..

Przestepstwa w bankowosci elektronicznej.Niewaznosc czynnosci prawnej.Analiza dzialalnosci kredytowej
banku komercyjnego na przykladzie kredyt banku s.a..Wspieranie produktu wizerunkiem slawnych
osob..Narzedzia rachunkowosci zarzadczej w zarzadzaniu kontraktami dlugoterminowymi na przykladzie
przedsiebiorstwa alfa.Kultura organizacyjna - zrodlo konfliktu czy dazenie do kompromisu.Strategie rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw w sektorze budowlanym wojewodztwa lodzkiego.Problematyka
opodatkowania dochodow z najmu- jako odrebne zrodlo przychodow.Culbert- samuel a. - skoncz z okresowa
ocena pracownikow! : jak firmy moga przestac zastraszac- zaczac zarz.Zdolnosc kredytowa i wiarygodnosc
finansowa jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy xyz..Ekspertyza fizykochemiczna
obrazow.Wieloaspektowosc bezpieczenstwa eksploatacji sieci wodociagowej..Deformacje wynikow wyborow
parlamentarnych ze wzgledu na zastosowany system wyborczy.Percepcja zmian personalnych w
przedsiebiorstwie na podstawie badan wlasnych.Zabojstwo w wyniku motywacji zaslugujacej na szczegolne
potepienie w polskim prawie karnym w swietle rozwiazan prawnokarnych w wybranych krajach..Wplyw
funduszy strukturalnych unii europejskiej na rozwoj przedsiebiorczosci na przykladzie powiatu
ostroleckiego.Realizacja polityki aktywizacji zawodowej bezrobotnych w gospodarce polskiej w latach 20052010.Wewnetrzna struktura organizacyjna sadow powszechnych..Wplyw imprez sportowych na rozwoj
zakopanego.Tryb ustawodawczy w republice federalnej niemiec.Optymalizacja lancucha dostaw w przemysle
papierniczym na przykladzie przedsiebiorstwa jack-pol w olawie..Wybrane prawne aspekty lokalizacji w
procesie inwestycyjnym z zakresu energetyki wiatrowej jako element regulacji sektora wytwarzania energii
ze zrodel odnawialnych.System motywacyjny w przedsiebiorstwie (na przykladzie banku pko bp s.a.).Rozwoj
warszawskiej gieldy papierow wartosciowych.Narzedzia motywowania w roznych szczeblach zarzadzania w
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu gminy lipie w latach 2003-2007.praca
licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc dyscyplinarna czlonkow korpusu sluzby cywilnej i mianowanych
urzednikow panstwowych.Projekcja koncepcji polityki spoleczno-edukacyjnej unii europejskiej w szkolach
malopolski na podstawie przebiegu programu socrates comenius w latach 2001-2004..Postepowanie
administracyjne w systemie pieczy zastepczej.Analiza wskaznikowa a ocena spolki na gieldzie.praca
licencjacka budzet gminy .Adaptacja pracownika jako jeden z elementow procesu
motywacyjnego.Wykorzystanie rachunku kosztow dzialan w procesie zarzadzania
przedsiebiorstwem.Struktura- rola i pozycja parlamentu w v republice francuskiej..Podatki dochodowe i
posrednie w przedsiebiorstwach produkcyjnych i uslugowych.Przestepstwo oszustwa w swietle badan
aktowych na przykladzie spraw nalezacych do wlasciwosci sadow rejonowych w krakowie.System
informacyjny controllingu a rachunkowosc.Miejsce programu europejska stolicy kultury w procesie integracji
europejskiej i jego wplyw na ksztaltowanie sie tozsamosci europejskiej.Specustawa drogowa w normach
prawa administracyjnego.Waznosc czynnosci prawnych spolek kapitalowych.Analiza pozycji strategicznej
hotelu o wysokim standardzie na przykladzie grand hotelu w krakowie.Wplyw kryzysu finansowego 20072009 na siec bezpieczenstwa systemu bankowego..Wplyw ulg podatkowych w pit na dochody panstwa..Rola
strategii personalnej w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w cemex sp.zo.o..Logistyka zaopatrzenia w
przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Instytucje parlamentaryzmu angielskiego na przestrzeni xvii w - 1832
..
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r..Przeciwdzialanie praniu brudnych pieniedzy przez banki i organy bankowe.Aniolowie biznesu i ich rola w
finansowaniu rozwoju przedsiebiorstw ze szczegolnym uwzglednieniem firm z sektora msp.Interwencja
uboczna.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Rola kapitalu obcego w finansowaniu przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa tex-moda sp. Z
o.o..Teorie ekonomiczne w rozwiazywaniu sporow cywilnoprawnych.Koncepcja aktow spolecznych w
fenomenologii prawa adolfa reinacha..Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy
europejskich.Teoria i praktyka polityki stabilizacji.praca licencjacka budzet gminy .Historia
wiktymologii.Tematy prac magisterskich prawo.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie stanowiska
sprzedawcy.Przedsiebiorstwo na rynku finansowym.Leninowska koncepcja panstwa dyktatury
proletariatu.Polityka inwestycyjna jednostek samorzadu terytorialnego sredniego szczebla na przykladzie
powiatu wadowickiego.praca licencjacka budzet gminy .Komputerowe wspomaganie procesow ksiegowofinansowych w malym przedsiebiorstwie na przykladzie programu fakt.Outsourcing jako jedna ze
wspolczesnych metod zarzadzania przedsiebiorstwem..System legalizacji i ewidencji dzialalnosci
gospodarczej.Ocena gospodarki finansowej gminy kamien w latach 2000-2004.Rola systemow
informatycznych w nowoczesnym zarzadzaniu relacjami z klientami.Stres i wypalenie zawodowe na
przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego.Leasing w finansowaniu inwestycji rzeczowych na przykladzie
firmy wama.Dadanska- katarzyna anna. - kodeks cywilny..Prace magisterskie pomoc.Rola bezposrednich
inwestycji zagranicznych w procesach fuzji i przejec w sektorze bankowym w polsce.Instytucja malego
swiadka koronego.Wspoldzialanie policji z innymi instytucjami panstwa w systemie
bezpieczenstwa.Aluminiowe konstrukcje oslonowe przeszklone i analiza efektywnosci przy zastosowaniu w
budynku ... Praca inzynierska budownictwo.Wspieranie przedsiebiorczosci jako metoda walki z bezrobociem
w powiecie poddebickim.Strategie inwestycyjne skonstruowane przy wykorzystaniu wskaznikow cena/zysk
oraz cena/wartosc ksiegowa oraz ich efektywnosc w warunkach polskiej gospodarki.Unijne fundusze
strukturalne i ich rola w niwelowaniu dysproporcji.Wplyw sytuacji demograficznej na system publicznych
ubezpieczen emerytalnych w polsce.Infrastruktura lecznictwa i stan zdrowia spoleczenstwa polski w ujeciu
dynamicznym oraz przestrzennym..Odpowiedzialnosc cywilnoprawna skarbu panstwa za szkode wyrzadzona
przez funkcjonariusza publicznego. Rozwoj instytucji na ziemiach polskich w xix i xx wieku.Status
deputowanego w polsce na tle wybranych panstw europejskich.Pisanie prac socjologia.Ksztaltowanie sie
systemow ewidencji przychodow i rozchodow w lasach panstwowych w kontekscie potrzeb
decyzyjnych..Plany prac magisterskich.Ocena gospodarowania srodkami trwalymi w miejskim zakladzie
komunikacji w nysie..Stan nietrzezwosci i odurzenia w polskim prawie karnym.Identyfikacja zagrozen i ocena
ryzyka zawodowego pracownikow przykladowo wybranego zespolu szkol.Konstytucyjne prawo do wlasnosci i
gwarancje jego ochrony.Promocja miasta praca magisterska.Czynniki okreslajace mozliwosci rozwoju
rolnictwa ekologicznego w polsce.Instytucja prezydenta rzeczypospolitej polskiej.Planowanie jako funkcja
zarzadzania.Wplyw informacji na kursy spolek gieldowych na gpw na przykladzie wynikow wyborow
politycznych.Zarzadzanie produkcja i montazem wozkow dzieciecych.Wartosciowanie i ocena efektow pracyjako podstawa polityki placowej w jednostkach sluzby zdrowia na przykladzie wojewodzkiego szpitala
specjalistycznego im. Wl. Bieganskiego.Cele i zalozenia kampanii promocyjnej w przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy pollena ewa s.a. w lodzi.Droga ku autonomii. Ruch autonomii slaska jako przyklad slaskiej
organizacji regionalnej.Fluktuacja kadrowa i jej wplyw na efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstwa na
rynku.Uniwersal polaniecki. O poczatkach administracji wiejskiej w powstaniu kosciuszkowskim.Prowadzenie
spraw spolki jawnej.Ocena funkcjonowania jednostki budzetowej na przykladzie zmk w glogowku w latach
2004-2006..System szkolen- jako istotny element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie arimr.praca
licencjacka budzet gminy .Postepowanie odrebne w sprawach gospodarczych - przepisy ogolne.Inspiracje
ideowe oraz podstawy marksizmu i leninizmu.praca licencjacka budzet gminy .Dedykowany komputerowy
system wspomagania zarzadzania produkcja w hm helvetia meble w wieruszowie.Podatki jako zrodlo
dochodu gminy i finansowanie rozwoju spoleczno-gospodarczego na przykladzie gminy ozarow.Opieka
hospicyjna potrzeba wspolczesnego czlowieka..Dzialania policji na rzecz bezpieczenstwa i porzadku
publicznego - na przykladzie lodzkiej policji.Zarzadzanie szkola wyzsza po akcesji polski do ue na przykladzie
uniwersytetu jagiellonskiego.Ewolucja poziomu jakosci uslug swiadczonych przez port lotniczy lodz im.
..
