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Walory turystyki i agroturystyka na warmii i mazurach.Skarga kasacyjna i jej skutki w zreformowanym
dwuinstancyjnym postepowaniu sadowoadministracyjnym..Zarzadzanie wiedza w przedsiebiorstwie: szanse i
wyzwania.Wykorzystanie porownawczej analizy finansowej w zarzadzaniu (na przykladzie przedsiebiorstw
branzy cukierniczej).Ekonomiczne i informatyczne podstawy dzialalnosci handlowej w inetrnecie.praca
licencjacka budzet gminy .Zmiany trojsektorowej struktury gospodarczej rosji w latach 1991-2008.Produkty
sektora uslug bankowych dla malych i srednich przedsiebiorstw.Odpowiedzialnosc karna nietrzezwych
sprawcow przestepstw drogowych w kodeksie karnym z 1997 roku.Ustawowe okolicznosci zaostrzajace
odpowiedzialnosc karna za spowodowanie wypadku komunikacyjnego.Zakaz dyskryminacji ze wzgledu na
wiek w prawie unijnym i polskim.Marketing w przedsiebiorstwie na przykladzie przedsiebiorstwa
produkcyjnego amica wronki s.a..Analiza efektywnosci funkcjonowania rynku ubezpieczen na zycie na
przykladzie towarzystwa ubezpieczen na zycie compensa s.a..Zasady przyznawania i rozliczania pomocy
publicznej dla przedsiebiorcow pochodzacej ze srodkow krajowych i z funduszy europejskich w okresie
programowania 2007-2013.Sposoby restrukturyzacji spolek kapitalowych w postepowaniu upadlosciowym z
mozliwoscia zawarcia ukladu.Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych w finansowaniu aktywnych form
przeciwdzialaniu bezrobociu w powiatowym urzedzie pracy w czestochowie w latach 2004 - 2008.praca
licencjacka budzet gminy .Strategie reklamowe koncernu branzy spozywczej na przykladzie red
bull.Opodatkowanie osob fizycznych w polsce i innych krajach unii europejskiej.Stan i perspektywy rozwoju
turystyki kwalifikowanej na obszarze wyzyny krakowsko-czestochowskiej..Weryfikacja struktury czynnikowej
kwestionariusza osi autorstwa coopera i sloana - grupa zawodowa: nauczyciele..Analiza czestochowskiego
rynku nieruchomosci mieszkaniowych w latach 2010-2012.Wykonywanie kar i srodkow pozbawienia
wolnosci wobec cudzodziemcow w polsce..Podejmowanie i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej.Ochrona
interesu biorcy w umowie franchisingu.Skrzypek- elzbieta. Red. - etyka a jakosc i efektywnosc organizacji :
monografia .Indywidualne i zespolowe doskonalenie jakosci na przykladzie projektu wzmacniania nadzoru
pedagogicznego..Ochrona pracy kobiet za szczegolnym uwzglednieniem prawnych aspektow
macierzynstwa.praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych w rozwoju
gospodarstw rolnych wojewodztwa slaskiego.Rozwoj i zastosowanie personal digital assistant (pda) w
biznesie i zyciu codziennym.Negatywne aspekty dopingu w sporcie..praca licencjacka budzet gminy
.Postepowanie sadowe w sprawach z zakresu prawa pracy.Holtby- kareen l. - international environmental
liability and barriers to trade : market access and biodiversity in.Czynniki wplywajace na roznice w
opodatkowaniu dochodow w polsce i w niemczech.Zarzadzanie placowka budzetowa na przykladzie szkoly
podstawowej nr 18.Rola organizacji pozarzadowych w wspieraniu rozwoju lokalnego..Instytucja rzecznika
praw obywatelskich.Innowacyjna infrastruktura magazynowa i manipulacyjna.praca licencjacka budzet
gminy .Formy przeciwdzialania bezrobociu w powiecie czestochowskim w swietle badan
wlasnych.Stachowiak- zenon. Red. - produkt regionalny a przedsiebiorczosc i innowacyjnosc przedsiebiorstw
w warunkach nowej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Przemowienia- wywiady i konferencje prasowe w kampaniach public relations.Praca
magisterska pisanie.Bron pneumatyczna - zagadnienia prawne i kryminalistyczne.Rola inspektora pracy w
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sprawach o wykroczenia.Ochrona prawna komercyjnego korzystania z elementow osobowosci..Prawo do
prywatnosci i jego ochrona w swietle ustawy o dostepie do informacji i prawa prasowego..Struktura i zasady
funkcjonowania wewnetrznych centrow uslug ksiegowych.Odpowiedzialnosc cywilna zarzadcow laczacych
sie spolek.Obraz przestepczosci w portalach dziennik.pl i gazeta.pl.Przewlaszczenie na
zabezpieczenie.Budowanie systemow lojalnosciowych na stacjach paliw.Kary izolacyjne w polskim prawie
karnym .Zakaz reformationis in peius w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym.Zarzadzanie i planowanie procesu produkcyjnego z charakterystyka wybranego
przedsiebiorstwa..Wymagania formalne apelacji i skutki ich niezachowania.Agresja wsrod mlodziezy szkolnej
na przykladzie gimnazjum w pyskowicach.Badania marketingowa na przykladzie firmy markat.Prawnokarne
aspekty ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w teorii i praktyce.Ustawowe okolicznosci zaostrzajace
odpowiedzialnosc karna za spowodowanie wypadku komunikacyjnego.Kampanie spoleczne w zarzadzaniu
organizacjami roznych sektorow.Sponsorowanie audiowizualnych uslug w prawie unijnym i polskim.Analiza i
ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa mostostal zabrze - holding s.a. w latach 2007-2011..Strategia
produktu na rynku uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego pa- co-bank w pabianicach.Jakosc
uslug edukacyjnych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.Promocja miasta i gminy olkusz poprzez
wykorzystanie zasobow kultury i turystyki oraz organizowanie imprez otwartych.Krolikowski- michal. podstawy prawa karnego miedzynarodowego .Od zwrotu aretycznego w filozofii do jurysprudencji
cnot.Kowalski- andrzej (nauki ekonomiczne). Red. - ekonomiczne i spoleczne uwarunkowania rozwoju
polskiej gospodarki zywnosciowej po wstapieniu.Szanse i trudnosci w rozwoju gminy siewierz.Analiza
strumienia wartosci przy produkcji klamki aluminiowej..Procedury wydawania aktow stanu
cywilnego.Bancassurance jako nowy produkt bankowy.Ochrona pracy kobiet i uprawnienia zwiazane z
rodzicielstwem..Internet jako narzedzie promocji w przedsiebiorstwie.Systemy motywacyjne nowoczesnej
organizacji na przykladzie firmy branzy telekomunikacyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Polityka
finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy kalwaria zebrzydowska w
latach 2002-2006.Dobrowolska- malgorzata - employee and flexible forms of employment : a theoretical
analysis and empirical studies .Oszustwa matrymonialne.Marketing wyborczy brytyjskiej partii
konserwatywnej w wyborach powszechnych od 1997 roku.praca licencjacka budzet gminy .System
logistyczny przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie firmy x.Wplyw funduszy strukturalnych na
konkurencyjnosc przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Analiza gospodarki finansowej powiatu
leczyckiego.Tozsamosc a wizerunek marki handlowej produktu - analiza wybranych marek
handlowych.Sadowa kontrola decyzji opartych na uznaniu administracyjnym.O dwoch sposobach
wykorzystania wynikow badan nad prawdopodobienstwem w rozwazaniach prawnych.Wykorzystanie
programow rozwoju obszarow wiejskich w polsce.Transakcje wewnatrzwspolnotowe jako element
zarzadzania podatkiem od towarow i uslug na przykladzie spolki x w latach 2009-2011.praca licencjacka
budzet gminy .Profesjonalne pisanie prac.Niedziolka- pawel. - fundusze hedgingowe a stabilnosc finansowa
.Strategie marketingowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej.Analiza sprawozdania finansowego banku studium przypadku.Ewidencja ksiegowa podatkow lokalnych na przykladzie gminy mykanow..Profesjonalny
sprzedawca oraz jego praca.Sposob realizacji polityki fiskalnej i monetarnej w warunkach unii gospodarczej i
walutowej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Bussey- cathy. - public relations :
jak zdobyc rozglos bez duzych pieniedzy .zrodla finansowania inwestycji komunalnych w latach 2002-2006 na
przykladzie nowego targu..Dopuszczalnosc wypowiadania terminowych umow o prace.Problematyka
zwiazana z ustaleniem czasu popelnienia czynu zabronionego.praca licencjacka budzet gminy
.Antropologiczne metody identyfikacji zwlok.Pisanie prac magisterskich opinie.Prawne regulacje i zasady
funkcjonowania skladow celnych..Struktura dochodow i wydatkow budzetow lokalnych. Weryfikacja i analiza
empiryczna na przykladzie gminy rzekun.praca licencjacka budzet gminy .Dzialania marketingowe malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy p.p.h.u. galanit.Czynniki warunkujace uruchomienie nowej
dzialalnosci gosopdarczej w sektorze medycznym na przykladzie nzoz usmiech.Efektywnosc gospodarowania
srodkami trwalymi na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji sp.zo.o. W tarnowskich
gorach.praca licencjacka budzet gminy .Kreowanie marki w mediach spolecznosciowych.Prace magisterskie
ekonomia.Analiza funkcjonowania ulg i odliczen w podatku dochodowym od osob fizycznych w latach 2000..
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2003 na przykladzie urzedu skarbowego x.Nieruchomosc jako podstawa zabezpieczenia kredytu
hipotecznego na podstawie banku zachodniego wbk s.a..Splaty z gospodarstwa rolnego.Analiza efektow
kalendarzowych na rynku akcji w arabii saudyjskiej.Rekrutacja i dobor kadr oraz rozwoj zawodowy jako
czynniki tworzenia sukcesu firmy na przykladzie firmy valeo autosystemy.Analiza kosztow wynagrodzenia w
przedsiebiorstwie na przykladzie spoldzielni x w latach 2007-209.Zaufanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
w przedsiebiorstwie turystycznym.Strategie i programy przeciwdzialania bezrobociu w unii europejskiej i w
polsce..Praca licencjacka forum.Promocja regionu warminsko-mazurskiego.Zarzadzanie strategiczne w
organizacjach pozarzadowych na podstawie stowarzyszenia willa decjusza.Stany zjednoczone europy?.Znak
towarowy na leki.praca licencjacka budzet gminy .Rola bieglego rewidenta w identyfikowaniu bledow w
sprawozdawczosci finansowej..Odszkodowanie i zadoscuczynienie za zmarnowany urlop w prawie unii
europejskiej i polskim.Aborcja w polskim i swiatowym ustawodawstwie karnym..Projekt rozjazdu kolejowego
kolei szybkiej praca inzynierska budownictwo.Procesy fuzji i przejec w polskich grupach kapitalowych w
sektorze bankowym.Determinanty wyboru przez klientow miejsca noclegowego na rynku uslug
hotelarskich.Zastaw na akcjach w obrocie tradycyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
kontaktami z klientami w wybranym przedsiebiorstwie.Proceduralne aspekty rozwiazywania sporow
zbiorowych w polsce.Prace magisterskie gotowe.Dziedzictwo naturalne i kulturowe gminy krzeszowice jako
oferta turystyczna..praca licencjacka budzet gminy .Czynniki ksztaltujace sytuacje finansowa szpitala
publicznego.Kreowanie wizerunku organizacji sportowych za pomoca narzedzi internetowych na przykladzie
wisly krakow s.a..Analiza przychodow z tytulu podatku od towarow i uslug na przykladzie wybranego urzedu
skarbowego.Zarzadzanie bezpieczenstwem informacji w sektorze publicznym..Sprawozdawczosc budzetowa
na przykladzie urzedu skarbowego w zgierzu.Czynniki rozwoju rynkow nauczania jezykow obcych w regionie
opolskim jako rynkow informacji..praca licencjacka budzet gminy .System partnerski - udoskonalona wersja
franczyzy (na przykladzie firmy kolporter spolka z o.o. S.k.a.).Rola i kompetencje policji oraz sluzb
stadionowych w zabezpieczeniu masowej imprezy sportowej.Specyfika zarzadzania jakoscia w lotnictwie
cywilnym na przykladzie polskich linii lotniczych lot s.a..Etyczne problemy w procesie negocjacji na
przykladzie firmy x nalezacej do grupy kapitalowej.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa na rynku uslug edukacyjnych na przykladzie szkoly jezykowej .Using activity-based costing
for profitability analysis of distribution channels.Wybor optymalnego sposobu opodatkowania dochodow z
dzialalnosci gospodarczej.Rola rebrandingu w kreowaniu wizerunku firmy na przykladzie telekomunikacji
polskiej s.a..Analiza kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2006 - 2009.Wplyw stylu
zarzadzania na efektywnosc poleglych menedzerowi pracownikow.Rola samorzadu terytorialnego w
zaspokajaniu wybranych potrzeb mieszkancow na przykladzie gminy olesno.Mysl niepodleglosciowa jozefa
pilsudskiego do sierpnia 1914 roku. Idea i czyn..Promocja w strategii rozwoju miasta (na przykladzie miasta
gostynina).Legalnosc targeted killing w swietle prawa miedzynarodowego.Istota i zakres rachunkowosci
zarzadczej na podstawie firmy mar-med sp. Z o.o. W warszawie.Zarzadzanie procesem produkcyjnym na
podstawie przedsiebiorstwa zajmujacego sie produkcja drzwi zewnetrznych.Analiza wybranych modeli
logistycznych w aspekcie outsourcingu procesow transportu. Badanie ankietowe na przykladzie
przedsiebiorstw z wojewodztwa lodzkiego.Dzialania marketingowe przedsiebiorstwa w sektorze uslug
finansowych (profesjonalnych).Emisja akcji jako jedno ze zrodel finansowania przedsiebiorstwa..Namowa lub
pomoc do samobojstwa ( art 151 kk).Motywacja pracownikow spoldzielni spolem pss jednosc w
czestochowie..Analiza strategiczna malych i srednich przedsiebiorstw sektora budowlanego na przykladzie
firmy xyz.Zarzadzanie turystyka w sytuacji kryzysu gospodarczego na przykladzie grecji.Conditionalities for
accustoming integrated system of quality management in the dairy industry..Status prawny i kompetencje
organow nadzorczych i ich czlonkow w spolkach kapitalowych.Mcafee- andrew. - firma 2.0 : sukces dzieki
nowym narzedziom internetowym .System finansowania kultury w polsce..Specyfika organizacji pracy i
zarzadzania jednostka sluzby zdrowia na przykladzie szpitala wojewodzkiego im. Jana pawla ii w
belchatowie.Formy ewidencji dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw..Sukcesja jako
skutek prawny laczenia spolek.Ocena zgodnosci procedur operacyjnosci banku z wymaganiami
znormalizowanych systemow zarzadzania jakoscia.Sad pracy jako organ rozstrzygajacy spory z zakresu prawa
pracy.Regulacja w prawie energetycznym.Praca magisterska pomoc.Rozwoj spoleczno-gospodarczy
..
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wojewodztwa podlaskiego w latach 2000-2005..Zarzadzanie kinem na przykladzie klubu sztuki filmowej
mikro.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Uznawanie orzeczen sadow
zagranicznych na tle postanowien konwencji z lugano.Atrakcyjnosc turystyczna gmin polozonych wzdluz odry
w wojweodztwie opolskim- a turystyczne kierunki rozwoju..Odpowiedzialnosc deliktowa w prawie
francuskim - wypadki w szkolach.praca licencjacka budzet gminy .Nadzor nad procesem zrzeszania sie i
laczenia bankow w prawie polskim.Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych jako jedna z form
opodatkowania osob fizycznych prowadzacych dzialanosc gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy
.Wizerunek centrum innowacji- transferu technologii i rozwoju uniwersytetu w opinii kadry naukowodydaktycznej wydzialu zarzadzania i komunikacji spolecznej.Strategie zakupowe jako element zarzadzania
logistycznego w przedsiebiorstwie.Rola posrednika pracy w procesie aktywizacji bezrobotnego na przykladzie
dzialan powiatowego urzedu pracy w leczycy.Proste czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Rola zarzadzania
zasobami ludzkimi i badan marketingowych w ksztaltowaniu konkurencyjnosci przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki swiatowit -agd sp. Z o.o..Wykorzystanie narzedzi sluzacych w zmniejszaniu bezrobocia w
gminie koniecpol..Motywacja jako istotny element zarzadzania zasobami ludzkimi - analiza porownawcza
systemu motywacji w organizacji budzetowej i przedsiebiorstwie prywatnym.Odwolanie darowizny jako
instytucja prawa cywilnego.Szczegolne okrucienstwo jako znamie przestepstwa.Analiza wskaznikowa w
ocenie konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Dobor pracownikow w procesie rekrutacji i selekcji na przykladzie
firmy profil sp. Z o.o..Fundusze hedgingowe na rynku polskim w kontekscie analizy prtfelowej na przykladzie
funduszy superfund tfi- opera tfi- investors tfi.Samuelson- paul anthony - ekonomia .Zagrozenie zdrowia przy
produkcji fulerenow.Promocja jako element marketingu-mix na przykladzie grupy maspex wadowice.Lipkaanna. Red. - koszty jakosci zarzadzania kapitalem ludzkim a ryzyko personalne : {q [hcm]} <-> hc risk :
pr.Model wspolpracy sluzb ratowniczych na poziomie powiatu..Komunikacja interkulturowa jako nowy
obszar dzialalnosci firm kosultingowo-szkoleniowych na polskim rynku.Waznosc czynnosci prawnych spolek
kapitalowych.Zwolnienie od kosztow sadowych w postepowaniu cywilnym.Ocena funkcjonowania otwartych
funduszy emerytalnych na polskim rynku kapitalowym na przykladzie ofe bankowego.Analiza kosztow robot
budowlano - montazowych w spolce z o.o. Erg-bud w czestochowie.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie
goldmak-lux..Rachunkowosc malych i srednich przedsiebiorstw i jej znaczenie w zarzadzaniu firma..Promocja
sprzedazy na przykladzie tesco/polska/sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Teoria zarzadzania
projektem- a projekt wdrozenia nowego produktu strukturyzowanego w obszarze bankowosci detalicznej- na
przykladzie lokaty inwestycyjnej w multibanku.praca licencjacka budzet gminy .Kryminalistyczna
problematyka pobic na terenie miasta bialegostoku w latach 2008-2011.Znaczenie zasad budzetowych w
budzecie ogolnym unii europejskiej.Rola rachunku bankowego w dzialalnosci przedsiebiorcy - wybrane
zagadnienia.Postanowienia wstepne w postepowaniu nieprocesowym.Wybrane problemy zabezpieczenia
spolecznego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie w sprawie o ustalenie ojcostwa.Drelichskulska- boguslawa. Red. - asia-europe : partnership or rivalry? .Istota wdrazania innowacji na rynku
kosmetycznym na przykladzie kremow przeciwzmarszczkowych w polsce..Eurojust jako instytucja wspolpracy
miedzynarodowej w sprawach karnych.Chodorek- monika. Red. - organizational relations as a key area of
positive organizational potential .Rozwoj specjalistycznych uslug transportowych w polsce..Seminarium ii
r.st. V r- zak.prawa finansowego.Nowe wyzwania dla polskiej sprawozdawczosci finansowej w dobie
wdrazania msr/mssf.Umieszczenie w zakladzie poprawczym.Straz pozarna i jej zadania w systemie ochrony
bezpieczenstwa porzaku publicznego.Spolki kapitalowe jako formy organizacyjno-prawne
przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Podatkowe konsekwencje zbycia zorganizowanej czesci
przedsiebiorstwa.Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych kredytem hipotecznym w polsce w latach
2000-2010 (na przykladzie oferty banku millennium sa dla klienta indywidualnego).Rola srodkow unijnych
wykorzystywanych w projektach lokalnych( ( na przykladzie powiatu zawiercianskiego).praca licencjacka
budzet gminy .Ryzyko kredytodawcy na obszarze finansowania rynku nieruchomosci
mieszkaniowych.Rodzaje i znaczenie dochodow gminy jako zrodla jej finansowania na podstawie analizy
porownawczej miejskiej i wiejskiej gminy lowicz..Wykorzystanie srodkow unijnych na finansowanie rozwoju
turystyki w bialymstoku w latach 2007- 2013.Jasinski- artur. - architektura w czasach terroryzmu : miastoprzestrzen publiczna- budynek .Akademickie biura karier - bariery i szanse rozwoju.Falszowanie
..
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dokumentow publicznych.Pozycja prezesa rady ministrow w rzadzie na tle wielkiej brytanii- rfn oraz republiki
slowenii.Partnerstwo publiczno-prywatne -czy zagrozenie dla majatku skarbu panstwa i jednostek samorzadu
terytorialnego.System motywacyjny na pzykladzie przedsiebiorstwa mayland real estate..Wplyw ocen
okresowych na postawy i zachowania funkcjonariuszy sluzby wieziennej.Rivoli- pietra. - sladami t-shirta : o
tym- jak pewna ekonomistka badala role rynku- wladzy i polityki w handl.Przybicie w postepowaniu
egzekucyjnym.Mozliwosci przeksztalcen wlasnosciowych w miejskim zarzadzie cmentarzy w
tarnowie.Przetarg jako metoda wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na przykladzie
przedsiebiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej sp. Z o.o. W antoniowie.Urzadzenia i elementy
zapewniajace bezpieczenstwo na budowie. Praca inzynierska budownictwo.Innowacyjnosc malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Znamiona czynow naruszenia dyscypliny finansow
publicznych w swietle pogladow doktryny i orzecznictwa.Ksztaltowanie innowacyjnosci przedsiebiorstw w
ramach funduszy strukturalnych unii europejskiej w latach 2004-2006..Zarzadzanie zespolami pracowniczymi
na przykladzie przedsiebiorstwa kopex-comfort.Kryzysy finansowe po peknieciu baniek spekulacyjnych na
przykladzie japonii i stanow zjednoczonych ameryki polnocnej..Macedonia- narodziny panstwa;wybrane
aspekty.Aktualna i postulowana rola prokuratora w postepowniu cywilnym w sprawach z zakresu prawa
rodzinnego i opiekunczego.Europejski nakaz aresztowania w zestawieniu z umowa o ekstradycji.Sciganie na
wniosek dowodcy wojskowego.Projekt kladki dla pieszych o konstrukcji z drewna klejonego o rozpietosci 35
m. Praca inzynierska budownictwo.Ramy prawne swiadczenia przez bank uslug z zakresu bankowosci
inwestycyjnej..Postepowanie rejestrowe w sprawach o wpis przedsiebiorcow do krajowego rejestru
sadowego.System motywacyjny a wydajnosc pracy na przykladzie przedsiebiorstwa komet - urpol spolka z o.
