie w prawie
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prywatnym miedzynarodowym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi niebieskiej armii na przykladzie personelu
pokladowego w linii lotniczej kd.Koszty i zrodla finansowania panstwowej strazy pozarnej w
pabianicach.Zarzadzanie rozwojem miasta rzeszow.Strategie hegdingowe z wykorzystaniem
opcji.Wykorzystanie aktywnych instrumentow przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w brzegu w latach 2008-2010.Wspolpraca wspolnoty europejskiej ze stanami zjednoczonymi w
sprawach ochrony konkurencjii.Analiza ekonomiczna w ocenie konkurencyjnosci przedsiebiorstw..Ocena
korzysci klientow bankowosci internetowej.Zobowiazania alimentacyjne w prawie prywatnym
miedzynarodowym.Kacprzak- ewa. Red. - rola srodkow unii europejskiej w rozwoju obszarow wiejskich
.System finansowania oswiaty (na przykladzie gminy lubniany)..Ocena efektywnosci finansowej inwestycji
rzeczowych na przykladzie przedsiebiorstwa spedimpex sp. Z o.o..Skutki finansowe uchwalenia i zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przykladzie aleksandrowa lodzkiego.Analiza
produktow bankowych na przykladzie banku detalicznego eurobank s.a..Zarzadzanie srodowiskowe w
rozwoju koncepcji marketingu..Telep- jerzy. - zachowanie ciaglosci zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia
.Dzwonkowski- henryk. Red. - prawo podatkowe .Systemy wspomagajace zarzadzanie procesem
magazynowania w przedsiebiorstwie na przykladzie linde gaz polska sp. Z o.o..Postepowanie dowodowe w
przepisach kodeksu postepowania administracyjnego..Konsumenckie uprawnienie do odstapienia od umowy
o swiadczenie uslug finansowych na odleglosc w prawie polskim i niemieckim.Ochrona firmy spolki
handlowej w razie naruszenia.Reklama w biurach podrozy dzialajacych na polskim rynku
turystycznym.Logistyczne zarzadzanie lancuchem dostaw.Pozycja strony w ogolnym postepowaniu
administracyjnym i postepowaniu podatkowym.Porownawcza analiza finansowa spolek telekomunikacja
polska s.a. oraz netia s.a..Postepowanie dowodowe w kodeksie postepowania administracyjnego..Wdrazanie
systemu zarzadzania jakoscia w malej firmie.Motywowanie nauczycieli a sprawna realizacja zadan w liceum
ogolnoksztalcacym zakonu pijarow.Kreowanie w mediach wizerunku przedsiebiorcy na przykladzie p.p.l.koral
i fakro sp. Z o. O..Ekspansja terytorialna stanow zjednoczonych do lat trzydziestych xix wieku.Specyfika
kredytow hipotecznych oferowanych przez bank bps s.a.Polska w unii europejskiej - spelnianie kryteriow
wprowadzenia wspolnej waluty oraz jej skutki.Strefa euro - geneza- stan obecny- perspektywy.Prawo
pomocy publicznej na przykladzie programu operacyjnego innowacyjna gospodarka.Zarzadzanie podatkiem
dochodowym od osob fizycznych w aspekcie uproszczonych form opodatkowania.Zarzadzanie produkcja i
jakoscia w firmie produkujacej folie i wyroby z niej wytwarzane..Umowa przewozu drogowego osob i
towarow.Motywacja pracownikow spoldzielni spolem pss jednosc w czestochowie..praca licencjacka budzet
gminy .Hiszpanski system podwojnego obywatelstwa konwencyjnego.Funkcje sejmu rp..Jezyk urzedowy w
procesach stosowania prawa przez organy administracji.Restrukturyzacja dynamiczna w rozwoju
przedsiebiorstwa - aspekt techniczno-technologiczny.Budzet jako element finansowego zarzadzania
jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wierzchlas w latach 2004-2009..Rola informacji
dostarczanych przez rachunek kosztow na podstawie przedsiebiorstwa maszpol sp.j..Zwalnianie pracownikow
- aspekty prawne i psychologiczne.Postrzeganie systemu zarzadzania jakoscia przez pracownikow orlen