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W.reymonta i jego wplyw na rozwoj regionu.Restrukturyzacja jako dostosowanie przedsiebiorstwa do
wymogow gospodarki rynkowej.Ocenianie kadr w malej firmie.Kryminalistyka.Prace licencjackie
pielegniarstwo.Polityka personalna jako wyraz zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie na
przykladzie frito lay poland.Wybrane aspekty cyklu zycia produktu.System demokratyczny konfederacji
szwajcarskiej.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja interwencji ubocznej w polskim procesie
cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .System prezydencjalny stanow
zjednoczonych. Przeszlosc i terazniejszosc..Ocena jakosci uslug swiadczonych przez dom pomocy spolecznej
w swietle opinii klientow.Chuliganstwo pilkarskie - charakterystyka zjawiska na przykladzie
krakowa.Wariograf i jego wykorzystanie w polskim procesie karnym.Wplyw promieniowania jonizujacego na
choroby zawodowe.Ocena technicznych srodkow bezpieczenswa pracy w wytworni wod
mineralnych..Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w wytworni
betonu..Status karty praw podstawowych w europejskim systemie ochrony praw podstawowych.Wolnosc
wypowiedzi w swietle konstytucji rzeczpospolitej polskiej oraz europejskiej konwencji o ochronie praw
czlowieka i podstawowych wolnosci.Benchmarking jako strategia zdobywania i utrzymywania przewagi
konkurencyjnej na rynku.Zjawisko szarej strefy na rynku pracy w polskiej gospodarce.Zaleznosc miedzy
poziomem satysfakcji pracownikow i identyfikacji z firma a wiekiem i plcia.Spolka komandytowa jako
podmiot gospodarczy.Zarzadzanie strategiczne wspolczesnym przedsiebiorstwem - na przykladzie firmy
materbud.Ubezpieczenia spoleczne w polskiej gospodarce i ich znaczenie w polityce spolecznej.Badanie
zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa miejskie wodociagi i kanalizacja w kedzierzynie - kozlu spolka z
o.o..Emigracja zarobkowa polakow- wybrane aspekty ekonomiczne- kryminologiczne i spoleczne .Obowiazki
przedsiebiorcy zwiazane z opakowaniem sprzedanego towaru.Analiza statystyczna budzetu gminy
baranowo.Bankowosc hipoteczna w polsce. Charakterystyka tworzenia i dzialania banku hipotecznego oraz
wplyw rynku nieruchomosci na jego kondycje..Stres zawodowy a poziom satysfakcji i zaangazowania w pracy
w kancelarii komorniczej.Wzrost innowacyjnosci przedsiebiorstwa poprzez wykorzystanie funduszy
unijnych.Wplyw kodeksu dobrych praktyk na ksztaltowanie prawidlowych relacji inwestorskich..Gabletamalgorzata. Red. - human and work in a changing organisation : management oriented on the employee
interests .Tworzenie wlasnego portfela inwestycyjno-oszczednosciowego w oparciu o produkty
multibanku.Opodatkowanie osob fizycznych w polsce i innych krajach unii europejskiej.Zarzadzanie
transportem w przedsiebiorstwie x..Realizacja strategii skarbu panstwa w sektorze naftowym na przykladzie
spolki nafta polska.Kampania promocyjna dla hurtowni na przykladzie firmy bumix.Dzialania promocyjne
deweloperow i producentow na rynku nieruchomosci.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy
nzoz stacja pogotowia ratunkowego w czestochowie.Normy iso jako sposob znormalizowania zasad
zarzadzania jakoscia w polsce i na rynkach unii europejskiej na przykladzie przedsiebiorstwa fabryka
bieznikowania opon wolbrom s.a..Tendencje ksztaltowania sie bezrobocia w powiecie krapkowickim w latach
2006-2010..Zarzadzanie marketingiem w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie sieci pizzeriida
grasso.Analiza sprawozdan finansowych jednostek sektora finansow publicznych na przykladzie domu
pomocy spolecznej w tomaszowie mazowieckim.Niegodnosc dziedziczenia.Zasada i pojecie winy w polskim
procesie karnym.Motywacja pracownicza a poziom leku na przykladzie nauczycieli.praca licencjacka budzet
gminy .Rola rachunkowosci w gospodarowaniu srodkami trwalymi na przykladzie przedsiebiorstwa akwedukt
sp.j. w latach 2006-2009.Organizacja zbiorowego transportu miejskiego w lodzi.Warunki eksploatacji maszyn
w hucie szkla..Budzet zadaniowy jako instrument zarzadzania nowoczesna gospodarka w polsce.Zakladanie i
prowadzenie malej dzialalnosci gospodarczej na podstawie firmy meliorant.Barczewski- maciej. - prawa
wlasnosci intelektualnej w swiatowej organizacji handlu a dostep do produktow lecznic.Pomoc w napisaniu
pracy licencjackiej.Ocena pracownika i jej wplyw na motywacje w instytucjach samorzadowych na
przykladzie urzedu gminy..Polityka rachunkowosci w gospodarowaniu srodkami trwalymi w jednostce
gospodarczej.System motywacji pracownikow na przykladzie firmy tesco.Udzielenie i odwolanie
prokury.Analiza rozwiazan konstrukcyjnych wspolczesnych lekkich przegrod i przeszklen. Praca inzynierska
budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Skazanie bez przeprowadzenia postepowania dowodowego w
swietle przepisow kodeksu postepowania karnego i kodeksu karnego skarbowego.Kryminalistyczne i prawne
aspekty lowiectwa..Pozycja prawna muzulmanskiego zwiazku religijnego w polsce.Wykorzystanie analizy
..
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finansowej do oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstawa x.Nowe formy promocji sprzedazy na rynkach
dobr i uslug konsumpcyjnych.Motywowanie pracownikow- czyli wydobywanie z ludzi tego- co
najlepsze.praca licencjacka budzet gminy .Wplywy podatkowe jako glowne zrodlo dochodow wlasnych
samorzadu gminnego.Sponsoring sportowy jako forma promocji w strategii marketingowej
przedsiebiorstwa.Stalking - aspekty prawne i psychologiczne.Srodki ochrony przed dyskryminacja w
zatrudnieniu.praca licencjacka budzet gminy .Urlop na zadanie a ochronna i organizatorska funkcja prawa
pracy..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia w branzy spa & wellness na przykladzie hotelu
medical spa malinowy zdroj..Odsetki za opoznienie od swiadczen pienieznych w obrocie
gospodarczym.Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemcow na przykladzie wojewodztwa
wielkopolskiego.Ochrona tymczasowa w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Falszerstwa dziel sztuki w
polsce w aspekcie kryminalistycznym i kryminologicznym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi i motywacja do
pracy w trzecim sektorze - na podstawie frdl malopolskiego instytutu samorzadu terytorialnego i
administracji w krakowie.Ryzyko kredytowe na rynku hipotecznym..Rozwiazania ekologistyczne w
gospodarce odpadami na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Marketing personalny w ksztaltowaniu
lojalnosci klientow wewnetrznych.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy x.Statuty
samorzadu terytorialnego w polsce..Srodki odwolawcze stosowane w systematyce zamowien
publicznych.Stosowanie praktyk ograniczajacych konkurencje w sektorze farmaceutycznym na tle prawa unii
europejskiej.Parszewski- kazimierz. Red. - innowacyjnosc- a kultura w gospodarce opartej na wiedzy : praca
zbiorowa .Formy przedstawieniowe znaku towarowego.Metody platnosci swiadczone droga
elektroniczna.Pierwsza strona pracy licencjackiej.Fundusze pomocowe dla malych i srednich
przedsiebiorstw..Motywowanie pracownikow na przykladzie banku --alfa..Stosunek dowodu z zeznan
swiadkow i z przesluchania stron do dowodu z dokumentu.Kredyt jako produkt marketingowy banku na
przykladzie invest-banku.Zwiazek srodkow masowego przekazu z przystepczoscia- poziomem strachu
spolecznego i punitywnoscia spoleczenstwa polskiego.Zarzadzanie zmiana w procesie wdrazania projektu
ciaglej poprawy tqm.praca licencjacka budzet gminy .Rentschler- carrie a. - second wounds : victims’ rights
and the media in the u.s. .Legalizacja pobytu cudzodziemcow na terenie rp..Socjalne aspekty zatrudnienia
pracowniczego.Przeslanki ogloszenia upadlosci konsumenckiej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
finansami gminy jako podstawa funkcjonowania jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
tarnow.Globalny kryzys finansowy xxi wieku.Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy klomnice w latach 2007 -2011.Rewitalizacja miasta opola..Wynagrodzenie za prace i inne
swiadczenia ze stosunku pracy..Ograniczenie swobodnego przeplywu pracownikow w ue w odniesieniu do
zatrudnienia w administracji publicznej.Motywowanie pracownikow jako funkcja zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie lukas bank s.a. (oddzial lodz).Aspekt jakosci w zarzadzaniu transportem.Testament w
prawie polskim.Roziazanie umowy o prace za wypowiedzeniem z przyczyn dotyczacych
pracownika..Regulacja normatywna praw dziecka.Rola systemu motywacyjnego w zarzadzaniu szkola.praca
licencjacka budzet gminy .Windykacja skladki zaleglej z umow ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdow
mechanicznych na przykladzie zakladu ubezpieczen x.Rola i mechanizmy oddzialywania reklamy.Wplyw
funduszy unijnych na rozwoj rolnictwa w wojewodztwie podlaskim.Rynek sprzedazy internetowej artykulow
reklamowych na przykladzie firmy gratisownia.pl.Kapital zakladowy jako instrument ochrony wierzycieli
spolki.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona mechanizmu konkurencji w polskiej ustawie
antymonopolowej na przykladzie porozumien antykonkurencyjnych.Produkt jako element marketingu-mix w
dzialalnosci bankowej na przykladzie banku pko bp s.a..Wykorzystanie kontraktow futures na wig20 do
zabezpieczenia portfela akcji na przykladzie gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Rekrutacja
pracownikow jako element funkcji personalnej w zastosowaniu firmy telepizza.Dzialania promocyjne na
rynku gier komputerowych i ich wplyw na konsumentow.Motywacja jako funkcja zarzadzania na przykladzie
szkoly muzycznej.Kotler- philip - dobro poplaca! : inicjatywy marketingowe i korporacyjne- dzieki ktorym
swiat staje sie leps.Wplyw orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej na skutecznosc wymiaru
zobowiazania podatkowego.Jakosc jako element profesjonalnej obslugi klienta w zarzadzaniu sektorem uslug
finansowych na przykladzie pko banku polskiego s.a..Zarzadzanie finansami w ochronie zdrowia na
podstawie zakladu opieki zdrowotnej ministerstwa spraw wewnetrznych i administracji w opolu w latach
..