O. W kedzierzynie - kozlu..Wplyw przystapienia polski do unii europejskiej na poziom inwestycji
zagranicznych w polsce..Nowe formy turystyki wiejskiej na przykladzie folwarku szlacheckiego w
grabieszycach.Bhp praca dyplomowa.Koncepcja strategii marketingowych (na przykladzie krakowskiego
szpitala specjalistycznego im. Jana pawla ii w krakowie).Literatura w internecie oraz przyszlosc literatury
tradycyjnej w dobie nowych mediow.Upadlosc osob fizycznych nieprowadzacych dzialalnosci
gospodarczej.Przykladowe prace licencjackie.Rekrutacja- selekcja oraz motywacja jako proces pozyskiwania i
utrzymania pracownikow na przykladzie firmy polkomtel s.a..Partie polityczne- systemy wladzy w latach
1989 - 2005.Ochrona przesluchiwanych dzieci. Zapobieganie wtornej wiktymizacji..Jak pisac prace
magisterska.Zarzadzanie gminami kozieglowy i konopiska w kontekscie realizacji budzetu w latach 20022004.Formula gustawa radbrucha w kontekscie krytyki pozytywizmu prawniczego.Szkolenie jako element
wprowadzenia do pracy agentow ubezpieczeniowych.Wizerunek marki na przykladzie szkoly jezykowej
mobile english.Zarzadzanie zadaniami publicznymi na przykladzie gminy wozniki w latach 20022004.Strategia rozwoju malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy baltictest.Policja -- granatowa w
generalnej guberni.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykldzie gminy
goworowo.Analiza ekonomiczno – finansowa na przykladzie firmy pamapol s.a..Stan wyzszej koniecznosci w
polskim prawie karnym.Analiza dzialan promocyjnych w sporcie na przykladzie ckm wlokniarz
sa..Terminowanie jako system szkolenia.Praca licencjacka o policji.Prace magisterskie tematy.Powstaniedzialalnosc i wplyw na bezpieczenstwo wewnetrzne odrodzonej polski 10 pulku ulanow litewskich do
zakonczenia kampanii wrzesniowej.Event jako forma komunikacji rynkowej na przykladzie wydzialu
zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw..Projekt
systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie przemyslu drzewnego tom-bud tomasz
pospiech.Teoretyczne i praktyczne problemy polityki personalnej w organizacjach zarzadzanych.Pronobismichal. - polska w strefie euro .praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing jako innowacyjna forma
zarzadzania przedsiebiorstwami w polsce..Dostawa i nabycie wewnatrzwspolnotowe jako elementy jako
elementy podatku od towarow i uslug.Analiza kondycji finansowej spolki akcyjnej polkomtel - operatora sieci
telefonii komorkowej plus gsm.Analiza anomalii stop zwrotu a efektywnosc polskiego rynku kapitalowego na
tle rynkow rozwinietych.Tematy prac magisterskich bankowosc.Instytucja rzecznika praw obywatelskich w
polskim systemie prawa.Fundusze venture capital.Adamus- rafal. - upadlosc a przewlaszczenie na
zabezpieczenie : komentarz .Wykorzystanie mediacji w postepowaniu przygotowawczym.Bariery
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na jednolitym rynku unii europejskiej.Rola rachunku kosztow dzialan
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w implementacji standardow jakosci iso 9000:2000.Wizja lokalna i eksperyment procesowy w rekonstrukcji
wypadku drogowego.Fundusze unii europejskiej jako zrodla rozwoju jednostek samorzadow terytorialnych
na przykladzie miasta bytom..Pomiar kapitalu intelektualnego przedsiebiorstwa.Rekrutacja pracownikow
praca magisterska.System penitencjarny ii rzeczypospolitej /1918-1939/.Zasady postepowania
windykacyjnego na przykladzie urzedu skarbowego.Wplyw europejskiego funduszu spolecznego na lokalny
rynek pracy na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w ostrolece w latach 2004 – 2012.Prace
magisterskie wroclaw.praca licencjacka budzet gminy .Polskie towarzystwo turystyczno-krajoznawcze jako
kreator rozwoju turystyki na terenie podbeskidzia - zarzadzanie i dzialalnosc marketingowa w
organizacji.Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia a wspolnosc majatkowa malzenstwa..Uznawanie i
wykonywanie zagranicznych orzeczen sadow cywilnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Elementy marketingu mix w przemysle motoryzacyjnym.Konstrukcja i funkcjonowanie
podatku od wartosci dodanej vat.Zasady funkcjonowania biura rachunkowo-podatkowego.Powstanie i
ustanie wladzy rodzicielskiej.Wybrane aspekty zarzadzania w zakladach opieki zdrowotnej.Selekcja i
rekrutacja jako podstawa procesu gospodarowania potencjalem ludzkim - analiza rynku pracy
tymczasowej.Dzieciobojstwo. Aspekty prawne i kryminologiczne.praca licencjacka budzet gminy .Wynik
finansowy w ujeciu bilansowo-podatkowym.Wplyw szkolen na rozwoj firmy hurtap s.a..Organizacja i
funkcjonowanie logistyki w wojskowosci (na przykladzie jednostki wojskowej w tomaszowie
mazowieckim).Organizacja srodowiska produkcyjnego z punktu widzenia zasad logistyki. Aspekt
bezpieczenstwa- marnotrastwa i czynnika kosztowego na podstawie wybranych przykladow.Logistyka obslugi
klienta w wybranym przedsiebiorstwie.Polityka rachunkowosci jednostki budzetowej na przykladzie zespolu
szkol ekonomicznych w dabrowie gorniczej w latach 2008-2010.Nowoczesne zarzadzanie jakoscia w
organizacji pozarzadowej. Dobre praktyki zarzadcze na przykladzie frdl mistia..Analiza konkurencyjnosci firmy
rodzinnej (na przykladzie z.h.u.p. arex sp. Jawna na belchatowskim rynku paliw i gazu lpg).praca licencjacka
budzet gminy .Wykorzystanie narzedzi internetowych w budowaniu relacji z klientem na rynku uslug
turystycznych.Zastosowanie wartosci godziwej do wyceny bilansowej na podstawie msr/mssf.Strategie cen
przedsiebiorstw produkcyjnych z branzy techniki grzewczej w polsce.Teleedukacja jako alternatywna forma
ksztalcenia..Kultura organizacyjna a zachowania ludzi w organizacji.Plynnosc a wyplacalnosc na przykladzie
przedsiebiorstwa montazu konstrukcji stalowych i urzadzen gorniczych pemug s.a..Strumienie wartosci przy
produkcji zaworow bezpieczenstwa.Zarzadzanie projektami w gminie sniadowo w latach 2007- 2013.Pomiar
kapitalu intelektualnego na przykladzie grupy zywiec s.a..Praca magisterska rachunkowosc.Koncepcja kaizen
w rachunkowosci i zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Analiza ryzyka kredytow konsumpcyjnych w banku pko bp
s.a.Prognoza osiadan obiektu budowlanego posadowionego na grupie stop fundamentowych. Praca
inzynierska budownictwo.Koncenctracja sektora bankowego w polsce na tle panstw unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Polityka transportowa krajow ue- model parkowania i zatloczenia ruchu ulicznego
w centrach miast.Rola informacji o przeplywach pienieznych z punktu widzenia inwestora na podstawie
raportow rocznych tvn s.a..Pawlowski- bartosz. Red. - prawo europejskie w pracach parlamentarnych :
przewodnik poselski .Projekt adaptacji na dom weselny palacu w cisowie praca inzynierska
budownictwo.Instytucje prawne umozliwiajace potencjalnemu spadkodawcy skuteczne dysponowanie
poszczegolnymi skladnikami majatku na wypadek smierci.praca licencjacka budzet gminy .Praca dyplomowa
wzor.Marki produktow preferowane przez mlodszych i starszych polakow - analiza
porownawcza.Wspolnotowy system ochrony geograficznych oznaczen pochodzenia.Teoria rol zespolowych
mereditha belbina - aplikacja dla zarzadzania specjalistami branzy nowoczesnych technologii.Postepowanie
w sprawie odpowiedzialnosci podatkowej osob trzecich.Rola publik relations w ksztaltowaniu wizerunku
radia zet.Dochody gmin z tytulu subwencji ogolnej.Meier zu köcker- gerd. - klastry jako instrumenty
inicjujace prace badawczo-rozwojowe miedzy niemcami a korea .Typy temperamentu a zadowolenie pracy
na przykladzie pracownikow sadu rejonowego w czestochowie.Zjawiska patologiczne w administracji
publicznej.Powodztwo o uchylenie uchwaly wspolnikow spolki z o.o..Prawna ochrona zwierzat w
polsce.Pranie pieniedzy - charakterystyka zjawiska i wybranych aspektow przeciwdzialania i zwalczania
procederu.Problemy w readaptacji do studiowania na uczelni macierzystej po powrocie ze stypendium w
ramach programu erasmus..Ocena kondycji finansowej spolki sfinks polska s.a.Polityka mieszkaniowa wladz
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publicznych wobec zasobu mieszkan na wynajem i jej konsekwencje w polsce w latach 19902007.Atrakcyjnosc turystyczna gminy janow..Znaczenie i zakres wykorzystania ulg i zwolnien w podatku
dochodowym od osob fizycznych oraz ich wplyw na wielkosc i strukture dochodow podatkowych budzetu
panstwa w latach 2004-2006..Akredytywa jako forma bankowych rozliczen pienieznych i sposob
zabezpieczenia platnosci.Temat pracy magisterskiej.Burzynski- tadeusz. Red. - jakosc uslug turystycznych a
ochrona praw konsumenta : materialy pokonferencyjne vii konfere.Etyka urzednikow administracji
publicznej.Stachowiak- zenon. Red. - logistyka a przedsiebiorczosc i innowacyjnosc przedsiebiorstw w
warunkach nowej gospodark.Rynek kapitalowy jako zrodlo finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Imprezy publiczne w wojewodztwie swietokrzyskim jako element podnoszacy atrakcyjnosc
turystyczna regionu.Wycena marki na przykladzie lpp s.a..Wplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych na
rozwoj spoleczno-gospodarczy miasta opola..Organizacja procesu deweloperskiego na przykladzie
nieruchomosci biurowych w lodzi.Marketing wewnetrzny w sadzie rejonowym w czestochowie.Praca
magisterska plan pracy.Ocena skutecznosci zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w bankach na
przykladzie banku spoldzielczego we wloszczowie.Ocena promocji uslug bankowych adresowanych do
klienta indywidualnego (na przykladzie kredyt bank s.a.).Gotowe prace licencjackie za darmo.praca
licencjacka budzet gminy .Srodki unii europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego na przykladzie powiatu
krapkowickiego..System elektronicznej komunikacji administracji publicznej sekap jako przyklad
wykorzystania e-government w wojewodztwie slaskim.Zarzadzanie projektami unijnymi na regionalnym
rynku pracy na przykladzie urzedu pracy powiatu krakowskiego.System gospodarowania nieruchomosciamianaliza porownawcza wybranych elementow we francji i w polsce..Korzysci i zagrozenia wynikajace z
przystapienia polski do strefy euro.Szczupaczynski- jerzy. - wladza a moralny wymiar przywodztwa .Rola
konfliktu w organizacji.Bezczynnosc w administracji.Marka jako element strategii firmy.Informatyzacja
administracji publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w grodkowie..Strategia dystrybucji w
przedsiebiorstwie produkcyjno handlowym na rynku wyrobow ceramicznych.Metodologia pracy
magisterskiej.Prace magisterskie przyklady.Pomoc publiczna przedsiebiorcom..Formula biznesowa hotelu
ekonomicznego na przykladzie dzialalnosci grupy hotelowej orbis.Analiza kapitalu pracujacego w
przedsiebiorstwie.Polityka wynagrodzen jako element systemu zarzadzania zasobami ludzkimi (na
przykladzie starostwa powiatowego w krakowie).Strategia rozwoju turystyki powiatu myszkowskiego.praca
licencjacka budzet gminy .System motywacyjny firmy dgt sp. Z o.o..Planowanie przestrzenne na przykladzie
gminy redziny.Udzial podatkow i oplat lokalnych w finansowaniu zadan samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy miasta czestochowy.Ksiegi wieczyste a bezpieczenstwo obrotu nieruchomosciami na
przykladzie dzialalnosci sadu rejonowego w czestochowie.Praca licencjacka przyklad.Dzialalnosc gminy poraj
w zakresie ochrony srodowiska..Funkcjonowanie systemu - ustawy prawo zamowien publicznych na
przykladzie starostwa powiatowego..Tematy prac magisterskich z administracji.Rola systemow motywacji w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie ing banku slaskiego.Kryteria wyboru i oceny efektywnosci
otwartych funduszy emerytalnych..Stres zawodowy a poziom satysfakcji i zaangazowania w pracy w
kancelarii komorniczej.Prace licencjackie z turystyki.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy
radomsko.Tajemnica zawodowa-ze szczegolnym uwzglednieniem tajemnicy zawodowej lekarza..Ocena
funkcjonowania rynku pracy w regionie czestochowskim w latach 2000 - 2003.Opodatkowanie odplatnego
zbycia nieruchomosci podatkiem dochodowym od osob fizycznych.Zarzadzanie kapitalem obrotowym w
przedsiebiorstwie produkcyjno handlowym..praca licencjacka budzet gminy .Ochrona prawna baz
danych.Procedura kontroli podatkowej.Zastosowanie systemu haccp na przykladzie przedsiebiorstwa ibis
budget krakow stare miasto.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj transportu i komunikacji w krakowie w
latach 1997-2004..Wiarygodnosc sprawozdan finansowych rozpatrywana w kontekscie zmian na rynkach
globalnych..Postanowienia wstepne w postepowaniu nieprocesowym.Wody geotermalne sznsa dla rozwoju
miasta i gminy uniejow.Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa
parapety sp. Z o. O. W blaszkach.Rynek nieruchomosci mieszkaniowych w irlandii - uwarunkowania rozwoju i
jego wplyw na gospodarke kraju.praca licencjacka budzet gminy .Seminarium ii st. - katedra historii
administracji i mysli administracyjnej.Projekt technologii i organizacji budowy dwoch hal zelbetowych
prefabrykowanych dwunawowych o murowanych scianach szczytowych na siatce slupow 9-00 x 6-00 m praca
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inzynierska budownictwo.Zasady wydawania wyroku lacznego.Instytucja warunkowego umorzenia
postepowania karnego w polskim prawie karnym.Dzialania marketingowe bankow na rynku kredytow
hipotecznych.Pozycja prawna akcjonariusza wobec organow spolki ze szczegolnym uwzglednieniem walnego
zgromadzenia.Konstytucyjne prawa czlowieka a tymczasowe aresztowanie.Procedury
administracyjne.Uwarunkowania emisji akcji na gieldzie papierow wartosciowych na przykladzie spolki
x.Modele autoregresyjne z warunkowa heteroskedastycznoscia w budowaniu strategii inwestycyjnych- na
wybranych przykladach.Projekt budynku o niskim zapotrzebowaniu na energie lub cieplo do ogrzewania
praca inzynierska budownictwo.Zawod psychologa jako zawod regulowany.Wspieranie procesu tworzenia
nowych przedsiebiorstw przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych.Analiza dzialalnosci kredytowej banku
na przykladzie pko bp s.a. w latach 2001-2004.Berg- ernst (1948- ). Red. - income stabilization in a changing
agricultural world : policy and tools .Analiza mozliwosci powiatu wielunskiego do pozyskiwania funduszy ue
w latach 2007-2013..Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego.Samobojstwo w aspekcie prawno-karnym i kryminologicznym.Analiza porownawcza
funkcjonowania rachunkow oszczednosciowo-rozliczeniowych dla klientow indywidualnych - polska- wielka
brytania.Templariusze. Wybrane aspekty historii i idei zakonu..Przeslanki i przejawy rozwoju rynku i uslug
logistycznych w polsce..Przeszkody malzenskie w prawie polskim i w prawie kanonicznym.Fotografia jako
przedmiot prawa autorskiego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza fundamentalne w procesie oceny
wartosci rynkowej firmy..Seminarium magisterskie: zarzadzanie- media i reklama.Tematy prac licencjackich
pedagogika.Przeciwdzialanie bezrobociu na lokalnym rynku pracy w powiecie kolnenskim..Drelich-skulskaboguslawa. Red. - asia-europe : partnership or rivalry? .Ryzyko w dzialalnosci gospodarczej na przykladzie
przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a..Analiza techniczno-ekonomiczna systemow deskowan lub
rusztowan. Praca inzynierska budownictwo.Rola kultury organizacyjnej w pozyskiwaniu
pracownikow.Pelnomocnictwo jako instytucja prawa cywilnego.Analiza jakosci i efektywnosci pracy kadry
pedagogicznej podczas wypoczynku na przykladach wybranych instytucji w kielcach.Motywowanie
pracownikow - analiza na przykladzie przedsiebiorstwa produkcji elementow budowlanych kontener sp. Z o.
O. W latach 2007-2008.Internetowy rynek nieruchomosci..Internetowe biura podrozy jako kluczowy
kierunek rozwoju w dziedzinie internetowej promocji i sprzedazy produktu turystycznego..Zrodla
finansowania przedsiebiorstwa na przykladzie spolki kapitalowej (sigmatex sp. Z o.o.).Obiekty kopulowe i
technologia torkretowania praca inzynierska budownictwo.Dopuszczalnosc wznowienia postepowania
cywilnego.Przepisy paszportowe i wizowe obowiazujace turystow polskich podrozujacych do stanow
zjednoczonych ameryki w latach 2001-2012.Implementacja instrumentow marketingu - mix w uslugach
pocztowych na przykladzie poczty polskiej.Ocena sytuacji przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdania
finansowego melvit s.a za lata 2009-2010.Organizacja i zarzadzanie aktywnymi formami przeciwdzialania
bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy lodz-wschod.Zastosowanie koncepcji marketing mix w
polskich klubach pilkarskich na przykladzie wisly krakow.Kodeksy nadzoru korporacyjnego (corporate
governance).Prace licencjackie z pielegniarstwa.Analiza ryzyka i jego dywersyfikacji w funduszach
inwestycyjnych w latach 2007-2011..Prace licencjackie chomikuj.Handel dziecmi.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie wiedza w przedsiebiorstwie.Niekonwencjonalne zrodla finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw - ocena finansowania..praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia jako narzedzie rozwoju
kompetencji na przykladzie firmy pliva krakow sa..Baranowski- pawel (1981- ). - inflacja a mechanizmy
aktualizacji cen : studium dla polski .Zarzadzanie nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie gminy
konopiska.Zaklad poprawczy- reoscjalizacja czy demoralizacja.Jakubowicz- karol - unia europejska a media :
miedzy kultura a gospodarka .Prawa i obowiazki pracownika ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego
w polsce.Prace licencjackie z turystyki.Analiza i ocena wyniku finansowego spoldzielni csm nasza praca aspekt bilansowy i podatkowy..Tereny pod inwestycyje gospodarcze w miastach na przykladzie
czestochowy..Dostosowanie rachunku kosztow do potrzeb zarzadzania wspolczesnym
przedsiebiorstwem.Motywacja kurierow w firmie masterlink express.Wylaczenie wspolnika w spolce z
o.o..Temat pracy .Instytucja czynnego zalu w prawie karnym i karnym skarbowym.Uslugi detektywistyczne i
ochroniarskie.Wykorzystanie technik btl na przykladzie firmy great open house.praca licencjacka budzet
gminy .Rola banku w finansowaniu przedsiewziec typu ven-ture capital.Identyfikacja konfliktu w
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organizacji.Porozumienia wertykalne w swietle europejskiego prawa konkurencji.Proces wdrazania systemu
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy imielski drukarnia.Instytucja skarg i wnioskow w postepowaniu
administracyjnym..Analiza wykorzystania koncepcji csr na przykladzie firmy pkn orlen s.a..Analiza finansowa
banku ochrony srodowiska s.a. za lata 2005-2007.Doktryna panstwa w pogladach adolfa hitlera 19191939.Dynamika i struktura bezrobocia w powiecie lowickim w latach 1999-2005..Rola logistyki w procesie
gospodarowania stalymi odpadami komunalnymi w wojewodztwie slaskim..Rola i zadania zarzadcy
nieruchomosci na przykladzie lokalnego zrzeszenia wlascicieli nieruchomosci w czestochowie.Rola
placowych i pozaplacowych narzedzi motywacji w przedsiebiorstwie na przykladzie stowarzyszenia osob
niepelnosprawnych w lublincu.Promocja uslg bankowych na przykladzie banku przemyslowo-handlowego
s.a..Zarzadzanie personelem a poziom relaksu na przykladzie pracownikow zakladu ubezpieczen.Prawna
ochrona zabytkow nieruchomych.Analiza i ocena funkcjonowania bankowosci elektronicznej w polsce na
przykladzie banku handlowego w warszawie s.a. i banku pekao s.a. w latach 2007-2011.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w gimnazjum imienia janusza korczaka w blachowni.Kooperacja przedsiebiorstw w
aspekcie zintegrowanych systemow transportowych.Analiza funkcjonowania bankowosci elektronicznej na
przykladzie banku pko bp s.a..Niekonwencjonalne zrodla pozyskiwania energii ze szczegolnym
uwzglednieniem elektrowni wiatrowych.Ewolucja systemu obslugi klienta w hotelu.Interwencje strukturalne
i ich rola w niwelowaniu dysproporcji gospodarczych. Analiza w wymiarze lokalnym..Oddzialywanie
zintegrowanego systemu zarzadzania w firmie ogp gaz-system s.a. oddzial w tarnowie na efekty
firmy.Promocja jako czynnik aktywizacji gminy (na przykladzie gminy poddebice).Zwolnienia podatkowe
koscielnych osob prawnych w polsce po 1989 roku.Obraz ofiar przestepstwa.Dzialania promocyjne
podejmowane przez jednostke samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy popow.Reformy podatku
dochodowego od osob fizycznych w polskim systemie podatkowym..System motywacyjny w
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Kontrowersje towarzyszace zmianom w nowej bazylejskiej
umowie kapitalow.Mozliwosci rozwoju turystyki na terenie bieszczad..Wybrane zagadnienia finansow
publicznych unii europejskiej w orzecznictwie trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Wzrost
gospodarczy a zatrudnienie w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie sie procesu mieszanego
w austrii na tle przemian ustrojowych monarchii habsburskiej w xix wieku.Wplyw stosowanych narzedzi
motywowania na poziom satysfakcji pracownikow w firmie x.Kryminalistyczne znaczenie ciala szklistego galki
ocznej.Ocena sposobow rozwiazywania sporow cywilnych w sprawach gospodarczych przez
przedsiebiorcow.Zarzadzanie projektem i marka na przykladzie krakowskiego biura festiwalowego..Ocena
mozliwosci awansu i rozwoju zawodowego- a sciezka karier w instytucji finansowej..Roszkowska- sylwia. kapital ludzki a wzrost gospodarczy w polsce .Programy lojalnosciowe jako jedna z form promocji na
przykladzie plus gsm.Skica- tomasz. - samorzady a rozwoj przedsiebiorczosci : instrumenty wspierania
przedsiebiorczosci przez sa.Podatki dochodowe w systemie podatkowym polski i wybranych krajach unii
europejskiej.Znaczenie innowacji w rozwoju gospodarki polskiej.Wymagania systemow logistycznych w
przemieszczaniu materialow w transporcie drogowym.Rehabilitacja kwartalu srodmiejskiego w swiebodzinie
jako przyklad ksztaltowania przestrzeni malych miast. Praca inzynierska budownictwo.Ocena efektywnosci
funkcjonowania krakowskiego banku spoldzielczego w latach 2007-2011.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy boronow- koszecin i
herby w latach 2007 i 2011..Telepraca jako elastyczna forma ztrudnienia.Podstawy stosowania warunkowego
przedterminowego zwolnienia.Wplyw roznic kulturowych na styl rozwiazywania konfliktow w organizacjach
wielokulturowych.Zaluski- wojciech. - the limits of naturalism : a game-theoretic critique of justice as mutual
advantage .Pisanie prac licencjackich krakow.Inwestycje z wykorzystaniem srodkow unijnych a system
zamowien publicznych na przykladzie gminy miasta belchatow.praca licencjacka budzet gminy .Gazon- jules.
- ani bezrobocie- ani opieka spoleczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji .Wplyw technik
merchandisingu na podejmowanie decyzji konsumenckich.Niewolnictwo xxi wieku- czyli handel ludzmi i ich
eksploatacji - prawno-kryminologiczna analiza zagadnienia w kontekscie przestepczosci
zorganizowanej.Pytanie o ontologie regul w swietle ludwiga wittgensteina..Allegro - najpopularniejsza forma
handlu elektronicznego.Realizacja programu unijnego erasmus w polsce na przykladzie uniwersytetu
jagiellonskiego..Rozliczenia pieniezne przeprowadzane za posrednictwem bankow na przykladzie banku pko
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bp sa i oddzial w skierniewicach..Powstanie obowiazku podatkowego w podatku od towarow i
uslug.Zastosowanie systemu haccp jako element higieny bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie miesnowarzywnym pamapol.Logistyczna obsluga klienta jednym z obszarow logistyki dystrybucji.Procedura
uzyskiwania dotacji z europejskich funduszy strukturalnych dla malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie dzialania 2.3 spo wkp.Regulacja przepadku korzysci majatkowych pochodzacych z przestepstwa w
czesci ogolnej kodeksu karnego z 1997 r..Rola mediow w ksztaltowaniu strachu przed
przestepczoscia.Poplawski- konrad. - w pogoni za globalizacja : niemieckie relacje gospodarcze z krajami bric
.Wplyw wdrozenia i certyfikacji zintegrowanego systemu zarzadzania w organizacji na jej wynik ekonomiczny
i pozycje na rynku na przykladzie osm piatnica..Warehouse managment system - narzedzie wspomagajace
logistyczne zarzadzanie zapasami na przykladzie polskiego koncernu naftowego orlen s.a..Napisze prace
licencjacka.Marketing personalny w firmie laboratorium kosmetyczne dr irena eris.Ewolucja rozwoju
angielskiego systemu prawnego (od sredniowiecza do wspolczesnosci - wybrane zagadnienia)..Dialog
miedzykulturowy jako obszar dzialania dla organizacji iii sektora.Organizacja sieci sprzedazy na przykladzie
zagranicznej firmy w polsce.Rozwoj agroturystyki jako metoda wsparcia powiatu
myszkowskiego..Uwarunkowania finansowe rozwoju przedsiebiorstwa..Konsolidacja sprawozdan
finansowych w zwiazkach kapitalowych..Konstytucyjne srodki ochrony praw czlowieka w polsce.Analiza i
ocena funkcjonowania bankowosci elektronicznej w banku komercyjnym na przykladzie banku zachodniego
wbk w latach 2003-2007.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie agencji nieruchomosci
rolnych..Wplyw ryzyka kursowego na wynik finansowy przedsiebiorstwa baby design group sp.j..Komunikacja
z otoczeniem w przedsiebiorstwie uslugowym na podstawie poczty polskiej.Formy promocji filmow oraz ich
wplyw na wybory konsumenckie.Uwarunkowania rozwoju gminy kruszyna.Lewis- walt - the criminal justice
club : a career prosecutor takes on the media--and more .Podmioty zagraniczne w polskim obrocie
gospodarczym.Sponsor jako klient organizacji sportowej na przykladzie stowarzyszenia pilki siatkowej
p.cz..Sprzedaz osobista kosmetykow na przykladzie przedsiebiorstwa unilever.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie procesu planowania i
sterowania produkcja poprzez wdrozenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy erp na przykladzie
przedsiebiorstwa emalia sp.zo.o..Analiza kosztow sprzedazy na przykladzie przedsiebiorstwa dobropaszgrupa rolimpex sp. Z o.o.Porownawcza analiza efektywnosci funkcjonowania grup kapitalowych na
przykladzie lufthansy i finnaira..Opodatkowanie przychodow nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych
zrodlach lub pochodzacych ze zrodel nieujawnionych.Style kierowania a motywowanie pracownikow w
firmie farmaceutycznej blau farma.Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu i ich efektywnosc na
przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w nysie..Prace magisterskie z administracji.Rola sieci
kooperacji w rozwoju przedsiebiorstwa rodzinnego funkcjonujacego w sektorze dystrybucji paliw.Prace
magisterskie pomoc.Wplyw filozofii total quality management na portfel kompetencji menedzera casus firmy
gt poland sp. Z.o.o..Outsourcing - jako narzedzie zarzadzania firma.System haccp w zakladach przetworstwa
owocow i warzyw..Kryminologia.Zewnetrzne zrodla finansowania przedsiebiorczosci w polsce.Reklama
szokujaca jako sposob na przyciagniecie uwagi odbiorcow.Strategia rozwoju malej firmy obuwniczej na
przykladzie firmy miko.Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedzie miejskim w bieruniu..Rozwoj
transportu w polsce z wykorzystaniem srodkow unii europejskiej.Przygotowanie oferty przetargowej na
roboty budowlane dla inwestora publicznego i prywatnego praca inzynierska budownictwo.Miejsce pko
banku polskiego sa na rynku kretytow konsumpcyjnych.Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka
zawodowego na wybranych stanowiskach na przykladzie malego przedsiebiorstwa mechaniki
pojazdowej.Umowa przewozu drogowego osob i towarow.Zastaw na akcjach w obrocie tradycyjnym i na
rynku kapitalowym.Jakosc w zarzadzaniu produkcja konstrukcji stalowych.Ocena stanu polskiego sektora
malych i srednich przedsiebiorstw po wejsciu polski do unii europejskiej.Polityka marki na przykladzie
przedsiebiorstwa redan sa.Wojewodzka biblioteka publiczna - przyklad nowoczesnej placowki.Rola jednostki
konsultingowej we wdrazaniu systemu zarzadzania jakoscia iso 9001:2000 na przykladzie firmy dekra
polska.Podstawy przekazania sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia brakow postepowania
przygotowawczego na zasadzie art. 345 k.p.k..Seminarium i r.niest. - katedra historii administracji i mysli
administracyjnej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc
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kobiet..Naduzycia wobec osob starszych. Socjologiczno-prawna analiza zjawiska w polsce po 1989 roku.Ceny
transferowe jako sposob optymalizacji podatkowej grupy kapitalowej.Koszty pracy w strukturze kosztow
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw.Motywowanie pracownikow na przykladzie przedstawicieli
handlowych firmy barwnik sa.Pisanie prac krakow.Sposoby motywowania pracownikow i proba oceny ich
efektywnosci na przykladzie przedsiebiorstwa x.Motywowanie pracownikow na przykladzie starostwa
powiatowego w zawierciu..Wplyw kryzysu finansowego lat 2007-2009 na rynek nieruchomosci.Polozenie
prawne kosciola ewangelicko-augsburskiego w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Mccrary- stuart a. podstawy finansow przedsiebiorstw : praktyczny przewodnik po najwazniejszych metodach i
narz.Dystrybucja wyrobow na rynki zagraniczne na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego x sp. Z
o.o..Ksztaltowanie sie cen budynkow mieszkalnych wedlug notowan systemu sekocenbud i orgbud-serwis
poznan.Rozwoj bankowosci prywatnej w polsce w latach 1993-2007.Placowe i pozaplacowe instrumenty
motywowania pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa wyrobow cukierniczych --odra s.a.Analiza
skladnikow wynagrodzenia w jednostce budzetowej na przykladzie szkoly podstawowej.Wynagrodzenia i
swiadczenia socjalne.Wykorzystanie narzedzi marketingu na rynku uslug informatycznych (na przykladzie c.k.
Zeto s.a. w lodzi).Podstawy badawcze tworzenia nowego przedsiebiorstwa na podstawie art of life.Analiza
roli kredytow ze szczegolnym uwzglednieniem kredytow mieszkaniowych..Praca operacyjna w trybie art. 19a
ustawy o policji.Prace licencjackie wzory.Rozwoj zasobow ludzkich w urzedzie miasta i gminy
krzepice..Ryzyko kredytowe w dzialalnosci banku spoldzielczego..Prace dyplomowe pisanie.praca licencjacka
budzet gminy .Stosunek do edukacji integracyjnej nauczycieli i uczniow szkol podstawowych w polsce i
danii.Zarzadzanie struktura sklepu internetowego.Lesniewski- michal adam. - zrownowazony rozwoj a
konkurencyjnosc gmin .Promocja jako zrodlo komunikacji i informowania o gminie na przykladzie
malopolskich gmin zabno i czorsztyn.Determinanty zakupu dobr zywnosciowych (na przykladzie wody
butelkowanej) w przekroju grup konsumenckich o zroznicowanym wyksztalceniu.Opodatkowanie podatkiem
akcyzowym paliw plynnych w polsce i unii europejskiej.Ocena systemu zarzadzania jakoscia w
specjalistycznym szpitalu im e. Szczeklika w tarnowie..Obowiazek podatkowy i zobowiazanie podatkowe na
przykladzie gminnych podatkow majatkowych pobieranych przez urzad skarbowy..Umowa zarzadu
powierniczego- dopuszczalnosc- przydatnosc- praktyka.Metody- techniki i narzedzia zapewnienia jakosci w
projektach informatycznych.Prawo do informacji publicznej w orzecznictwie sadow
administracyjnych.Rozwoj kapitalu ludzkiego z wsparciem programow realizowanych przez powiatowy urzad
pracy w czestochowie..Instytucja sluzebnosci przesylu w swietle aktualnych przepisow i
orzecznictwa.Perswazyjno-promocyjna rola reklam i muzycznych teledyskow skierowanych do
mlodziezy.Analiza klienteli bankow elektronicznych na przykladzie mbanku.Ocena srodowiska pracy oraz
stosowanych technicznych srodkow bhp w przedsiebiorstwie luminex..Tematy prac dyplomowych.Naleznosci
z tytulu dostaw i uslug w polityce rachunkowosci na podstawie przedsiebiorstwa lotos s.a..Wplyw
komunikacji na efektywnosc dzialania zespolu projektowego.Rasizm i dyskryminacja rasowa w aspekcie
doktrynalnym i mprawnym..Analiza wykorzystania systemow komputerowych do zarzadzania firma na
przykladzie sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Ocena dzialalnosci banku jako element
marketingu..Terapia przez sztuke jako forma promocji oraz budowanie wizerunku teatru ludowego w
krakowie.Analiza systemu zarzadzania jakoscia w firmie uslugowej na przykladzie banku pekao s.a..Podatek
od towarow i uslug w transakcjach miedzynarodowych na podstawie przedsiebiorstwa x w latach 20082010.Wolnosc slowa w swietle orzecznictwa sadu najwyzszego stanow zjednoczonych.Znaczenie
sektorowego programu operacyjnego -- restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj
obszarow wiejskich 2004-2006 jako instrumentu realizacji wspolnej polityki rolnej unii europejskiej w
polsce..Finansowanie przedsiebiorstw z funduszy unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Strategie
marketingowe na rynku dobr industrialnych na przykladzie p.p.h.u. petecki.Uruchamianie malego
przedsiebiorstwa gastronomicznego.Pawlowski- bartosz. Red. - prawo europejskie w pracach
parlamentarnych : przewodnik poselski .praca licencjacka budzet gminy .Anomalie na rynku
kapitalowym.praca licencjacka budzet gminy .Kredyty mieszkaniowe w bankowosci detalicznej i
hipotecznej.Najem lokali mieszkalnychw swietle polskiego prawa.Ksztaltowanie kultury organizacyjnej przez
kierownika.Obejscie prawa podatkowego jako forma ucieczki przed opodatkowaniem.Analiza plynnosci
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finansowej malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy gama.Rzeczowe aktywa trwale w swietle msr/mssf
oraz regulacji ustawy o rachunkowosci.Srodek karny zakazu wstepu na impreze masowa.Dostarczenie do
miedzynarodowego trybunalu karnego w prawie miedzynarodowym i prawie polskim.Czynniki
konkurencyjnosci regionalnej - aspekty logistyczne (na przykladzie regionu lodzkiego).Egzekucja swiadczen
pienieznych z ruchomosci.Analiza kosztow wlasnych w przedsiebiorstwie ze szczegolnym uwzglednieniem
kosztow rodzajowych na przykladzie t.g.bewa sp. Z o.o. W latach 2004-2008.Samodzielnosc i
samowystarczalnosc finansowa gminy i miasta stawiszyn w latach 2004-2007.Utwory pracownicze.praca
licencjacka budzet gminy .Realizacja funkcji personalnej przez kierownika w firmie k.m.m. okno.Przykladowe
prace licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena biznesplanu na przykladzie
przedsiebiorstwa uslugi przewozowe osob jerzy majda..System ochrony praw podstawowych rady
europy..Przyczyny i skala zjawiska terroryzmu oraz dzialania spolecznosci miedzynarodowej na rzecz jego
likwidacji.Praca licencjacka kosmetologia.Strategia podatkowa jako narzedzie efektywnego zarzadzania
podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarow i uslug w przedsiebiorstwie na podstawie sp. Z
o.o..Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie sanockich przedsiebiorstw..Szkolenia jako element
zarzadzania kadrami na przykladzie starostwa powiatowego.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o.