koltrans sp. Z o.o..Europejskie prawo administracyjne.Odstapienie konsumenta od umowy.Analiza instytucji
konsula honorowego w swietle przepisow prawa miedzynarodowego i praktycznego wykorzystania na
przykladzie dzialalnosci konsulow honorowych w wojewodztwie malopolskim.Upowaznienie do uznania a
kompetencja organu administracji publicznej w swietle zasad prawidlowej techniki legislacyjnej.Przemoc w
rodzinie praca licencjacka.Zbieg odpowiedzialnosci ex delicto i ex contractu w obrocie gospodarczym.Ocena
wydatkow osobowych w jednostkach budzetowych na przykladzie jednostki wojskowej w
lublincu.Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wypadkow przy pracy (na podstawie pn-n 18001:2004)federal - mogul gorzyce sp. Z o.o..Postrzeganie jakosci uslug bankowych w banku zachodnim wbk s.a..Analiza
porownawcza tradycyjnych metod kalkulacji kosztow i kalkulacji wedlug koncepcji activity - based costing na
przykladzie przedsiebiorstw polkom sp. Z o.o..Pozyskiwanie pracownikow na przykladzie sony music
entertainement polska.Znaczenie prywatyzacji w polskim sektorze bankowym.Kurzepa- boleslaw. - ustawa o
wyrobach budowlanych .Wzrost konkurencyjnosci malych i srednich przedsiebiorstw dzieki finansowaniu z
funduszy operacyjnych unii europejskiej (na przykladzie firmy invest-stal sp.z o.o.).Instytucja prezydenta
stanow zjednoczonych.Ocena dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego popow w latach 2005..
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2009.Bartoszek- adam. Red. - aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkancow a jakosc zycia w miastach
peryferyjnych .Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie gazowni lodzkiej w lodzi.Skarga o
stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia sadu administracyjnego.Zasada
efektywnosci a procedura o naruszenie prawa unii europejskiej przez panstwo czlonkowskie.Bezrobocie
praca licencjacka.Charakterystyka zmiennych marketingu mix na przykladzie biura turystycznego orbis
s.a..Ocena dzialalnosci inwestycyjnej samorzadu terytorialnego na podstawie gminy mykanow w latach
2005-2008.Heffner- krystian (1951- ). Red. - osrodki lokalne w strefie oddzialywania wielkich miast = (local
centers within the sphere of i.Obsluga klienta jako instrument jego satysfakcji na rynku uslug medycznych na
przykladzie nzoz jasne blonia w lodzi.Rady pracownikow jako instrument dialogu spolecznego.Sekurytyzacja
naleznosci hipotecznych.Komunikacja w zarzadzaniu personelem- a procesy percepcyjne.Motywowanie
pracownikow - teoria i praktyka.Wartosc informacyjna rocznego sprawozdania grupy kapitalowej barlinek
s.a..Prawo handlowe.Regulacja statutowa funduszy sekurytyzacyjnych.Aktualne przejawy prywatyzacji zadan
administracji publicznej w polsce.Bezposrednie inwestycje zagraniczne jako stymulator rozwoju specjalnych
stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.Koncepcja klastrow w relacji do
spoleczenstwa obywatelskiego-studium przypadku.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza gminy w zwiazku z
uchwaleniem lub zmiana planu miejscowego.Analiza funkcjonowania pracowniczych programow
emerytalnych w polsce.Wznowienie postepowania jako nadzwyczajny tryb postepowania
administracyjnego..Identyfikacja determinant rozwoju i zmian w logistyce w polsce na tle tendencji i
doswiadczen swiatowych..Wykorzystanie backupu jako sposobu na zabezpieczenie przed utrata danych na
przykladzie plikow graficznych.Analiza ekonomiczno-finansowa spolki grupa onet.pl.s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Tendencje zmian w strukturze dochodow budzetu w latach 1994-2004..Zasady ogolne
postepowania administracyjnego..Swobody rynku wewnetrznego wspolnoty europejskiej a prawa