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2006-2008..Promocja polski na angielskim rynku internetowym.Wplyw internetu na proces doboru
pracownikow.Tworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez pozycjonowanie ofert.praca licencjacka
budzet gminy .Zjawisko wypalenia zawodowego wsrod pedagogow placowek socjalizacyjnych (na
przykladzie zespolu placowek opiekunczo-wychowawczych nr 2 w krakowie).Analiza budzetu na przykladzie
gminy zarki w latach 2006-2010..Krytyka racjonalizmu michaela oakeshotta jako modus operandi w procesie
tworzenia prawa.Ochrona renomy na gruncie skargi passing off oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.Wspolczesne formy oszczedzania i inwestowania na przykladzie poludniowo-zachodniej
spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej..Rola i znaczenie marki w budowaniu relacji z
klientem.Zarzadzanie ladem korporacyjnym w spolkach publicznych.Metodologia badan satysfakcji klienta.
Na przykladzie projektu badan w firmie logistycznej..Zwiazek narkomanii z przestepczoscia w
polsce.Strategia promocji przedsiebiorstwa na przykladzie zug elektromet s.a..Spor o ratyfikacje traktatu
lizbonskiego w perspektywie analizy dyskursu..Wspolna polityka handlowa unii europejskiej a miejsce polski
w tej polityce.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac licencjackich socjologia.Centra logistyczne a
konkurencyjnosc regionalna.Ocena poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy wybranego zakladu
piekarniczego..Posrednika na rynku nieruchomosci jako podmiot zmniejszajacy ryzyko transakcji na
podstawie biura obrotu nieruchomosci panorama.Dochody wlasne jednostki budzetowej na przykladzie
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.Lokowanie produktow (product placement) w utworach
audiowizualnych w swietle regulacji wynikajacych z prawa wspolnotowego i polskiego ustawodawstwa.Kredyt pomostowy dla malych i srednich przedsiebiorstw.Seryjny zabojca - agresywne zachowanie
uwarunkowane motywacha na tle seksualnym.Podatek dochodowy od osob fizycznych w polsce w latach
2004-2007.Reklama gier komputerowych w prasie na przykladzie dwoch czasopism.Stres organizacyjny w
przedsiebiorstwie transportowo-spedycyjnym magtrans i zakladzie produkcyjnym metalowo-kotlarskim sas studium porownawcze.Analiza i ocena zjawisk dyskryminacji kobiet na rynku pracy w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Strategiczna rola centrow logistycznych w rozwoju miasta i regionu (na przykladzie
regionu lodzkiego).Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku materialow budowlanych w aspekcie
zarzadzania logistycznego - na przykladzie sieci hipermarketow castorama.Ogledziny miejsca zdarzenia na
przykladzie kradziezy z wlamaniem..Modelowanie procesow badawczo- rozwojowych w procesie wdrazania
innowacji na przykladzie przedsiebiorstwa branzy elektroenergetycznej..Ewolucja sadownictwa
administracyjnego w polsce w xx i u progu xxi wieku..Przykladowe prace licencjackie z
pedagogiki.Ewidencyjne i podatkowe problemy zwiazane z uzywaniem samochodow w
przedsiebiorstwie.Kierunki rozwoju elektrotechniki magazynowej.Procedury controllingu w
przedsiebiorstwie.Konflikty interpersonalne w srodowisku pracy. Porownanie na przykladzie wybranych
placowek: urzad miejski w sandomierzu oraz zaklad federal mogul w gorzycach.Zarzadzanie zasobami
ludzkimi w gospodarce magazynowej w aspekcie kryterium czasu.Polityka wyplat dywidendy w spolkach
bankowych notowanych na gpw w warszawie..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie
bankowosc.Elementy zarzadzania zasobami w odniesieniu do produkcji wyrobow szklanych.praca licencjacka
budzet gminy .Stosunek panstwa do kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych w porzadku prawnym
rzeczpospolitej polskiej i wybranych panstw.Finansowanie nieruchomosci mieszkaniowych kredytem
hipotecznym na podstawie banku pko bp.Ocena atrakcyjnosci produktow bankowych skierowanych dla
sektora msp na przykladzie oferty banku pko bp s. A..Wisniewski- zenon (1950- ). Red. - zarzadzanie wiekiem
w organizacjach wobec procesow starzenia sie ludnosci .Porownanie wykorzystania instumentow promocji
przez gmine janow i przez gmine olsztyn.Lecznicze srodki zabezpieczajace w polskim prawie karnym.Walory
turystyczne zalewu chancza i jego okolic..Emisja akcji jako jedno ze zrodel finansowania
przedsiebiorstwa..Postrzegalnosc symboli religijnych w reklamach..Wartosc dowodu z zeznan swiadka w
polskim postepowaniu karnym.Stwierdzenie niewaznosci decyzji jako wyjatek od zasady trwalosci aktow
administracyjnych..Dzialalnosc edukacyjno-naukowa zwiazkow wyznaniowych w zakresie szkolnictwa
wyzszego w polsce.Postepowanie wywlaszczeniowe.Zniesienie wspolwlasnosci nieruchomosci w
postepowaniu sadowym.Funkcja kontroli wewnetrznej w przedsiebiorstwie.Identyfikacja obszarow
niezgodnosci i oceny ich struktury przy wytwarzania stali..Pozycja ustrojowa prezydenta rzeczypospolitej
polskiej w swietle konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.Dochody podatkowe jednostek samorzadu
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terytorialnego na podstawie analizy porownawczej gminy lutomiersk i gminy wodzierady..Plan
marketingowy- atv polska- gadzety promocyjne.Swiadczenia przyslugujace z tytulu wypadkow przy
pracy.Konkurencyjnosc malych przedsiebiorstw handlowych z supermarketami na rynku
namyslowskim..Ocena zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa na podstawie analizy ekonomicznofinansowej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie firmy logistycznej x.Wypadki przy pracy i
przyslugujace z tego tytulu swiadczenia..Rola procesu motywacji pracownikow na przykladzie jednostek
samorzadu terytorialnego x i y..Straz pozarna i jej zadania w systemie ochrony bezpieczenstwa porzaku
publicznego.Zarzadzanie kosztami logistycznymi na podstawie przedsiebiorstwa x.E-government jako
instrument rozwoju regionalnego - badanie stron internetowych samorzadow wojewodztw..Szkolenia jako
aktywna forma zwalczania bezrobocia- na przykladzie przedsiebiorstwa energoserwis s.a. w lublincu.Analiza
systemu gospodarki magazynowej na przykladzie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu
czestochowskiego s.a..Zroznicowanie procesow rekrutacji i selekcji kandydatow do pracy na podstawie
analizy firm prowadzacych dzialalnosc na terenie miasta krakowa.Historia administracji.Papieze xix i xx wieku
o prawach czlowieka.Marketing miedzynarodowy - uwarunkowania i otoczenie przedsiebiorstw na rynku
miedzynarodowym.Ksztaltowanie postaw obywatelskich a organizacje pozarzadowe na przykladzie fundacji
im. Stefana batorego.Pisanie prac magisterskich krakow.Pisanie prezentacji maturalnych.Kauzalnosc umow
przenoszacych wlasnosc.Zastosowanie przepisow kodeksu cywilnego dotyczacych wad powodujacych
bezwzgledna niewaznosc oswiadczenia woli w prawie pracy poprzez art. 300 kodeksu pracy.praca licencjacka
budzet gminy .Mobbing - nowe wyzwanie dla polskiego prawa pracy.Migracje zagraniczne na przykladzie
kobiet wojewodztwa opolskiego.Prawo wlasciwe dla formy czynnosci prawnych.Kreczmanska-gigolkatarzyna. - faktoring jako jeden z instrumentow zarzadzania naleznosciami i zobowiazaniami handlowymi
a.Analiza poziomu oraz struktury dochodow i wydatkow gminy klomnice w latach 2005 - 2009.Wnuk- jan.