Za zobowiazania spolki.Instrumenty marketingowe w dzialalnosci firmy lampogas kargas sp. Z o.o..Polska
spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia i angielska private company limited by shares- jako forma
dzialalnosci malego przedsiebiorcy.Prawa tworcy wzoru przemyslowego.Ocena wykorzystania funduszy
strukturalnych w finansowaniu aktywnych form przeciwdzialaniu bezrobociu w powiatowym urzedzie pracy
w czestochowie w latach 2004 - 2008.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci finansowej gminy
wreczyca wielka w latach 2003-2004.Kosztorys ofertowy a rzeczywista wartosc robot budowlanych praca
inzynierska budownictwo.Parapsychologia w pracy sledczej.Zarzadzanie finansami gminy na przykladzie
gminy druzbice w latach 2005-2007.Analiza i ocena procesu transportowego w badanej firmie x.Klakczeslaw pawel. - skarga na przewleklosc postepowania karnego a europejska konwencja o ochronie praw
czlowiek.Ocena wykorzystania systemu obsluga stacji paliw w zarzadzaniu sprzedaza w przedsiebiorstwie
techmet.Wieliczka jako produkt turystyczny. Dzialania samorzadu gminy wieliczka w kierunku rozwoju
turystyki. Wieliczka - produkt lokalny czy instytucjonalny?.Uprawnienie do udzialu w spolce z o.o. A
malzenska wspolnosc majatkowa.Optymalizacja i efektywne gospodarowanie zapasami jako element
zarzadzania procesami logistycznymi w przedsiebiorstwie.Koncepcja pracy licencjackiej.praca licencjacka
budzet gminy .Wspolnosc majatku spadkowego w prawie polskim i francuskim.Organizacja i funkcje urzedu
w samorzadach lokalnych.Wplyw reformy samorzadowej na zmiane poziomu dochodow jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie konina i piotrkowa trybunalskiego - miast na prawach
powiatu.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza gminy w zwiazku z uchwaleniem lub zmiana planu
miejscowego.Ocena dzialalnosci finansowej spolki polkomtel s.a. poprzez analize finansowa w okresie 20052007..Struktura dochodow i wydatkow powiatu wielunskiego za lata 2004-2006.Schemat pracy
magisterskiej.Pisanie prac licencjackich forum.Nowicka- urszula. - stwierdzenie stanu wolnego wiernych
prawoslawnych na forum kosciola katolickiego .Motywowanie pracownikow- czyli wydobywanie z ludzi
tego- co najlepsze.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw akcesji do unii europejskiej na funkcjonowanie bankow spoldzielczych w polsce (na
przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w piotrkowie trybunalskim).Kosciol rzymskokatolicki i
osoby duchowne jako podatnicy podatkow dochodowych w polsce i wybranych panstwach europy.Strategia
rozwoju gminy czarnia w latach 2006-2009.Instytucja ubezwlasnowolnienia w swietle obowiazujacych
przepisow prawnych.System zarzadzania relacjami z klientami wykorzystujacy mapowanie obiektoworelacyjne dostarczane przez hibernate.Wstepna kontrola oskarzenia w polskim procesie karnym.Podatek
dochodowy jako zrodlo wplywow budzetowych w latach 2008-2010..Konflikt i metody jego
rozwiazywania.Wozniak- michal gabriel (1949- ). Red. - nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy : w
kontekscie spojnosci spoleczno-ekonomiczne.Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia jako podmiot
stosunkow prawnogospodarczych.praca licencjacka budzet gminy .Dylematy zarzadzania gotowka a
informacje z systemu rachunkowosci jednostki.Organizacja- kompetencje i tryb pracy rady
ministrow.Fundusze inwestycyjne - funkcjonowanie i glowne problemy.Modele przymusowego wykupu akcji
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na przykladzie prawa holenderskiego- polskiego i europejskiego.Spolka cicha..Wykorzystanie analizy
finansowej do oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstawa x.Zakonczenie pracy licencjackiej.Instytucja
warunkowego przedterminowego zwolnienia w polskich kodyfikacjach karnych od 1932 roku.praca
licencjacka budzet gminy .Ekspansja polskich przedsiebiorstw przemyslu spozywczego na rynkach
zagranicznych.Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy .System placowy jako element motywacyjny w
przedsiebiorstwie pphu laminex.zrodla dochodow oraz ich struktura w budzecie samorzadow lokalnych na
przykladzie gminy wiejskiej dlutow w latach 2003-2008.Lapownictwo bierne jako przestepstwo w kodesie
karnym.Daszkiewicz- marek. - jednostki badawczo-rozwojowe jako zrodlo innowacyjnosci w gospodarce i
pomoc dla malych i.Stosunek do reklamy dzieci w wieku przedszkolnym..Skutki braku zdolnosci procesowej
strony w procesie cywilnym.Rola zwiazkow zawodowych w zakladach pracy w regionie lodzkim na
przykladzie nszz solidarnosc.Kultura organizacyjna i jej wplyw na ksztaltowanie klimatu pracy.Determinanty
jakosci pracy w urzedzie marszalkowskim wojewodztwa malopolskiego w krakowie..Obciazenia podatkowe
osob fizycznych w transakcjach majatkowych.Funkcjonowanie kredytow dla podmiotow gospodarczych na
przykladzie banku polskiej spoldzielczosci s.a. oddzialu w kielcach.Dzialalnosc marketingowa
przedsiebiorstwa turystycznego na przykladzie biura podrozy iza w czestochowie.Szanse rozwoju
stowarzyszenia o charakterze kulturalnym np. Regionalnego towarzystwa zachety sztuk pieknych w
czestochowie..Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich wojewodztwa podlaskiego w
latach 2007-2013.Reakcje konsumentow na marke i produkty clean&clear.Ocena zaleznosci miedzy
wskaznikami finansowymi a gieldowa wartoscia spolek cersanit s.a. i pbg s.a..Wynagrodzenia nauczycieli na
tle wynagrodzen w gospodarce narodowej.Tendencje zmian w strukturze dochodow budzetu w latach 19942004..Udzial w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia a wspolnosc majatkowa malzenstwa.Prawne
instytucje przeciwdzialajace korupcji w administracji publicznej..Handel elektroniczny jako nowa platforma
wymiany w polsce.Analiza dzialalnosci rynku ubezpieczen na zycie na przykladzie t.u. allianz zycie polska
s.a..Pawilon handlowy branzy spozywczej praca inzynierska budownictwo.Swoboda dzialalnosci
gospodarczej jako jedna z podstawowych wolnosci gwarantowanych przez konstytucje.Zabezpieczenie
roszczen dochodzonych w postepowaniu przed sadem polubownym.Dzialania marketingowe aptek na
przykladzie apteki ziola polskie.Kultura organizacyjna w zakladach karnych..Analiza jakosci uslug hotelarskich
( na przykladzie hotelu radisson sas w krakowie).Wplyw wprowadzenia waluty euro na funkcjonowanie
polskich podmiotow gospodarczych.zrodla dochodow gminy na przykladzie gminy kochanowice w latach
2007 - 2009..Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedzie
miasta czestochowy..Leasing w rachunkowosci przedsiebiorstw na przykladzie spolki akcyjnej emex
s.a..System zaopatrzenia i dysrybucji na przykladzie zakladu produkcyjnego victus s.c. W
dzialoszynie.Podstawowe problemy zwiazane z poborem i wymiarem podatku rolnego.Analiza projektu
budynku jednorodzinnego z punktu widzenie zapotrzebowania na energie do ogrzewania praca inzynierska
budownictwo.Doskonalenie zawodowe pracownikow instytucji edukacji na przykladzie poszczegolnych
jednostek edukacyjnych.Praca licencjacka spis tresci.Finansowanie obce sektora msp..praca licencjacka
budzet gminy .Strategia marketingowa przedsiebiorstwa (na przykladzie zakladu konstrukcji stalowych z-1
zugil s.a.).Wyzwania globalizacji- kierunki rozwoju i trendy nauczania turystyki na swiecie..praca licencjacka
budzet gminy .Rola dzialan marketingowych w kreowaniu wizerunku banku internetowego.Leasing jako
alternatywna forma finansowania dzialalnosci inwestycyjnej.Bezprawne czyny lekarskie.Wplyw letniej
turystyki pieszej na przyrode tatrzanskiego parku narodowego..System zarzadzania jakoscia iso/ts
16949:2002 w firmie grammer automotive polska sp. Z.o.o. Oraz jej wplyw na poziom jakosci
przedsiebiorstwa.Specjalne strefy ekonomiczne a rozwoj klastrow (na przykladzie regionu lodzkiego).Projekt
strategii promocji firmy uslugowej..Lapownictwo bierne-analiza dogmatyczna.Wplyw turystyki na
gospodarke i spoleczenstwo krajow rozwijajacych sie na przykladzie afryki wschodniej.Racjonalizacja
struktury organizacyjnej na podstawie banku spoldzielczego --banku rolnikow w opolu.Inzynierskie
rozwiazania problemu bezpieczenstwa pracy na przykladzie elektrowni lagisza..Kredytowanie
przedsiebiorstw w praktyce banku pko bp s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza efektywnosci
funkcjonowania systemu podatku dochodowego od osob fizycznych na przykladzie urzedu skarbowego x w
czestochowie.Nowa jakosc w zarzadzaniu komunikacja miejska na podstawie miasta krakow..Sytuacja
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posrednika na rynku nieruchomosci na przykladzie miasta zawiercie.Bariery rozwoju bankowosci
spoldzielczej w polsce..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Temat pracy
licencjackiej.Hipoteka i inne zabezpieczenia kredytu na finansowanie inwestycji w nieruchomosci na
przykladzie oddzialu operacyjnego banku ochrony srodowiska w klobucku..Pozaplcowe formy motywacyji
pracownikow na przykladzie firmy iqon consulting sp. Z o.o. oraz firmy x.Analiza poziomu i struktury
dochodow wlasnych gminy wreczyca wielka.Referendum jako forma demokracji bezposredniej w
polsce.Motywowanie pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa p4 sp.z o.o..Warunkowe zawieszenie
kary pozbawienia wolnosci w aspekcie materialnoprawnym i wykonawczym..Dzialalnosc franchisingowa na
przykladzie firmy mcdonalds.Ocena efektywnosci wybranych funduszy inwestycyjnych w polsce.Szkolenia
pracownicze jako instrument rozwoju nauczycieli- na przykladzie l. O. X..Dzialalnosc oswiatowa gmin i zrodla
jej finansowania na przykladzie gminy hazlach w latach 2005-2009.Dzialania marketingowe majace na celu
pozyskiwanie klientow- na przykladzie teatru bagatela.Prace licencjackie przyklady.Renty
strukturalne.Organizacja wspolpracy srodowisk wychowawczych w terapii dziecka z nadpobudliwoscia
psychoruchowa..Rozwoj kredytow mieszkaniowych programu rodzina na swoim w banku pko bp.Sytuacja
rynkowa sredniego przedsiebiorstwa produkcyjnego z branzy chemiczno - budowlanej o zasiegu krajowym na
przykladzie firmy ferrokolor sp. Zo.o..Analiza strategiczna przedsiebiorstwa na przykladzie spolki
techtex.praca licencjacka budzet gminy .Ocena ryzyka zawodowego wybranych stanowisk pracy oraz analiza i
ocena bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie produkcji urzadzaen wentylacyjnych.Wykonywanie
dlugoterminowych kar pozbawienia wolnosci.Zakaz wykorzystywania seksualnego dzieci w prawodawstwie
unii europejskiej. Legislacja i praktyka..Zaklad ubezpieczen na zycie jako instytucja zaufania publicznego na
przykladzie pzu zycie s.a..Upadlosc w sektorze bankowym. Przyczyny i zapobieganie.Umowa
nowacyjna.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc za dlugi
spadkowe zapisobiercow windykacyjnych.Szanse i bariery rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach wiejskich
na przykladzie badan w gminie popielow..Przebieg kariery zawodowej pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa enion w czestochowie.Zasady pomiaru i prezentacji przychodow w swietle polskich i
miedzynarodowych regulacji rachunkowosci.Rola promocji w rozwoju regionu turystycznego na przykladzie
powiatu zawiercianskiego.Public relations w administracji publicznej - studium przypadku urzedu miasta w
myslowicach.Zabezpieczenia w postepowaniu w przedmiocie ogloszenia upadlosci.Nawiazanie
przysposobienia w prawie prywatnym miedzynarodowym ukrainy.System motywacji w polityce kadrowej
pko bp s.a..Samoocena urzedu miasta kozienice za pomoca metody caf.Uwarunkowania konkurencyjnosci
przedsiebiorstw w dobie globalizacji.Wplyw oceny pracownikow na efektywnosc pracy na przykladzie banku
spoldzielczego.Karty platnicze jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na podstawie oferty banku pko
bp.Promocja kultury i sztuki w organizacjach pozarzadowych na przykladzie stowarzyszenia artystycznego
otwarta pracownia..Kradzieze kieszonkowe i ich wykrywalnosc.Wplyw migracji zagranicznych na lokalne rynki
pracy wojewodztwa opolskiego w latach 1992-2008.Strategie marketingowe w branzy fmcg na przykladzie
marki coca-coli.Dzialalnosc duszpasterska w srodowisku wieziennym.Rola franchisingu w finansowaniu
przedsiebiorstwa.zrodla- tworzenie i selekcja pomyslow na nowe produkty.Ocena kondycji finansowej
zakladu energetycznego czestochowa s.a. i porownanie jej ze spolkami grupy konsolidacyjnej k - 5.Proces
podejmowania decyzji przez klientow instytucjonalnych na przykladzie sektora budownictwa.praca
licencjacka budzet gminy .Chackiewicz- malgorzata. - cites a miedzynarodowy obrot towarowy .Rola
funduszy unii europejskiej w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.zrodla finansowania
inwestycji w mikroprzedsiebiorstwie.Rozwod a separacja.Gospodarowanie nieruchomosciami
mieszkaniowymi gminy pajeczno w latach 2007- 2009.Rola imprez jezdzieckich w promocji osrodkow sportu
jezdzieckiego w polsce.Swoboda przeplywu osob pomiedzy unia europejska a szwajcaria.Gospodarka
odpadami ze szczegolnym uwzglednieniem recyklingu w lodzi.Rola sportu w profilaktyce przestepczosci
nieletnich.Ocena funkcjonowania systemow zarzadzania produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu wyrobow z
tworzyw sztucznych w firmie kratwen..Leasing a kredyt - analiza porownawcza na przykladzie zpc mieszko
s.a. i zpc wawel s.a..Struktura zrodel finansowania przedsiebiorstwa.Inspektorat jako element administracji
rzadowej zespolonej na przykladzie wojewodzkiego inspektoratu weterynarii w opolu..Wybrane metody
diagnostyki syruacji kryzysowych w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Wynagradzanie
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pracownikow samorzadowych na przykladzie urzedu miasta krakowa.Organizacja przyjec dyplomatycznych
jako jedna z funkcji- zewnetrznej wladzy panstwa..Struktura dochodow podatkowych w budzecie panstwa w
latach 2006-2010.Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobow zharmonizowanych.Aspekty prawne
wyceny nieruchomosci.Praktyczne zastosowanie metod wyceny przedsiebiorstwa na przykladzie metody
dcf.Organizacja komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej we wloszczowie.Problematyka ujecia
srodkow trwalych przy zastosowaniu mssf po raz pierwszy.Zastosowanie baz danych w przedsiebiorstwie
produkcyjnym na przykladzie firmy lux..Polityka podatkowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
moszczenica.Hipoteczny kredyt mieszkaniowy w polsce na przykladzie banku pko bp.Ceny prac
magisterskich.Prawo holdingowe w swietle projektow nowelizacji kodeksu spolek handlowych z lat 20092010 – zagadnienia wybrane.Praca dzielnicowego w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie na
przykladzie iv komisariatu policji w czestochowie.Analiza kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym
xxx.Zarzadzanie projektem eksploracji danych.Znak towarowy w reklamie za pomoca slow kluczowych
(keyword advertising).Analiza uwarunkowan decyzyjnych przy zmianie modelu uzytkowania
wysokogorskiego szlaku turystycznego w parku narodowym na przykladzie orlej perci w tatrach
polskich..Wdrazanie i utrzymywanie systemu haccp na przykladzie tomaszowskiej spoldzielni
mleczarskiej..Rozwoj kapitalu ludzkiego z wsparciem programow realizowanych przez powiatowy urzad pracy
w czestochowie..Logistyczne aspekty zarzadzania zimowym utrzymaniem drog w generalnej dyrekcji drog
krajowych i autostrad.Zasada niedyskryminacji pracownikow i rownego traktowania w
zatrudnieniu..Produkcja oraz jakosc jako istotne elementy marketingowego sukcesu przedsiebiorstwa.Tematy
prac licencjackich ekonomia.Specyfika przesluchan osob chorych psychicznie.Rola kredytow w finansowaniu
dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy xxx.Szkolenie i doskonalenie
menedzerow podstawa kierowania zespolem pracowniczym.Analiza i ocena ryzyka kredytowego na
przykladzie banku spoldzielczego w klobucku w latach 2005-2009.Analiza zatrudnienia i plac na przykladzie
wybranej firmy -- zommer..Leasing- jako forma finansowania inwestycji.Zrodla finansowania inwestycji na
przykladzie sektora msp na terenie opolszczyzny..Fundusze inwestycyjne jako forma lokacji kapitalu na
polskim rynku finansowym.Zarzadzanie instytucja pomocy spolecznej na przykladzie domu pomocy
spolecznej w lublincu.Przyczyny alokacji podatku dochodowego w praktyce polskich spolek publicznych w
latach 2001-2002.praca licencjacka budzet gminy .Krupa- kazimierz. - teoria zmian organizacyjnych
przedsiebiorstw ery informacji : (wybrane aspekty i narzedzia) .Analiza kosztow w zakladzie kredytowym
mineral sp. Z o.o..Ocena efektywnosci wykorzystania leasingu wobec innych form finansowania dzialalnosci
gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa transportowego.Analiza wielkosci sprzedazy reklamy w polsce
w latach 2006-2009.How strategic analysis can help to formulate strategy of company.Dowod z opinii
bieglego w procesie cywilnym.Cywilnoprawna ochrona renomowanego znaku towarowego.Wykorzystanie
fotografii przez sluzby bezpieczenstwa w latach1950-1970.Analiza technologii stosowanych przy produkcji
wozkow specjalnego przeznaczenia..Gotowe prace licencjackie.Postepowanie nakazowe i
upominawcze.Koszty wlasne produkcji na przykladzie przedsiebiorstwa trw automotivw
czestochowie..Populizm penalny.praca licencjacka budzet gminy .Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku
pracy .Public relations w administracji na przykladzie samorzadu terytorialnego.Wplyw wypalenia
zawodowego na zaangazowanie w prace wsrod pielegniarek.Wplyw termomodrenizacji budynku na poprawe
jego stanu..Ocena dzialalnosci powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie kedziezynskokozielskim.Ochrona wierzycieli spolki z o.o. Na kanwie proponowanych zmian kodeksu spolek
handlowych.Umowy licencyjne typu open content w swietle prawa.Fundusze strukturalne unii europejskiej
oraz ich wplyw na rozwoj powiatu tarnowskie gory.Konflikt na cyprze - konsekwencje w wymiarze
europejskim i swiatowym.Dochody wlasne w rachunkowosci organu podatkowego na przykladzie gminy
miedzno..Optymalizacja obciazen podatkowych osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza..praca licencjacka budzet gminy .Dzialania promocyjne w branzy motoryzacyjnej (na przykladzie
firmy fiata).praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie nieruchomoscia handlowo-uslugowa..Praktyka
dyplomatyczna w kontekscie wykorzystywania postanowien konwencji wiedenskiej z 1969 roku o misjach
specjalnych..Przestepstwa przeciwko wolnosci sumienia i wyznania.Zwalczanie przestepczosci
zorganizowanej w unii europejskiej.Zintegrowany system zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
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produkcyjnym case new holland polska sp. Z o.o. W plocku.Znaczenie biur rachunkowych w dzialalnosci
malych i srednich przedsiebiorstw na opolszczyznie..Zasady pisania prac dyplomowych.Psychologiczny
aspekt reklamy telewizyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Proces pozyskiwania pracownikow (na
przykladzie zakladow azotowych w tarnowie - moscicach spolka akcyjna)..Thackara- john - na grzbiecie fali : o
projektowaniu w zlozonym swiecie .Przemiany konsumpcji gospodarstw domowych w latach 1998 2007..Projekt kampanii promocyjnej dla firmy transportowej na przykladzie pkp cargo s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Dzialalnosc depozytowo-kredytowa banku komercyjnego (na podstawie banku pko bp
s.a.).Charakterystyka prawna uprawnienia opcjobiorcy.Wykorzystywanie instrumentow promocji mix na
rynku uslug turystycznych na przykladzie firmy travelplanet.pl spolka akcyjna.Polityka bilansowa a ocena
dzialalnosci przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc ubezpieczeniowa w polsce i unii
europejskiej w zakresie ubezpieczen gospodarczych- ze szczegolnym omowieniem ubezpieczen finansowych
na przykladzie kredytu kupieckiego.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki endogeniczne i egzogeniczne
wplywajace na rozwoj gminy strzelce wielkie..praca licencjacka budzet gminy .Rynek produktow mlecznych i
jego uwarunkowania spoleczne na przykladzie powiatu wielunskiego.Problematyka prawna wywlaszczenia
nieruchomosci..Wrogie przejecie publicznej spolki akcyjnej w swietle prawa polskiego.Spor o podmiot
przestepstwa korupcyjnego w sporcie przyczynkiem do rozwazan nad wybranymi problemami wykladni
prawa karnego.Kredytowanie sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie raiffeisen banku
polskiego s.a..Separacja..Fundusze unii europejskiej a aktywacja zatrudnienia na przykladzie wojewodztwa
opolskiego..praca licencjacka budzet gminy .Funkcja przemyslowa wieruszowa i jej wplyw na rozwoj
osrodka..zrodla finansowania jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy korfantow..praca
licencjacka budzet gminy .Specjalne strefy ekonomiczne na przykladzie stref w polsce i w
chinach.Transgraniczne zatrzymanie dowodow i zabezpieczenie mienia w unii europejskiej.Analiza
zarzadzania strategicznego nzoz-u na przykladzie prywatnego szpitala.Kawecka-wyrzykowska- elzbieta. Red. five years of the eu eastward enlargement effects on visegrad countries : lessons for the future.Pozycja
prawna asystenta rodziny w polskim prawie pomocy spolecznej.Kryzysy walutowe lat 90-tych: przyczyny i
konsekwencje..Cybula- piotr. Red. - turystyka a prawo : aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne
.Polityka rowerowa krakowa na tle innych miast polski i europy.Czynniki determinujace strategie sektora
malych i srednich przedsiebiorstw.Ocena jakosci uslug przez klientow zakladu ubezpieczen
majatkowych.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki wplywajace na skutecznosc programow
lojalnosciowych.praca licencjacka budzet gminy .Pojecie szkody - utracone korzysci.Dostep do zatrudnienia w
administracji publicznej panstw czlonkowskich unii europejskiej.Nowoczesne rozwiazania w zakresie reklamy
internetowej - analiza porownawcza na wybranych przykladach.Rola reklamy w dzialalnosci
uslugowej.Partycypacja obywateli w procesach zarzadzania gmina.Strona tytulowa pracy
licencjackiej.Promocja jako najwazniejsze narzedzie koncepcji marketingu-mix w dzialalnosci telekomunikacji
polskiej s.a..Swiadczenia pracownicze w prawie bilansowym i raportach biznesowych.praca licencjacka
budzet gminy .Rekrutacja i szkolenie jako instrumenty marketingu personalnego na przykladzie firmy
würth.Wynagrodzenie jako finansowy instrument zarzadzania kadrami na przykladzie oddzialu sprzedazy
mobilnej firmy x s.a..praca licencjacka budzet gminy .Konflikty w organizacji i sposoby ich rozwiazywania na
przykladzie niezaleznego zrzeszenia studentow uniwersytetu ekonomicznego w krakowie.Specyfika
dystrybucji produktow spozywczych na przykladzie p.p.h.u. duda - bis.Formy przeciwdzialania bezrobociu na
przykladzie powiatu opoczynskigo.Konieczny- jerzy (prawnik). Red. - samorzad terytorialny : od
spoleczenstwa ryzyka do spoleczenstwa bezpieczenstwa .Bezrobocie wsrod mlodziezy i sposoby jego
zwalczania na przykladzie powiatu wloszczowskiego.Krzyminiewska- grazyna. Red. - economic crisis in a
social perspective .Stres i wypalenie zawodowe ratownikow medycznych..Ocena rentownosci
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy jakard w latach 2004-2005.Wplyw audituklientowskiego na
zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci przedsiebiorstwa bury sp. Z o.o..Prace licencjackie filologia
angielska.praca licencjacka budzet gminy .Rola systemu ocen w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.System ecrm
jako nowoczesne narzedzie budowania dlugookresowej komunikacji z klientem logistycznym.praca
licencjacka budzet gminy .Anomalie na rynku kapitalowym.Gospodarka zasobami w systemie logistycznym
na podstawie firmy z branzy motoryzacyjnej.Przestepstwa popelniane w okresie izolacji
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penitencjarnej.Odpowiedzialnosc karna pomimo niepoczytalnosci.Ile kosztuje napisanie pracy
licencjackiej.Zastosowanie nowoczesnej technologii kompletacji falowej na przykladzie firmy ceramika
tubadzin.Wplyw pracy zmianowej na deficyt snu i zmeczenie chroniczne.Finanse publiczne i prawo
finansowe.Strategic management process in polish non-governmental organizations established and
managed by youth.Rekrutacja i dobor kadr pracowniczych w administracji publicznej na przykladzie urzedu
skarbowego w wieluniu.Unia gospodarczo - walutowa jako poglebiony etap integracji. Skutki wspolnej
waluty z uwzglednieniem polski.Niedozwolone klauzule umowne w swietle orzecznictwa sadu ochrony
konkurencji i konsumentow.Zarzadzanie inwestycjami infrastruktury transportowej w zakresie mozliwosci
pozyskania srodkow z ue.Kuglarstwo jako alternatywna forma sztuki. Projekt instytucji promujacej
kuglarstwo..Projektowanie i produkcja wyrobow z betonu..Wycena nieruchomosci dla potrzeb
opodatkowania czynnosci cywilno-prawnych na przykladzie urzedu skarbowego lodzsrodmiescie.Motywowanie jako funkcja zarzadzania na przykladzie jednostki wojskowej w lasku.Akcja
kredytowa banku pekao s.a. w okresie kryzysu w latach 2008-2011.Uzywacz uprzedni znaku
towarowego.Postrzeganie reklamy produktow leczniczych dostepnych bez recepty.praca licencjacka budzet
gminy .Udzial strazy granicznej w ksztaltowaniu bezpieczenstwa wschodnich obszarow polski
.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za niezgodne z prawem wykonanie wladzy publicznej.zrodla
finansowania przedsiebiorstwa ze szczegolnym uwzglednieniem leasingu.Analiza rynku nieruchomosci
mieszkaniowych w wojewodztwie slaskim w latach 2007-2010.Marketing szkol prywatnych na przykladzie
dzialalnosci niepublicznej szkoly podstawowej nr 97 w warszawie..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Management challenge: knowledge sharing in organization.Metody oceny i
ograniczania ryzyka przedsiewziec inwestycyjnych na przykladzie jurajskiej spoldzielni pracy.Starosta w
strukturach samorzadu powiatowego.Ocena rozwoju elektronicznej administracji na przykladzie urzedu
miasta czestochowy.Samorzad gminny w ii i iii rzeczypospolitej..Kredyt hipoteczny na dofinansowanie
potrzeb mieszkaniowych osob fizycznych w banku ochrony srodowiska s.a..praca licencjacka budzet gminy
.Strategia marketingowa na przykladzie przedsiebiorstwa zelmer s.a..Pracoholizm i zachowanie rownowagi
miedzy praca zawodowa a zyciem osobistym wsrod pracownikow banku..Logistyka w procesach
magazynowych w firmie hortex.Wplyw wdrozenia normy pn-en iso 9001:2001 na poziom uslug swiadczonych
w tarnowskiej agencji rozwoju regionalnego s.a..Mobilne strony www. Standardy- technologie- przyklady
implementacji.Postepowanie w sprawach pomocy spolecznej.Dzialania produktem na rynku dobr
inwestycyjnych.Rynek turystyczny w federacji rosyjskiej. Stan obecny- perspektywy rozwoju.Segmentacja
klientow wybranych lokali uslugowych i ich wplyw na decyzje marketingowe.Funkcjonowanie zarzadu
nieruchomosciami na wybranych przykladach z miasta lodzi.Ubezpieczenia kart platniczych w polsce w
latach 1998-2002.Wypalenie zawodowe nauczycieli na przykladzie zespolu szkol ogolnoksztalcacych im. I. J.
Paderewskiego w lasku-kolumnie.Wykorzystywanie internetu w realizacji funkcji marketingowych firmy na
przykladzie hotelscentral.com.Ryzyko kredytowe w finansowaniu potrzeb klientow indywidualnych.praca
licencjacka budzet gminy .Dyskryminacja na polskim rynku pracy w swietle prawa antydyskryminacyjnego
unii europejskiej za szczegolnym uwzglednieniem procesu rekrutacyjno-selekcyjnego.praca licencjacka
budzet gminy .Instytucja referendum w polsce.Biznes plan jako czynnik skutecznego uruchomienia nowego
przedsiebiorstwa na przykladzie agencji public relations.Praca szansa dla osob odbywajacych kare
pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w kaliszu.Analiza komunikacji interpersonalnej w ppuh
lux.Ocena finansowa budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
rudniki.Restrukturyzacja przemyslu w polsce /na podstawie odlewni zeliwa w koluszkach/.Strategia
marketingowa produktow bankowych na przykladzie pko bp s.a..Wplyw sugestii na zeznania naocznego
swiadka - aspekty procesowe- psychologiczne i kryminalistyczne.Funkcje systemu informacyjnego na
przykladzie urzedu poczty polskiej w sulmierzycach..Modus operandi i podpis sprawcy w profilowaniu
seryjnych przestepstw brutalnych.Mobbing praca licencjacka.Zarzadzanie przez motywacje na wybranym
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego x.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy.Przeksztalcenia
w przedsiebiorstwie panstwowym w okresie transformacji gospodarczej..Pomoc
postpenitencjarna..Podsluch procesowy i operacyjny stosowany przez policje- cba oraz abw i aw
.Partycypacja jako sposob motywowania pracownikow.Ocena funkcjonowania systemu obrotu gieldowego
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wars et.Podatek dochodowy w polskim systemie podatkowym..Instytucjonalne zrodla finansowania msp na
przykladzie miasta piotrkow trybunalski.Rozwoj jednostek terytorialnych za pomoca dofinansowania z unii
europejskiej.Kobiety na rynku pracy..Rola prokuratora w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym.Analiza zdolnosci kredytowej jako sposob minimalizacji ryzyka kredytowego na
przykladzie banku pko s.a..Strategie marketingowe i dzialania promocyjne jednostek samorzadu
terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w myszkowie.Zarzadzanie zmiana we wspolczesnej
organizacji na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacji w lomzy.Pisanie prac na zlecenie.Urbanandrzej. - bezpieczenstwo spolecznosci lokalnych .praca licencjacka budzet gminy .System automatycznej
identyfikacji w gospodarce magazynowej.Europejski- regionalny system ochrony praw czlowieka.Prawne
formy dzialania administracji publicznej..Rola systemow finansowo - ksiegowych w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem.Analiza sektora malych przedsiebiorstw w kazachstanie.Skutecznosc procesu
motywacyjnego w organizacji na przykladzie forever living products poland..Falsz materialny i intelektualny
dokumentu.Przestepstwo dzialania na szkode spolki handlowej.System zarzadzania logistycznego na
przykladzie firmy anwil s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena kondycji finansowej grupy
kapitalowej banku handlowego sa. W warszawie w latach 2005-2009.Szanse i zagrozenia stosowania elearningu w procesie ksztalcenia na poziomie akademickim.Profesjonalne pisanie prac.Ewolucja struktury
organizacyjnej na przykladzie firm produkcyjno-handlowych.Spoleczne skutki bezrobocia w polsce w latach
1990-2004.Zazradzanie projektami w sektorze publicznym na przykladzie dwoch projektow zrealizowanych
przez starostwo powiatowe w limanowej.Doktryna i polityka wewnetrzna wloskiego faszyzmu.Prawne
zabezpieczenia kredytow bankowych na przykladzie banku pocztowego s.a..Tematy prac
dyplomowych.Logistyczne zarzadzanie lancuchem dostaw.Procesy zakupow w przedsiebiorstwach - analiza i
ocena na przykladzie zenith monami.Seminarium v r.kat.prawa adminstracyjnego.Ocena sytuacji finansowoekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki komputronik s.a.Analiza finansowa przy przejsciu od
gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej.Multi level marketing-problematyka motywacji w
organizacjach dzialajacych w oparciu o system marketingu wielopoziomowego na przykladzie firmy fm
group.Strona tytulowa pracy licencjackiej.Motywowanie pracownikow w procesie zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie ppup poczta polska - oddzial i w piotrkowie tryb.praca licencjacka budzet gminy
.Style kierowania a motywowanie pracownikow w firmie farmaceutycznej blau farma.Reklama telewizyjna
jako determinanta decyzji nabywczych kobiet.Organizacja wladz powstania kosciuszkowskiego.Kulpawladyslaw - topologia a ekonomia .Udzial wojska polskiego w obronie westerplatte.Kultura organizacyjna w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy capricorn sp. Z o. O..Rynkowe- techniczne i ekonomiczne aspekty
funkcjonowania w obszrze bankowosci elektronicznej na przykladzie mbanku.Rekrutacja i selekcja na
przykladzie firmy x.Franchising w dzialalnosci firmy uslugowej na przykladzie mc donalds.Marketingowe
aspekty sprzedazy wyrobow hutniczych na przykladzie huty stali czestochowa.Podatek od nieruchomosci w
dochodach gminy na przykladzie lodzi.Bazy informacyjne sluzace zapewnieniu bezpieczenstwa
panstwa.Sposoby realizacji zadan publicznych z zakresu pomocy spolecznej w radomsku.Rola i
funkcjonowanie samorzadnosci lokalnej na przykladzie gminy pabianice.Spoleczna odpowiedzialnosc
biznesu praca magisterska.Polityka kredytowa wobec przedsiebiorstw w zarzadzaniu ryzykiem kredytowym
banku.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie franczyzy na przykladzie firmy mcdonald’s
polska.Prawo do zycia w systemie prawa europejskiego na przykladach klonowania- aborcji i
eutanazji.Podatek vat w budownictwie mieszkaniowym na przykladzie firmy pphu szaki nowak tomasz..Rola
opinii bieglych w postepowaniach sadowych dotyczacych przestepstw gospodarczych w polsce..Ryzyko
kredytowe w dzialalnosci bankowej oraz stosowane zabezpieczenia kredytu..Kupie prace
licencjacka.Kierowanie zespolem w organizacji finansowej na przykladzie pko bp sa.Niepelnosprawny
pracownik w unii europejskiej na przykladzie polski.Procesy kierowania ludzmi w organizacji z
uwzglednieniem praktyk stosowanych przez spoldzielnie mieszkaniowa.Zakres wykorzystania ulg
podatkowych w podatku dochodowym od osob fizycznych (na przykladzie urzedu skarbowego w
zambrowie).Prawno-podatkowe aspekty opodatkowania nieruchomosci.Absorpcja srodkow unijnych w
polsce w latach 2004-2014.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj spoleczno-gospodarczy miast
wojewodztwa lubelskiego w latach 1999-2004..Zarzadzanie dystrybucja przedsiebiorstwa uslugowo ..