podstawowe.Kultura szansa rozwoju gminy ornontowice..Praca licencjacka rachunkowosc.Wykorzystanie
bilansu oraz rachunku zyskow i strat w okresleniu efektywnosci dzialania przedsiebiorstwa na przykladzie
grupy kapitalowej pgnig s.a. za lata 2008-2010.Grzybowski- marian (1945- ). Red. - system rzadow
rzeczypospolitej polskiej : zalozenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa .praca licencjacka budzet gminy
.Logistyczna obsluga klienta w sklepach internetowych (na przykladzie merlin.pl).praca licencjacka budzet
gminy .Jednoosobowa gminna spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia.Management challenge: turnover as
a result of commitment and reward system.Rodzaje i strategie zabezpieczen antywirusowych w
przedsiebiorstwach produkcyjnych..Malopolska pelna para jako produkt turystyczny wojewodztwa
malopolskiego.Bankowosc elektroniczna nowoczesna forma obslugi biezacej klienta.Zarzadzanie
przedsiebiorstwem a system motywowania i oceniania pracy ludzkiej na przykladzie firmy meblonowak w
dobrodzieniu..Analiza systemu okresowych ocen pracowniczych na podstawie opinii pracowniko
malopolskiego urzedu wojewodzkiego w krakowie.Rola podatku od nieruchomosci w finansowaniu zadan
gminy.Praca licencjacka chomikuj.Wykorzystanie teorii portfelowej jako glownej metody minimalizacji ryzyka
kredytowego na szczeblu banku.System prezydencjalny stanow zjednoczonych. Przeszlosc i
terazniejszosc..Sprawozdania finansowe i ich analiza jako podstawa oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstw.Nowak-far- artur. Red. - prawo swiatowej organizacji handlu a unia europejska .Zastaw
rejestrowy na prawach udzialowych.Motywacyjne aspekty wynagrodzen w wybranej firmie. Studium
przypadku z powiatu zawiercianskiego.Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Rola marketingu w
przedsiebiorstwie energetycznym na przykladzie enion grupa tauron s. A..System motywacji - motywowanie
pracownikow w malych i srednich przedsiebiorstwach na podstawie badan w ppu --energetyk zaklad pracy
chronionej.Czynniki konkurencyjnosci gospodarki polskiej w latach 2004-2012.Mozliwosci oceny
pracownikow na stanowiskach kontroli w procesie wytworczym przedsiebiorstwa x.Koncepcja logistycznej
obslugi klienta na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w ozorkowie.Marketing uslug
bankowych.praca licencjacka budzet gminy .Szablon pracy licencjackiej.Migracje zarobkowe polakow na
wyspy brytyjskie po 1 maja 2004.Analiza sektora nieruchomosci mieszkaniowych w regionie katowickim na
przykladzie przedsiewziecia deweloperskiego spolki akcyjnej moj.Kreowanie wizerunku pracodawcy (na
przykladzie firmy google).praca licencjacka budzet gminy .Instytucja hipoteki przymusowej w ordynacji
podatkowej.Kto pisze prace licencjackie.Uznanie zagranicznych rozwodow.Polskie sadownictwo
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administracyjne a sprawowanie wymiaru sprawiedliwosci.Obsluga bankowa msp w absorpcji funduszy
strukturalnych.Zarzadzanie kariera zawodowa pracownikow socjalnych w osrodkach pomocy spolecznej na
przykladzie mops w krakowie oraz gops w gdowie..praca licencjacka budzet gminy .Zrownowazona karta
wynikow a zarzadzanie strategiczne organizacja.Problematyka prawna wyodrebniania wlasnosci lokali ze
szczegolnym uwzglednieniem umowy uregulowanej w art. 9 ustawy o wlasnosci lokali.Analiza przekazow
reklamowych w mediach lokalnych na przykladzie mediow czestochowskich.Zarzadzanie bankiem
komercyjnym.Immisje posrednie i bezposrednie jako podstawa roszczenia negatoryjnego.Metody elastyczne
na podstawie metody scrum..praca licencjacka budzet gminy .Czyn nieuczciwej konkurencji w swietle