Red. - wspolczesne koncepcje i strategie zarzadzania : teoria a praktyka .praca licencjacka budzet gminy
.Konwersja wierzytelnosci na udzialy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Umowa licencyjna na znak
towarowy..Reklama jako najwazniejsze narzedzie koncepcji promocyjnegmix oraz jej wplyw na decyzje
nabywcze konsumentow na przykladzie dzieci w wieku szkolnym nalezacych do organizacji zwiazku
harcerstwa polskiego w czestochowie..Style zarzadzania w malych i srednich przedsiebiorstwach na
przykladzie spoldzielni mleczarskiej alicja.Zasady ewidencji oraz ocena kosztow osobowych w jednostkach
budzetowych i podmiotach gospodarczych..Pracownicze programy emerytalne jako forma oszczedzania w
ramach trzeciego filaru zreformowanego systemu ubezpieczen emerytalnych w polsce na przykladzie
programu dla pracownikow uniwersytetu lodzkiego.Wplyw kultury organizacyjnej na funkcjonowanie
instytucji na przykladzie urzedu miasta w zawierciu.Sprawozdawczosc finansowa banku.Pelnomocnictwo
procesowe..Ryzyko w dzialalnosci kredytowej bankow hipotecznych na przykladzie getin bank s.a. - dom
oddzial w lodzi.Motywacja jako instrument zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie pt
transpol.Kreowanie inwestycji dla rozwoju lokalnego (na przykladzie gminy glowno).Nielaczna- maria. europejski komitet zapobiegania torturom : miedzy kontrola a standaryzacja .Prawne i ksiegowe aspekty
podzialu spolek.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy panki
2008-2010.Problematyka prawna zamknietych funduszy inwestycyjnych.praca licencjacka budzet gminy
.Program operacyjny kapital ludzki 2007-2013 na przykladzie projektow wojewodzkiego urzedu pracy w
krakowie.Selekcja i rekrutacja jako metody zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie pzu s.a..Metody
badania lojalnosci klientow – analiza porownawcza na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu
lodzkiego.Czynniki rozwoju rynkow nauczania jezykow obcych w regionie opolskim jako rynkow
informacji..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena funkcjonowania handlu
elektronicznego w sektorze b2b.Nowoczesne instrumenty kreowania wizerunku marki wykorzystywane przez
polskie banki na przykladzie multibanku.Ocena dzialalnosci otwartych funduszy emerytalnych.Organizacja
transportu wewnetrznego w kopalni wegla brunatnego adamow s.a..Logistyczne i marketingowe aspekty
obslugi klienta na przykladzie ceramiki paradyz.Zarzadzanie konfliktem w organizacji..Sponsoring sportu jako
narzedzie ksztaltowania wizerunku marki na przykladzie firmy warka..Pojecie niebezpieczenstwa w prawie
karnym.Prezentacja w sprawozdaniach finansowych rzeczowych aktywow trwalych wybranych spolek
gieldowych branzy miesnej.Strategiczna karta wynikow jako narzadzie realizacji strategii w jednostkach
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sluzby zdrowia (na przykladzie samodzielnego publicznego zespolu zakladow lecznictwa otwartego warszawa
- zoliborz).Determinanty rozwoju gminy na przykladzie gminy mszczonow.Lencioni- patrick - cztery obsesje
wyjatkowego szefa : opowiesc o przywodztwie .Ocena procesu szkolen przez uczestnikow na przykladzie
organizacji sektora bankowego..Ochrona czci i dobrego imienia realizowana przez norme zawarta w art. 212
kk- a granice wolnosci slowa - problem kolizji praw podstawowych.Plynnosc a rentownosc na przykladzie
analizy spolki.praca licencjacka budzet gminy .Kary cielesne w rzeczypospolitej szlacheckiej.Dystrybucja w
firmach kurierskich na przykladzie siodemka sa.Kontrola bankowych wzorcow umownych.Kredytowanie
wspolnot mieszkaniowych.Handel zywym towarem.Umorzenie postepowania karnego z powodu
niepoczytalnosci sprawcy w chwili czynu zabronionego.Instytucja rzecznika praw obywatelskich..Prace
doktorskie.Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich w przedsiebiorstwie (na przykladzie p.p.u.h. galmet
s.d.r.galara s.j. w flubczycach)..Prokurator w postepowaniu przygotowawczym.Polityka inwestycyjna
otwartych funduszy emerytalnych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza
konkurencji - aspekt ekologiczny.Urzedowe interpretacje przepisow prawa podatkowego w sprawach
indywidualnych.Efekt synergii na przykladzie fuzji pkn orlen i lotos..Lancuch logistyczny produktow swiezych
na przykladzie hurtowni warzyw gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w ozorkowie.Wspieranie sektora
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po przystapieniu do unii europejskiej.Pedagogika prace
magisterskie.zrodla przewag konkurencyjnych przedsiebiorstw miedzynarodowych.Pisanie prac
cennik.Prawo unii europejskiej.Produkt jako element marketingu mix na przykladzie firmy boc gazy.praca
licencjacka budzet gminy .Instrumenty pochodne w transakcjach zabezpieczajacych.Kompetencje
komunikacyjne prawnikow w procesie argumentacji prawniczej.Konkordat stolicy apostolskiej z
rzeczypospolita polska z 1925 i 1993 roku.Rola podatkow i oplat lokalnych w finansowaniu zadan gminy na
przykladzie gminy miejsko - wiejskiej opoczno oraz gminy wiejskiej slawno.Proces zmian strukturalnych w
organizacji.Dzialalnosc urzedu pracy w powiecie koneckim w zakresie przeciwdzialania
bezrobociu.Funkcjonowanie i finansowanie dzialalnosci oswiatowej na przykladzie miasta lubliniec w latach
2006-2008..praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo miedzynarodowe.Oswiadczenia woli skladane
w sposob zautomatyzowany.Strategia rozwoju turystyki na terenie jury krakowsko-czestochowskiej na
przykladzie powiatu zawiercianskiego.Liderzy mlodziezowi w procesie ograniczania zachowan
aspolecznych..Procedura ustawodawcza w panstwach unii europejskiej.Stosunek pracy czlonka zarzadu
spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc wybranych metod
rekrutacji i selekcji oraz ich wplyw na dobor pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Dzialalnosc reklamowa w polskiej telewizji publicznej w swietle przepisow
prawa.Zastosowanie wybranych narzedzi operacyjnej rachunkowosci zarzadczej w przedsiebiorstwie sektora
msp.Zmeczenie chroniczne a niedobor snu w grupie zawodowej nauczycieli.Skutecznosc aktywnych
instrumentow przeciwdzialania bezrobociu n aprzykladzie powiatu klobuckiego w latach 20002011..Przeslanki i skutki prawne wypowiedzenia umowy kredytu bankowego.Strategia marketingowa na
przykladzie przedsiebiorstwa p.h.z. yagra.Praca magisterska pomoc.Metodologia sporzadzania rachunku
przeplywow pienieznych w dobie wdrazania msr/mssf.Ocena jakosci uslug na przykladzie zakladow
energetycznych wchodzacych w sklad spolki enion s.a..Jakosc uslug gastronomicznych.Czynniki wplywajace
na satysfakcje uczestnikow ogolnopolskich zlotow fanow depeche mode.Ochrona prawa do opieki oraz
prawa do odwiedzin na podstawie konwencji dotyczacej cywilnych aspektow uprowadzenia dziecka za
granice- sporzadzonej w hadze dnia 25 pazdziernika 1980 r..Pisanie prac kielce.Cyman- damian. elektroniczne instrumenty platnicze a bezpieczenstwo uczestnikow rynku finansowego .Pisanie prac
maturalnych tanio.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja systemu zarzadzania dokumentami w
jednostkach administracji publicznej i jednostkach biznesowych - porownanie.Karty platnicze praca
licencjacka.Wplyw sekurytyzacji na kryzys finansowy 2007-2009.Najwyzszy trybunal administracyjny i
inwalidzki sad administracyjny.Europejska wspolpraca polityczna - geneza i aktualny ksztalt..praca licencjacka
budzet gminy .Ocena skutecznosci sponsoringu organizacji sportowych jako narzedzia
marketingu..Zatrudnienie w gospodarce polskiej w latach 2002-2009.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu
spolek kapitalowych za bledne decyzje gospodarcze.Nowoczesne instrumenty wspierania inwestycji dla
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Bezrobocie na lokalnym rynku pracy w koniecpolu w latach 2001
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- 2003r..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w nowym wisniczu a
proces resocjalizacji wiezniow..Zarzadzanie elementami aktywow obrotowych a plynnosc finansowa
jednostki gospodarczej..Wdrazanie systemu zarzadzania jakoscia w telekomunikacji energetycznej - lodz sp. Z
o.o..System i znaczenie transferow z budzetu panstwa do budzetu jednostek samorzadu terytorialnego.Rola
specjalisty do spraw rachunkowosci zarzadczej we wdrazaniu koncepcji lean.Aspekt kulturowy w
negocjacjach miedzynarodowych.Marketing b2b w branzy incentive na podstawie przedsiebiorstwa africa
line adventure club.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw pozytywnego i negatywnego motywowania na
efektywnosc pracownikow na podstawie wybranych salonow obuwniczych.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Budzet jednostki samorzadu terytorialnego jako narzedzie realizacji zadan
gminy olszewo-borki.Dzialania gminnego centrum informacji w zakresie przeciwdzialania bezrobociu w
gminie niegowa.Instrumenty motywowania w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.praca licencjacka
budzet gminy .Fikcja prawna zatarcia skazania.Opracowanie monograficzne stolarki okiennej i drzwiowej w
budownictwie jednorodzinnym lacznie z technologia wbudowania. Praca inzynierska budownictwo.Sklepy
internetowe jako nowoczesna forma sprzedazy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w srodowisku
miedzynarodowym.Zasoby technologiczne jako przedmiot projakosciowej strategii rozwoju cementowni
rudniki s.a. (cemex)..Badanie zaleznosci miedzy satysfakcja z pracy i identyfikacja pracownika z miejscem
pracy a wiekiem i stazem na przykladzie starostwa powiatowego w zawierciu.Style kierowania a kultura
organizacyjna firmy.Psychologiczne aspekty oddzialywania opakowan i ich rola w strategii marketingowej
przedsiebiorstw- funkcjonujacych na rynku kosmetycznym..Miejsce reklamy internetowej we wspolczesnych
dzialaniach reklamowych (na wybranym przykladzie).Przyczyna odwolawcza w postaci razacej
niesprawiedliwosci. Kwestie ogolne i problemy interpretacyjne..Lojalnosc klientow sklepow dyskontowych
na przykladzie sieci biedronka.Klauzule istotnej niekorzystnej zmiany w transakcjach przejec i fuzji.praca
licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc miedzynarodowa panstw w prawie kosmicznym.Strategia
wprowadzania marki handlowej na rynek - analiza kampanii marketingowej ptc era gsm.Analiza poziomu
jakosci wyrobow metalowych.Klauzula sumienia w zawodach medycznych.Wartosciowanie i ocena stanowisk
pracy jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie slaskiego urzedu wojewodzkiego w
katowicach.Rezim prawny wojny powietrznej.Status obywatela unii europejskiej a swoboda przeplywu
osob.Kulturowe uwarunkowania zmian w organizacji.Rola podatkow lokalnych jako zrodla finansowania
gminy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza warunkow pracy na
wybranych stanowiskach w odlewni staliwa..Prawo ochronne na znak towarowy jako dobro prawne w
obrocie gospodarczym.Ocena rynku funduszy inwestycyjnych w polsce.praca licencjacka budzet gminy
.Wydatki gminy opatowek na pomoc spoleczna w latach 2004-2009.Microfinance in east africa.Mozliwosci
rozwoju bankowosci spoldzielczej na przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej im.