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handlowego na rynku artykulow biurowych i papierniczych na przykladzie firmy papirus.Stosowanie kary
pozbawienia wolnosci w polsce.Pisanie prac z pedagogiki.Ocena dzialania i perspektyw rozwoju lodzkiej
gazowni.praca licencjacka budzet gminy .Rachunek przeplywow pienieznych w procesie decyzyjnym
przedsiebiorstwa ubiegajacego sie o dotacje z unii europejskiej.Wywlaszczanie nieruchomosci.Efektywnosc
procesow logistycznych w przedsiebiorstwie hz transport..Proces integracji polski z unia europejska: koszty i
korzysci..Szanse oraz bariery rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw..Fundusze odtworzeniowe w
spoldzielczosci w procesie zarzadzania wartoscia nieruchomosci mieszkalnych.Innowacje jako instrument
jakosci uslug komunikacji miejskiej.Public relations i promocja miasta i gminy niepolomice..Rozwoj
europejskiej wspolpracy policyjnej w unii europejskiej. Doswiadczenia polski po akcesji do ue.Sposoby
redukcji kosztow logistyki w wyniku testowania transportu intermodalnego.Efekty czlonkostwa polski w ue w
sferze ochrony konsumenta.Nowak- edward (1951-). Red. - rachunkowosc a controlling .praca licencjacka
budzet gminy .Ocena efektywnosci finansowania dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa mona.Rola
posrednictwa pracy i doradztwa zawodowego na rynku pracy w powiecie czestochowskim.Zwiazek
bezrobocia ze wzrostem gospodarczym na przykladzie gminy nasielsk w latach 2002-2007.Udzial kapitalowy
w handlowych spolkach osobowych.Smierc jako nasptepstwo przestepstw przeciwko zyciu w ujeciu kodeksu
karnego i innych regulacji szczegolnych.Funkcjonowanie planu kont w bankach spoldzielczych.Umowy
zawierane na odleglosc w dyrektywie 2011/83/ue - aspekty cywilnoprawne i zagadnienie
implementacji.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki vat 2008 .Gospodarowanie zasobem nieruchomosci
komunalnych na przykladzie gminy lask.Instytucja zobowiazania sprawcy do naprawienia szkody w
postepowaniu karnym.Niepoczytalnosc i ograniczona poczytalnosc jako okolicznosci wylaczajace wine..praca
licencjacka budzet gminy .Osobowosciowe uwarunkowania doskonalenia i karier pracownikow agencji
nieruchomosci rolnych ot opole administracji mienia niezagospodarowanego w olesnie.Racjonalizacja
struktury organizacyjnej zakladow piwowarskich glubczyce s.a..praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwa
rozbojnicze w polskim prawie karnym.Regionalne izby obrachunkowe jako organ nadzoru i kontroli
dzialalnosci samorzadu terytorialnego..Finansowanie dzialan organizacji pozarzadowych na przykladzie
krakowskiej fundacji filmowej.Realizacja zamowien publicznych w gminie.Mobbing jako naruszenie prawne
chronionych dobr osobistych w ztrudnieniu.Zasady finansowania i ocena gospodarki majatkowo-finansowej
klubow sportowych na przykladzie pilki noznej.Podmioty zagraniczne w polskim obrocie
gospodarczym.Analiza prawno gospodarcza franczyzy.Maloletni na tle przestepstw przeciwko wolnosci
seksualnej i obyczajnosci.Demotywujacy wplyw stresu na pracownikow na przykladzie poczty
polskiej.Strategia efektywnej obslugi klienta jako wspolny element logistyki i marketingu.Projekt kampanii
promocyjnej miasta na przykladzie piotrkowa trybunalskiego.Bezpieczenstwo polski w kontekscie zagrozen
terrorystycznych.Charakter umowy i stosunku prawnego timesharingu w kontekscie ochrony
konsumentow.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie wroclaw.Ustroj miasta krakowa na
przelomie xix i xx wieku.Instrumenty prawno-finansowe w rolnictwie.Jezioro tarnobrzeskie jako szansa
rozwoju turystycznego i gospodarczego regionu.Zakres formy zabezpieczenia spolecznego w polsce
.Zarzadzanie zmiana w sortowni firmy kurierskiej.praca licencjacka budzet gminy .Przyczyny i skutki
wypadkow przy pracy na przykladzie kopalni wegla brunatnego.Stosunki prawno-wyznaniowe w stanach
zjednoczonych ameryki.Uprawnienia do gruntu przedsiebiorstw przesylowych.Oznakowaniece jako nowe
wyzwanie dla przedsiebiorcy.praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie i rozwoj pracownikow na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Oferta publiczna i wprowadzenie do obrotu publicznych
certyfikatow inwestycyjnych.Uslugi szkoly nauki jazdy- jako osrodka szkolenia na przykladzie osrodka
szkolenia kierowcow w nysie stowarzyszenia ligi obrony kraju.Proces projektowania nowych wyrobow na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno- uslugowego..Rola analizy fundamentalnej i technicznej w
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych..Praca licencjacka marketing.Rola systemu motywowania w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie spolki alpla w ostrowi mazowieckiej.Kultura szansa rozwoju
gminy ornontowice..Proces dystrybucji przesylek adresowych i bezadresowych na podstawie dzialalnosci
prywatnego operatora pocztowego i.d. marketing s.a..Falszerstwo dokumentu jako sposob wyludzenia
nienaleznej korzysci majatkowej.Zarzadzanie profilaktyczna dzialalnoscia szkoly. Nauczycielskie oceny
skutecznosci profiliaktyki szkolnej a zaangazowanie nauczycieli w dzialania profilaktyczne..Analiza
..

..
porownawcza ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach operatora wtryskarek tworzyw
sztucznych..Zarzadzanie innowacjami jako element strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie bel
polska sp. Z o. O..Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy ista polska sp. Z
o.o..Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie dzialalnosci nzoz medica sp. Z o. O..Rola gospodarki
magazynowej w zarzadzaniu lancuchem dostaw.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa jako
podstawa oceny sytuacji finansowej f.a.p. wakmet za lata 2004-2006..praca licencjacka budzet gminy
.Korzysci z uzyskania certyfikatu iso 9001 : 2000 na przykladzie samodzielnego zespolu publicznych zakladow
lecznictwa otwartego warszawa - wola..Starzynska- waclawa (1946- ). Red. - zamowienia publiczne a
innowacyjnosc przedsiebiorstw : stan obecny i perspektywy .Gospodarka finansowa gminy ze szczegolnym
uwzglednieniem inwestycji prowadzonych w gminie lewin brzeski w latach 2001-2006.Pomoc spoleczna
realizowana przez gminy na przykladzie gminy leki szlacheckie.praca licencjacka budzet gminy .Franczyza w
rozwoju sektora msp w polsce.Stwierdzenie niewaznosci decyzji podatkowej.Analiza specyfiki dzialan z
zakresu public relations na przykladzie kampanii piwowarskiej.System planowania i zagospodarowania
przestrzennego w polsce.Metody ograniczenia ryzyka kredytowego..praca licencjacka budzet gminy
.Regionalne zroznicowanie inwestycji mieszkaniowych w polsce w latach 2003-2008.Wplyw systemu
zarzadzania i higiena pracy.Porozumienie o transferze technologii we wspolnotowym prawie
konkurencji.Racjonalizacja struktury organizacyjnej na podstawie banku spoldzielczego --banku rolnikow w
opolu.Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem
pryzmat.Miejsce malezji w gospodarce swiatowej oraz stosunki polski z tym krajem.Ocena wybranychdarmowych systemow zarzadzania trescia pod katem przydatnosci dla msp.Budzet gminy.Wykorzystanie
narzedzi marketingu w przedsiebiorstwie turystycznym na przykladzie biura podrozy itaka.Analiza
ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie fagormastercook s.a. w latach 20032007.Rachunkowosc komputerowa w funkcji zarzadzania firma xxi w.Centralne polozenie regionu lodzkiego
jako czynnik warunkujacy optymalna lokalizacje centrow logistycznych w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza ekonomiczno-finansowa rehau sp. Zo.o. W latach 2001-2005 jako podstawa prawidlowego
zarzadzania podmiotem gospodarczym..Pisanie prac za pieniadze.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
islamu na gospodarke - studium przypadku arabii saudyjskiej..Coaching jako narzedzie zarzadzania
zmiana.Sytuacja prawna interwenienta ubocznego w procesie cywilnym.Fuzje w sektorze bankowym na
przykladzie bankow bph i pbk.Bezrobocie w powiecie piotrkowskim w latach 2002-2006.Testament w
polskim i ukrainskim prawie prywatnym miedzynarodowym.Lokalna polityka rynku pracy na przykladzie
powiatu belchatowskiego w latach 2000-2006.Analiza strategiczna firmy budowlanej na przykladzie firmy
skanska.System poprawy bezpieczenstwa na drogach i efekty na tle realizacji zadan w powiecie lublinieckim
w latach 2000-2009.Rozwoj infrastruktury terytorialnej na przykladzie gminy gomunice.Przeslanki porzadkubezpieczenstwa i zdrowia publicznego w przepisach dotyczacych swobodnego przeplywu towarow- osobuslug i kapitalu.Kreowanie marki i dobrego wizerunku - analiza porownawcza na przykladzie duzej i malej
firmy.Charakterystyka gruntow spoistych w babimoscie praca inzynierska budownictwo.Selera- pawel. miedzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekscie opodatkowania zyskow przedsiebiorstw
.Kompetencje autokontrolne organu pierwszej instancji w administracyjnym postepowaniu
odwolawczym.Migracje zagraniczne na przykladzie kobiet wojewodztwa opolskiego.praca licencjacka budzet
gminy .Zjawisko podkultury wieziennej w polsce..Zasady podzialu sumy uzyskanej z egzekucji.Ochrona
danych osobowych w fazie zatrudnienia.Zarzadzanie reklamami internetowymi a spoleczenstwo sieci.Prawa
mniejszosci narodowych. Miedzynarodowe standardy.praca licencjacka budzet gminy .Urzad kanclerza w
rzeczpospolitej szlacheckiej do czasow oligarchii magnackiej.Znaczenie ksztaltowania wizerunku miasta (na
przykladzie lomzy).Kontrola skarbowa jako forma weryfikacji i sciagalnosci zobowiazan podatkowych.Komitet
starozakonnych w rzeczypospolitej krakowskiej.Rola parkow narodowych w ochronie srodowiska .praca
licencjacka budzet gminy .Ocena gospodarki budzetowej gminy wola krzysztoporska w latach 20072011.Informacja handlowa jako srodek ochrony konsumenta na rynku wewnetrznym.Rola jasnowidza w
postepowaniu przygotowawczym.Zmiany w postrzeganiu pracy w przedsiebiorstwie panstwowym i po jego
prywatyzacji - casus producenta elektrod.praca licencjacka budzet gminy .Ocena gospodarki finansowej
gminy mykanow w latach 2005-2007.Tematy prac magisterskich administracja.Postepowanie w sprawach z
..
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oskarzenia prywatnego jako przyklad trybu szczegolnego w polskiej procedurze karnej.Zwrot i kontrola
pomocy publicznej.praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesna dzialalnosc marketingowa na przykladzie
banku.Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie dzialalnosci zatra s.a. w latach 2006-2008.Strategia biura
projektowo konsultingowego przemyslu rolno – spozywczego.Uslugi transportowe na przykladzie firmy
jasfbg s.a. oddzial lodz.Handel ludzmi – charakterystyka zjawiska- zmiany prawne oraz badania
aktowe..Wykorzystanie telewizji do promocji turystycznej i inwestycyjnej regionow.Funkcjonowanie
bankowosci hipotecznej w polsce.Technologia realizacji nawierzchni z prasowanej kostki brukowej i
ekonomika mechanizacji prac praca inzynierska budownictwo.Maksimczuk- aleksander - granice panstwowerelacje z sasiedztwem gospodarczym i wschodnie pogranicze polski w dobie tr.Program leniency w polskim i
europejskim systemie prawa konkurencji.Konstytucyjne zasady dzialania sadow.Kalkulacja kosztu
jednostkowego a decyzje cenowe w przedsiebiorstwie branzy przetworstwa tworzyw sztucznych.Wplyw
dochodow wlasnych i zrodel obcych na gospodarke finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy opatow w latach 2006-2009.Zarzadzanie dzialalnoscia innowacyjna na przykladzie odlewni
zeliwa terlecki..Tytuly prac magisterskich.Kredytowanie gospodarstw domowych na przykladzie ing banku
slaskiego s.a.Rola kompetencji w ocenie przydatnosci zawodowej pracownikow ochrony
zdrowia.Odpowiedzialnosc karna podmiotow zbiorowych.Odmowa udzielenia licencji jako naduzycie pozycji
dominujacej.Strategia rozwoju pkp informatyka spolka z o.o. W sosnowcu..Ocena bezpieczenstwa pracy i
ryzyka zawodowego na przykladzie firmy budowlanej awbud s.a..Rynek pracy- migracje polakow przed i po
przystapieniu polski do unii europejskiej..Podobienstwa i roznice w pit w polsce i w wielkiej brytanii.Kontrola
bankowych wzorcow umownych.Marketing uslug medycznych na przykladzie szpitalnego oddzialu
ratunkowego.Ocena ryzyka kredytowego w praktyce mbanku.Organy administracji centralnej ksiestwa
warszawskiego.Ustawowe znamiona przestepstwa spowodowania wypadku drogowego.Nowy york jako
produkt turystyczny..zrodla finansowania inwestycji gminy makow mazowiecki.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza procedur kredytowych dla klientow indywidualnych w banku komercyjnym na przykladzie
banku polbank efg.Analiza wplywu portali narciarskich na rozwoj turystyki zimowej..Dzalalnosc kredytowa
banku na przykladzie banku spoldzielczego w przedborzu.Rola funduszy unijnych w rozwoju
przedsiebiorczosci w polsce na przykladzie wybranych firm..Zagraniczne migracje polakow do krajow unii
europejskiej.Rola kierownika w procesie komunikacji na przykladzie panstwowej strazy pozarnej w strzelcach
opolskich.Analiza systemow motywacyjnych stosowanych w malych hotelach..Prokuratura jako organ
ochrony prawnej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie podatkiem dochodowym od osob prawnych na
przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji w jaroslawiu sp. Z o.o..Znaczenie i specyfikacja
systemu motywacji w oddziale specjalnym zandarmerii wojskowej w gliwicach..Analiza przeplywow
pienieznych w przedsiebiorstwie konex s.a..Prawo do dobrej administracji a instytucje demokracji
bezposredniej..Ocena oferty produktowej wybranych bankow.Szczegolna ochrona stosunku pracy dzialacza
zwiazkowego.Samorzadnosc terytorialna w swiadomosci mlodziezy gimnazjalnej w gminie redziny.Aspekty
logistyczne procesow dystrybucyjnych na przykladzie zakladu gazowego w krakowie..Kultura organizacyjna
firmy avans poludnie sp. Z o. O..praca licencjacka budzet gminy .Pracownicze systemy motywacyjne w
jednostkach publicznych na przykladzie komendy powiatowej policji w klobucku.Matusiak- krzysztof b. budowa powiazan z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy : rola i miejsce uniwersytetu w proc.Seryjni
mordercy.Rekrutacja i doskonalenie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
drukpol.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy duzego
przedsiebiorstwa montazowo-produkcyjnego..Stanisz- piotr (1966- ). Red. - ukladowe formy regulacji
stosunkow miedzy panstwem a zwiazkami wyznaniowymi : (art. 25 ust..Widowisko siatkarskie jako produkt
marketingowy na przykladzie azs-u czestochowa..Wplyw restrukturyzacji technicznejna kondycje finansowa
przedsiebiorstwa x.Prawo do uzyskania informacji z art. 61 konstytucji rp w swietle rozwiazan przyjetych w
ustawie o dostepie do informacji publicznej.Nowy produkt bankowy - karta platnicza.Rola informacji o
przeplywach pienieznych z punktu widzenia inwestora na podstawie raportow rocznych tvn s.a..Wybor
prowadzenia ewidencji ksiegowej i formy opodatkowania jako wyraz optymalnego zarzadzania podatkami w
przedsiebiorstwie..Analiza budzetu gminy lomza.Pisanie prac licencjackich.Analiza sektorowa na przykladzie
rynku ubezpieczen spolecznych..Ekonometryczne metody badania i prognozowania popytu na ubezpieczenia
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na zycie..Bednarczyk- jan leszek (1950- ). Red. - eseje z polityki gospodarczej i rynkow finansowych .Projekt
budowlany dostosowania wybranego obiektu sakralnego do wymagan wspolczesnych z punktu widzenia
potrzeb osob niepelnosprawnych. Praca inzynierska budownictwo.Wplyw instrumentow motywacyjnych na
zachowania pracownikow.Sprzedaz bezposrednia i marketing sieciowy jako alternatywne metody sprzedazy
na przykladzie firmy oriflame poland.Odpowiedzialnosc skarbu panstwa za szkody powstale- w wyniku
wykonywania wladzy publicznej- u osob pozbawionych wolnosci..Zarzadzanie projektami inwestycyjnymi w
gminie lapanow na przykladzie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekow oraz przebudowy centrum
lapanowa..Etapy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w polsce w latach 1992-2010..Prawnokarna
ochrona tajemnicy panstwowej.Pomoc w pisaniu pracy.Opakowania zbiorcze w logistyce na podstawie
przedsiebiorstw x..Czubakowska- ksenia. - znowelizowana ustawa o rachunkowosci a rozwiazania
miedzynarodowe .Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen na podstawie spolki jawnej p.p.h.u.
kost - bed.praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki i warunki dostosowania przedsiebiorstwa do wymogow
unii europejskiej w zakresie recyklingu na przykladzie stacji demontazu pojazdow.Funkcjonowanie systemu
motywacyjnego w firmie opoczno s.a..Model zarzadzania uslugami hotelarskimi na przykladzie hosteli.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw internetu na pozyskiwanie klientow przez multibank w opolu..Rozwoj
wybranych rynkow lokalnych nieruchomosci biurowych w polsce w latach 1990-2010.Nowak- jacek. asymetryczne relacje banku i przedsiebiorstwa wobec zagrozenia upadloscia .Transakcje
wewnatrzwspolnotowe jako element zarzadzania podatkiem od towarow i uslug na przykladzie spolki x w
latach 2009-2011.Reklama w przedsiebiorstwie. Wielkie kampanie reklamowe..Ewolucja pozycji ustrojowej
prezydenta na tle konstytucji rzeczypospolitej.praca licencjacka budzet gminy .Funkcje postanowien
dodatkowych w statutach spolek akcyjnych.Zastosowanie instrumentow promocji mix w przedsiebiorstwie
produkcyjnym na przykladzie pesako w horodle.Adamiec- jolanta. Red. - wprowadzenie euro w polsce - za i
przeciw .Kulturowe uwarunkowania wieziennictwa w chinach.Strategie marketingowe malych i srednich
przesiebiorstw /na przykladzie agrotexs.a. w leczycy/.Taktyka prowadzenia dzialan poscigowych.Realizacja
zadania pomocy spolecznej przez jednostki samorzadu terytorialnego a wymogi spoleczenstwa na
przykladzie lodzi.Kowalczyk- krzysztof. - miedzy euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem : wybory do
parlamentu europejskiego na ziemi lubuski.Administracja w trzeciej rzeszy.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw zmian opodatkowania dochodu na wynik finansowy msp.Rachunek kosztow dzialan w firmie
produkcyjnej aporter sp. Z o.o..Analiza mozliwosci powiatu wielunskiego do pozyskiwania funduszy ue w
latach 2007-2013..Procesy magazynowania na przykladzie firmy aves.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
wskaznikowa i jej wykorzystanie w ocenie zagrozenia upadloscia spolek gieldowych.Planowanie- rekrutacjka i
seleskcja pracownikow w firmach x-y-z.Zintegrowane systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie
dystrybucja w przedsiebiorstwie.Wypadki drogowe powodowane przez kierowcow samochodow
ciezarowych.Analiza budzetu gminy slupia jedrzejowska w latach 2003-2005.Umowa o przewoz
lotniczy.Kompetencje sadow pracy..Franchising jako forma dzialalnosci gospodarczej. Ocena i perspektywy
rozwoju na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Systemy franczyzowe w bankowosci detalicznej na
przykladzie ge money banku.Niegodnosc dziedziczenia.Organizacja zbiorowego transportu miejskiego w
lodzi.Wplyw efektywnej obslugi klienta na rozwoj firmy na przykladzie domu jubilerskiego a&a.Czynnosci z
samym soba w jednoosobowej spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Kreowanie wizerunku organizacji
non-profit na przykladzie policji.Funkcje prawa pracy..Przedawnienie zobowiazan podatkowych.Wplyw
kryzysu finansowego na sytuacja.Projakosciowe podejscie do systemu zarzadzania przedsiebiorstwem
turystycznym na przykladzie hotelu secesja w krakowie.Rola surowcow mineralnych w rozwoju
gospodarczym kraju z uwzglednieniem europejskich procesow integracyjnych. Analiza na przykladzie
przemyslu miedziowego.Odpowiedzialnosc karna czlonkow personelu medycznego za dzialania
podejmowane w zespole.Opodatkowanie likiwidacji dzialalnosci gospodarczej.Byrka-kita- katarzyna. metody szacowania kosztu kapitalu wlasnego : teoria a praktyka .Gospodarka finansowa osrodka pomocy
spolecznej na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w strzeleczkach w latach 20052007..Gotowa praca magisterska.Psychologiczne aspekty reklamy w marketingu..Centra logistyczne w
regionie lodzkim.praca licencjacka budzet gminy .Strategie zarzadzania gmina ukierunkowane na tworzenie
sprzyjajacych warunkow do rozwoju przedsiebiorczosci..praca licencjacka budzet gminy .Technologia procesu
..
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wtrysku wykorzystywana w procesie produkcji lusterek samochodowych..Umowa nowacyjna.Separacje w
postepowaniu cywilnym w sprawach malzenskich.Zakaz udzielania pomocy publicznej.Poziom wypalenia i
zaangazowania zawodowego wsrod przedstawicieli medycznych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
rynku opakowaniowego w polsce w aspekcie ekologii.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dochody i wydatki funduszu
ubezpieczen spolecznych na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Marketing ekologiczny w opinii
polskich marketerow.Mozliwosci pozyskiwania srodkow unii europejskiej na inwestycje (na przykladzie
gminy tworog).Opodatkowanie podatkiem akcyzowym paliw plynnych w polsce i unii europejskiej.Analiza
procedury kredytowej malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie pko bp.Turystyka biznesowa w polsce
- ocena jakosci uslug w hotelach biznesowych.Srodki prawne w postepowaniu egzekucyjnym w
administracji.Przestepstwo dzialania na szkode spolki prawa handlowego. Problematyka odpowiedzialnosci
karnej.Kredyt hipoteczny i budowlany w banku bgz s.a..Niekonwencjonalne metody marketingu na
przykladzie marketingu partyzanckiego i wirusowego firm xyz..Jeran- agnieszka. Red. - ksztalcenie dla pracy?