klauzuli generalnej z art.3 uznk..Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych - zarzadzanie ryzykiem
kredytowym.Wizja nowej huty na podstawie jej zasobow kulturowych- ludzkich i przemyslowych..praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy finansowej do oceny efektywnego gospodarowania
przedsiebiorstwem na przykladzie nadlesnictwa kutno.praca licencjacka budzet gminy .Analiza kredytowania
potrzeb osob fizycznych w zakresie zakupow ratalnych na przykladzie firmy zagiel s.a..Analiza efektywnosci tfi
arka w latach 2002 - 2006.Zarzadzanie oswiata w miescie na prawach powiatu na przykladzie
jaworzna.Analiza wartosci spolki tvn s.a. w latach 2008-2011 z wykorzystaniem wskaznika sharpa.Projekt
konstrukcji przekrycia trybuny stadionu praca inzynierska budownictwo.Outsourcing uslug logistycznych w
systemie zaopatrzenia sieci handlowych na przykladzie przedsiebiorstwa m&m logistic.praca licencjacka
budzet gminy .Realizacja zasad postepowania karnego w postepowaniu dyscyplinarnym wobec
studentow.Zarzadzanie innowacjami jako element strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie bel
polska sp. Z o. O..praca licencjacka budzet gminy .Becker- brian e. - karta wynikow zarzadzania zasobami
ludzkimi .Pisanie pracy licencjackiej.Sadurski- wojciech - prawo przed sadem : studium sadownictwa
konstytucyjnego w postkomunistycznych panstwach europ.Funkcjonowanie partnerstwa lokalnego na
przykladzie lokalnej grupy dzialania turystyczna podkowa.Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego
na przykladzie gminy kleszczow.Charakterystyka obcych zrodel finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie leasingu i kredytu bankowego.Liniowy podatek dochodowy od osob
fizycznych i perspektywy jego wprowadzenia w polsce.System wms w zarzadzaniu magazynami zakladow
azotowych pulawy s.a..Obowiazki pracodawcy zwiazane z wypadkami przy pracy i chorobami
zawodowymi..Pozycja prawno-administracyjna wlasciciela nieruchomosci.Zarzadzanie strategiczne w malych
i srednich przedsiebiorstwach na przykladzie przedsiebiorstwa nord-gaz.Elastyczne formy zatrudnienia w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Rentownosc jako kryterium oceny efektywnosci gospodarowania minionej i
przyszlej dzialalnosci centrum rozliczen i informacji ceri sp. Z o.o..Przeksztalcenie podatkowej ksiegi
przychodow i rpzchodow na ksiegi rachunkowe na przykladzie malego przedsiebiorstwa..Marketingowe
zarzadzanie przedsiebiorstwem na podstawie wybranych aspektow dzialalnosci miedzynarodowej firmy
polimex-mostostal s.a..Status prawny panstwowej inspekcji pracy.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Licencjat prace.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie arkusza
kalkulacyjnego excel w planowaniu nowego przedsiewziecia biznesowego.Wewnetrzne public relations w
firmie na przykladzie przedsiebiorstwa hempis spolka jawna marek pietrzak i synowie zaklad pracy
chronionej.Korekta deklaracji podatkowej.Interpol - zarzadzanie informacja i bezpieczenstwo
miedzynarodowe..Prawo europejskie.Komunikacja i jej znaczenie w funkcjonowaniu
przedsiebiorstwa.Mazur-wierzbicka- ewa. - ochrona srodowiska a integracja europejska : doswiadczenia
polskie .praca licencjacka budzet gminy .Pierscionek- zdzislaw. Red. - czynniki sukcesu polskich
przedsiebiorstw na rynkach unii europejskiej .Rola zryczaltowanych podatkow dochodowych w polskim
systemie podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie promocji jako instrumentu marketingu
terytorialnego na przykladzie gminy aleksandrow lodzki.Podatki dochodowe jako zrodlo dochodu budzetu
panstwa w latach 2001-2004.Bezrobocie praca magisterska.Wykorzystaniem materialow energooszczednych.