Mikolaja kopernika w ornontowicach.Autonomia finansowa jednostki samorzadu terytorialnego. Analiza
struktury budzetu miasta lodzi w latach 2004-2009.Wartosci niematerialne i prawne w prawie bilansowym i
podatkowym.Prace dyplomowe architektura.Rachunkowosc zarzadcza w zarzadzaniu jednostka samorzadu
terytorialnego na przykladzie urzedu gminy bolimow.Ocena ryzyka inwestycyjnego przy wyborze spolki przez
debiutujacego inwestora na podstawie tvn s.a..Przestepczosc nieletnich.Promocja miasta i gminy dzialoszyn
poprzez sponsorowanie lokalnego klubu sportowego ks warta dzialoszyn.Regionalne zroznicowanie
wynagrodzen w gospodarce polskiej w latach 2004-2008.Analiza i poprawa warunkow pracy w zakladach
dziewiarskich w aspekcie modelowania przyjaznego srodowiska..praca licencjacka budzet gminy .Promocja
gminy na przykladzie gminy aleksandrow lodzki.Samodzielnosc i samowystarczalnosc finansowa gminy i
miasta stawiszyn w latach 2004-2007.Bauera- markus. Red. - colloquium opole 2012 : miasta w przestrzeni
srodkowoeuropejskiej : opole - görlitz zgorzelec.Wody geotermalne jako czynnik rozwoju turystyki na
podhalu..Bezrobocie oraz formy aktywizacji zawodowej ludzi mlodych w powiecie kaliskim.praca licencjacka
budzet gminy .Restrukturyzacja spolki prawa handlowego w trybie sanacyjno - ukladowym.praca licencjacka
budzet gminy .Dlugoterminowe czynniki ryzyka a wartosc rezydualna.Magazyn i jego rola w systemie
logistycznym przedsiebiorstwa.Stres wsrod pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa pks s.a. w
czestochowie.Akcja kredytowa banku pekao s.a. w okresie kryzysu w latach 2008-2011.Wplyw stresu na
motywacje pracownikow- na przykladzie grupy nauczycieli szkoly podstawowej oraz
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wykladowcow.Zarzadzanie zaopatrzeniem przedsiebiorstwa produkcyjnego na przykladzie strategicznego
dobra zaopatrzeniowego w firmie kromet.praca licencjacka budzet gminy .Naprawienie szkody na
osobie.praca licencjacka budzet gminy .Analiza poziomu bezrobocia oraz skutecznosci stosowanych form i
metod minimalizowania jego skutkow w powiecie czestochowskim w latach 2004 - 2008.Promocja firmy w
internecie na przykladzie firmy bertelsmann.Prace magisterskie administracja.Problem
bezposredniegozmierzania do dokonania czynu zabronionego na gruncie art. 13 § 1 k.k..Samoocena urzedu
miasta kozienice za pomoca metody caf.Platna protekcja.Wzor pracy magisterskiej.Wplyw przystapienia
polski do strefy euro na sytuacje gospodarcza kraju.Korzysci i koszty wejscia polski do strefy euro.Zasady
europejskiego prawa umow.Kara grzywny w prawie wykroczen.Ekspansja produktowa firmy kaletniczej jan pol bis na rynki miedzynarodowe..praca licencjacka budzet gminy .Oddzialywanie euroregionow na rozwoj
lokalny na przykladzie euroregionu slask cieszynski..Alkoholizm jako problem spoleczny i sposoby jego
rozwiazywania.Przestepstwa karuzelowe.Mozliwosci finansowania inwestycji w gminie rudniki w latach
2007-2010..praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie procesow logistycznych w dziale zaopatrzenia na
podstawie przedsiebiorstwa zlomrexs.a..Analiza ulg podatkowych w podatku dochodowym od osob
fizycznych i prawnych w latach 2000-2004.Miejsce reklamy internetowej we wspolczesnych dzialaniach
reklamowych (na wybranym przykladzie).Trockizm-konsekwentny marksizm czy fanatyczny dogmatyzm?
Idea permanentnej rewolucji kontra stalinowska biurokracja..Determinanty jakosci wyrobow
obuwniczych..Analiza ofert przetargowych wykonawcow budowlanych na wybranych przykladach. Praca
inzynierska budownictwo.Analiza wybranych funduszy inwestycyjnych w polsce w latach 20022006.Interwencja humanitarna w prawie miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy .Dozwolone
ryzyko gospodarcze i eksperyment ekonomiczny w polskim prawie karnym.Silne przywodztwo jako warunek
sukcesu organizacji.Praca licencjacka z pedagogiki.Warunkowe przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie
sadu okregowego w krosnie.Odpowiedzialnosc karna lekarza za bezprawne umieszczenie w szpitalu
psychiatrycznym w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.Katastrofy lotnicze. Aspekty
wykrywcze.Podatkowe dochody budzetow gmin na przykladzie miasta zgierza..Rola i znaczenie kultury
organizacyjnej w jednostkach administracji samorzadowej..Ewolucja regulacji prawnej srodkow
zabezpieczajacych..Kisielnicki- jerzy (1939- ). Red. - project management w czasach kryzysu .Kapital obcyjako forma pozyskiwania srodkow finansowych przez gminy i alternatywne zrodla jego pozyskiwania na
podstawie gminy kamionka wielka.Zarzadzanie systemem ulg i zwolnien w podatku dochodowym od osob
fizycznych w latach 2005-2009.Odpowiedzialnosc karna w obrocie gospodarczym.Zroznicowanie cen w
monopolu naturalnym na przykladzie sieci wodociagow i kanalizacji w miastach wojewodztwa
opolskiego..Podatek od czynnosci cywilnoprawnych i oplata skarbowa jako element podatkow posrednich
polskiego systemu podatkowego.Bezrobocie w powiecie sieradzkim w latach 1998-2008 - proba
analizy.Koncesja w dzialalnosci nadawczej.Regulaminy pracy..Podatki majatkowe w polsce na tle unii
europejskiej.Zarzadzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych.Reklama w masowych mediach. Czy mozna
uciec przed reklama?.Hipoteka bankowa jako zabezpieczenie wierzytelnosci bankowych.Ocena efektywnosci
inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych na tle alternatywnych inwestycji finansowych.praca
licencjacka budzet gminy .Czesc skladowa panstwa federalnego na przykladzie stanow zjednoczonych
ameryki polnocnej – struktura wewnetrzna oraz relacje z federacja. Zarys problematyki..Analiza
ekonomiczna przedsiebiorstw przemyslu cukierniczego wawel s.a i mieszko s.a.Pisanie prac tanio.Pojecie
ochrony srodowiska i jej wytyczne wzgledem przedsiebiorstwa.Formy opodatkowania dzialalnosci
gospodarczej w podatku dochodowych od osob fizycznych.Logistyka dystrybucji przedsiebiorstw
obslugujacych rolnictwo.Zobiektywizowane metody oceny zdolnosci kredytowej.Ocena efektywnoci
zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym na przykladzie banku spoldzielczego w poczesnej.Koncepcja
organizacyjna walorow turystycznych bieszczadzkiej kolejki lesnej..Sadowa ochrona posiadania..Analiza linii
orzeczniczej krakowskich sadow rejonowych w sprawach o kradziez z wlamaniem w latach 2001-2003 pod
katem mozliwosci stworzenia polskiej matrycy wymiaru kary.Determinanty zakupu herbaty.Logistyczna
obsluga klienta w firmie transportowej.Przedmiotowe aspekty podatku od towarow i uslug.Ocena
funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy p.p.u.b. inkomet./ analiza
instrumentarium marketingowego dla firmy kantori karol grobelniak..Procesy i zadania zakupow jako
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standard w logistyce zaopatrzenia przedsiebiorstwa.Uwarunkowania zachowan konsumentow zwiazanych z
wyborem marki vichy.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym odroczonym w praktyce polskich
spolek gieldowych - aspekt memorialowy i kasowy.Rola strazy pozarnej w zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego.praca licencjacka budzet gminy .Dowod z dokumentu.Kontrola jako element zarzadzania w
przedsiebiorstwie handlowo-uslugowym szron sp. Z o.o..Metody wspomagania zarzadzania lancuchem
dostaw w badanej firmie..Kulturowe uwarunkowania negocjacji w procesach fuzji i przejec
przedsiebiorstw..Kontrola panstwowa w swietle ustawy z 23.12.2010 r. O nik.Ocena efektywnosci aktywnych
metod przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu pajeczanskiego w latach 2000 2004.Dzieciobojstwo w praktyce sadow wojewodztwa lodzkiego i mazowieckiego.Pozyskiwanie srodkow
unijnych na realizacje zadan gminy lambinowice..praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja w
aspekcie wymaganych cech osobowosciowych w jednostce wojskowej 4101.Odpowiedzialnosc pracownicza i
cywilnoprawna pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia.Rola
samorzadu terytorialnego w pozyskiwaniu funduszy unii europejskiej na rozwoj lokalny.zrodla finansowania
inwestycji samorzadu lokalnego na przykladzie gminy pajeczno i gminy kleszczow.Zarzadzanie edukacja
informacyjna: swiadomosc nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej- a ich zaangazowanie w jej
zastosowanie w nauczaniu..Proces rekrutacji i selekcji pracownikow jako element warunkujacy rozwoj
przedsiebiorstwa na rynku europejskim na przykladzie tabex sp.j..Organy administracji centralnej ksiestwa
warszawskiego.Opakowanie jednostkowe jako nosnik komunikacji (na przykladzie wybranej grupy
konsumentow).Rynek uslug pocztowych w polsce.Ustanie umowy o prace na czas okreslony.Projekt
technologiczno-organizacyjny wytworni ceramicznych pustakow sciennych praca inzynierska
budownictwo.Wplyw zastosowania zasad wyceny produktow i zapasow na wynik okresu.Zastosowanie
zintegrowanych systemow informatycznych w controllingu na przykladzie gorazdze kruszywa sp. Z
o.o...Weresa- marzenna. Red. - wymiar krajowy i regionalny .Odroczenie wykonania kary pozbawienia
wolnosci w swietle kodeksu karnego wykonawczego.Korzysci i koszty posiadania jednej waluty na
przykladzie europejskiej unii walutowej..Komisje wojskowe i departamenty czasow stanislawowski.praca
licencjacka budzet gminy .Unikanie opodatkowania w orzecznictwie sadow polskich.Funkcjonowanie