- perspektywa regionalna .York- melinda r. - gender attitudes and violence against women .Derywaty w
ograniczaniu ryzyka stopy procentowej..Rola mody w satysfakcji nabywcy (na przykladzie szwedzkiej firmy
odziezowej h&m).Stwierdzenie niewaznosci malzenstwa w zakresie zgody malzenskiej w kodeksie prawa
kanonicznego z 1983 r.- wybrane zagadnienia..Reklama w branzy kosmetycznej na wybranych
przykladach.Terroryzm a bezpieczenstwo miedzynarodowe.Reklama wyrobow tytoniowych i napojow
alkoholowych w prawie unijnym i polskim.Instytucja procesowa strony w postepowaniu
administracyjnym..Prawo europejskie.Analiza marketingowa produktow turystycznych touroperatorow w
polsce (na przykladzie turystyki wyjazdowej do turcji).Efektywne wspoldzialanie w grupowych formach
organizacji pracy na przykladzie ceramiki nowa gala.Prawa i obowiazki domu skladowego wynikajace z
umowy skladu.Rola sprawozdania finansowego w ocenie ekonomicznej przedsiebiorstwa..Zadania gminy z
zakresu pomocy spolecznej.praca licencjacka budzet gminy .Diagnozowanie pamieci ejdetycznej z
zastosowaniem testow i gier w szkoleniu menedzerow.Motywy podjecia i trudnosci prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej w centrum handlowym ptak w rzgowie.Rola i pozycja marszalka sejmu w parlamencie
polskim..Wplyw dzialan powiatowych urzedow pracy na stan i strukture bezrobocia w wojewodztwie
lodzkim.Rola sponsoringu w strategii promocyjnej firmy uslugowej ze szczegolnym uwzglednieniem
sponsoringu sportowego na przykladzie strategii marketingowej firmy telekomunikacyjnej era.Analiza jakosci
uslug bankowych na przykladzie ing banku slaskiego s.a..System zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
maszynowym..Nadzor administracyjny i kontrola nad samorzadem gminnym w prawie polskim i
francuskim.Praca magisterska pisanie.Stosunki wewnetrzne i zewnetrzne spolki cywilnej na tle polskiego
kodeksu cywilnego.Zarzadzanie sluzbami porzadku publicznego.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc
gminy w zakresie bezpieczenstwa obywateli na przykladzie strazy gminnej w mykanowie.Motywacja
pracownikow we wspolczesnych przedsiebiorstwach na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Zarzadzanie
klubem sportowym w warunkach komercjalizacji sportu..Male i srednie przedsiebiorstwa po wejsciu polski
do uni europejskiej.Strategia marketingowa firmy henkel s.a..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
wypalenia zawodowego nauczycieli w zarzadzaniu szkola.Wybrane aspekty dzialalnosci kredytowej banku
bph s.a. na przykladzie kredytow dla klientow indywidualnych.Analiza plynnosci finansowej przedsiebiorstwa
bti energopol czestochowa sp. Z o.o..X.Polityka wizowa i migracyjna unii europejskiej.Strategia rozwoju i
promocja miasta jako osrodka turystycznego.Materialne i pozamaterialne systemy motywowania.Ocena
kondycji ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiebiorstwa.System ocen zdolnosci kredytowej klientow
banku na przykladzie pekao s.a..Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza do badan stresu
organizacyjnego c.l. Coopera i s. Sloana dla grupy zawodowej strazakow.praca licencjacka budzet gminy
.Trybunal stanu w rzeczypospolitej polskiej.Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Kredyty ratalne jako zrodlo
kreowania popytu w gospodarce.Pisanie prac katowice.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej w
obszarze funkcjonowania lgd gorna prosna..Poziom leku a postawy ukryte kierownikow wobec sytuacji
sprzedazy.Zarzadzanie finansowaniem dzialalnosci rolniczej na przykladzie rejonowego banku spoldzielczego
w lututowie.Wplyw funduszy unijnych na rozwoj powiatu myszkowskiego..Doskonalenie systemow
zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy bombardier transportation (obsluga klienta) polska sp. Z o.o..Hala
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produkcji drobnych elementow wyposazona w podwieszony wciagnik praca inzynierska
budownictwo.Rekrutacja i selekcja kandydatow do pracy na przykladzie firmy malow .Czarnecki- pawel odpowiedzialnosc pracodawcy a rozwoj struktur holdingowych .Rzecznik praw obywatelskich w
polsce.Procesowo - kryminalistyczna analiza instytucji swiadka koronnego..Praca magisterska
przyklad.Konkurencyjnosc malych przedsiebiorstw handlowych z supermarketami na rynku
namyslowskim..Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania ze szczegolnym uwzglednieniem
windykacji.Fundusze strukturalne unii europejskiej na ochrone srodowiska w polsce.Malopolska pelna para
jako produkt turystyczny wojewodztwa malopolskiego.Ocena efektywnosci inwestycji rzeczowych
przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy atlas s.a.).Logistyka jako element dystrybucji w przedsiebiorstwie na
przykladzie przedsiebiorstwa pkn orlen s.a..Analiza rachunku kosztow w firmie transportowej sap.Przeszkody
malzenskie w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym.Analiza ryzyka kredytowego na przykladzie
banku pko bp s.a.Dobkowski- jaroslaw. - administracyjnoprawne stosunki laczace policje z samorzadem
terytorialnym .Ochrona mniejszosci narodowych w polsce na tle rozwiazan unii europejskiej.Oplacalnosc
leasingu w stosunku do alternatywnych form finasowania inwestycji w wybranym
przedsiebiorstwie..Znaczenie informatyzacji w procesach zarzadzania w malych i srednich
przedsiebiorstwach.Proces zarzadzania systemem edukacji na przykladzie gminy konopiska.praca licencjacka
budzet gminy .Specyfika uslug ubezpieczeniowych na przykladzie kasy rolniczego ubezpieczenia spolecznego
w opolu.Jakosc produktu jako narzedzie marketingowe w dzialalnosci stu ergo hestia s.a..Wybrane metody
derekrutacji pracownikow na przykladzie firmy siegienia-aubi.Analiza i ocena gospodarki finansowej i
inwestycyjnej na przykladzie gminy braszewice w latach 2009-2011.Organizacja procesow dystrybucji na
przykladzie firmy new generation gsm.Polskie rolnictwo wobec problemu wspolnej polityki rolnej unii
europejskiej- na przykladzie powiatu skierniewickiego oraz wojewodztwa lodzkiego.Budzet jako element
finansowego zarzadzania jednostkami samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wierzchlas w latach
2004-2009..Wspieranie i promowanie sportu jako element zarzadzania w kontekscie zadan wlasnych gminy
na przykladzie lodzkiego klubu sportowego.Znaczenie reformy podatku od towarow i uslug w budownictwie
mieszkaniowym.Implantoskopia jako szczegolna metoda identyfikacji osob i zwlok.Dzialalnosc agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa na przykladzie biura powiatowego w pajecznie w latach 20042010..Sprawozdania finansowe jako podstawowe zrodlo danych do oceny pprzedsiebiorstw przez
inwestorow.Podatek od nieruchomosci jako zrodlo dochodow w gminie przedborz.Uslugi transportowe w
systemach logistycznych.Optymalizacja zapasow zaopatrzeniowych w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy
dell.Praca licencjacka pedagogika tematy.Przekrycie strukturalne pasazu w szkole wyzszej. Praca inzynierska
budownictwo.Podatki i oplaty lokalne na przykladzie gminy kleszczow w latach 2006-2010.Promocja
turystyczna na przykladzie nowej huty.Prace magisterskie rachunkowosc.Analiza strategiczna sportowej
organizacji studenckiej ( na przykladzie klubu uczelnianego akademickiego zwiazku sportowego politechniki
czestochowskiej).praca licencjacka budzet gminy .Struktura dochodow i wydatkow budzetu gminy
bielawy.Determinanty jakosci przy wytwarzaniu pasz..Finansowanie oswiaty w polsce na przykladzie
piotrkowa trybunalskiego w latach 2001-2007.Motywacja pracownikow w organizacji (na przykladzie
oddzialu banku pekao s.a. w nysie i oddzialu powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a. w nysie)..Projekt
tiob kompleksu rolnego. Praca inzynierska budownictwo.Statut prawny komornika sadowego .Linux i
srodowisko open source.Turystyka w alpach i beskidach - analiza porownawczwa.Dotacje i subwencje jako
zrodlo finansowania wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego..Zarzadzanie szkola wobec szczegolnych
potrzeb edukacyjnych uczniow: rozumienie roli zawodowej a zaangazowanie nauczycieli w prace z uczniami
dyslektycznymi..Wykorzystanie teorii optymalnego sterowania w wybranych modelach wzrostu
gospodarczego..Temat pracy licencjackiej zarzadzanie.Bezrobocie wsrod kobiet w powiecie piotrkowskim w
latach 2005-2008.System organow podatkowych w polsce.Handel zagraniczny w aspekcie wejscia polski do
unii europejskiej.Ocena szwedzkiego modelu panstwa dobrobytu.Projekt winiarni w gorzykowie praca
inzynierska budownictwo.Ewolucja wspolnej polityki rolnej.Kornberger-sokolowska- elzbieta. - jednostki
samorzadu terytorialnego jako beneficjenci srodkow europejskich .Wykorzystywanie outsourcingu w
rozwiazywaniu problemow firmy pgf urtica sp. Z o.o. We wroclawiu.Wartosc poznawcza sprawozdan
finansowych i budzetowych jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta lodz. Stan prawny na
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dzien 31 grudnia 2009 r..Telep- jerzy. - gospodarka polski przed i po wstapieniu do unii europejskiej
.Postrzeganie jakosci uslug bankowych przez klientow instytucjonalnych.Wolnosc w mysli alexisa de
tocquevillea..Kultura organizacyjna a zachowania ludzi w organizacji.Swoboda przeplywu osob pomiedzy
unia europejska a szwajcaria.Ochrona konsumentow na gruncie polskiego prawa..praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw podatku vat na funkcjonowanie malych firm.Dzialalnosc lotnicza jako dzialalnosc
gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .Walencik- dariusz (1974- ). Red. - prawo wyznaniowe w polsce
(1989-2009) : analizy- dyskusje- postulaty : praca zbiorowa .Zarzadzanie produktem- jako jednym z
elementow marketingu-mix na przykladzie przedsiebiorstwa barda sp. Z o.o..Przestepstwo zgwalcenia w
swietle kodeksu karnego z 1997 r. .Zrodla finansowania przedsiebiorstwa - leasing a kredyt.Wyrokowanie i
rodzaje wyrokow w procesie karnym.Odpowiedzialnosc dyscyplinarna adwokatow w polsce w xx
wieku.Lemkowska- malwina. - fuzje i przejecia a wartosc zakladu ubezpieczen .Podatki i oplaty lokalne na
przykladzie gminy kleszczow w latach 2006-2010.Dochody gminy praca magisterska.Odpowiedzialnosc
akcjonariusza za niewniesienie wkladu na pokrycie kapitalu zakladowego spolki akcyjnej w ramach instytucji
uniewaznienia akcji nierzetelnego akcjonariusza..Analiza porownawcza dzialalnosci kredytowej bankow pko
bp s.a. i millenium s.a. na przelomie lat 2007-2011.Pedagogika praca licencjacka.Ochrona praw mniejszosci
narodowych w prawie miedzynarodowym i krajowym.praca licencjacka budzet gminy .Istota spoldzielczosci
w gospodarce rynkowej na wybranym przykladzie spoldzielni.Administracyjne postepowanie
odwolawcze..praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska przyklad.Ile kosztuje praca
licencjacka.Marketing uslug bankowych dla ludnosci na przykladzie pko bp s.a..Unikanie opodatkowania w
polskim prawie podatkowym.praca licencjacka budzet gminy .Likwidacja masy upadlosci.Osobowosciowe i
moralne cechy dobrego negocjatora..Finansowanie sektora msp z funduszy strukturalnych ue w
polsce.Innowacje w dzialalnosci logistycznej.Systemy i techniki motywowania pracownikow na przykladzie
spolki kghm polska miedz s.a..Formy aktywizacji zawodowej na przykladzie powiatu brzeskiego..praca
licencjacka budzet gminy .Realizacja zasady dwuinstancyjnosci w postepowaniu przed naczelnym sadem
administracyjnym..Doswiadczenia z wdrazania systemu haccp w wytworni makaronu golierd sp.zo.o..Funkcja
planowania w zintegrowanej komunikacji marketingowej na przykladzie wydawnictwa zamkor p.saganowski
i wspolnicy sp.j..Analiza porownawcza efektywnosci przedsiebiorstw wedlug sektorow w gospodarce polskiej
w latach 1995- 2000 i 2005..Amortyzacja srdokow trwalych i jej wplyw na wynik finansowy na przykladzie
przedsiebiorstwa eko - zbyt sp. Z o.o..Wycena wybranej spolki metoda dcf.Analiza zdolnosci organizacji do
wprowadzania zmian na przykladzie wybranej organizacji..Instytucja swiadka koronnego w ustawodawstwie
polskim.Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomosci zabytkowych na przykladzie loftow.Wplyw funduszy
strukturalnych unii europejskiej na rozwoj ostroleki.praca licencjacka budzet gminy .Rachunek kosztow
zakladu opieki zdrowotej na przykladzie spzpoz w belchatowie.Konflikt w fuzjach i przejeciach
organizacji.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zastosowania msr/mssf na sporzadzanie sprawozdan
finansowych przez banki.System podatkow i oplat lokalnych jako podstawowe zrodlo dochodow wlasnych na
podstawie gminy paczkow..Gospodarka komunalna w rachunkowosci gminy nowa brzeznica ..Wplyw reklamy
na zachowanie konsumenta na rynku.Ocena perspektyw rozwoju infrastruktury gminy kamienica polska w
ramach funduszy strukturalnych ue.Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w procesie
bez nieuzasadnionej zwloki.Analiza jakosci ksztalcenia podstawowego na przykladzie miejskiej szkoly
podstawowej nr 8 w zawierciu.Miedzynarodowy trybunal karny dla rwandy – geneza- struktura i
funkcjonowanie.Poziom i struktura zadluzenia gospodarstw domowych w polsce w latach 20042011..Zarzadzanie dla wychowawczej dzialalnosci szkoly. Znaczenie przygotowania nauczycieli do
zawodu.Przestepne zanieczyszczenie- czyli zanieczyszczenie wody- powietrza lub ziemi substancja albo
promieniowaniem jonizujacym oraz odpowiedzialnoscc karna za to przestepstwo.Bezczynnosc i przewleklosc
postepowania organu administracji publicznej.Srodki obrony pozwanego w procesie cywilnym..Znaczenie
jakosci w ksztaltowaniu przewagi konkurencyjnej na przykladzie biura podrozy iw trawel.Nadzor nad
instytucjami kredytowymi..Aktywne formy zwalczania bezrobocia na podstawie powiatowego urzedu pracy
w lowiczu.Obligacje przymusowo zamienne (contingent convertible bonds).praca licencjacka budzet gminy
.Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w banku komercyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane
elementy gospodarowania zasobami ludzkimi w malych przedsiebiorstwach (na przykladzie o. Z. P. Ch. Mar..
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bet w ostrolece).Wystepek kazirodztwa w polskim kodeksie karnym z 1997 r..Warunki funkcjonowania i
rozwoju przedsiebiorstw rodzinnych na przykladzie firmy rodzinnej wenus kontra mars w
rozanie.Prawnokarna problematyka znieslawienia na gruncie kodeksu karnego z 1997 r..Zaleznosc miedzy
kondycja psychiczna nauczycieli a postawami wobec uczniow.Rozwoj bankowosci elektronicznej w
polsce..Temat pracy magisterskiej pedagogika.Jamka- beata (1961- ). Red. - zarzadzanie zasobami ludzkimi a
zdolnosci adaptacyjne przedsiebiorstw : trudne obszary..Krošlák- daniel - základy teorie štátu a práva
.Pozycja unii europejskiej w stosunkach miedzynarodowych na przykladzie wspolpracy ze stanami
zjednoczonymi..Wartosc emocjonalna zabytkow na przykladzie zamku krolewskiego na wawelu i collegium
maius.Turystyka przyjazdowa i wyjazdowa w latach 1998-2003. Analiza statystyczna na wybranych
przykladach.Miedzynarodowa analiza porownawcza nadzoru korporacyjnego na przykladzie stanow
zjednoczonych- niemiec- japonii oraz polski..Pojecie samowoli budowlanej i jej uzdrowienie w polskim
prawie administracyjnym.Ewolucja nadzoru finansowego w polsce..Analiza wybranych produktow
bankowych na przykladzie pko banku polskiego oraz ing banku slaskiego.Strahl- danuta. Red. - innowacyjnosc
europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego .Analiza wplywow i wydatkow
budzetowych na przykladzie powiatu klobuckiego w latach 2000 - 2004.Warunki eksploatacji maszyn i
urzadzen w przetworstwie tworzyw sztucznych.Uwarunkowania i konsekwencje wspolpracy gminy strzelce
opolskie z miastami partnerskimi..Osikowicz- marcin - rachunkowosc malych firm wedlug wymogow
funduszy unijnych .Handel ludzmi – charakterystyka zjawiska- zmiany prawne oraz badania aktowe..Analiza
procesu produkcyjnego w przedsiebiorstwie wytwarzajacym meble..Praca licencjacka wzor.Wplyw kryzysu
swiatowego na sytuacje w polskich bankach.Wykorzystanie marketingu w jednostkach sluzby zdrowia na
przykladzie szpitala im. Ludwika rydgiera w czestochowie.Sposoby realizacji ocen pracownikow na
przykladzie firmy ancora collection i firmy x.Fundusze unijne jako zrodlo finansowania inwestycji gminy
mykanow w latach 2006-2010.Praca licencjacka wzory.Naruszenie dobr osobistych przez media.Instytucja
zachowku w polskim prawie spadkowym.Fundusze z unii europejskiej jako zrodlo finansowania inwestycji
komunalnych na przykladzie gminy ujazd w wojewodztwie opolskim.Czynniki wplywajace na ksztaltowanie
satysfakcji z pracy - analiza porownawcza organizacji non-profit i firm komerycjnych z terenu wojewodztwa
slaskiego..Karnoprawne aspekty dzialalnosci prasy ze szczegolnym uwzglednieniem odpowiedzialnosci
karnej dziennikarza. Wybrane zagadnienia..praca licencjacka budzet gminy .Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego jako podstawowy instrument gospodarki przestrzennej..Przejscie zakladu
pracy na innego pracodawce - polska regulacja w swietle prawa wspolnotowego.Rozwoj infrastruktury
logistycznej w polsce na tle tendencji europejskich.Problemy jakosciowe przy wytwarzaniu jednostkowych
wyrobow metalowych..Dochody i wydatki w jednostkach budzetowych na przykladzie sadu okregowego w
piotrkowie trybunalskim.Marketing organizacji widowiska sportowego na przykladzie wkret-met- domex azs
czestochowa.Rola posrednika w transakcjach obrotu nieruchomosciami.Zalozenie dzialalnosci gospodarczej
w polsce i zewnetrzne zrodla jej finansowania.Wplyw rynku mieszkaniowego na rozwoj rynku kredytow
hipotecznych.Produkty bankowe w zarzadzaniu plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa.Przewoz ladunkow
niebezpiecznych w transporcie drogowym.Lokalna polityka rynku pracy na przykladzie powiatu
radomszczanskiego (1999-2005).praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc urzedu pracy z ilustracja na
przykladzie wojewodzkiego urzedu pracy.Opodatkowanie uslug transportowych na przykladzie
przedsiebiorstwa pzewozowego biesy sp. Z o.o..E-commerce w internecie..Chuliganstwo stadionowe jako
zjawisko kryminologiczne i kryminalistyczne.Nowoczesne metody zarzadzania jakoscia i ich znajomosc wsrod
mlodych menadzerow..Odpowiedzialnosc rodzicow za szkode wyrzadzona przez dziecko.Naduzywanie
pozycji dominujacej w swietle polskiego orzecznictwa antymonopolowego.Analiza efektywnosci funduszy
inwestycyjnych w sektorze bankowym na przykladzie grupy ing.Zapis na sad polubowny w grupie spolek na
gruncie prawa polskiego.praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi w firmie pol - hun.Analiza prawidlowosci finansowania majatku przedsiebiorstwa.praca licencjacka
budzet gminy .Specyfika niepublicznych zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie katolickiego osrodka
wychowania i resocjalizacji mlodziezy w bielsku-bialej..Analiza struktury organizacyjnej urzedu gminy w
miedznie.Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na jakosc uslug swiadczonych przez instytucje rynku pracy na
podstawie badan w powiatowych urzedach pracy..Rola zamowien publicznych w zarzadzaniu jednostka
..
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administracji publicznej na przykladzie wybranych jednostek samorzadowych wojewodztwa
lodzkiego.Analiza i ocena budzetu gminy na przykladzie gminy poczesna w latach 2006-2009.Urzadzenia
rekreacyjno-sportowe w organizacji rekreacji mieszkancow aglomeracji gornoslaskiej.Algorytm genetyczny w
analizie danych finansowych.Postepowanie odrebne-sprawy ze stosunkow miedzy rodzicami a
dziecmi.Motywacja jako element procesu zarzadzania zasobami ludzkim.Dzialalnosc kredytowa w banku
spoldzielczym w lututowie.Analiza kosztow i ich wplyw na wynik finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa
branzy hutniczej.Ankieta wzor praca magisterska.Gadzety reklamowe - analiza porownawcza ofert
wybranych dystrybutorow.Formy- przekroje i ewolucja rachunku kosztow w przedsiebiorstwie.Ryzyko w
dzialalnosci gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a..I menedzer i przywodca zlozona rzeczywistosc pracy dyrektora teatru..praca licencjacka budzet gminy .Imperatorzy rzymscy a kosciol
zachodni w swiecie poznego antyku.Zmiany w wielkosci i strukturze podatku dochodowego od osob
fizycznych w latach 2008-2011 na przykladzie urzedu skarbowego w lublincu..Wstepna kontrola
oskarzenia.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy unijnych dla potrzeb aktywizacji
zawodowej ludnosci wiejskiej na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Przymusowy wykup akcji drobnych
akcjonariuszy.Badania wplywu przejecia grupy kapitalowej jc auto przez spolke inter cars s.a. na rentownosc
grupy kapitalowej inter cars s.a..Gospodarka finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kolno..Tematy prac magisterskich prawo.Praca licencjacka wzory.Wplyw orzeczen trybunalu konstytucyjnego
na decyzje w postepowaniu administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Preferencje i potrzeby nabywcow
mieszkan.Wywlaszczenie jako instytucja polskiego prawa publicznego na tle rozwiazan ustawy o gospodarce
nieruchomosciami..Agroturystyka jako czynnik rozwoju obszarow wiejskich.Organizacja handlu
zagranicznego w aspekcie poprawy jakosci zarzadzania firma komex spolka z o.o..Kontrola koncentracji
sektora bankowego.Platnosci bezposrednie w prawie polskim na tle ustawodawstwa unii
europejskiej.Realizacja zasad marketingu personalnego w opinii pracowniow regionu
czestochowskiego.Odmiennosci stosunku pracy telepracownika.Konspekt pracy licencjackiej.Konstytucyjne
prawo do sadu.Fundusze venture capital alternatywnym zrodlem finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw w krajach nordyckich na przykladzie finlandii.Darmowe prace magisterskie.Sytuacja prawna
kosciolow i zwiazkow wyznaniowych w polsce w swietle praktyki rejestracyjnej.Prace licencjackie
rachunkowosc.Naruszenie praw podmiotowych jednostki w koncepcji zniesienia instytucji pozwolenia na
budowe.praca licencjacka budzet gminy .Marketing internetowy jako nowoczesne narzedzie promocji uslug
turystycznych.Finansowanie zewnetrzne jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca
wielka.Wdrazanie i utrzymywanie systemu haccp na przykladzie tomaszowskiej spoldzielni
mleczarskiej..Gmina jako podstawowa jednostka samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy
.Manikowski- piotr. - cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej : pojecie- cechy- struktura .praca
licencjacka budzet gminy .Niepoczytalnosc jako okolicznosc wylaczajaca wine.Zroznicowanie prawa
bilansowego i podatkowego na przykladzie wyceny srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych.Rola systemu jakosci w relacjach z dostawcami i klientami na przykladzie przedsiebiorstwa
x.Wlasnosc intelektualna jako zrodlo konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Dylematy wyboru formy
opodatkowania przez male przedsiebiorstwo..Rola policji w zwalczaniu przestepczosci
narkotykowej.Odmowa wszczecia postepowania przygotowawczego.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka
zawodowego w przedsiebiorstwie odziezowym..Koncepcje rozwoju turystycznego miasta i gminy
limanowa.System rachunku kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym i handlowym.Rozwiazanie umowy o
prace bez wypowiedzenia przez pracodawce w swietle art.52 i 53 kodeksu pracy.Cohen- william a. - wyklady
druckera : zapomniane nauki najlepszego na swiecie wykladowcy zarzadzania .praca licencjacka budzet
gminy .Wartosc i znaczenie marki w polityce przedsiebiorstwa z przykladowym pomiarem wartosci marki
metoda interbrand.Status obroncy w procesie karnym.Prawna problematyka ocen oddzialywania na
srodowisko w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Wynagrodzenie przedstawicieli
handlowych w firmie x.Charakter prawny oplaty za gospodarowanie odpadami .Egzekucja wykonania
czynnosci- ktorej za dluznika nie moze wykonac inna osoba.Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie miedzynarodowym(na przykladzie firmy asco joucomatic).Planowanie strategiczne we
wspolczesnym przedsiebiorstwie.Kultura organizacyjna na przykladzie firmy kappahl.praca licencjacka budzet
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gminy .Analiza zjawiska narkomanii oraz ewolucja polityki narkotykowej w kontekscie spoleczno-prawnym w
przekroju historycznym.Pisanie prac licencjackich tanio.Organizacja i zarzadzanie marketingiem w spoldzielni
mleczarskiej na przykladzie osm piatnica.Gospodarka finansowa spoldzielni na przykladzie spoldzielni kolek
rolniczych w krzanowicach..Pisanie prac magisterskich bialystok.Postepowanie przed prezesem urzedu
ochrony konkurencji i konsumentow.Bankowosc telefoniczna jako forma bankowosci elektronicznej.Rozwoj
gminy mszczonow a przemiany w strukturze dochodow i wydatkow budzetowych w latach 20032011.Polityka podatkowa gminna przykladzie gmin powiatow: belchatowskiego- pabianickiego i
zdunskowolskiego.Modern performance measurement indicators in the mainstream of seeking shareholders
value.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty dzialalnosci sektora bankowego.Fundusze
strukturalne w finansowaniu przedsiebiorstw sektora msp..Organizacja outsourcingu uslug logistycznych na
przykladzie iti neovision sp. Z o.o. Oraz cargoforte sp. Z o.o..Powstanie i ustanie wladzy rodzicielskiej.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
podatkami i oplatami lokalnymi na przykladzie gminy lazy w latach 2008-2010.praca licencjacka budzet
gminy .Metody ograniczania bezrobocia w wojewodztwie slaskim.Odpowiedzialnosc materialna za mienie
powierzone .Dopuszczalnosc zlotej akcji z ustawy z 3 czerwca 2005 r. O szczegolnych uprawnieniach skarbu
panstwa oraz ich wykonywaniu w spolkach kapitalowych o istotnym znazceniu dla porzadku publicznego lub
bezpieczenstwa publiczego na tle prawa wspolnotowego oraz polskiego porzadku konstytucyjnego.praca
licencjacka budzet gminy .Aspekty podatkowe umowy leasingu.System zabezpieczen spolecznych jako
element polityki spolecznej panstwa.Pisanie prac kontrolnych.Instytucja franchisingu w polsce i na
swiecie.Kagan- adam. - funkcjonowanie wielkoobszarowych przedsiebiorstw rolnych a postep biologiczny
.Okazanie jako czynnosc procesowo-kryminalistyczna.praca licencjacka budzet gminy .System
funkcjonowania kredytow hipotecznych w polsce na przykladzie bos bank s. A..Analiza zmian na lokalnym
rynku pracy powiatu klobuckiego w latach 2002-2005.Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii
europejskiej w dziedzinie ochrony srodowiska i infrastruktury gospodarczej na przykladzie gminy
babiak.Polityka finansowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy pieszyce w latach 20022006.Fluktuacja a szkolenia pracownicze.Wielokryterialna analiza i ocena oferty na rynku ubezpieczen na
zycie w polsce.Lelental- stefan (1935- ). Red. - czynnosci dochodzeniowo-sledcze i dzialania operacyjne policji
a rola sadu w postepowaniu p.Wplyw otoczenia na wyniki edukacyjne osagane przez uczniow klas iv-v i vi
szkoly podstawowej.Dzialania marketingowe jako walka o portfel klienta na przykladzie ing banku slaskiego
s.a..Analiza funkcjonowania nowohuckiego centrum kultury na przykladzie zajec dla
doroslych..Motywowanie pracownikow jako element budowania wizerunku firmy – na podstawie badan
wlasnych.Rola domow kultury w tworzeniu zycia kulturalnego dzielnic na przykladzie nowohuckiego centrum
kultury.Wybor formy opodatkowania dochodow z dzialanosci gospodarczej osob fizycznych w polsce jako
element strategii podatkowej.Ocena materialnych warunkow pracy na wybranych stanowiskach roboczych
na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslu spozywczego..Porownawcza analiza finansowa na przykladzie
opoczno s.a. oraz zelmer s.a..Proces sprzedazy relacyjnej - analiza i ocena na przykladzie hurtowni macro
cash and carry.Zarzadzanie logistyczne w przedsiebiorstwie produkcyjnym na przykladzie firmy
zawmak.System motywowania pracownikow na przykladzie firmy fm logistic.Bariery w komunikacji
zewnetrznej placowki administracji publicznej z obywatelem..Przyczyny przestepczosci kobiet jako
szczegolnej kategorii wiezniow w aspekcie porownawczym z przestepczoscia mezczyzn - perspektywa
czynnikow psychospolecznych.praca licencjacka budzet gminy .Model internetowego skladania zamowien
jako element kompleksowego systemu zarzadzania produkcja na podstawie przedsiebiorstwa x.Struktura
organizacyjna jako jeden z elementow zarzadzania organizacja na przykladzie starostwa powiatowego w
czestochowie.Analiza rynku kart platniczych na podstawie ofert wybranych bankow.praca licencjacka budzet
gminy .Sytuacja na rynku pracy w gminie zychlin w latach 2005-2010.Bezpieczenstwo pracy a kultura
organizacji w zarzadzaniu produkcja i uslugami na przykladzie wybranego urzedu
skarbowego.Uwarunkowania i prognozy bezpieczenstwa energetycznego polski.praca licencjacka budzet
gminy .Seminarium ii r.st. V r- kat.prawa ustrojowego i porownawczego.Plynnosc finansowa w ocenie
mozliwosci kontynuacji dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie lentex s.a..Skutki niewaznej decyzji
administracyjnej na forum cywilnym.Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na efektywnosc realizacji
..
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projektu informatycznego.praca licencjacka budzet gminy .Ocena systemu motywacyjnego w
organizacji.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp w latach 2007- 2011.Analiza techniczno –
ekonomiczna rozbudowy budynku mieszkalnego. Praca inzynierska budownictwo.Zastosowanie modelu
project finance w strukturyzowaniu inwestycji na rynku nieruchomosci.Ocena perspektyw rozwoju
infrastruktury gminy kamienica polska w ramach funduszy strukturalnych ue.Planowanie przychodow i
wydatkow gminy oraz sposob ich realizacji na przykladzie gminy kochanowice.praca licencjacka budzet gminy
.Szablewski- andrzej. Red. - migracja kapitalu w globalnej gospodarce .Zarzadzanie finansami gminy z
wykorzystaniem srodkow z unii europejskiej na przykladzie gminy lask.Wplyw podatku od towarow i uslug na
ksztaltowanie dochodow budzetowych.Instrumenty wsparcia eksportu w ramach funduszy strukturalnych w
latach 2004-2005.Nowoczesne kanaly dystrybucji uslug bankowych.Pokryzysowe reformy agencji
ratingowych.Konsekwencje komercjalizacji sektora weglowego w polsce na przykladzie katowickiego
holdingu weglowego..Kryminalistyczno - procesowe aspekty konfrontacji w polskim procesie
karnym..Uregulowania prawne i wzorcowe rachunkowosci w polsce na tle rozwiazan
swiatowych.Zarzadzanie administracja publiczna w sytuacji konfliktu urzadnik - petent.Pisanie prac
praca.Porownawcza analiza finansowa spolek telekomunikacja polska s.a. oraz netia s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy godzianow w latach 2000-2005.Czynnik ludzki
jako element ryzyka operacyjnego w dzialalnosci bankowej.Upadlosc osob fizycznych nieprowadzacych
dzialalnosci gospodarczej.Zarzadzanie marketingiem w sporcie na przykladzie klubu sportowego wisla
krakow s.a..Stres- wypalenie i zaangazowanie zawodowe - badania w grupie policjantow..Ocena poziomu
bezpieczenstwa pracy na wybranych stanowiskach w pso maskpol s.a..Sytuacja mlodziezy na rynku pracy w
polsce.Rola negocjacji w dzialalnosci handlowej przedsiebiorstwa.Oaza podatkowa jako zrodlo optymalizacji
podatkowej .Sytuacja na rynku pracy osob bezrobotnych po czterdziestym piatym roku zycia w powiecie
wodzislawskim.Nowe formy inwestowania na polskim rynku - fundusz hedgingowy superfund.Wykorzystanie
analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiebiorstwa na przykladzie alma market s.a..Nabycie dziela sztuki
od nieuprawnionego..Znaczenie gospodarki nieruchomosciami w zasilaniu budzetu gminy miejskiej
turek.Transgraniczne formy spolek handlowych w unii europejskiej.Odmowa podjecia uchwaly przez
naczelny sad administracyjny.Nadzor inwestorski na budowie – przepisy i praktyka praca inzynierska
budownictwo.Ocena oplacalnosci i ryzyka inwestycji rzeczowych na przykladzie przedsiewziecia spolki
pgkim.Modernizacja infrastruktury drogowej z dofinansowaniem ue- na podstawie gminy
wiejskiej.Zarzadzanie wyborem zawodu i wejsciem do zawodu nauczyciela..Rekrutacja i selekcja
pracownikow na przykladzie firmy generali t.u. s.a..Egzekucja zobowiazan podatkowych.Funkcjonowanie
podatku od towarow i uslug (na przykladzie przedsiebiorstwa santex).Analiza audytu i monitoringu
wybranych obiektow.praca licencjacka budzet gminy .Debinski- antoni (1953- ). Red. - nauki prawne
pomiedzy tradycja a wspolczesnoscia : prace dedykowane profesorowi romanowi l.System zarzadzania
jakoscia wedlug normy iso 9001 w przedsiebiorstwach archiwistycznych.Leasing jako podstawowe zrodlo
finansowania inwestycji w przedsiebiorstwie.Wielojezycznosc unii europejskiej. Problematyka
prawna.Zarzadzanie personelem w malej firmie na przykladzie p.h.u. dag-dar.Relacja praca - dom na
podstawie badan wlasnych funkcjonariuszy policji.Mozliwosci tworzenia i emisji reklam telewizyjnych analiza i ocena na przykladzie tvp..Pozamaterialne czynniki motywacji pracownikow w realizacji strategii
tqm.Kaczmarek- tadeusz teofil - ryzyko kryzysu a ciaglosc dzialania = business continuity management
.zrodla finansowania organizacji pozarzadowych na przykladzie podlaskiego stowarzyszenia pomocy
dzieciom z porazeniem mozgowym jasny cel.Zryczaltowane formy opodatkowania w podatku dochodowym
od osob fizycznych..Rachunkowosc i opodatkowanie umow leasingu.Organizacja prokuratury w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza wykonania budzetu gminy przystajn w
latach 2008-2010.Efektywnosc pracy a komunikowanie sie na podstawie pracownikow urzedu
pocztowego.Andrejčuk- vâčeslav nikolaevič. Red. - krajobraz a turystyka = landscape and tourism .Promocja
produktow w branzy spozywczej na przykladzie kopalni soli klodawa.Analiza problemow bezrobocia w polsce
w latach 2002-2005 w wojewodztwie mazowieckim.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci
zastosowania narzedzi internetowych w dzialaniach marketingowych firm turystycznych na przykladzie
serwisu urlopwpolsce.pl.Doskonalenie procesu produkcyjnego obuwia meskiego..Podatki jako instrument
..