Praca inzynierska budownictwo.Zabezpieczenia przeciwpozarowe obiektow produkcyjnych w aspekcie
bezpieczenstwa pracy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sluzby- inspekcjestraze.praca licencjacka budzet gminy .Kredyty konsumpcyjne w ofercie przedsiebiorstw posrednictwa
kredytowego na przykladzie kredyt punkt zagiel spolka akcyjna w pabianicach.Badanie inwestycji
budzetowych w gminie (na przykladzie gminy miedzno).Piotrowska-trybull- marzena. Red. - relacje jednostki
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wojskowej z otoczeniem lokalnym .Analiza porownawcza wydatkow budzetowych powiatow:
piotrkowskiego z opoczynskim.Jaskiernia- jerzy (1950- ). Red. - bezpieczenstwo panstwa a ochrona praw i
wolnosci jednostki we wspolczesnym swiecie .Sprzedaz osobista na zagranicznych rynkach przemyslowych projekt dzialan handlowych na przykladzie finlandii.Operacje pokojowe onz - aspekty
prawnomiedzynarodowe.praca licencjacka budzet gminy .Badanie marketingowe sprzedazy obrazow przez
internet.Praktyczne aspekty inwentaryzacji w oparciu o jednostke budzetowa i przedsiebiorstwo
uslugowe..Rola opini psychiatrycznej w procesie karnym.Restrukturyzacja w branzy turystycznej na
przykladzie pbp orbis sp.zo o..Polityka mlodziezowa unii europejskiej w latach 2000 - 2009.Pisanie prac z
pedagogiki.Anatomia antysemityzmu - studium uwarunkowan zjawiska na tle kampanii antysyjonistycznej
1967-1968 w polsce.Polityka szkolen na przykladzie elektrocieplowni krakow s.a..Maszyny oraz urzadzenia
do skladowania i transportu wewnetrznego wykorzystywane w magazynach skladujacych towary na paletach
eur.Kultura organizacyjna - jej wplyw na efektywnosc oraz motywacje do pracy.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza porownawcza zarzadzania zaopatrzeniem na przykladzie jednostki wojskowej oraz
prywatnego podmiotu gospodarczego.Bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w powiecie
wloclawskim.Polski sektor rolny a wspolna polityka rolna ue.Znakowanie ekologiczne jako instrument sluzacy
ograniczaniu negatywnego wplywu produktow na srodowisko (na wybranych przykladach znakowania i
etykietowania produktow).Zsady przyznawania pomocy publicznej na kinematografie w prawie wspolnoty
europejskiej.Determinanty samodzielnosci finansowej jednostek samorzadu terytorialnego..Sytuacja
spoleczno ekonomiczna rolnictwa na przykladzie gminy gorzow slaski..Plasowanie uslug sportowych o
charakterze widowiskowym.Analiza poziomu i truktury bezrobacia powiatu czestochowskiego w ltach 20062010.Wplyw systemu common law na stosowanie warunkow umow fidic w krajach systemu
kontynentalnego. Wybrane zagadnienia.Ocena stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach na przykladzie firmy remontowo - budowlanej.System
motywacyjny jako element zarzadzania i jego znaczenie w skutecznym realizowaniu zadan przedsiebiorstwa
na przykladzie stowarzyszenia inicjatywa.Mozliwosci wykorzystania odnawialnych nosnikow energii ze
szczegolnym uwzglednieniem ziarna owsa.Marketing strategies in student tourism.Wplyw materialnych i
niematerialnych narzedzi motywowania na motywacje pracownikow na przykladzie firmy comex sp. Z
o.o..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy wzd sp. Z o.o. W pszczynie.Zasada
proporcjonalnosci w prawie zamowien publicznych unii europejskiej.Problem bezrobocia oraz ocena metod
jego zwalczania na przykladzie powiatu sieradzkiego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Czynniki placowe i pozaplacowe w motywowaniu pracownikow na przykladzie oddzialu pko
bank polski spolka akcyjna w zamosciu.Analiza systemu zarzadzania jakoscia w firmie uslugowej na
przykladzie banku pekao s.a..Stan i mozliwosci rozwoju agroturystyki na slasku opolskim..Srodki prawne
nadzoru bankowego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Szanse i bariery
rozwojowe malych i srednich firm na podstawie p.h.u. hel team.Produkty i uslugi turystyczne w opinii
odbiorcow a ksztaltowanie lokalnej polityki turystycznej..Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Rekrutacja
i selekcja kadr jako element wspolczesnego zarzadzania zasobami ludzkimi.Miejsce i rola programu
lojalnosciowego w budowaniu trwalej wiezi z klientem.Wplyw otoczenia na powodzenie organizacji- na
podstawie badan przeprowadzonych w przedsiebiorstwie cuprod sp. Z o. O..Bìlohlávek- alexander j. - biegli w
srodowisku miedzynarodowym : w postepowaniu sadowym cywilnym i karnym oraz arbitra.Zarzadzanie
logistyczne w malym i srednim przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa x.Udzial pokrzywdzonego
w postepowaniu przygotowawczym.Odwolanie jako srodek weryfikacji decyzji administracyjnych w
administracyjnym toku instancji.Pisanie prac licencjackich cena.Mechanizmy prowokacji w reklamie
spolecznej..Zarzadzanie procesami rehabilitacji zespolow mieszkaniowych na przykladzie osiedla
mieszkaniowego pradnik czerwony w krakowie..Kruczalak-jankowska- joanna. Red. - wplyw europeizacji
prawa na instytucje prawa handlowego .Prace dyplomowe tematy.praca licencjacka budzet gminy
.Znaczenie dzialan pr dla ksztaltowania wizerunku klubu pilkarskiego na przykladzie bks --stal bielsko-biala i
ts --podbeskidzie bielsko-biala..Prace doktorskie.Zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie deutsche
banku pbc s.a..Prawo unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Zagadnienie dyskrecjonalnosci w
stosowaniu prawa.Satysfakcja klientow na rynku odziezowym na przykladzie firmy brice.Postepowanie przed
..