bankowych kart platniczych i kredytowych- analiza na przykladzie banku bgz s.a..Opakowanie jako element
strategii marketingowej.Style kierowania na przykladzie zakladow przemyslu cukierniczego mieszko
s.a..Wybrane zagadnienia prawnokarnej ochrony danych osobowych.Projekt przekrycia hali sportowej z
lukowych kratownic w konstrukcji stalowej praca inzynierska budownictwo.Promocja i inne elementy
marketingu na przykladzie opoczno s.a..Darowizna na wypadek smierci.Dzialalnosc charytatywnoopiekuncza kosciola katolickiego na slasku opolskim w sferze publicznoprawnej.Marketingowe zarzadzanie w
przedsiebiorstwie produkcyjnym na rynku dobr przemyslowych.Identyfikacja potencjalnych sytuacji
kryzysowych zagrazajacych branzy miesnej.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc finansowa spoldzielni
mieszkaniowej (na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej im. J. Slowackiego w piotrkowie
trybunalskim).Laczenie sie spolek kapitalowych. Aspekt handlowy- podatkowy i bilansowy.Organizacja i
funkcjonowanie wydzialu transportu w komendzie stolecznej policji.Ulgi i zwolnienia w podatku pit w latach
2004-2006.Analiza rachunku wynikow na podstawie firmy x.Prawne podstawy funkcjonowania inspekcji
transportu drogowego w polsce.Organizacja prokuratury w polsce.Plan rewitalizacji miasta byczyna i jego
realizacja.Trudny dialog kosciola wschodniego i zachodniego. Historia i terazniejszosc..Doskonalenie jakosci
wyrobow z pcv dla budownictwa..Bezskutecznosc zgromadzenia wspolnikow w sp. Z o.o.- a waznosc
uchwal.Kierunki rozwoju przedsiebiorczosci komunalnej na przykladzie krakowskiego holdingu komunalnego
s.a..Praca licencjacka socjologia.Wykorzystanie komunikacji interpersonalnej w procesie pozyskiwania
klientow na przykladzie firmy underground.Pisanie prac licencjackich cena.Promocja jako element strategii
marketingowej na przykladzie osrodka rekreacyjnego morsko.Logistyka zaopatrzenia w przedsiebiorstwie
branzy cieplowniczej..Rola ekspozycji w pozycjonowaniu produktu.Porownanie instytucji ustawowego prawa
pierwokupu nieruchomosci rolnych agencji nieruchomosci rolnych oraz societes d\amenagement foncier et
d\etablissement rural.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Specyfika dystrybucji
produktow spozywczych na przykladzie p.p.h.u. duda - bis.Analiza czynnikow wplywajacych na sprawna
prace menedzerow malych i srednich przedsiebiorstw.Perspektywy rozwoju malych i srednich
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przedsiebiorstw w polsce w aspekcie pomocy z unii europejskiej.Rola i funkcje motywowania pracownikow
w procesie zarzadzania organizacja.Dyskryminacja w stosunkach pracy w organizacjach
publicznych.Koncepcja kaizen w rachunkowosci i zarzadzaniu przedsiebiorstwem.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych systemow budownictwa jednorodzinnego praca
inzynierska budownictwo.Oferta ing banku slaskiego s.a. na rynku kredytow hipotecznych w 2011
roku..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie internetu w
rekrutacji.Analiza struktury organizacyjnej na przykladzie urzedu miasta czestochowa.praca licencjacka
budzet gminy .zrodla finasowania inwestycji infrastrukturalnych w gminie.Polityka rachunkowosci w zakresie
wyceny wybranych skladnikow bilansu banku pekao s.a..Franchising i jego zastosowanie w przedsiebiorstwie
na podstawie pkn orlen s. A..praca licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie wynagrodzenia za
prace.Wykorzystanie jednostek wojskowych do zadan policyjnych w swietle prawa miedzynarodowego
publicznego.Analiza determinantow jakosciowo - tworczych procesu wytwarzania wybranego wyrobu branzy
metalowej.Skarga kasacyjna.Wspolpraca bankowo-ubezpieczeniowa na przykladzie kredyt banku s.a. i grupy
warta.Rola rachunku kosztow w procesie zarzadzania przedsiebiorstwem.Konstrukcja prawna sluzebnosci
przesylu.Hipologia sadowa.Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiazan stropow / lub pokryc
dachowych/ lub elewacji/. Praca inzynierska budownictwo.Dzialania resocjalizacyjne w oparciu o zaklad
karny w nysie.Analiza systemu ocen pracowniczych na podstawie przedsiebiorstwa x.Instytucja rodzin
zastepczych w polskim prawie - wybrane zagadnienia..Darmowe prace magisterskie.Sposob motywowania
pracownikow do udzialu w szkoleniach..Promocja jako element strategii rozwoju miast i regionow na
przykladzie gminy ozorkow.Prawa i obowiazki obywatelskie w konstytucji marcowej i
kwietniowej.Planowanie dochodow a strategia rozwoju miasta na przykladzie gminy miasta
czestochowy.Analiza dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w szczekocinach w latach 20032007.Ocena efektywnosci dzialan logistycznych na przykladzie firmy polger.Sponsoring sportowy jako forma
promocji w strategii marketingowej przedsiebiorstwa.Gwarancje prawne dzialalnosci kosciola katolickiego w
polsce przez mass media.Analiza sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju firmy comarch na tle firmy
konkurencyjnej.Skutecznosc i efektywnosc systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001 na
przykladzie huty szkla s. A. W jaroslawiu.Pisanie pracy dyplomowej.Zasady opodatkowania sprzedazy
nieruchomosci podatkiem od towarow i uslug i podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych.Prezydent w
panstwach trojkata weimarskiego..Organizacja czynnosci magazynowych na przykladzie firmy x.Nowoczesne
metody restrukturyzacji przedsiebiorstw..Prawne- polityczne i kulturowe wymiary legitymizacji unii
europejskiej.Rada nadzorcza spolki akcyjnej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie jakoscia w opiece
zdrowotnej na przykladzie szpitala wojewodzkiego w bielsku-bialej.Uprawnienia kontrolne pracodawcy a
ochrona godnosci i innych dobr osobistych pracownika.Przeslanki postepowania przyspieszonego w polskiej
procedurze karnej.praca licencjacka budzet gminy .Eksperyment medyczny na ludzkim embrionie in vitro
oraz prokreacja pozaustrojowa wobec prawa miedzynarodowego.Rozwoj prawa rodzinnego w niemczech w
xix i xx wieku.Analiza struktury procesu wytworczego dla tworzyw sztucznych.Elektroniczna publikacja
tekstow prawnych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Informacje z systemu
rachunkowosci jako instrumenty wspomagania logistycznego w zarzadzaniu firma- na przykladzie fabryki
maszyn precyzyjnych cnc.Problemy srodowiska rzeczoznawcow majatkowych w opinii czlonkow lodzkich
stowarzyszen zawodowych.Funkcjonowanie zarzadu nieruchomosciami na wybranych przykladach z miasta
lodzi.Prawo do wizerunku ze szczegolnym uwzglednieniem internetu.Ocena wykorzystania srodkow unii
europejskiej w dzialalnosci gminy slawkow w latach 2007-2011.Miejsce- rola- funkcja motywacji w rozwoju
kadry pracowniczej na przykladzie panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej poczta
polska.Wplyw systemu zarzadzania jakoscia na relacje z klientami.Zrodla finansowania przedsiebiorstwa na
przykladzie spolki kapitalowej (sigmatex sp. Z o.o.).Rozwoj prawa uzytkowania wieczystego w okresie
polwiecza istnienia instytucji w polsce.Odpowiedzialnosc cywilna prasy za tresc materialu
prasowego.Kompetencje inteligencji emocjonalnej w planowaniu kariery zawodowej.Proces wdrazania
strategii na przykladzie gminy zawadzkie..Macedonia- narodziny panstwa;wybrane aspekty.praca licencjacka
budzet gminy .Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja.Odpowiedzialnosc polityczna rady ministrow
przed sejmem w polskich rozwiazaniach ustrojowych od 1989 roku.Teoria rol zespolowych mereditha belbina
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- aplikacja dla zarzadzania specjalistami branzy nowoczesnych technologii.Chrusciak- ryszard. Wybor. - polska
w unii europejskiej : podstawowe regulacje prawne .Wplyw zmian w podatku od towarow i uslug na
dochody budzetu panstwa.Odpowiedzialnosc materialna za szkody w mieniu powierzonym.Uklady zbiorowe
pracy na przykladzie sektora hutniczego w polsce.Griffin- g. Edward - finansowy potwor z jekyll island :
prawdziwa historia rezerwy federalnej .Zatrudnienie tymczasowe pracownikow.Zarzadzanie wybranymi
procesami logistycznymi w aspekcie funkcjonowania przedsiebiorstwa na rynkach
miedzynarodowych..Promocja produktow bankowosci elektronicznej na przykladzie mbanku.Praca
licencjacka logistyka.Analiza finansowa publicznej spolki akcyjnej.Zarzadzanie wiedza w procesie dzialalnosci
przedsiebiorstwa.Formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie wybranych
firm.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Specyficzne elementy wzrostu
gospodarczego japonii w okresie 1953-1973..Instytucjonalne aspekty funkcjonowania pomocy spolecznej na
przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w wadowicach..Wykorzystanie instrumentow
pochodnych w transakcjach zabezpieczajacych polskich przedsiebiorstw..Benchmarking jako strategia
zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku.Projekt pracy magisterskiej.Prawo
europejskie.Spontaniczne zycie spoleczne uczniow jako mozliwe pole dla zarzadzania w
szkole..Prognozowanie wartosci wspolczynnika beta w warunkach gieldy papierow wartosciowych w
warszawie..Analiza dzialalnosci kredytowej banku zachodniego wbk s.a. w latach 2002-2006.Przeslanki i
zakres odpowiedzialnosci wykonawcy robot budowlanych na gruncie warunkow fidic.Dzialania
podejmowane przez urzedy pracy na rzecz przeciwdzialania bezrobociu a oczekiwania osob bezrobotnych.