..
zarzadzania dochodami jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy bialystok w latach 20082012).praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia pracownicze w procesie uczenia sie doroslych.Rola
wskaznikow cash flow w ocenie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych - studium
przypadkow.Uprawnienia urzednika sluzby cywilnej .Analiza bezrobocia w myszkowie i powiecie
myszkowskim w latach 2008-2010.Zakaz wykorzystywania seksualnego dzieci w prawodawstwie unii
europejskiej. Legislacja i praktyka..Kredytowanie malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza budzetu
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy ladzice.Efektywnosc kluczowych procesow
logistycznych..Prezentacja w sprawozdaniach finansowych rzeczowych aktywow trwalych wybranych spolek
gieldowych branzy miesnej.Przestepstwo kazirodztwa w ujeciu kodeksu karnego z 1997 r..Finansowanie
oswiaty w polsce na przykladzie gminy turawa..Administracyjno - prawne aspekty ochrony zycia
poczetego.Motywacja jako element zarzadzania na przykladzie jednostki resocjalizacyjnej.Zastosowanie
analizy finansowej przez bieglego rewidenta w badaniu sprawozdan finansowych.Kredyt inwestycyjny w
finansowaniu dzialalnosci gospodarczej przedsiebiorstw.Porownawcza analiza finansowa spolek branzy
cukierniczej ( na przykladzie wawel s.a. i mieszko s.a. ).Segmentacja w polskich bankach - wybor czy
koniecznosc.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie panstwowej strazy pozarnej na przykladzie
komendy miejskiej w piotrkowie trybunalskim.Wplyw promocji na wizerunek gminy w swietle badan
ankietowych na przykladzie gminy przedborz.Partnerstwo publiczno-prywatne -czy zagrozenie dla majatku
skarbu panstwa i jednostek samorzadu terytorialnego.Bezrobocie wsrod mlodziezy i sposoby jego zwalczania
na przykladzie powiatu wloszczowskiego.Wojcik- jerzy wojciech. - przeciwdzialanie przestepczosci
zorganizowanej : zagadnienia prawne- kryminologiczne i krymin.praca licencjacka budzet gminy .Ocenianie i
wynagradzanie na przykladzie firmy xyz.Odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe.Zastosowania koncepcji
rachunku kosztow dzialan/zarzadzania na podstawie dzialan na przykladzie firmy rex-bud sp. Z o.o..Analiza
dzialalnosci finansowej szkoly w latach 2003-2004 na przykladzie zespolu szkol plastycznych im. Tadeusza
kantora w dabrowie gorniczej.Emisja listow zastawnych przez banki hipoteczne..Srodki przymusu
procesowego w k.p.k.Obrona konieczna jako okolicznosc uchylajaca bezprawnosc czynu w swietle teorii i
orzecznictwa.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterska.Analiza jakosci uslug w kontekscie
prowadzonej dzialalnosci marketingowej - studium przypadku pphu mag - tom..Monitoring wizyjny jako
nowoczesna forma nadzoru nad spoleczenstwem.Czyn nieuczciwej reklamy w ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.Kontratyp obrony koniecznej w polskim prawie karnym.Analiza sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa pol-ital sp. Z o.o. W latach 2002-2006.praca licencjacka budzet gminy .Bilansowe i
podatkowe ujecie leasingu na przykladzie przedsiebiorstwa handlowego ewmar- ness sp. Z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Wybrane systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie.Psychoterror w
miejscu pracy - wplyw mobbingu i molestowania moralnego na osobowosc pracownika.Pozasadowa
windykacja naleznosci na podstawie przedsiebiorstwa executor w opolu..Produkt jako kluczowy element
marketingu - mix na przykladzie piekarni mm musiorski w czestochowie.Zjawisko przemocy w rodzinie.Czyny
zabronione pod grozba kar stypizowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..Funkcjonowanie
administracji samorzadowej w polsce i w wybranych panstwach unii europejskiej w opinii
studentow.Wolnosc slowa w polskiej rzeczypospolitej ludowej oraz rzeczypospolitej polskiej.Plynnosc a
wyplacalnosc na przykladzie spolem pss jednosc w czestochowie.Analiza finasowa jako narzedzie oceny
kondycji finansowej spolki wawel s.a..Brown- nik. - foresight jako narzedzie zarzadzania wiedza i innowacja
.Podstawy stosowania srodkow zapobiegawczych.Fundusze pomocowe ue w finansowaniu rozwoju gminy
peczniew.Porozumienie stron jako instytucja sluzaca ksztaltowaniu tresci umowy o prace.Ocena
bezpieczenstwa i higieny pracy na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym
cementownia warta s.a..Wplyw amerykanskiej doktryny essential facilities na europejskie i polskie prawo
antymonopolowe.Analiza dochodow jednostek samorzadu terytorialnego w latach 2003-2007 na przykladzie
wybranego powiatu wielun i gminy mokrsko.Diagnoza dzialu personalnego na podstawie mota-engil central
europe s.a.Rola marki w walce konkurencyjnej na rynku.Logistyka zaopatrzenia na przykladzie
przedsiebiorstwa protyl sp.zo.o..Metodologia ewaluacji efektywnosci szkolen zawodowych.Czynniki
motywujace studentow do podejmowania pracy.Ocena funkcjonowania gminnej spoldzielni samopomoc
chlopska w zdzieszowicach w latach 2009-2011..Culpa in contahendo w polskim systemie prawa - cele
..
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regulacji- obowiazki przedkontraktowe oraz sankje za ich naruszenie lub niewykonanie.Analiza ekonomiczno
- finansowa jako narzedzie oceny dzialalnosci przedsiebiorstw na podstawie lukas bank s.a. i pko bp s.a. w
latach 2003-2007.Hotele satelitarne i sieciowe - analiza porownawcza w zakresie jakosci i swiadczonych
uslug na przykladzie hotelu europejskiego i sympozjum..Wplyw wykorzystania funduszy unijnych na rozwoj
gminy libiaz..Dystrubucja produktow spozywczych o krotkich terminach przydatnosci do
spozycia.Cywilnoprawna odpowiedzialnosc wladzy publicznej za zaniechanie wykonywania funkcji
publicznych.Kwalifikowalnosc podatku vat w projektach wspolfinansowanych z unii europejskiej.Postrzeganie
jakosci produktu ze wzgledu na kraj pochodzenia na przykladzie sprzetu rtv.praca licencjacka budzet gminy
.Rola funduszy europejskich we wspieraniu rozwoju polskich malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie salonu kosmetycznego oaza urody.Analiza techniczna jako sposob wyceny spolki gieldowej- z
ilustracja na przykladzie.Fundusz ochrony srodowiska i jego rola w dzialalnosci proekologicznej samorzadu
terytorialnego na przykladzie bielska - bialej..Mobbing w przedsiebiorstwach w opinii czestochowskich
pracownikow.Marketing szeptany jako narzedzie promocji.Postrzeganie plci w aspekcie zarzadzania i
kierowania instytucjami publicznymi na przykladzie wojewodzkiej stacji sanitarno - epidemiologicznej w
krakowie.Dzialalnosc gminy szczekociny w zakresie ochrony srodowiska..Praca magisterska spis tresci.Analiza
porownawcza hotelu secesja na tle innych obiektow turystycznych dzielnicy kazimierz.Rola pozaplacowych
instrumentow w systemie motywowania firmy x..Polityka przeciwdzialania bezrobociu w gospodarce polskiej
w latach 2000-2004.Funcjonowanie agencji doradztwa personalnego.Analiza i ocena dochodow i wydatkow
jednostki budzetowej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w blachowni w latch 2006 2010.Rola onz w utrzymaniu pokoju na swiecie.Z problematyki podrabiania towarow w zakresie dobr
luksusowych..praca licencjacka budzet gminy .Kisilowska- helena (1944- ). Red. - zrownowazony rozwoj
jednostek samorzadu lokalnego w swietle globalizacji gospodarczej : pra.Jakosc oferowanych uslug w
krakowskich zakladach gastronomicznych.Mozliwosci i ograniczenia w zakresie standaryzacji dzialan
zwiazanych z obsluga klienta (na przykladzie tp sa oddzial w krakowie)..Tematy prac licencjackich
administracja.Wzorzec starannosci zawodowej dziennnikarza.Miedzynarodowa wymiana studetow w ramach
programow unii europejskiej.Plynnosc finansowa jako podstawa oceny kondycji finansowej na podstawie
przedsiebiorstwa pamapol s.a..Opodatkowanie pracownikow transgranicznych we wspolnocie
europejskiej.Kryzys organizacji narodow zjednoczonych.Ocena dzialalnosci kredytowej banku na przykladzie
invest - banku s.a..Projakosciowa restrukturyzacja zarzadzania w administracji publicznej na przykladzie
starostwa powiatowego w tarnowie.Ewolucja wspolnej polityki rolnej.Tematy prac licencjackich
ekonomia.Dzialalnosc wybranych organizacji w celu minimalizacji negatywnych skutkow rozwoju
turystyki.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa - analiza na przykladzie przedsiebiorstwa polsad w
latach 2008-2010.Prace licencjackie logistyka.Wplyw zachowania pracownikow poddanych kontroli na
przebieg procesu kontrolowania.Bankowosc hipoteczna w polsce. Charakterystyka tworzenia i dzialania
banku hipotecznego oraz wplyw rynku nieruchomosci na jego kondycje..Adaptacja oraz rozwoj korporacji w
zmiennym otoczeniu poprzez ewaluacje struktur i praktyk zarzadczych.Zasady prawno - organizacyjne
wprowadzenia stanu wojennego w polsce.Logistyka procesow sterowania zapasami.Analiza finansowa w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie gk lpp sa.Elektroniczne czynnosci procesowe organow
procesowych.Rekrutacja- selekcja i adaptacja personelu na przykladzie firmy ge power controls s.a. w
lodzi.Kapital ludzki a wzrost gospodarczy w krajach transformacji gospodarczej.Borkiewicz-liszka- malgorzata.
- ryczalt z podatkiem vat : moment powstania przychodu- nowe zasady ksiegowania w ewidencji przy.Pisanie
prac magisterskich krakow.praca licencjacka budzet gminy .Dopuszczalnosc i wartosc diagnostyczna badania
wariograficznego pracownika.Skutecznosc strategii merchandisingowej na przykladzie makro.Forma pisemna
zastrzezona dla celow dowodowych.Metody przesluchania podejrzanego.Holocaust jako immanentny
element ideologii.Zjawisko przestepczosci kobiet w polsce i karno-prawna reakcja na nia..Zbior prac
magisterskich.Zarzadzanie plynnoscia finansowa na przykladzie banku bre bank sa w latach 2002-2006.praca
licencjacka budzet gminy .Wiata parkingowa praca inzynierska budownictwo.Ubezpieczenia flotowe
pojazdow samochodowych w polsce w latach 2008-2011.Aktywne formy i ich efektynwnosc w zwalczaniu
bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 2002-2006.Naruszenie praw autorskich w internecie oraz ich
cywilnoprawna ochrona.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode wyrzadzona w mieniu nie
..
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powierzonym.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw podatkow lokalnych na ksztaltowanie sie dochodow
jednostki smorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miasto radomsko..Analiza bezrobocia w powiecie
radomszczanskim w latach 2000-2006.Prac licencjackich.praca licencjacka budzet gminy .Praca
magisterska.Proces rekrutacji i selekcji na przykladzie przedsiebiorstwa z branzy fmcg.Mediacja sadowa w
polsce krytyczna ocena prawa i praktyki.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
malym przedsiebiorstwie w warunkach uczestnictwa polski w unii europejskiej na przykladzie wybranej
firmy.Ksztaltowanie karier pracowniczych na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa uslugowohandlowego.zrodla finansowania zadan gminnych na przykladzie gminy klobuck w latach 20082010.Wykorzystanie strategii marketingowej w dzialalnosci firmy na przykladzie rolimpex s.a. oddzial
kochanowice.Podatek akcyzowy w obrocie paliw w polsce.Usprawnienie organizacji transportu
intermodalnego w aspektach infrastruktury punktowej oraz kosztow przewozu.System zabezpieczen
spolecznych w unii europejskiej - koordynacja swiadczen.Tusinski- piotr a. - postepowanie ustawodawcze w
sejmie i w senacie ii rzeczypospolitej 1919-1939 : prawo- zwyczaje-.Spolka partnerska w polskim kodeksie
spolek handlowych.Bankowosc elektroniczna i jej funkcjonowanie na przykladzie mbanku.Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa rekor..Porozumienie jako forma dzialania administracji publicznej..Uwarunkowania
zalozenia dzialalnosci gospodarczej w branzy kosmetykow naturalnych w wojewodztwie warmijskomazurskim..Systemy motywowania kadry kierowniczej na przykladzie stacji paliwowych grupy pkn
orlen.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi w
firmie ubezpieczeniowej.Berbeka- jadwiga. - poziom zycia ludnosci a wzrost gospodarczy w krajach unii
europejskiej .Motywacja jako element gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiebiorstwie na
przykladzie wybranej firmy.Przestepstwo lapownictwa w polskim wymiarze sprawiedliwosci (pogladyrozmiary- zapobieganie).Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie izns ilawa
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Regionalne strategie innowacji i ich wplyw na rozwoj przedsiebiostw na
przykladzie lodzkiej regionalnej strategii innowacji (loris- loris plus).praca licencjacka budzet gminy .Dobro
prawne chronione prawem karnym.praca licencjacka budzet gminy .System opodatkowania dochodow
spoldzielczosci rolniczej w polsce..Nadzor nad partiami politycznymi w polskim prawie
konstytucyjnym..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie rozwojem miasta w wymiarze przestrzennymgospodarczym i spolecznym – przypadek lodzi.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i dzialalnosc biur
podrozy na przykladzie biura turystyki antalek.Blanchard- kenneth h. - przywodztwo wyzszego stopnia :
blanchard o przywodztwie i tworzeniu efektywnych organizacji .Budzetowanie w jednostkach handlowych
na przykladzie spolki marmat.Wplyw projektu inwestycyjnego na efektywnosc przedsiebiorstwa
x..Technologie implementacji gier opartych na platformach mobilnych. Przyklad realizacji gry typu location
based game.Motywacja pozaplacowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne.Tematy prac magisterskich z
administracji.Opodatkowanie akcyza energii elektrycznej w polsce na tle regulacji unii
europejskiej.Pozwolenie na budowe oraz zgloszenie robot budowlanych jako prawne instrumenty
reglamentacji swobody budowlanej..Ubezpieczenia na zycie zwiazane z ubezpieczeniowym funduszem
kapitalowym.praca licencjacka budzet gminy .Polska skarga konstytucyjna na tle modelu austriackiegohiszpanskiego i niemieckiego..Leasing w prawie bilansowym i podatkowym z uwzglednieniem leasingu
samochodu osobowego.Granice interwencji sadow powszechnych w toku postepowania arbitrazowego. Czy
niezaleznosc arbitrazu jest zagrozona w swietle niedawnych orzeczen europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci?.Oferta kredytowa dla osob fizycznych na przykladzie aig banku..zrodla finansowania
rozwoju gminy na przykladzie gminy popielow w latach 2007-2010..Wykorzystanie strategii six sigma do
poprawy jakosci uslug w firmie ascomp s.a..Wylaczenie sedziego w procesie karnym.praca licencjacka budzet
gminy .Realizacja zamowien publicznych w gminie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Metody rekrutacji i selekcji w opinii osob ubiegajacych sie o prace.Zarzadzanie jakoscia w firmie
transportowo-spedycyjnej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kontrola
zewnetrzna w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu zawiercianskiego.Wstep pracy
licencjackiej.Rola emocji w reklamie - analiza wizualnych przekazow reklamowych na przykladzie branzy
motoryzacyjnej.Rynek otwartych funduszy emerytalnych - analiza strukturalna i finansowa.Logistyczna
obsluga klientow na przykladzie banku bph s. A..Realizowanie innowacyjnych projektow typu
..
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startup..Ekspansja miedzynarodowa malego przedsiebiorstwa na przykladzie firmy konsport.Realizacja
polityki spolecznej na przykladzie gminy x.Relacje miedzyludzkie w malych i srednich przedsiebiorstwach
regionu lancuckiego i przemyskiego.Wplyw innowacji na orientacje przedsiebiorstwa.Bezwzgledne przyczyny
odwolawcze w postepowaniu w sprawach o wykroczenia i w postepowaniu karnym.Wznowienie
postepowania jako nadzwyczajny tryb postepowania administracyjnego..Napisanie pracy
licencjackiej.Outsourcing uslug remontowych na przykladzie zespolu elektrocieplowni w lodzi s.a..Lechaleksandra. Red. - przystapienie polski do unii ekonomiczno-monetarnej : perspektywy i uwarunkowania
.Srodki ochrony prawnej we wspolnotowym prawie zamowien publicznych.Ocena poziomu rozwoju podhala
pod katem wskaznikow zrownowazonego rozwoju: spolecznego- gospodarczego oraz
srodowiskowego..Szkolenie jako element sukcesu organizacji.Strategia rozwoju spoleczno- gospodarczego
gminy na przykladzie miasta tomaszow mazowiecki.Metody identyfikacji zwlok.Analiza dzialalnosci
finansowej samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 2006 -2010.Prace
licencjackie z pielegniarstwa.Miejsce reklamy na przykladzie firmy fiat.Akcja jako instrument finansowy
notowany na gieldzie papierow wartosciowych.Praca licencjacka bezrobocie.Rewitalizacja jako czynnik
rozwoju lokalnego.Legitymacja procesowa w postepowaniu administracyjnym..Zarzadzanie rozwojem
lokalnym w gminie kozuchow w latach 2007-2011.Znaczenie wynagrodzen pracowniczych w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi w placowce pogotowie opiekuncze.praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka
resocjalizacja.Analiza definicji ludobojstwa w konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni
ludobojstwa z 9 grudnia 1948 roku w swietle wybranych przypadkow zbrodni popelnionych w drugiej
polowie xx wieku.Koszty osobowe w strategii finansowej przedsiebiorstwa.Budowanie relacji z klientem na
przykladzie firmy amway.Osobowe srodki dowodowe w polskim procesie cywilnym..Jakosc w oswiacie opinie uczestnikow procesu edukacyjnego..Logistyka zwrotna w firmie x.Europejski trybunal praw czlowieka
wobec problemow strukturalnych na przykladzie naduzywania tymczasowego aresztowania w polsce.Rola
public relations w tworzeniu wizerunku muzeum archeologicznego w krakowie..Kredyty dla msp w
dzialalnosci banku..Wypalenie zawodowe jako konsekwencja stresu w pracy (w aspekcie badan
wlasnych)..Wybrane aspekty kryminalistyczne srodkow dzialajacych podobnie do alkoholu.Analiza systemu
motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie (na przykladzie firmy kompap s.a.).Marketing w
dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie firmy opoczno.Ksztaltowanie sie systemu ustrojowego
kanady.Analiza opodatkowania dochodow osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Efekty
czlonkostwa polski w ue w sferze ochrony konsumenta.Podejscie procesowe w systemie zarzadzania jakoscia
organizacji (na przykladzie firmy fin sa).praca licencjacka budzet gminy .Wylaczenie stosowania
tymczasowego aresztowania w kodeksie postepowania karnego.Pojecie nadgodzin i skutki prawne ich
wystepowania.Kierowanie ludzmi w organizacji.Wydalanie osiedlonych imigrantow a prawo do
poszanowania zycia prywatnego i rodzinnego w swietle orzecznictwa europejskiego trybunalu praw
czlowieka.Analiza kosztow w ukladzie rodzajowym i funkcjonalnym na przykladzie nadlesnictwa radomsko w
latach 2002-2005.Struktura dochodow budzetow lokalnych na przykladzie miasta radomska w latach 20032005.Efektywnosc rynku funduszy inwestycyjnych w polsce (na przykladzie funduszy ing).Ocena kondycji
finansowej przedsiebiorstwa f.h. maral.Zarzadzanie wiedza w organizacjach niedochodowych na przykladzie
hospicjum im. Sw. Lazarza w krakowie.Przeszlosc- terazniejszosc i przyszlosc krakowskiego kazimierza w
opinii mieszancow oraz turystow..Ochrona dziedzictwa kulturowego na podstawie regionu gabinskosannickiego..Wplyw motywacji na zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy systemy polimeryczne
barre thomas poland.Proces podzialu zysku netto w spolkach kapitalowych.Rozwoj prawa uzytkowania
wieczystego w okresie polwiecza istnienia instytucji w polsce.Zmiany w organizacji na przykladzie oddzialu
regionalnego poczty polskiej s.a. w piotrkowie trybunalskim.Drygas- miroslaw. Red. - polska wies i rolnictwo
w unii europejskiej : dylematy i kierunki przemian .Technologia rfid – uwarunkowania zastosowania oraz
przyklad wdrozenia w wybranej firmie produkcyjnej.Wylacznie ochrony pracownika przed wypowiedzeniem
lub rozwiazaniem umowy o prace w razie upadlosci lub likwidacji pracodawcy.Analiza prorodzinnych
aspektow systemu podatkowego w polsce.Ocena ryzyka zawodowego pracownikow pkn orlen s.a. na
przykladzie stacji paliw bliska.Zarzadzanie marka w organizacjach publicznych i pozarzadowych..Naleznosci
celno-podatkowe w prawie celnym.Zarzadzenie personelem i wiedza w przedsiebiorstwie na przykladzie
..

..
provimi-rolimex s.a. wytwornia pasz dobropasz..Imie i nazwisko jako dobro osobiste dziecka.praca
licencjacka budzet gminy .Dochody podatkowe gminy na przykladzie gmin powiatu opoczno w latach 20012006.Strategia rozwoju firmy rodzinnej na przykladzie firmy gavan.Amortyzacja wartosci niematerialnych i
prawnych w prawie bilansowym i podatkowym.Stres w zawodzie managera..Sejmowa komisja sledcza.Karty
platnicze przykladem innowacji technologicznych na polskim rynku uslug bankowych.Szkolenie i
doskonalenie kadr jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie osrodka doskonalenia kadr
sluzby wieziennej w sulejowie.Uprawnienia drugiej izby parlamentu w wybranych panstwach..Ochrona
konsumenta w umowach zawieranych poza lokalem przedsiebiorstwa i na odleglosc..Ocena dzialalnosci pko
bp sa z zakresu kredytow mieszkaniowych w latach 2005-2008.Wartosc dowodowa opinii opartej na malej
liczbie minucji.Warehouse managment system - narzedzie wspomagajace logistyczne zarzadzanie zapasami
na przykladzie polskiego koncernu naftowego orlen s.a..Motywowanie kadry menadzerskiej na przykladzie
firmy daimlerchrysler financial services.Zasada: nemo se ipsum accusare tenetur.Zmiany w zakresie ulg i
zwolnien w podatku dochodowym od osob fizycznych w polsce w latach 2003-2008.praca licencjacka budzet
gminy .Obsluga przychodow budzetowych z wykorzystaniem systemow typu e-government.Bezgotowkowe
rozliczenia bankowe.praca licencjacka budzet gminy .Trosiak- cezary. Red. - perspektywy rozwoju unii
europejskiej po rozszerzeniu z 2007 - przeglad zagadnien .Swiadomosc przeszkod przy wdrazaniu programu
jakosci- a powodzenie jego implementacji..Wykorzystanie public relations w przedsiebiorstwie handlowym
na przykladzie delikatesow bomi..Ocena ryzyka kredytowego banku na przykladzie pko bp s.a..Zarzadzanie
innowacja w szkole. Integracja miedzyprzedmiotowa..Analiza porownawcza kredytu i leasingu w
finansowaniu przedsiebiorstw.Plan marketingowy jako element strategii przedsiebiorstwa..Wycena
przedsiebiorstw na przykladzie wyceny grupy kapitalowej zelmer s.a..Metodologia ewaluacji efektywnosci
szkolen zawodowych.Ocena kondycji finansowej w procesach planowania rozwoju na przykladzie spolki
ekobud life..Analizy wspomagajace strategie sprzedazowe na podstawie firmy oceanic.Zarzadzanie globalna
jakoscia uslug na przykladzie hotelu novotel krakow centrum..Zintegrowane zarzadzanie w cementowni
rudniki s.a..Wplyw oceny pracownika na jego motywacja na przykladzie urzedu gminy w konopiskach.Wplyw
motywacji nauczycieli na ich kompetencje pedagogiczne. Badanie zaleznosci oraz jej konsekwencje dla
zarzadzania oswiata..Przestepczosc kobiet..Syndrom wypalenia zawodowego a postawy do pracy na
przykladzie nauczycieli.Bezpieczenstwo stadionowe.Prace magisterskie.praca licencjacka budzet gminy
.Bezrobocie i jego ograniczanie w powiecie kutnowskim w latach 2004-2009.Rachunkowe aspekty realizacji
projektow wspolsfinansowanych z dotacji unijnych.Ocena narzedzi motywowania stosowanych w firmie
ubezpieczeniowej na podstawie opinii pracownikow (na przykladzie towarzystwa ubezpieczen wzajemnych
tuw).Regulacja prawna inzynierii genetycznej na przykladzie organizmow transgenicznych.Tematy prac
magisterskich zarzadzanie.Filipowicz- grzegorz. - rozwoj organizacji poprzez rozwoj efektywnosci
pracownikow .Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiazan stropow / lub pokryc dachowych/ lub
elewacji/. Praca inzynierska budownictwo.Status prawny cudzoziemca w rzeczpospolitej polskiej.Napisanie
pracy magisterskiej.Nadzor i kontrola dzialalnosci zawodowej rzeczoznawcow majatkowych.Problematyka
opodatkowania podatkiem akcyzowym paliw silnikowych.Zintegrowana komunikacja marketingowa w
dzialalnosci gminy wielun..System podatkowy w polsce na tle raju podatkowego..Monteskiuszowska mysl
polityczna a prawo ustrojowe iii rzeczpospolitej.Rynek new connect jako alternatywny sposob finansowania
przedsiebiorstw innowacyjnych z sektora msp.Oceny pracownicze w sprawnym zarzadzaniu
przedsiebiorstwem na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Koszty przedsiebiorstwa produkcyjnego
w aspekcie decyzji cenowych na przykladzie pso maskpol s.a..Nadzor korporacyjny w sprawozdaniach
finansowych przedsiebiorstw na przykladzie orlen s.a..Wspolnota walutowa ue. Przygotowanie polski do
akcesji do strefy euro.Wielofunkcyjnosc szansa rozwoju obszarow wiejskich w polsce i unii europejskiej..Rola
i funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw.Ocena wykorzystania srodkow finansowych unii
europejskiej w gminie na przykladzie miasta zawiercie.Efektywne zarzadzanie zespolami pracowniczymi na
przykladzie wybranego przedsiebiorstwa spedycyjno-logistycznego..Otoczenie sprzyjajace rozwojowi
przedsiebiorstw w integrujacej sie europie.Swiadek koronny w aspekcie materialnym i procesowym na tle
porownawczym.Opodatkowanie przychodow nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach lub
pochodzacych ze zrodel nieujawnionych.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa ccc s.a. w
..
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latach 2001 - 2004.praca licencjacka budzet gminy .Problematyka uzycia min przeciwpiechotnych w prawie
miedzynarodowym pub;licznym..Interpretacje przepisow prawa podatkowego w sprawach
indywidualnych.praca licencjacka budzet gminy .Klak- czeslaw pawel. - skarga na przewleklosc postepowania
karnego a europejska konwencja o ochronie praw czlowiek.Normy kolizyjne w polskim prawie
lotniczym..Budowa i dzialanie rozleglych sieci komputerowych.System motywacji pracownikow na
przykladzie firmy ospel s.a. w wierbce.Pozycja prezydenta w panstwach nadbaltyckich.Stan biezacy i
perspektywy rozwoju rynku turystycznego w stanach zjednoczonych.Uprawnienia pracownika oraz obowiazki
pracodawcy zwiazane z urlopem macierzynskim.Innowacyjne uslugi bankowe jako czynnik ksztaltujacy
przewage konkurencyjna w bankowosci detalicznej.Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji zakladu
produkcji spozywczej jamar sp. J..Sprawozdanie finansowe jako zrodlo informacji o kondycji ekonomicznofinansowej przedsiebiorstwa w dobie kryzysu finansowego na przykladzie grupy lotos s.a..Wplyw oceny
pracownikow na efektywnosc pracy na przykladzie banku spoldzielczego.Prowadzenie spraw spolki
komandytowo-akcyjnej.Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spolki akcyjnej z wykorzystaniem analizy
technicznej i fundamentalnej na przykladzie pkn orlen w latach 2003-2007.Korol- janusz. - sektor malych i
srednich przedsiebiorstw w przestrzeni regionalnej polski : studium z zakresu.Analiza systemu zarzadzania
jakoscia wedlug normy iso 9001:2008 na przykladzie firmy bolarus s.a..Zarzadzanie nieruchomoscia o
charakterze mieszkaniowym.Proces wdrazania stewardingu w polskich klubach pilkarskich.Zapis
windykacyjny.Typologia klientow galerii sztuki oraz sposoby ich pozyskiwania na przykladzie galerii jatki w
nowym targu..Zarzadzanie gospodarka magazynowa na przykladzie centrum dystrybucji nomi..Koncepcja
dzialalnosci marketingowej w internecie przedsiebiorstwa woz-mar.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Walkowiak- ryszard. - zarzadzanie potencjalem spolecznym organizacji .Korupcja w
sporcie profesjonalnym jako szczegolny rodzaj przestepstwa wymierzony przeciwko obrotowi
gospodarczemu.Infrastruktura transportowo - komunikacyjna jako czynnik rozwojowy sektora logistycznego
w regionie.Przeslanki ekspansji elektronicznej bankowosci.Rywalizacja a konflikt w zespole pracowniczym na
przykladzie organizacji x.Dostepnosc produktow farmaceutycznych dla panstw rozwijajacych sie w swietle
postanowien porozumienia trips.Zbilansowana karta wynikow jako system pomiaru i doskonalenia kapitalu
intelektualnego w szpitalu.Kredyt jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw.Polityka rodzinna w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Podatkowoprawne spekty obrotu nieruchomosciami..Czynniki sukcesu na polskim
rynku bankowosci detalicznej na przykladzie ge money banku- lukas banku oraz getin banku.Wypadki przy
pracy jako dysfunkcja organizacyjna.Optymalizacja zapasow zaopatrzeniowych w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy dell.Rola produktu w uslugach bankowych.Rekrutacja i nowoczesne metody doboru jako
elementy zarzadzania potencjalem ludzkim firmy.Centra logistyczne – rola- znaczenie i sposob
funkcjonowania na wybranym przykladzie.Zatrudnienie w sluzbach porzadku publicznego.Pozycja ustrojowa
kanclerza republiki federalnej niemiec..Pisanie prac licencjackich tanio.praca licencjacka budzet gminy
.Prawo pracownika do wypoczynku w przepisach o czasie pracy kodeksu pracy.Dzialania promocyjne na
przykladzie wybranych kin krakowskich..Finansowanie zadan gminy na przykladzie gminy krasnosielc w
latach 2004-2007.Motywowanie placowe na przykladzie pss spolem w lowiczu.Prawnorzeczowy status
urzadzen przesylowych w sluzebnosci przesylu.Historia administracji.praca licencjacka budzet gminy .Proces
wyboru dostawcow jako element zaopatrzeniowych w przedsiebiorstwach wielozakladowych na przykladzie
firmy z branzy bpo.praca licencjacka budzet gminy .Test modelu wyceny arbitrazowej w warunkach polskiego
rynku kapitalowego.Analiza i ocena dochodow budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
miasta inowroclawia w latach 2003-2005.Wspolczesne rozwiazania konstrukcyjne w zakresie scian w
obiektach przemyslowych praca inzynierska budownictwo.Ekologiczny public relation jako nowa forma
spolecznego oddzialywania organizacji.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie fibrax stomil spolka z o. O.