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sadem ochrony konkurencji i konsumentow..Szlachta- jacek. Red. - rozwoj regionalny polski w warunkach
reformy europejskiej polityki spojnosci w latach 2007-20.Zarzadzanie jakoscia wyrobow tekstylnych.Dobor
pracownikow do dzialu handlowego (na przykladzie firmy bona spolka z o.o.).Determinanty zakupu dobr
zywnosciowych (na przykladzie wody butelkowanej) w przekroju grup konsumenckich o zroznicowanym
wyksztalceniu.Stwierdzenie niewaznosci decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej lub z
razacym naruszeniem prawa.Polityka spojnosci ue i fundusze europejskie.Kredyt a lessing jako formy
finansowania inwestycji podmiotu gospodarczego z sektora msp na przykladzie spolki x z o.o.praca
licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju przedsiebiorstwa internetowego (na przykladzie firmy google
inc.).Wymiana informacji podatkowych w swietle miedzynarodowego- europejskiego i polskiego prawa
podatkowego.Skutecznosc systemu zarzadzania jakoscia w srednim przedsiebiorstwie nalezacym do sektora
msp na przykladzie: euro kerze.Podatek vat konstrukcja i stawki podatku w krajach czlonkowskich
ue.Odzimek- wojciech. Red. - integraciâ - evropejs’kij naprâmok rozvitku ukraini .Fundusze strukturalne unii
europejskiej w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw.Przeslanka braku indywidualnego
uzgodnienia klauzuli jako ograniczenie kontroli tresci stosunku prawnego- przeprowadzonej z punktu
widzenia abuzywnego charakteru postanowien umownych.Marketing uslug na przykladzie bazy turystycznej
beskidu slaskiego.Prezydent stanow zjednoczonych na tle systemu hamulcow i rownowaznikow.Zatrudnianie
pracownikow tymczasowych w polsce.Ksztaltowanie produktu turystycznego powiatu lublinieckiego.Rozwoj
sadownictwa w sprawach ubezpieczenia spolecznego na ziemiach polskich w xx wieku.Wykorzystanie analizy
dyskryminacyjnej w systemach wczesnego ostrzegania.Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy w prawie
amerykanskim i polskim.Hacking - studium prawnokarne i kryminalistyczne.Umowa miedzynarodowa w
konstytucyjnym systemie zrodel prawa.Zagadnienia prawne aukcyjnego rynku dziel sztuki.Ryzyko w
dzialalnosci kredytowej bankow hipotecznych na przykladzie getin bank s.a. - dom oddzial w lodzi.Srodki
trwale w polityce rachunkowosci gminy na przykladzie gminy poczesna.Organizacja logistyki w inteligentnych
budynkach na wybranych przykladach.Innowacje w dzialalnosci przedsiebiorstwa. Analiza na przykladzie
firmy -- aparel..Analiza dzialan promocyjnych w sporcie na przykladzie ckm wlokniarz sa..Turystyka i
mozliwosci jej rozwoju w gminach powiatu chrzanowskiego..Strategia marketingowa firmy na podstawie
spolki akcyjnej excellent.Uwarunkowania efektywnosci pozaplacowych narzedzi motywowania
pracownikow.Realizacja zadan z zakresu pomocy spolecznej w gminach iwanowice i trzyciaz..Wzorzec
poinformowanego uzytkownika w swietle praktyki i orzecznictwa unijnego.Weksel in blanco w obrocie
gospodarczym.Ubezpieczenia osobowe nastepstw nieszczesliwych wypadkow osob uprawiajacych wybrane
dyscypliny sportowe w polsce w latach 1994-2004.Analiza ryzyka kredytowego kredytow hipotecznych w pko