Na przykladzie powiatu nowosadeckiego..Jurkowska- anna maria. - bezpieczenstwo rynku finansowego w
swietle prawa unii europejskiej .Motywacja w zarzadzaniu - system motywacyjny a preferencje
pracownikow..Skutecznosc programow pomocowych banku swiatowego we wspolczesnej
gospodarce.Podejmowanie i prowadzenie dzialalnosci przez male i srednie przedsiebiorstwa.Obrot srodkami
odurzajacymi i substancjami psychotropowymi w swietle art. 56 u.p.n..Zbycie udzialu w spolce z
o.o..Ksztaltowanie i wykorzystanie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu na przykladzie powiatu
strzeleckiego..praca licencjacka budzet gminy .Rola i funkcje urzedow pracy w aktywizacji zatrudnienia.Srodki
przeciwdzialajace unikaniu opodatkowania dochodu osob prawnych.Bankowosc elektroniczna i jej
funkcjonowanie na przykladzie mbanku.Analiza porownawcza wybranych spolek gieldowych w branzy
spozywczej..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw formy organizacyjno-prawnej na sposob i mozliwosci
finansowania rozwoju (na przykladzie wybranych przedsiebiorstw).Style kierowania a kultura organizacyjna
firmy.Szkolenie pracownikow jako czynnik rozwoju firmy eurovia polska s.a..Postawy konsumentow w
stosunku do wspolczesnej reklamy.Budowa i wycena trwalych relacji z klientem.praca licencjacka budzet
gminy .Ocena stopnia zagrozen i ryzyka zawodowego przy eksploatacji urzadzen w firmie sokpol..Rozboje
uliczne dokonane przez nietrzezwych sprawcow.Wrogie przejecie publicznej spolki akcyjnej w swietle prawa
polskiego.Wybrane zagadnienia finansow publicznych unii europejskiej w orzecznictwie trybunalu
sprawiedliwosci unii europejskiej.Ocena funkcjonowania handlu elektronicznego w sektorze b2b.Strategie
nowego produktu na przykladzie firmy artman s.a..Niestandardowe formy komunikacji marketingowej na
przykladzie ambient media.Nowe zadania z zakresu polityki spolecznej nalozone na gminy po przystapieniu
polski do unii europejskiej..Rola ulg i zwolnien podatkowych w opodatkowaniu dochodow osob fizycznych
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Sponsoring kultury jako instrument kreowania wizerunku
firmy.Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Przewoz z grzecznosci.Zasady zwrotu kosztow procesu.Uprawnienia pracownika oraz
obowiazki pracodawcy zwiazane z urlopem macierzynskim.Kara umowna.Ocena sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa --fab-style sp. Z o.o. W latach 2004-2007..Aktywizacja i wspolpraca wladz lokalnych
kluczem do realizacji polityki regionalnej unii europejskiej- na przykladzie dzialalnosci zwiazku gmin regionu
kutnowskiego.Uwarunkowania sprawnosci systemu motywacyjnego na przykladzie firmy vision express sp
spolka z o.o..Przestepstwo hackingu . Analiza wybranych problemow prawnych.Podatek vat w warunkach
wspolnoty europejskiej.Postawy pracownikow wobec zmiany w organizacji na pzrykladzie
nauczycieli.Dyskryminacja osob niepelnosprawnych na rynku pracy.Preferencje motywacyjne pracownikow
portu lotniczego im. W. Reymonta w lodzi.Wplyw akcesji do unii europejskiej na funkcjonowanie bankow
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spoldzielczych w polsce (na przykladzie banku spoldzielczego ziemi piotrkowskiej w piotrkowie
trybunalskim).Ocena korzysci klientow bankowosci internetowej.Praca inzynierska.praca licencjacka budzet
gminy .Instrumenty finansowe polityki regionalnej ue a finansowanie rozwoju obszarow wiejskich w woj.
Malopolskim..Dzialalnosc policyjnych grup archiwum x w zakresie rozwiazywania spraw o zabojstwa sprzed
lat..Motywacja- a efektywnosc pracy w branzy ubezpieczen..Bilski- janusz (1949- ). Red. - wplyw kursu
walutowego na handel zagraniczny .Tworzenie i funkcjonowanie niepublicznych zakladow opieki zdrowotnej
na przykladzie zakladu opiekunczo - leczniczego.Zaufanie w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie turystycznym.Pojecie sadu w rozumieniu art. 267 traktatu o funkcjonowaniu unii
europejskiej.Skarga do wojewodzkiego sadu administracyjnego.Efekty dzialalnosci finansowej banku
komercyjnego na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2003-2005.Czy praca w instytucji publicznej przynosi
satysfakcje? O zrodlach zadowolenia lub niezadowolenia z wykonywanego zawodu.Kredyty mieszkaniowe na
przykladzie banku pekao s.a..Zatrzymanie osoby w prawie polskim .Leasing nieruchomosci a inne metody
finansowania nieruchomosci..praca licencjacka budzet gminy .Procesy zwalniania pracownikow.praca
licencjacka budzet gminy .Polityka lokacyjna funduszy inwestycyjnych a ich efektywnosc w warunkach
kryzysu.System obciazen podatkowych oraz koszty pracy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia na
przykladzie spolki intertom w latach 2002-2003..Uwarunkowania doboru kadrowego na stanowisko pracy w
wybranym urzedzie sluzby cywilnej.Planowanie marketingowe w przedsiebiorstwie uslugowym na
podstawie firmy plus gsm..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie firma transportowa na przykladzie
firmy zbigniew adamczyk transport i spedycja.praca licencjacka budzet gminy .Organizacja i kompetencje
agencji bezpieczenstwa wewnetrznego.Wadliwosc oswiadczen procesowych stron w postepowaniu
administracyjnym..Zaniechanie ukarania sprawcy w kodeksie karnym skarbowym.Instytucja prezydenta rp w
swietle ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku.Edukacja wczesnoszkolna dziecka 6-letniego w
kontekscie powinnosci panstwa- szkoly i rodzicow .Prezes narodowego banku polskiego.Ocena jakosci uslug
urzedu miasta krakowa..Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwosci w
rp..praca licencjacka budzet gminy .Nowoczesne rozwiazania w zakresie reklamy internetowej - analiza
porownawcza na wybranych przykladach.Rola programow lojalnosciowych w umacnianiu pozycji
przedsiebiorstw na rynku..Anuszewska- izabella. - zrownowazona produkcja w dzialalnosci przedsiebiorstw :
raport z badania .Koncepcje koszyka swiadczen ubezpieczen zdrowotnych w polsce i wybranych panstwach
unii eruropejskiej..Czynniki motywujace pracownikow urzedow..Implementacja nowoczesnych metod
zarzadzania na przykladzie logistyki.Eastward expansion possibilities and methods of trade co-operation
between the peoples republic of china and the european union enterprises (ekspansja na wschod
mozliwosci i metody wspolpracy handlowej pomiedzy przedsiebiorstwami chinskiej republiki ludowej a unii
europejskiej).Mozliwosc zaprojektowania inteligentnego domu przy uzyciu najprostszych srodkow
informatycznych.Udzial senatu rzeczypospolitej polskiej w opiece nad polonia i polakami za granica.Formy i
metody zwalczania bezrobocia na przykladzie urzedu pracy w powiecie nyskim..Posrednik w obrocie
nieruchomosciami na rynku na przykladzie biura nieruchomosci silesia house w dabrowie gorniczej.Ochrona
stosunku pracy w ramach zamowien grupowych.Ksztaltowanie systemu motywacyjnego na przykladzie
dzialu sprzedazy zakladu produkcyjno-handlowego jawo sp.j..Analiza i ocena funkcjonowania bankowosci
elektronicznej w banku komercyjnym na przykladzie banku zachodniego wbk w latach 2003-2007.Ekspansja
korporacji transnarodowych na przykladzie grupy rwe.Ocena dzialalnosci kredytowej banku x w latach 20052009.Stosunki federacji rosyjskiej z unia europejska.Strategie produktowe w procesie budowy przewagi
konkurencyjnej firmy na przykladzie reckitt benckiser.Zarzadzanie jakoscia wyrobow tekstylnych.Dzialalnosc
promocyjna na przykladzie banku pekao s.a..Opodatkowanie osob prawnych w swietle umow o unikaniu
podwojnego opodatkowania.Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Bezpieczenstwo w handlu
elektronicznym na przykladzie aukcji allegro.Analiza wykorzystywania srodkow z ue przy inwestycjach w
gminie konopiska.Analiza fundamentalne w procesie oceny wartosci rynkowej firmy..Utrzymanie pracownika
w firmie jako problem zzl.Styl zycia jako wyznacznik zachowan konsumenckich emerytow na przykladzie
mieszkancow krakowa.Obsluga logistyczna dostaw produktow sprzedawanych on-line on example of internet
shop..Czynniki endogeniczne i egzogeniczne wplywajace na rozwoj gminy strzelce wielkie..Dylematy
zarzadzania gotowka a informacje z systemu rachunkowosci jednostki.Obowiazki przedsiebiorstwa na
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..