W sanoku..System motywacyjny w firmie rodzinnej - propozycja rozwiazania problemu w
praktyce.Bezpieczenstwo danych przetwarzanych w pakietach biurowych z zastosowaniem
kryptografii.Hipoteka przymusowa.Res iudicata w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Ulgi w podatku
dochodowym od osob fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej.Elder- alexander - zapraszam
do gabinetu inwestora gieldowego : przewodnik po inwestowaniu na gieldzie .Jakosc obslugi klienta w
sektorze ubezpieczen na przykladzie ing uslugi finansowe s.a..Optymalizacja procesu produkcyjnego w
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przemysle spozywczym.Rozwoj przedsiebiorstwa demar - studium przypadku..Wykorzystanie funduszy
europejskich w rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w powiecie krapkowickim w latach 20072010.Prace licencjackie i magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .Pomiedzy europa a azja- czyli
intelektualne poszukiwania dziewietnastowiecznej inteligencji rosyjskiej.Wykorzystanie analizy finansowej
do oceny rentownosci przedsiebiorstwa.Realizacja budzetu gminy janow w latach 2007-2010.Analiza
dzialalnosci banku spoldzielczego w krasnosielcu.Weryfikacja systemu ocen pracowniczych na przykladzie
agencji pracy tymczasowej..praca licencjacka budzet gminy .Realizacja zadan pomocy spolecznej oraz zrodla
ich finansowania na przykladzie gminnego osrodka pomocy spolecznej w ciasnej w latach 20092010.Koncepcja marginesu swobody oceny na przykladzie wybranych orzeczen europejskiego trybunalu
praw czlowieka.Instytucja obywatelstwa w kontekscie uregulowan polskich i unii europejskiej.Zakres pojecia
wlasnosci na gruncie konstytucji z 1997 r..Polityka rozwoju lokalnego miasta i gminy niepolomice.Rynek
nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie na tle najwiekszych miast wojewodztwa slaskiego.Wplyw
kosztow oswiaty na sytuacje finansowa gminy herby w latach 2008-2010.Marketing wewnetrzny w klubach
plus ligi.Instytucja prezydenta w v republice francuskiej.Usprawnienia transportu wewnetrznego w aspekcie
efektywnosci.Analiza procesu kadrowego w sadzie rejonowym.Pomoc w napisaniu pracy licencjackiej.New
directions in marketing viral marketing and word of mouth marketing (nowe kierunki w rozwoju marketingu.
Marketing szeptany i wirusowy).Ochrona wierzycieli spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia po nowelizacji
kodeksu spolek handlowych ustawa z dnia 23 pazdziernika 2008 r..Sposoby przeciwdzialania bezrobociu
realizowane poprzez powiatowy urzad pracy w radomsku.Analiza i ocena systemu wynagradzania w firmie
kappahl spolka z o.o..Prace inzynierskie pisanie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Strategie bankow internetowych na przykladzie mbank.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
kosztow jako narzedzie zarzadzania efektywnoscia przedsiebiorstwa..Charakterystyka zasobu i atrakcji
turystycznych doliny ciemiegi i koncepcja ich wykorzystania dla celow wypoczynku podmiejskiego
lublina.Remont i ulepszenie srodkow trwalych w podatkach dochodowych.Ekonomiczne uwarunkowania
likwidacji przedsiebiorstw na przykladzie spoldzielni.Sytuacja polskiego rolnictwa po przystapieniu polski do
unii europejskiej.Inwestycje ekologiczne przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie
podatkow lokalnych w ogolnych dochodach gminy na przykladzie gminy pawonkow.Formy promocji grafiki
wspolczesnej w instytucjach kultury ( na przykladzie dzialalnosci stowarzyszenia ars graphica w
krakowie).Borowska-pietrzak- agata. - koncepcje zarzadzania : podrecznik akademicki .Zasada ne bis in idem
w przestrzeni wolnosci bezpieczenstwa i sprawiedliwosci.Newconnect jako nowe zrodlo finansowania
dzialalnosci przedsiebiorstw (na przykladzie auxilium s.a.).Seminarium ii r.st. V r- katedra teorii prawa.Proces
koncentracji przedsiebiorstw w polsce na przykladzie przejecia firmy mars s.a. przez mix electronics
s.a..Partycypacja spoleczna w procesie planowania strategicznego w samorzadzie gminnym.Struktura i
poziom uzdolnien w planowaniu struktury organizacji.Mobbing- jako element dysfunkcji w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi.Opera krakowska w przeddzien otwarcia nowego gmachu.Ocena kondycji finansowej na
przykladzie zakladow azotowych w tarnowie-moscicach s.a. w latach 2008-2010.Miejsce zamieszkania w
polskim prawie prywatnym miedzynarodowym i w common law.Zabojstwo w afekcie w ujeciu polskiego
prawa karnego.Znaczenie outsourcingu jako metody zarzadzania na przykladzie badan w spoldzielczych
kasach oszczednosciowo - kredytowych im. F. Stefczyka..Prespektywy wstapienia turcji do unii
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Zasady rozliczania podatku vat
w przedsiebiorstwie i jego wplyw na gospodarke finansowa przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet
gminy .Proces szkoleniowy jako element zzl na przykladzie politechniki lodzkiej.Prace dyplomowe
pedagogika.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc gminy poraj w zakresie ochrony
srodowiska..Odpowiedzialnosc urzednikow za przewleklosc postepowania. Aspekty
administracyjnoprawne.Powodztwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jako
srodek ochrony praw podmiotowych.Znaczenie bankowosci wirtualnej w rozwoju bankow.Logistyczna
obsluga klienta jako narzedzie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.Ocena jakosci obslugi klientow pzu
s.a..Znaczenie reformy podatku od towarow i uslug w budownictwie mieszkaniowym.Analiza wynikow
jednostki budzetowej na przykladzie szkoly podstawowej nr 1 w kutnie.Franczyza jako pomysl na zalozenie i
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej na przykladzie przedsiebiorstwa piwiarnia warki w
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glubczycach..Zintegrowane systemy informatyczne wspomagajace zarzadzanie dystrybucja w
przedsiebiorstwie.Polski model dwuinstancyjnego postepowania sadowowadministracyjnego w
praktyce.Podatki samorzadowe w dochodach budzetowych gminy miejskiej i wiejskiej (na przykladzie gminy
sulejow oraz gminy aleksandrow).Problemy zwalczania bezrobocia w powiecie pabianickim w latach 20002004.Sponsorowanie audiowizualnych uslug w prawie unijnym i polskim.praca licencjacka budzet gminy
.Sadowa ochrona samodzielnosci gminy.Rola zapasow w funkcjonowaniu lancucha dostaw na przykladzie
przedsiebiorstwa wyrobow cukierniczych odra s.a. w brzegu.Wypalenie zawodowe w pracy kuratorow
sadowych.Porownawcza analiza nosnosci podloza budowlanego w opcjonalnych ujeciach normowych praca
inzynierska budownictwo.Monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej zakladu gospodarki mieszkaniowej
tbs w czestochowie w oparciu o systemy wczesnego ostrzegania.Zarzadzanie jakoscia uslug hotelarskich w
aspekcie normy iso 9001:2000.Wybrane aspekty bancassurance.Dynamika i struktura bezrobocia w powiecie
lowickim w latach 1999-2005..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie kosztami wynagrodzen w
sektorze finansow publicznych na przykladzie zespolu szkol gastronomicznych w czestochowie.Zarzadzanie
podatkiem dochodowym od osob fizycznych w przedsiebiorstwie x na przelomie lat 2008-2010.Zmiany na
polskim rynku samochodow osobowych w latach 1950 - 2011..Prac licencjackich.praca licencjacka budzet
gminy .Marketing uslug na przykladzie banku ochrony srodowiska w klobucku.Zabojstwo z afektu w polskim
prawie karnym.Znaczenie bankowosci wirtualnej w rozwoju bankow.Wizje przyszlej kariery zawodowej
studentow ekonomii (studiujacych w systemie zaocznym).Sledztwo w polskim procesie karnym.Strategie
konkurowania fitness klubow w lodzi.Nakaz zaplaty jako tytul zabezpieczenia.Partycypacja pracownicza jako
narzedzie motywowania w przedsiebiorstwie.Skutecznosc reklamy prowokacyjnej w kampaniach
reklamowych na wybranych przykladach.Zrodla finansowania gmin na przykladzie gminy miasto
zgierz.Instrumenty nadzoru nad rynkiem finansowym.Funkcjonowanie klubu kibica jako zrzeszenia
satelitarnego organizacji sportowej na przykladzie stowarzyszenia kibicow wisly krakow w krakowie.Ocena
wplywu wydatkow budzetowych na funkcjonowanie gminy - analiza porownawcza gminy grabica i gminy
gomunice.Kalkulacja kosztu jednostkowego produktu w przedsiebiorstwie ekotrans..Umowy ubezpieczenia
oc posiadaczy pojazdow mechanicznych.Ocena zdolnosci kredytowej kredytobiorcy na przykladzie banku
spoldzielczego w warcie.Wzor- wzor przemyslowy i wzor wspolnotowy w sektorze mody.Rola i zadania
zarzadcy nieruchomosci na przykladzie gorniczej spoldzielni mieszkaniowej w jastrzebiu
zdroju.Uwarunkowania prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej..Podatek od nieruchomosci a
podatek katastralny - wybrane przyklady i symulacje.Rola ulg podatkowych w systemie podatku
dochodowego.Sankcja dokonania czynnosci prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem zakresu
umocowania przez osoby wystepujace w charakterze organu osoby prawnej.Szkolenia pracownikow element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie firmy paul hartmann polska.Jakosc informacji
wynikajaca ze sprawozdan finansowych na przykladzie spolki kapitalowej..Marketing terytorialny praca
magisterska.Cel pracy licencjackiej.Polityka kredytowa bankow w warunkach postepujacej konkurencji.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie gobi s.a. w latach 1999
- 2003.Znaki towarowe produktow leczniczych w imporcie rownoleglym.praca licencjacka budzet gminy
.Technologia dachow zielonych praca inzynierska budownictwo.Odpowiedzialnosc malzonkow za wybrane
zobowiazania podczas trwania ustroju wspolnosci majatkowej.Analiza finansowa praca
licencjacka.Funkcjonowanie urzedow skarbowych w swietle badan ankietowych i mozliwosci poprawy ich
dzialania..Lustracja w polsce 1989-2008. Dzieje- podstawy prawne- archiwalia..praca licencjacka budzet
gminy .Ocena planowania i realizacji dochodow i wydatkow gminy lgota wielka w latach 2004-2008.Status
prawny samorzadowego kolegium odwolawczego.Znaczenie podatku od nieruchomosci dla finansow
gmin..Projekt pracy magisterskiej.Swiadek w procesie karnym.Nauka i nauczanie prawa w ksiestwie
warszawskim.Analiza technologii i organizacji budowy na przykladzie realizacji powtarzalnego obiektu
handlowo-uslugowego praca inzynierska budownictwo.Analiza ryzyka kredytowego banku na podstawie
banku spoldzielczego w krzepicach w latach 2006 -2010.Problematyka czasu pracy lekarzy oraz dyzurow
medycznych w swietle polskiego prawa pracy z uwzglednieniem regulacji europejskich.Zarzadzanie zasobami
we wspolczesnej szkole na przykladzie placowek oswiatowych w malopolsce..Budzet panstwa jako podstawa
polityki socjalnej.Mlodziez na rynku pracy w polsce w latach 2000-2005.Swiadczenie pracy w godzinach
..

..
nadliczbowych przez pracownika zatrudnionego w niepelnym wymiarze czasu pacy.Odpowiedzialnosc
materialna pracownikow za mienie niepowierzone..Miedzynarodowe systemu logistyczne na przykladzie
wybranego przedsiebiorstwa.Ewolucja struktury dochodow wlasnych gmin w latach 2005-2009.Ulgi w
splacie zobowiazan podatkowych jako formy pomocy publicznej dla przedsiebiorcow.Wdrazanie modularnych
systemow wspierajacych produkcje na przykladzie aplikacji ifs.Dostep do informacji publicznej - zagadnienia
administracyjno-prawne.zrodla finansowania przedsiebiorstw w polsce z uwzglednieniem dzialalnosci w tym
zakresie banku pko bp s.a..Podatek vat jako szczegolny element wyniku finansowego i podstawy
opodatkowania.Elektroniczne formy platnosci. Systemy platnosci elektronicznych w praktyce polskiej..Ocena
efektywnosci szkolen na podstawie firmy era.Odstapienie od oskarzenia w polskim procesie karnym.Zasady
ladu korporacyjnego na polsim rynku kapitalowym..Czynniki wplywajace na jakosc uslug w dzialalnosci biura
podrozy..Kobiety w biblii w ujeciu feminizmu chrzescijanskiego.Bezrobocie wsrodl mlodziezy na przykladzie
powiatu nyskiego..Finansowe aspekty zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy w katowickim holdingu
weglowym s.a. w latach 2006-2011.Oferta kredytowa dla przedsiebiorstw na przykladzie pko
s.a..Pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy strukturalnych na przykladzie gminy olszewo-borki.Prawo do
prywatnosci osob powszechnie znanych a wolnosc prasy.Kuliczkowski- marian. Red. - administracja publiczna
w procesie przygotowan obronnych panstwa : wybrane problemy .Ocena funkcjonowania produktow
bankowych w banku pocztowym w latach 2006-2010..Czynniki konkurencyjnosci przedsiebiorstwa na rynku
tsl na przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Rozrachunki z pracownikami w rachunkowosci budzetowej na
przykladzie komendy powiatowej panstwowej strazy pozarnej w zawierciu..Elementy polityki personalnej w
systemie zarzadzania jakoscia zgodnym z norma iso 9001:2000 na przykladzie rafinerii nafty glimar s.a. w
gorlicach.praca licencjacka budzet gminy .Kryminalistyczne i prawne aspekty lowiectwa..Pomoc
postpenitencjarna..Nieefektywne sposoby wygasania zobowiazan podatkowych.Pomoc w napisaniu pracy
licencjackiej.Zarzadzanie gminnym zasobem nieruchomosci na przykladzie gminy konopiska.Praca
magisterska pisanie.Kalkulacja kosztow uslug gastronomicznych w przedsiebiorstwie.Ogolna charakterystyka
stosunkow pracy nawiazanych na podstawie terminow umow o prace ze wskazaniem ich charakterystycznych
cech..Rola sponsoringu w dzialaniach promocyjnych przedsiebiorstwa.Dowod z opinii bieglego w
postepowaniu administracyjnym..Zasady i dyrektywy sadowego wymiaru kary.Zastaw na prawach w prawie
prywatnym miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza sprawozdan finansowych na
przykladzie f.h. ba&c w lodzi.Mozliwosc utworzenia przedsiebiorstwa w branzy gastronomicznej w
wojewodztwie podkarpackim.Sledcze ogledziny miejsca kradziezy z wlamaniem.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Europejski tytul egzakucyjny.Fundusze strukturalne jako obce zrodlo
zasilania i rozwoju jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy parzeczew.Praca w godzinach
nadliczbowych oraz dyzur pracownika..praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie malych
przedsiebiorstw (kredyt bankowy- fundusze poreczeniowe i pozyczkowe).Chroniczny deficyt snu w grupie
mezczyzn pracujacych fizycznie i jego konsekwencje..Logistyczna obsluga klienta na podstawie firmy partner
logistic sp. Z o.o..Procesy dostosowawcze sektora malych i srednich przedsiebiorstw do wymogow unii
europejskiej.Urzad prezydenta w swietle ustalenokraglego stolu a pozniejsze regulacje prawne.Analiza
bilansu przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu wodociagow i kanalizacji wod-kan sp. Z o.o. W latach 20042007.Ksztaltowanie sie ustroju konstytucyjnego wspolczesnego iraku..Outsourcing praca magisterska.praca
licencjacka budzet gminy .Polityka mediow- media w polityce. Techniki marketingowe stosowane przez prase
w kontekscie informowania o polskich politykach..Management challenge: team building.Analiza rynku
powierzchni biurowych w europie srodkowo-wschodniej..Internet jako nowoczesne medium w
reklamie.Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstwa w gospodarce rynkowej..Sposoby zakonczenia
postepowania apelacyjnego w postepowaniu cywilnym..praca licencjacka budzet gminy .Prawo unii
europejskiej.Reklama praca licencjacka.Wypalenie zawodowe w pracy kuratorow sadowych.Prace
dyplomowe bhp.Spoleczno - polityczne czynniki rozwoju lokalnego.Rola programow wychowawczo profilaktycznych dla zarzadania szkola..Rola agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w rozwoju
obszarow wiejskich na przykladzie biura powiatowego arimr w powiecie klobuckim.Rekrutacja i adaptacja
pracownikow w firmie produkcyjnej i uslugowej na przykladzie gomma czestochowa i oksir
koniecpol.Zjawisko nietrzezwosci kierowcow na drogach malopolski.Egzekucja swiadczen
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niepienieznych.Jakosc w sektorze uslug publicznych na przykladzie banku spoldzielczego.Finansowe
determinanty rozwoju gminy. Studium przypadku gminy buczek..praca licencjacka budzet gminy .Terytorialny
zakres obowiazku rzeczywistego uzywania wspolnotowego znaku towarowego w kontekscie celow
utworzenia oraz zasad wspolnotowego systemu ochrony znakow towarowych.Rozrachunki z tytulu
wynagrodzen w malych i srednich przesiebiorstwach na przykladzie przedsiebiorstwa kajzerka.Kreowanie
wizerunku operatorow telefonii komorkowej w internecie.praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie
fizjoterapia.Plan pracy magisterskiej.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska ochrona
srodowiska.Analiza wskaznikowa i jej wykorzystanie w analizie sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa.Konstytucyjne aspekty integracji w sprawach karnych. Wybrane zagadnienia na podstawie
art. 55 konstytucji rzeczypospolitej polskiej.Kredyt inwestycyjny jako forma finansowania rozwoju sektora
malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie sklepu spozywczo-przemyslowego arkadiusz
jedrzejczyk.Pisanie prac licencjackich szczecin.Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek
gieldowych branzy telekominikacyjnej. Analiza ekonomiczna..Efektywnosc motywacyjna wynagrodzen na
przykladzie zgm sp. Z o.o. W skierniewicach.Finansowa ocena efektywnosci funkcjonowania spolki elsan z o.
O. W latach 2001-2004.Gotowa praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena
bezpieczenstwa pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach zakladu wlokienniczego..Istota
motywacji do pracy w malych i srednich przedsiebiorstwach.Wstepna kontrola oskarzenia w polskim procesie
karnym.Prace licencjackie i magisterskie.Assessment center jako metoda rekrutacji na stanowiska
kierownicze i specjalistyczne.Kryzys zadluzenia w karajach rozwijajacych sie.Przesluchanie swiadka
dziecka.Bariery komunikacji jako czynnik konfliktogenny w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa isd
huta czestochowa.Przezwyciezanie naleznosci nieregularnych w bankach na przykladzie kredyt banku
s.a..Rola posrednika w transakcjach obrotu nieruchomosciami.Restrukturyzacja gornictwa wegla
kamiennego w polsce.Monitorowanie rozwoju lokalnego na przykladzie gmin niepolomic i
wieliczki..Znaczenie jakosci w ksztaltowaniu kontaktow z klientami w uslugach na przykladzie szkoly jezykow
obcych.Struktura pracy licencjackiej.Sokal- piotr. - zastaw zwykly i rejestrowy na akcjach .Natychmiastowa
wykonalnosc wyroku.Plynnosc finansowa przedsiebiorstwa x..Organizacja- kompetencje i tryb pracy rady
ministrow.Prace inzynierskie.Analiza projektu i przyklad wyboru wykonawcy osiedla ... Praca inzynierska
budownictwo.System zarzadzania wiedza jako czynnik wzrostu efektywnosci i konkurencyjnosci
przedsiebiorstw.Przestepstwo przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci popelniane za posrednictwem
internetu.Tematy prac licencjackich administracja.Skutecznosc coachingu prowadzonego wsrod mlodych
menedzerow w firmie lekow cefarm.Pisanie prac bydgoszcz.Nadzor korporacyjny a wartosc
przedsiebiorstw..System motywacyjny a wydajnosc pracy na przykladzie przedsiebiorstwa komet - urpol
spolka z o. O. W kedzierzynie - kozlu..Logistyczne zarzadzanie lancuchem dostaw w przedsiebiorstwie
produkcyjnym cgr polska.Zarzadzanie procesami produkcji w zakladach mebli gietych
fameg.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza panstwa czlonkowskiego za naruszajace prawo wspolnotowe
dzialanie organow wladzy sadowniczej..Perspektywy rozwoju miast na przykladzie lodzi.Rola i znaczenie
sprawozdan finansowych w ocenie kondycji finansowej.praca licencjacka budzet gminy .Rachunek kosztow w
przedsiebiorstwie xyz produkujacym oswietlenie.Umorzenie dochodzenia z wpisaniem sprawy do rejestru
przestepstw art. 325 f k.p.k..Kredyty mieszkaniowe w ofercie wybranych bankow w polsce..Rola
bezposrednich inwestycji zagranicznych w procesach fuzji i przejec w sektorze bankowym w polsce.Polityka
ekonomiczna w wielkiej brytanii i usa w okresie rzadow margaret thatcher i ronalda reagana.Informacja
dodatkowa do rachunku przeplywow pienieznych i jej znaczenie w sporzadzaniu- analizie i badaniu
sprawozdania..Prawo pomocy publicznej na przykladzie programu operacyjnego innowacyjna
gospodarka.Feminizm jako ruch spoleczny na rzecz poszerzania i urealniania zasad
demokracji.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza wladzy publicznej za bezprawie legislacyjne.Czyn ciagly i
ciag przestepstw w polskim prawie karnym..Promocja regionu w internecie. Projekt dzialan promocyjnych
dla polnocnej czesci ziemi dobrzynskiej.Ocena pomocy spolecznej w polsce na przykladzie dps w
proszkowie..Instytucja swiadka koronnego w polskim ustawodawstwie..Doswiadczenia z produkcji obreczy
kuto - walcowanych.Unikanie podwojnego opodatkowania w zakresie podatkow od przychodow pomiedzy
polska a wielka brytania i irlandia polnocna.Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej brokerow
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ubezpieczeniowych w polsce w latach 1998-2005.Biznes plan w zarzadzaniu mikroprzedsiebiorstwami
budowlanymi..Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykladzie bre banku s.a..Kalinowski- tomasz
bartosz. - innowacyjnosc przedsiebiorstw a systemy zarzadzania jakoscia .Zastosowanie rachunku kosztow
dzialan do wspomagania marketingu i sprzedazy.Znaczenie public relations w organizacji na przykladzie
miasta czestochowa.Hotele opolszczyzny - uwarunkowania i stan rozwoju..Szadok-bratun- aleksandra. Red. nowe prawo o szkolnictwie wyzszym a podmiotowosc studenta .Public relations w policji.Skarga
indywidualna do europejskiego trybunalu praw czlowieka - znaczenie w europejskim systemie ochrony praw
czlowieka.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Organizacyjne aspekty
finansowania rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Spor o prawna dopuszczalnosc
przerywania ciazy.Pisanie prac licencjackich cennik.Innowacje w procesach logistycznych (na przykladzie
transportu kolejowego).Dzialalnosc kredytowa bankow komercyjnych na przykladzie kredyt bank
s.a..Rewitalizacja wybranych obszarow lodzi jako proces wspomagajacy rozwoj lokalny.Prawo do
wynagrodzenia autorow i artystow wykonawcow w swietle niemieckiej i polskiej ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.Wykorzystanie metod czarnego pr w polityce firmy.Miejsce rewizji finansowej w
uwiarygadnianiu sprawozdan finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie systemu ms access
w rekrutacji uczniow do szkoly sredniej.Analiza porownawcza kredytu hipotecznego na przykladzie
wybranych bankow komercyjnych w latach 2007-2011.Konstrukcja prawna obowiazku
alimentacyjnego.Funkcja zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie sektora uslug budowlanych.Analiza i
ocena elestycznych form zatrudnienia.Wybrane problemy procesu inwestycyjnego stacji bazowych telefonii
komorkowej.Wybrane problemy na rynku pracy w polsce na tle integracji z unia europejska.Jubileusz 50-lecia
piwnicy pod baranami. Historia- artysci- zarzadzanie..Analiza zrodel dochodow jednostki samorzadu
terytorialnego (na przykladzie miasta nowy targ).Rozwoj reklamy spolecznej w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Proba oceny kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki telewizja polska s.a.
o/opole.Audytor wewnetrzny w jednostkach sektora publicznego: sojusznik- czy wrog? Wizerunek audytora
z roznych perspektyw..Banaszak- boguslaw - impact of european integration on the law and constitutional
system in poland = wplyw integracj.Jak zaczac prace licencjacka.Ryzyko kredytowe w dzialalnosci
miedzynarodowego banku.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow gminy lubliniec w
latach 2007 - 2010.Zasady przyznawania prawa pomocy osobom fizycznym w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi.praca licencjacka budzet gminy .Praktyki naruszajace zbiorowe interesy
konsumentow.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie polityki regionalnej unii europejskiej w
aktywizowaniu rozwoju lokalnego.praca licencjacka budzet gminy .Wizerunek krakowskiej akademii
tanca.Bezrobocie w okresie kryzysu finansowego w polsce na przykladzie powiatu brzeskiego.praca
licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie administracji samorzadowej w polsce i w wybranych panstwach
unii europejskiej w opinii studentow.Tematy prac magisterskich z administracji.Marketing terytorialny praca
magisterska.System motywowania pracownikow we wspolczesnych przedsiebiorstwach.Zasiedzenie jako
pierwotny sposob nabycia prawa wlasnosci.Wykorzystanie metody qfd w zarzadzaniu jakoscia obuwia w
firmie draco s.c..Przywodztwo w organizacji-budowanie pozycji lidera na przykladzie sieci sklepow
detalicznych.Bank centralny na globalnym rynku finansowym..Ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej
spolki amica wronki s.a. w latach 2001 - 2005.Sposoby motywowania ludzi do pracy na przykladzie firmy
x.Prace licencjackie logistyka.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa odziezowego.Miedzynarodowy trybunal
karny dla bylej jugoslawii.Programy wspierania innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw na przykladzie
solaris bus & coach s.a..Zarzadzanie logistyczne w jednostce samorzadu terytorialnego.Formy publicznego
oraz prywatnego mecenatu wobec artystow plastykow w polsce po 1989 r..Analiza sprawozdan finansowych
jako glowne narzedzie oceny zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa na przykladzie pko bp s.a..Inwestowanie
w nieruchomosci jako czesc portfela inwstycyjnego inwestora indywidualnego.Marketing spoleczny w polsce
(na przykladzie trzech wybranych kampanii spolecznych).Pisanie prac magisterskich po
angielsku.Wiarygodnosc sprawozdan finansowych rozpatrywana w kontekscie zmian na rynkach
globalnych..Podatek dochodowy od osob prawnych w polsce- a w niemczech - analiza porownawcza.Platnik
w zreformowanym systemie ubezpieczen spolecznych.Metody i techniki ocen pracownikow - doswiadczenia
bre banku i firmy spomasz.Analiza dochodow budzetu gminy moszczenica w latach 2003-2008.Dzialalnosc
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gospodarcza i spoleczna gminy.Promocja gminy na przykladzie gminy aleksandrow lodzki.Systemy
motywacyjne w organizacji na przykladzie przedsiebiorstwa ferroxcube polska sp. Z o.o..Wspolpraca policji ze
spolecznosciami lokalnymi w zwalczaniu przestepczosci.Prace dyplomowe pedagogika.Kongres a prezydent
w stanach zjednoczonych ameryki.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Przeciwdzialanie przestepstwom narkotykowym w postaci handlu na terytorium polski.Opodatkowanie
faktoringu podatkiem od wartosci dodanej na gruncie krajowego i unijnego porzadku prawnego oraz
ustawodawstw wybranych panstw europejskich.Zarzadzanie publicznymi nieruchomosciami komercyjnymi
na przykladzie dzialalnosci miejskiego osrodka sportu i rekreacji w czestochowie.Podejmowanie decyzji
inwestycyjnych w oparciu o analize fundamentalna i techniczna na przykladzie spolki pko bp.Wspolpraca i
zaangazowanie nauczycieli w prace zespolowa..Biura karier a przeciwdzialanie bezrobociu absolwentow
szkol wyzszych na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.Potulski- jacek. - lekarz a postepowanie w
przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej i karnej : wybrane zagadnienia.Realizacja polityki spojnosci unii
europejskiej na przykladzie polski.Zastosowanie inteligencji emocjonalnej w zarzadzaniu zasobami ludzkimi analiza arkuszy rekrutacyjnych online pod katem eq.Nowoczesne formy platnicze w krajach unii
europejskiej.Pisanie prac socjologia.Analiza rynku funduszy inwestycyjnych w polsce w latach 1992 2004.Amortyzacja srodkow trwalych w prawie bilansowym i w prawie podatkowym.Wsparcie procesu
uruchomienia dzialalnosci gospodarczej z funduszy europejskich.Organizacja procesow dystrybucji na
przykladzie firmy new generation gsm.Marketing mix na przykladzie wybranego produktu
bankowego.Motywowanie pracownikow – teoria i praktyka.Analiza finansowa zakladu lubelski wegiel
bogdanka s.a..Wplyw kryzysu finansowego na sytuacje ekonomiczna spolek gieldowych branzy bankowej.