bp sa w latach 2005 - 2009.Ocena efektywnosci produktow bankowych banku pko bp s.a.w latach 20072011.praca licencjacka budzet gminy .Struktura i poziom uzdolnien- cechy osobowosci i kompetencje w
prognozowaniu kariery zawodowej.Kierunki postepu technologicznego w logistyce.Ocena pracownika i jej
wplyw na motywacje w instytucjach samorzadowych na przykladzie urzedu gminy..Formy zabezpieczenia
kredytow.Strategia rozwoju i promocja miasta jako osrodka turystycznego.praca licencjacka budzet gminy
.Lokacyjne papiery wartosciowe jako element dywersyfikacji srodkow na rynku finansowym.Koszty uzyskania
przychodu w ustawie o podatku dochodowym od osob fizycznych (wybrane zagadnienia).praca licencjacka
budzet gminy .Mozliwosci rozwojowe polskiego przewozu kombinowanego na tle panstw unii
europejskiej.Kredyt hipoteczny w finansowaniu nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie
banku pko s.a..Koszty pracy w rachunkowosci jednostki budzetowej na przykladzie samorzadowego zespolu
edukacji w olkuszu.Stosowanie prawa wspolnotowego w postepowaniu cywilnym.Wycena marki na
przykladzie lpp s.a..Wplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych na rozwoj specjalnych stref
ekonomicznych w chinskiej republice ludowej.Innowacyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie firmy kwazar.zrodla finansowania zadan gminy.praca licencjacka budzet gminy .Wylaczenie
stosowania tymczasowego aresztowania w kodeksie postepowania karnego.Szanse i bariery rozwoju
wiejskich obszarow gospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika dzialalnosci promocyjnej
placowki handlu detalicznego i hurtowego na przykladzie przedsiebiorstwa hydromet.Efekty zastosowania
systemu kanban na przykladzie przedsiebiorstwa x..Propozycja zmian strategii rozwoju spoleczno
gospodarczego miasta na przykladzie tomaszowa mazowieckiego..praca licencjacka budzet gminy
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.Sponsoring w strategii marketingowej wybranych klubow pilkarskich w polsce..praca licencjacka budzet
gminy .Oplaty jako zrodlo dochodu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy kluczbork..Rola
i funkcje policji w systemie bezpieczenstwa narodowego.Znaczenie analizy kosztow w procesie decyzyjnym
na przykladzie przedsiebiorstwa specjalizujacego sie w konstrukcji maszyn i urzadzen..Produkty kredytowe
oraz sposoby oceny zdolnosci kredytowej stosowane w rejonowym banku spoldzielczym w lututowie.praca
licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc dyscyplinarna funkcjonariusza policji .praca licencjacka budzet
gminy .Systemy motywowania pracownikow w urzedzie miasta plock.Identyfikacja i ocena obszarow
generujacych problemy jakosciowe w mleczarni osm myszkow..Analiza porownawcza warunkow kredytow
hipotecznych udzielanych przez banki uniwersalne i banki hipoteczne w polsce.Logistyka gospodarowania
kapitalem ludzkim na przykladzie firmy ikea.Organizacja i funkcjonowanie rady ministrow w polsce..praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie bezpieczenstwem informacji w sektorze publicznym..Bezrobocie i
formy przeciwdzialania bezrobociu w polsce w latach 2003-2007.Marketing relacji i lojalnosc nabywcow na
podstawie firmy berendsentextile service sp. Z o.o..Dzialalnosc kredytowa banku spoldzielczego w
wojewodztwie opolskim....
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