Analiza ekonometryczna..Zarzadzanie nieruchomosciami wspolnot mieszkaniowych z udzialem
gminy.Uwarunkowania efektywnosci realizacji funkcji personalnej we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Teoretyczne i praktyczne aspekty oszustw finansowych.Skazanie bez przeprowadzenia
rozprawy.Swiderski- andrzej. Red. - problematyka normalizacji- jakosci i kodyfikacji w aspekcie integracji z
nato i ue : jakosc -.Plan pracy magisterskiej wzor.Ocena wykonania zadan w zakresie pomocy spolecznej na
przykladzie gminy skomlin..Motywowanie w przedsiebiorstwie casus firmy wazmet.Rachunek kosztow
dzialan jako narzedzie zarzadzania w firmie produkcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Istota jednostki
budzetowej w finansach publicznych na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej.Zespol
pracowniczy wobec zmian w organizacji na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w
czestochowie spolka z o.o..Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem na rynku finansowych na
przykladzie pko bp s.a..Ekonomiczne znaczenie rezerw ogolnych i celowych w budzetach gminnych
wojewodztwa opolskiego..Obsluga klienta jako czynnik determinujacy budowanie relacji partnerskich na
wybranych przykladach.Walory turystyczne zalewu chancza i jego okolic..Zarzadzanie relacjami z klientem
jako element przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa.zrodla zasilania przedsiebiorstwa a jego plynnosc
finansowa na przykladzie grupy zywiec s.a. w latach 2006-2008.Internet jako narzedzie
marketingowe.Identyfikacja obszarow niezgodnosci i oceny ich struktury przy wytwarzania stali..praca
licencjacka budzet gminy .Szczegolne formy dzialania administracji- a bezpieczenstwo publiczne..Prace
licencjackie z pielegniarstwa.Bank depozytariusz-jego rola i funkcje na rynku kapitalowym..Rozwoj mikrofirm
w powiecie oleskim..Komunikacja wewnetrzna jako kluczowy element kultury organizacyjnej na podstawie
firmy redan s.a..Fotografia kryminalistyczna elementem skladowym dokumentacji sledczych ogledzin
miejsca przestepstwa.Promocja kultury polskiej na przykladzie zespolu piesni i tanca resovia
saltans.Przedsiebiorstwo na rynku globalnym - na przykladzie carlson wagonlit travel.Strategie produktowe
w procesie budowy przewagi konkurencyjnej firmy na przykladzie reckitt benckiser.Patterson- robert. kompendium terminow z zakresu bankowosci po polsku i angielsku = compendium of banking in poli.Pozycja
ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej polskiej w konstytucjach niepodleglej polski..Reforma ubezpieczen
spolecznych z uwzglednieniem reformy emerytalnej.Funkcjonowanie podatku dochodowego od osob
fizycznych na przykladzie urzedu skarbowego w opocznie.Strategia wprowadzania firmy ericpol telecom sp. Z
o. O. Na polski rynek przetargow publicznych..Komunikowanie instytucji kultury z otoczeniem. Analiza
procesu komunikacji na przykladzie galerii sztuki wspolczesnejbunkier sztuki w krakowie.Finansowanie
nieruchomosci przeznaczonych na cele mieszkaniowe przez banki w polsce.Silna marka podstawa budowania
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wizerunku firmy.Badanie satysfakcji klienta na przykladzie firmy fajne wesele.Wprowadzajace w blad
oznaczenie przedsiebiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji.Eksploatacja maszyn i urzadzen w
przedsiebiorstwie budowy drog..Cechy i umiejetnosci dyrektora jako istotny element efektywnego
zarzadzania szkola..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie zarzadzanie.Wprowadzanie systemow
zarzadzania jakoscia do administracji publicznej na przykladzie lodzkiego urzedu wojewodzkiego w
lodzi.Metody oceny ryzyka upadlosci przedsiebiorstw.Prawo cywilne.Analiza budzetu gminy zawiercie w
latach 1999-2003.Ubezpieczenie spoleczne i emerytura z funduszu ubezpieczen spolecznych.Procedury
rewizji finansowej na przykladzie spolki x..Typy i formy spolecznego zaangazowania biznesu na przykladzie
polskich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc
nieletnich w gminie strzelce opolskie w latach 2010-2011.Znaczenie dochodow wlasnych i obcych w
ksztaltowaniu samodzielnosci finansowej gminy.Zarzadzanie gospodarka budzetowa w gminie niegowa w
latach 2006 - 2010.Style reklamy prasowej w czasopismach dla kobiet i mezczyzn (na przykladzie magazynow
avanti i logo).Wyzwania globalizacji- kierunki rozwoju i trendy nauczania turystyki na swiecie..Prognoza
osiadan wybranego obiektu budowlanego posadowionego na gruntach rynny praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona patentowa programow komputerowych w swietle
prawa unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich z
pedagogiki.Odpowiedzialnosc materialna pracownika za mienie zamierzone..Analiza i ocena wplywu
szkolenia pracownikow z zakresu obslugi klienta na satysfakcje klienta na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Analiza i ocena produktow bankowych na przykladzie ing banku slaskiego s.a. w latach
2005-2010.Wplyw swiatowego kryzysu finansowego na globalna gospodarke i przyszlosc strefy
euro.Wykorzystanie outsourcingu w gospodarce magazynowej na przykladzie firmy flextronics.Durajagnieszka natasza. Red. - paradygmaty i instrumenty kreowania wartosci przedsiebiorstwa .Wybrane
kryminalistyczne aspekty przestepstwa zgwalcenia.Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych elementow
budynku praca inzynierska budownictwo.Reklama sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami.Analiza
kosztow wynagrodzenia w przedsiebiorstwie x w latach 2007-2009.Rola audytu wewnetrznego w zarzadzaniu
projektami europejskimi przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta
czestochowa.Dyskusja w pracy magisterskiej.Polskie organizacje pozarzadowe w sferze teatru - srodowisko
dzialania- rola- specyfika..Krolikowski- michal. - podstawy prawa karnego miedzynarodowego
.Wykorzystanie analizy zmian w kapitale wlasnym dla celow zarzadzania przedsiebiorstwem.Umowa o prace
na zastepstwo.Szkolenia jako element rozwoju zawodowego pracownikow.Rozwoj wspolpracy bankowoubezpieczeniowej w polsce na przykladzie banku zachodniego wbk.Koncepcja ubezpieczen od ognia i innych
zdarzen losowych elektrowni wiatrowych eksploatowanych na terenie polski.Pisanie pracy licencjackiej
zasady.Istota i znaczenie motywowania pracownikow na przykladzie firmy x.praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw funduszy strukturalnych unii europejskiej na zmiany sytuacji na rynku pracy w polsce w dobie kryzysu
gospodarczego na przykladzie powiatu kutnowskiego.Kontrakty wojewodzkie jako krajowy instrument
rozwoju regionalnego.System motywacji na przykladzie firmy pts betrans sp. Z o.o..Wykorzystanie public
relations w kreowaniu wizerunku organizacji na przykladzie szkol wyzszych w bialymstoku.Zasady wyceny
wedlug msr i polskiej ustawy o rachunkowosci.Normatywne i praktyczne aspekty utrzymania czystosci i
porzadku w gminach.Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Wplyw funduszy strukturalnych unii europejskiej
na zmiany sytuacji na rynku pracy w polsce w dobie kryzysu gospodarczego na przykladzie powiatu
kutnowskiego.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci rozwoju malych i srednich przedsie-biorstw w
swietle strategii lizbonskiej.Pracy licencjackiej.Kosciol katolicki w czasach totalitaryzmu..Przemiany
spoleczne- ekonomiczne i przestrzenne w gminie dabrowa..Odpowiedzialnosc miedzynarodowa osob
fizycznych na przykladzie procesow zbrodniarzy w bylej jugoslawii.Struktura i funkcje komisji
sejmowych.Ocena plynnosci finansowej na podstawie przedsiebiorstwa pamapol s.a..Telepraca jako element
aktywizacji rynku pracy.Dobor kadr i zarzadzanie nimi - czynnikami decydujacymi o sukcesie
przedsiebiorstwa.Wybor prawa wlasciwego w dziedzinie zobowiazan umownych ze szczegolnym
uwzglednieniem wyboru dorozumianego.Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.Analiza zawodow
deficytowych i nadwyzkowych na lokalnym rynku pracy..Sponsoring w dzialalnosci marketingowej
przedsiebiorstwa (na przykladzie p.i.p. binz).Podmioty uprawnione z tytulu praw autorskich do prac
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magisterskich i doktorskich..Strategia rozwoju turystyki miasta zakopane.Doskonalenie logistycznej obslugi
poprzez zastosowanie urzadzen mobilnych na przykladzie badanej firmy.Wypadki przy pracy i przyslugujace z
tego tytulu swiadczenia..Regulacja normatywna praw dziecka.Analiza finansowa przedsiebiorstwa x.Stany
wyzszej koniecznosci w prawie administracyjnym..Praca magisterska chomikuj.Wykorzystywanie narzedzi
public relations w jednostkach budzetowych na przykladzie urzedu marszalkowskiego wojewodztwa
malopolskiego.Analiza stanu gospodarek wodno-sciekowej i odpadami w gminie mszana dolna..Inwestycje
hotelarskie w polsce z udzialem kapitalu zagranicznego.Warunki techniczno-organizacyjne zastosowania
kodow kreskowych w automatycznej identyfikacji produktow.Kobiety jako sprawczynie przestepstw.Podatek
od nieruchomosci i jego rola w dochodach budzetu gminy- na przykladzie gminy piotrkow trybunalski w
latach 2003-2006.Nowak- jacek f. - modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwoj lokalny
.Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polsce.Kolor w marketingu.Scalane gruntow w swietle ustawy o
scalaniu i wymianie gruntow z dnia 26 marca 1982 r..Rola menedzera w procesie zmian przedsiebiorstwa
x..Seminarium ii nst. - prawo administracyjne.Transport bimodalny i jego znaczenie w logistyce.Partie
polityczne w polsce w aspekcie konstytucyjnym i prawnym..Przepisywanie prac.Podatki dochodowe od
dzialalnosci gospodarczej w budzecie panstwa.Leasing jako forma finansowania inwestycji w
polsce.Informatyzacja administracji publicznej - cyfrowy urzad.praca licencjacka budzet gminy
.Projektowanie stron internetowych przy uzyciu kaskadowych arkuszy stylow..Bankowosc elektroniczna w
obsludze malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza realizacji procesu oznakowania ce na przykladzie
wybranej firmy.Gwarancje sprawiedliwego procesu w sadownictwie polubownym.Finansowanie ochrony
srodowiska w polsce ze srodkow unijnych na przykladzie gmin regionu kutnowskiego.Uslugi bankowe na
przykladzie ing banku slaskiego s.a..Nitecki- stanislaw. - prawo do pomocy spolecznej w polskim systemie
prawnym .Handel elektroniczny jako sposob zagospodarowania rynkow niszowych.Telepraca jako elastyczna
forma ztrudnienia.Przedsiebiorczosc oraz rynkowe reguly zarzadzania w instytucjach kultury - na przykladzie
muzeum historycznego miasta krakowa..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Sposoby finansowania - czyli jak w praktyce zdobyc pieniadze na rozwoj spolki kapitalowej i zarobic wiecej
na przykladzie alma market s.a..Procesy zarzadzaniaw instytucjach ochrony granic na przykladzie strazy
granicznej.Programy praca-zycie w swietle badan empirycznych.Kapital przedsiebiorstwa i sposoby jego
inwestowania.Wykorzystanie internetu w kierowaniu wizerunku przedsiebiorstwa.Narodowy fundusz
zdrowia jako zrodlo finansowania systemu opieki zdrowotnej w polsce.Strategia promocji gminy
czerniewice.Wplyw kursow walutowych na dostepnosc kredytow hipotecznych w polsce od 2000
roku..Marketing dobr przemyslowych a procedury i strategie przetargowe.Umowa cywilnoprawna jako
forma dzialania administracji publicznej.Wplyw lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na rozwoj miasta
radomska.Struktura podmiotow leczniczych w swietle zasady rownego dostepu do swiadczen opieki
zdrowotnej finansowanej ze srodkow publicznych (art. 68 ust. 2 konstytucji rp).Zarzadzanie w xxi wieku na
przykladzie menedzera personalnego..Projekt hali magazynowej w konstrukcji zelbetowej. Praca inzynierska
budownictwo.Analiza dochodow i wydatkow gminy redziny w latach 2001- 2006..Formy platnosci w
rozliczeniach krajowych i zagranicznych na przykladzie banku bph s.a. w piotrkowie trybunalskim.praca
licencjacka budzet gminy .Napisanie pracy licencjackiej.Strategia jakosci w marketingowym zarzadzaniu
dzialalnoscia malej firmy uslugowej z branzy zabezpieczen technicznych na przykladzie firmy gem s.c..Praca
licencjacka z pedagogiki.Przeciwdzialanie mobbingowi w miejscu pracy.System penitencjarny ii
rzeczypospolitej /1918-1939/.Szczodrowski- grzegorz. - polski system podatkowy .praca licencjacka budzet
gminy .Ocena zdolnosci kredytowej klienta indywidualnego na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej
s.a. oddzialu operacyjnego w lowiczu.Czynniki motywacyjne materialne i pozamaterialne na przykladzie zus
oddzial zabrze inspektorat tarnowskie gory.Zarzadzanie srodowiskiem analiza- ocena i perspektywy na
przykladzie firmy stora enso poland s. A..Ablewicz- joanna. - terminy ustawowe cywilne i karne .Zarzadzanie
czasem wolnym uczniow: motywy organizacji zajec pozalekcyjnych- a ich wartosc edukacyjna.Struktura
wynagrodzenia instrumentem motywowania kadr.Projekt lawy fundamentowej na podlozu wzmocnionym
geosyntetykami praca inzynierska budownictwo.Wplyw ryzyka kursowego na finansowanie malych
przedsiebiorstw.Spoleczna reakcja na przestepstwo.Formy i metody zwalczania bezrobocia na przykladzie
urzedu pracy w powiecie nyskim..Organizacja i sterowanie procesami produkcyjnymi na przykladzie
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przedsiebiorstwa filter service sp. Z o.o..Atrakcyjnosc wysp hawajskich w opinii polakow..Program leniency w
polskim i europejskim systemie prawa konkurencji.System motywacji pracownikow na przykladzie osob
zatrudnionych w c.h. Manufaktura-lodz.Gilejko- leszek. Ed. By - employment in the public sector : poland
against the background of the eu : reports realised wit.Operacje pokojowe onz w afryce
poludniowej.Zarzadzanie poprzez wartosci w teorii i praktyce.Analiza systemu dystrybucji firmy na
przykladzie przedsiebiorstwa x..Aktywnosc marketingowa malego przedsiebiorstwa w dobie kryzysu na
przykladzie ravi sp. Z o.o..Mozliwosci uruchomienia firmy - przedsiebiorstwa ogrodniczego - przygotowanie
podstawowych zalozen biznesplanu.Rozwoj rynku venture capital w polsce.Gospodarka przestrzenna
samorzadow terytorialnych na przykladzie gminy popow.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby
wspolpracy pomiedzy polskimi i zagranicznymi jednostkami samorzadu terytorialnego.Problem alkoholizmu
wsrod mlodziezy.Polityka promocji na przykladzie marki campus.Pomoc publiczna dla sektora msp w
wybranych krajach unii europejskiej .Zarzadzanie wiedza w organizacji.Kontrakty menedzerskie w prawie
polskim.Reklama a prawo do wizerunku.praca licencjacka budzet gminy .Metodologia sporzadzania rachunku
przeplywow pienieznych w dobie wdrazania msr/mssf.praca licencjacka budzet gminy .Sprzedaz
nieruchomosci rolnych wchodzacych w sklad zasobu wlasnosci rolnej skarbu panstwa.Restrukturyzacja i
perspektywy rozwoju kopaln wegla brunatnego w polsce na przykladzie kopalni wegla brunatnego
belchatow s.a..Zbieg wykroczenia spowodowania zagrozenia bezpieczenstwa w ruchu okreslonego w art.86
kodeksu wykroczen i przestepstwa wypadku drogowego okreslonego w art. 177 kodeksu
karnego.Konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy violana.Indywidualne konta
emerytalne jako fakultatywna forma zabezpieczenia spolecznego.praca licencjacka budzet gminy .Problemy
w zarzadzaniu plynnoscia finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa budownictwa wodno - inzynieryjnego
sp. Z o.o. W krakowie..Konflikt i metody jego rozwiazywania.Supernat- jerzy (1951- ). Red. - miedzy tradycja
a przyszloscia w nauce prawa administracyjnego : ksiega jubileuszowa dedyk.Analiza dzialalnosci banku
spoldzielczego w bialej..praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie i metody przeciwdzialania bezrobociu na
lokalnym rynku pracy na przykladzie dzialan podejmowanych przez powiatowy urzad pracy w strzelcach
opolskich.Miejsce- rola i zadania panstwowej strazy pozarnej w systemach zarzadzania
kryzysowego.Sprzedam prace magisterska.Strategia rozwoju turystyki dla wojewodztwa
podkarpackiego..Budowla w podatku od nieruchomosci.Prace licencjackie z zarzadzania.Ujecie i wplyw na
sprawozdanie jednostki kosztow i przychodow z tytulu dlugoterminowych kontraktow budowlanych wedlug
prawa podatkowego i bilansowego.Analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan
finansowych z ilustracja na przykladzie.Kosztorysowanie robot budowlanych – porownanie wariantow
rozwiazan wybranych elementow budowlanych praca inzynierska budownictwo.Ochrona mniejszosci
narodowych w polsce na tle rozwiazan unii europejskiej.Pieniadz elektroniczny w polsce i na swiecie istota i
zastosowanie elektronicznego pieniadza..Zarzadzanie gminnym zasobem nieruchomosci na przykladzie
gminy konopiska.Kredyt jako narzedzie finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Niedzielski- piotr.
Red. - nauka - innowacje - gospodarka : sooipp annual-2007 .praca licencjacka budzet gminy .Analiza
kosztow przedsiebiorstwa przemyslowego.Polski trybunal konstytucyjny na tle wybranych europejskich
sadow konstytucyjnych.Wycena przedsiebiorstw w procesach restrukturyzacji.Leasing jako metoda
finansowania inwestycji w polsce..Produkty i uslugi bankowe dla przedsiebiorcow - kredytowa i leasingowa
oferta bankow pekao s.a. i bph.Prawna ochrona tzw. Formatow telewizyjnych..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza sytuacji majatkowo-kapitalowej przedsiebiorstwa
wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a. w latach 2007-2011..Pozaplacowe formy
motywowania pracownikow.Motywowanie pracownikow sluzby zdrowia na przykladzie personelu
wojewodzkiego szpitala specjalistycznego w czestochowie.Turcja w procesie modernizacji i
demokratyzacji.Analiza i ocena funkcjonowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
koniecpol w latach 2000-2004.Marketing uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego w
sieradzu.Weryfikacja niewadliwych decyzji administracyjnych..Przywodztwo- wladza i autorytet menadzera
na przykladzie lodzkiego centrum doskonalenia nauczycieli i ksztalcenia praktycznego.Bankowosc
elektoniczna w polsce na przykladzie dzialalnosci banku pekao bp s.a.Krajowa rada radiofonii i telewizji
.Optymalizacja podatkowa a obejscie prawa - cash pooling jako narzedzie optymalizacji podatkowej.Oferta
..

..
kredytowa powszechnej kasy oszczednosci bank polski s.a. dla sektora msp.Postepowanie odrebne w
sprawach o rozwod.Statuty zwiazkow zawodowych w polsce.Analiza bilansu przedsiebiorstwa na przykladzie
atm s.a..praca licencjacka budzet gminy .Dekryminalizacja eutanazji - badania prawnoporownawcze panstw
wspolczesnych..Postepowanie o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod
opieka.Podatki i oplaty lokalne jako instrumenty zarzadzania gospodarka finansowa gminy na przykladzie
gminy proszkow.Partycki- slawomir (1951- ). Red. - kultura a rynek..Nowoczesne technologie
wykorzystywane w magazynie.Rola i znaczenie pracy menedzera w organizacji wirtualnej.Promocja uslug
turystycznych na podstawie biura podrozy triada.Kredyty obrotowe jako rodlo finansowania przedsiebiorstw
na podstawie pko bp s.a. oddzial belchatow.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie bilansu w ocenie
sytuacji finansowej badanej jednostki..Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy w zakladach
gastronomicznych.Marketing relacji i lojalnosc nabywcow na podstawie firmy berendsentextile service sp. Z
o.o..Hajder- krzysztof. Red. - wspolczesne wyzwania unii europejskiej w swietle polityki wschodniej : praca
zbiorowa .praca licencjacka budzet gminy .Kredytowanie jako zrodlo finansowania malych i srednich
przedsiebiorstw.Palmirski- tomasz. - a history of the ancient states’ political systems : greece .Punitywnosc
wymiaru sprawiedliwosci w polsce przelomu xx i xxi w..Funkcja logistyki zaopatrzenia w rozwoju
przedsiebiorstwa- na przykladzie vec sp. Z o.o..Sprostowanie- uzupelnienie i wykladnia wyrokow.Poczta
polska w okresie 1990 – 2013 – przeksztalcenia w systemie zarzadzania oraz ksztaltowanie nowego
wizerunku poczty polskiej na przykladzie placowek pocztowych w krakowie..Rozwoj budownictwa
mieszkaniowego w latach 1991-2011.Rola otoczenia instytucjonalnego w procesie rozwoju
regionalnego.Rola zarzadzania strategicznego w przedsiebiorstwie (na przykladzie kompanii piwowarskiej
s.a.).Rozrachunki z pracownikami jako kategoria systemu rachunkowosci i sprawozdawczosci
finansowej.Oplaty jako zrodlo dochodu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
kluczbork..praca licencjacka budzet gminy .Motywy erotyczne w reklamie i ich wplywy na decyzje
konsumentow.Rekrutacja i motywacja w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie piekarni gocek.Ocena
kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotu na przykladzie osrodka sportu i rekreacji w zamosciu.Ocena
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa kghm polska miedz s.a. w latach 2007-2012..praca licencjacka budzet
gminy .Negocjacje w biznesie miedzynarodowym.Szczegolne okolicznosci wylaczajace odpowiedzialnosc
przewoznika za stan przesylki w ladowym transporcie rzeczy.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwach
produkcyjnych z wykorzystaniem rachunku kosztow dzialan..Przeksztalcenia na balkanach - bosnia i
hercegowina.Jakubecki- andrzej (1958- ). Red. - jus et remedium : ksiega jubileuszowa profesora
mieczyslawa sawczuka .Socjologia prace magisterskie.Chudoba- tadeusz. - teoria turystyki a zarzadzanie
turystyka .Prace dyplomowe magisterskie.Bezrobocie dlugookresowe kobiet w polsce w okresie
przeksztalcen ustrojowych..Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy w aspekcie identyfikacji zagrozen
wystepujacych w instytucjach publicznych na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie.praca
licencjacka budzet gminy .Planowanie przychodow i wydatkow gminy oraz sposob ich realizacji na
przykladzie gminy kochanowice.Wystepek o charakterze chuliganskim.Ksztaltowanie wizerunku
przedsiebiorstwa na przykladzie stora enso poland s.a..Rownowaga miedzy praca zawodowa a zyciem
rodzinnym.Taborowski- maciej. - konsekwencje naruszenia prawa unii europejskiej przez sady krajowe
.Analiza sytuacji finansowej i polityki inwestycyjnej gminy na przykladzie gminy lodz w latach 2002 2006.praca licencjacka budzet gminy .Podatek od towarow i uslug w rachunkowosci urzedu skarbowego na
przykladzie us w klobucku w latach 2008-2010..praca licencjacka budzet gminy .Proces planowania i jego
wplyw na podejmowanie decyzji zwiazanych z kierowaniem w jednostce budzetowej.Dopuszczalnosc apelacji
w procesie cywilnym.Niekonwencjonalne zrodla pozyskiwania energii ze szczegolnym uwzglednieniem
elektrowni wiatrowych.Bancassurance jako nowe perspektywy rozwoju uslug ubezpieczeniowych ( na
przykladzie tuir warta s.a.).Przeslanki ekspansji elektronicznej bankowosci.Kurator w postepowaniu
cywilnym.Ubezpieczenia na zycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitalowym jako dlugoterminowa forma
inwestycji oraz zabezpieczenia.Rola franczyzy w prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej na przykladzie koku
sushi.Rekrutacja - praktyka firmy x.Analiza finansowa przedsiebiorstwa..Prace licencjackie
administracja.Mechanoskopia - zagadnienia wybrane.Motywowanie pracownikow- a wplyw na jakosc
wykonywanej pracy na przykladzie przedsiebiorstwa z.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec
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kobiet w polsce.Integralnosc w teorii prawa ronalda dworkina a orzecznictwo europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci.Kredyt jako instrument finansowania budownictwa mieszkaniowego w polsce (na
przykladzie oferty banku pko bp sa).Poziom i struktura uzdolnien zawodowych w planowaniu kariery
studentow.Koncepcja pracy w zespolach wielokulturowych na przykladzie firmy delphi.Zmeczenie chroniczne
a niedobor snu w grupie zawodowej nauczycieli.Dochody i wydatki gmin w projekcie budzetu panstwa na
przykladzie gminy pajeczno w latach 2000-2005.Sprawozdawczosc i podatki sektora msp w zaleznosci od
wielkosci przedsiebiorstwa.Srodki ochrony prawenj w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.Praca licencjacka forum.Ciezar dowodu w postepowaniu podatkowym.Seminarium ii r.niest. V rkat.prawa rolnego.Nadzor w administracji publicznej.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy
voss und partners sp. Z o.o...Zastosowanie systemu haccp jako element higieny bezpieczenstwa pracy w
przedsiebiorstwie miesno-warzywnym pamapol.Proces zarzadzania inwestycjami w gminie na przykladzie
gminy miedzno.Buczna- malgorzata. Red. - kodeks karny. Kodeks postepowania karnego. Kodeks karny
wykonawczy. Kodeks wykroczen. Kodeks p.Specyfika produktu bankowego determinujaca sprzedaz osobista
w banku na przykladzie esbanku banku spoldzielczego w radomsku..Zagadnienia gospodarki komunalnej na
przykladzie miasta limanowa.Serwery www oparte na licencji floss w zastosowaniach biznesowych.
Wydajnosc i bezpieczenstwo.Znaczenie planowania strategicznego w gminie klomnice dla jej
mieszkancow.Kluczowe czynniki sukcesu jako instrument zarzadzania strategicznego.praca licencjacka budzet
gminy .Rachunkowosc srodkow trwalych na przykladzie firmy handlowej eco rud..praca licencjacka budzet
gminy .Analiza marketingowa firmy na przykladzie nordfolien polska sp. Z o.o. W zdzieszowicach..Droga do
pozyskiwania funduszy z unii europejskiej na lata 2004-2006 przez jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy gostynin.E-commerce w internecie..Systemy zdalnego zarzadzania sieciami
elektroenergetycznymi.Zarzadzanie ewidencja operacji gospodarczych w malych i srednich
przedsiebiorstwach na przykladzie firmy rudner w latach 2007-2009.Organizacja dystrybucji ze szczegolnym
uwzglednieniem outsorcingu uslug logistycznych.Polityka promocyjna polskiej organizacji turystycznej wobec
rynku francuskiego..Efektywnosc funkcjonowania pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka
pomocy spolecznej w lodzi.Zadoscuczynienie pieniezne w sprawach medycznych.Fundusze unijne jako
alternatywne zrodlo finansowania przedsiewziec inwestycyjnych w gminie.Struktura obciazen podatkowych
przedsiebiorstwa na przykladzie spoldzielni pss zorza w radomsku.Praca magisterska
outsourcing.Przestepczosc w uzbekistanie.Karty platnicze jako nowoczesna forma transakcji
bezgotowkowych na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w makowie mazowieckim.Specyficzne
determinanty stresu organizacyjnego w zawodzie strazaka..Otwarte systemy zarzadzania trescia jako
niskobudzetowe narzedzie do prowadzenia witryny internetowej.Wplyw komunikacji interpersonalnej na
skutecznosc rozmowy kwalifikacyjnej..Procedury pozyskiwania dofinansowan z europejskiego funduszu
spolecznego na przykladzie zintegrowanego programy rozwoju regionalnego.praca licencjacka budzet gminy
.Struktura i poziom uzdolnien w planowaniu karier zawodowych studentow.Efektywnosc przeciwdzialania
przemocy w rodzinie w ramach programu niebieskie karty w okresie 2001-2010r. Powiat olesnicki.Ocena
portfela naleznosci w getin banku w latach 2006-2009.Konstytucyjne ujecie wolnosci i praw czlowieka i
obywatela..Analiza wybranych metod rekrutacji pracownikow.Zarzadzanie produktem w wojskowych
zakladach mechanicznych s.a. siemianowice slaskie.Osobowosc a percepcja przekazow reklamowych przez
generacje „y” na podstawie badan wlasnych.Motywacyjne funkcje szkolen i zarzadzania kariera.Instytucja
sedziego sledczego w modelu postepowania przygotowawczego- studium prawnoporownawcze.Instytucja
porozumienia administracyjnego w prawie administracyjnym.Korupcja w sporcie.Budowanie wizerunku
firmy na podstawie relacji z klientami.Wplyw ocen pracowniczych na motywacje do pracy na przykladzie
przedsiebiorstwa x.Doskonalenie procesow sprzedazy poprzez stosowanie technik marketingu
elektronicznego.Rola i znaczenie funduszy unijnych dla gospodarki polski na przykladzie wojewodztwa
lodzkiego.Rola ekspozycji w pozycjonowaniu produktu.Analiza wskaznikowa kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie barry callebaut manufacturing polska sp. Z o.o..Bezrobocie oraz sposoby
jego ograniczania w polsce (na przykladzie powiatu zgierskiego).praca licencjacka budzet gminy .Kredyty dla
osob fizycznych w bankowosci spoldzielczej.Reklamy kosmetykow w telewizji polskiej - analiza formy i
struktury przekazow.System handlu uprawnieniami do emisji gazow cieplarnianych w polsce na podstawie
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regulacji unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Psychologiczne
aspekty przekazow reklamowych.Nowoczesne metody i koncepcje zarzadzania szansa konkurencyjnosci
przedsiebiorstw - studium przypadku w warunkach polskich.Rola planu zarzadzania nieruchomoscia w
zarzadzaniu nieruchomosciami wspolnot mieszkaniowych.Analiza rewaloryzacji kamienicy ... Praca
inzynierska budownictwo.Narzedzia rachunkowosci zorientowane na wzrost wartosci
przedsiebiorstwa.Przykladowa praca magisterska.Instrumenty planistyczne rozwoju duzego miasta na
przykladzie legnicy..Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma iso 9001 w
przedsiebiorstwach turystycznych.Zarzadzanie nieruchomosciami komunalnymi na przykladzie zakladu
gospodarki mieszkniowej tbs sp. Zo.o. W czestochowie.Projekt budynku jednorodzinnego z
podpiwniczeniem. Praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie komunikowaniem sie w przedsiebiorstwie na
przykladzie dhl express ( poland ) sp. Z o. O. Terminal opole..Powszechny system emerytalny w polsce na tle
innych krajow w dobie przemian i kryzysu..Satysfakcja klientow kliniki fryzjerstwa i urody star studio.Analiza
finansowa dzialalnosci przedsiebiorstwa na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa handlowego.Stosunki
panstwo-kosciol katolicki w austrii i prusach w ii polowie xix wieku.Dyskryminacja przedsiebiorcow na tle
narodowosciowym w prawie wspolnotowym. Dzialania dyskryminujace ze strony panstw czlonkowskich i
srodki obrony przed dyskryminujaca praktyka.Doskonalenia procesu wytwarzania mebli w oparciu o
eksploatacje maszyn i urzadzen....

..