gruncie dyrektywy mifid.Znaczenie postaw nauczycielskich wobec rozwoju seksualnego dla zarzadzania
prewencja przedwczesnych zachowan seksualnych.Pisanie prac wspolpraca.Wojtowicz- krzysztof - sady
konstytucyjne wobec prawa unii europejskiej .Zarzadzanie zasobami ludzkimi- a motywacja pracownikow w
firmie trw.Wykorzystanie informacji kosztowej do celow controllingu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na
przykladzie oddzialu x pkp s.a..Zorganizowana grupa i zwiazek przestepczy /art.258 k.k./.Odpowiedzialnosc
dyscyplinarna czlonkow korpusu sluzby cywilnej i mianowanych urzednikow panstwowych.praca licencjacka
budzet gminy .Amortyzacja podatkowa.Powiazania miedzy rozwojem lokalnym a ochrona srodowiska na
przykladzie gminy redziny.Praca magisterska przyklady.Odgraniczenie umowy o dzielo od umowy o
swiadczenie uslug podobnej do zlecenia..Kalkulacja kosztu jednostkowego a decyzje cenowe na przykladzie
osm pajeczno w latach 2007 - 2009.Mozliwosci i bariery wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w
rozwoju sieci autostrad w polsce.Finansowanie inwestycji komunalnych w gminie kleszczow.Ocena
efektywnosci inwestowania w fundusze inwestycyjne na przykladzie otwartych funduszy inwestycyjnych arka
bz wbk w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Perspektywy rozwoju oraz ksztaltowanie nowego
wizerunku placowki w srodowisku lokalnym dzielnicy na przykladzie teatru laznia nowa..Marketing
nauczania jazdy konnej na przykladzie klubu jezdzieckiego scout w czestochowie.Ocena obslugi otwartych
funduszy inwestycyjnych pioneer przez bank polska kasa opieki s.a.Ocena sytuacji finansowej gminy na
przykladzie gminy burzenin.Pisanie prac krakow.Zarzadzanie informacja na przykladzie portali internetowych
poswieconych kulturze..Proces rekrutacji i selekcji i jego rola w korporacji transnaropdowej.Determinanty
jakosci sluzby strazaka ratownika na przykladzie funkcjonariuszy panstwowej strazy pozarnej wojewodztwa
slaskiego..Formy obrony pozwanego w procesie cywilnym.Wykorzystanie programow rozwoju obszarow
wiejskich w polsce.Analiza dzialan podejmowanych przez kibicow jako zarzadcow klubu pilkarskiego na
przykladzie hutnika nowa huta.Zmiana tresci umownego stosunku pracy..Pomoc humanitarna we
wsolczesnym prawie miedzynarodowym.Fuzje i przejecia jako metoda wzrostu wartosci
przedsiebiorstw.Odpoiedzialnosc cywilnoprawna czlonkow zarzadu spolki akcyjnej za bledne decyzje
gospodarcze.Odpowiedzialnosc przewoznika lotniczego w regulacjach miedzynarodowych.Konstrukcja
prawna wypowiedzenia zmieniajacego.Nadzor panstwowy nad lotnictwem cywilnym w
polsce.Osobowosciowe uwarunkowania doskonalenia i karier pracownikow agencji nieruchomosci rolnych ot
opole administracji mienia niezagospodarowanego w olesnie.Dzialalnosc i funkcjonowanie miejskogminnego osrodka pomocy spolecznej w zarkach.Sytuacja kryzysowa w korporacji i zarzadzanie nia na
przykladzie koncernu bp.Fundusze strukturalne w jednostkach samorzadu terytorialnego na podstawie
gminy miasto sieradz.Prawo do prywatnosci i jego ochrona w swietle ustawy o dostepie do informacji i
prawa prasowego..praca licencjacka budzet gminy .Procedury oceny zdolnosci kredytowej jako forma
minimalizacji ryzyka.Praca licencjacka spis tresci.Rola marki w walce konkurencyjnej na rynku.Rynek kart
platniczych w polsce na tle problematyki zagrozen zwiazanych z przestepczoscia z uzyciem kart.Postepowanie
egzekucyjne jako efekt sytuacji przedsiebiorstwa na rynku.Wplyw pracy w policji na zycie prywatne
policjantow..Handel elektroniczny w polsce jako alternatywna metoda sprzedazy na przykladzie platformy
aukcyjnej allegro.Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony praw i wolnosci czlowieka.Aspekt transportu
samochodowego w sferze dzialan logistycznych w polsce..Wylaczenie sedziego w postepowaniu
karnym.Doskonalenie jakosci uslug bankowych.Projekt termorenowacji budynku uzytecznosci publicznej
praca inzynierska budownictwo.Zasada kauzalnosci przysporzen.Strategie inwestycyjne na rynku
kapitalowym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Malzenskie umowy majatkowe
w swietle polskiego ustawodawstwa.Niesprawcze postacie przestepnego wspoldzialania.praca licencjacka
budzet gminy .Rola i znaczenie centrum logistycznego na przykladzie mszczonowa.Dzialalnosc miejskiego
osrodka pomocy spolecznej w dabrowie gorniczej.Prezydent rzeczypospolitej polskiej w swietle konstytucji z
1997 roku.Ocena skutecznosci outsoursingu procesow ewidencyjno-ksiegowych na podstawie firmy infosys
bpo poland.Krym. Analiza marketingowa produktu turystycznego internetowych biur podrozy w
polsce..Determinanty popytu na uslugi bankowosci elektronicznej w opinii konsumentow..Metody podejscia
dochodowego w wycenie przedsiebiorstw.Praca magisterka.Programy unijne oraz inne srodki pomocy dla
wytworni fotograficznych.Kamela-sowinska- aldona. Red. - gospodarka a spoleczenstwo informacyjne
.Wspolpraca sektora bankowego z sektorem ubezpieczeniowym w oparciu o dzialalnosc banku pekao s.a. iii
..

..
oddzial w lodzi..Ocena funkcjonowania systemow zarzadzania produkcja i jakoscia przy wytwarzaniu lamp
oswietleniowych..Zaangazowanie a pracoholizm u nauczycieli.Tradycyjne vs nowoczesne metody promocji
na przykladzie coca-coli.Proces dystrybucji na przykladzie firmy kurierskiej dpd polska.praca licencjacka
budzet gminy .Marketing partnerski w sektorze b2b (ze szczegolnym uwzglednieniem roli marki w
budowaniu relacji z klientem).System motywacyjny jako kluczowy czynnik ksztaltowania kapitalu ludzkiego
na przykladzie pracownikow szkoly podstawowej nr 1 w kamiencu zabkowickim.Koszty pracy w
rachunkowosci jednostki budzetowej na przykladzie samorzadowego zespolu edukacji w olkuszu.Finanse
publiczne i prawo finansowe.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej brokerow ubezpieczeniowych w polsce w latach 1998-2005.praca licencjacka
budzet gminy .Systemy informatyczne w zarzadzaniu przedsiebiorstwami na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw.Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich na przykladzie badan empirycznych w spoldzielni
mieszkaniowej lokatorsko - wlasnosciowej w opolu..Prowadzenie pojazdow innych niz mechaniczne pod
wplywem alkoholu. Kryminologia i reakcja prawa karnego..Temat pracy licencjackiej.Analiza gospodarnosci
nieruchomosciami- na przykladzie gminy wojnicz w latach 2005 – 2009..Bezrobocie w wojewodztwie
mazowieckim. Przyczyny- struktura i metody przeciwdzialania.Wybrane ekonomiczne aspekty
funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na przykladzie lodzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej.Strategia marketingowa firmy sobieski dystrybucja sp. Z o.o..Skutecznosc strategii momentum
i contrarian na rynku kontraktow terminowych futures na indeksy gieldowe.Zarzadzanie szpitalem na
przykladzie niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej w mikolowie.Ocena programu restrukturyzacji
podmiotu gospodarczego branzy hutniczej.Metody dochodowe w wycenie przedsiebiorstw i ich
zastosowanie w zarzadzaniu wartoscia.Heropolitanska- izabela. - prawne zabezpieczenia zaplaty
wierzytelnosci .Gielda papierow wartosciowych w warszawie funkcjonowanie i perspektywy
rozwoju.Postepowanie egzekucyjne jako efekt sytuacji przedsiebiorstwa na rynku.Rozwoj personelu.Public
relations w administracji publicznej na przykladzie biura prasowego urzedu marszalkowskiego w
krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Obliczenie prognozy pracy przewozowej oraz ocena obecnego
stanu kolejowego transportu publicznego.Dopuszczalnosc wypowiadania terminowych umow o prace.Aspekt
kulturowy w negocjacjach miedzynarodowych.Zastosowanie technologii informatycznych w nowoczesnym
przedsiebiorstwie..Strategia produktu na rynku uslug bankowych na przykladzie banku spoldzielczego pa- cobank w pabianicach.Placowy i pozaplacowy system motywowania jako element zarzadzania zasobami
ludzkimi w urzedzie gminy x.Czynniki konkurencyjnosci regionalnej - aspekty logistyczne (na przykladzie
regionu lodzkiego).Ocena kondycji finansowej prema s.a. w latach 2001-2003.Odpowiedzialnosc karna w
obrocie gospodarczym.Kredyt hipoteczny jako podstawowe zrodlo finansowania zakupu
nieruchomosci..Agresja a bezpieczenstwo uczniow zespolu szkol ponadgimnazjalnych im. I armii wojska
polskiego w praszce.praca licencjacka budzet gminy .Leasing w polsce i na swiecie.analiza efektywnosci jako
przedmiotu dzialalnosci.Charakterystyka zwiazkow komunalnych w polsce na wybranych
przykladach.Motywowanie pracownikow jako istotny element zarzadzania na przykladzie urzedu miasta w
trzebini.E-commerce jako nowa forma prowadzenia biznesu na przykladzie platformy aukcyjnej
allegro.pl.Testament w prawie polskim.Wplyw kontroli i audytu w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy
x.Proces kryminalny w nowym wisniczu w latach 1629-1665.Problematyka wykorzystywania zasad systemu
produkcyjnego toyota w isd huta czestochowa.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska
licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Jaroszynski- tomasz - rozporzadzenie unii europejskiej jako
skladnik systemu prawa obowiazujacego w polsce .Proces swiadczenia uslugi i jego organizacja na
przykladzie dhl express (poland).Ocena placowych i pozaplacowych form motywacji w swietle opinii
pracownikow wybranej instytucji.Gospodarka finansowa samorzadu teytorialnego na przykladzie gminy
kleszczow w latach 2005-2007.praca licencjacka budzet gminy .Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w
gminie biala w latach 2005-2010..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac doktorskich cena.Analiza
budzetu gminy olsztyn na tle gmin powiatu czestochowskiego.Analiza kierunkow ksztalcenia lodzkich uczelni
wyzszych w kontekscie potrzeb lodzkich przedsiebiorcow.Istota ksztalcenia zawodowego mlodocianych
pracownikow w ochotniczych hufcach pracy.Umowa o prace a umowy cywilnoprawne.Marketing
farmaceutyczny jako podstawa budowania i umacniania pozycji firmy na rynku.Autokontrola w postepowaniu
..
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administracyjnym i sadowoadministracyjnym.Zroznicowanie poziomu rozwoju spoleczno-gospodarczego
polski w ujeciu regionalnym w latach 1999-2004..Zarzadzanie bezpieczenstwem publicznym w
miescie.Wycena barierowych opcji walutowych w warunkach polskiego rynku kapitalowego.Rola menedzera
w procesie zmian przedsiebiorstwa x..Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w przedsiebiorstwie
produkcyjnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjna funkcja szkolen
na przykladzie starostwa powiatowego w bielsku-bialej..Stres organizacyjny w grupie pracownikow
umyslowych i fizycznych w firmie elmontaz sp. Z.o.o..Pisanie prac magisterskich kielce.Dzialania
marketingowe operatorow telefonii komorkowej (na przykladzie sieci komorkowej era- orange i plus
gsm).Znaczenie rozumienia roli dyrektora dla zarzadzania szkola.Motywowanie pracownikow na przykladzie
zugil s.a. w wieluniu.Doswiadczenie i wiedza jako warunki udzialu w postepowaniu w orzecznictwie krajowej
izby odwolawczej w latach 2009-2010..Ocena procesu dystrybucji towarow w wybranym
przedsiebiorstwie..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie organizacja pozarzadowa na przykladzie
polskiego zwiazku niewidomch.praca licencjacka budzet gminy .Prace mgr.Perspektywy rozwoju
agroturystyki w powiecie krasnostawskim.Pindor- tadeusz. Red. - proces wdrazania rozwoju
zrownowazonego w przedsiebiorstwie : monografia .Sposoby pozyskiwania majatku przez fundacje w
swietle prawa polskiego..praca licencjacka budzet gminy .Haber- agnieszka. Red. - ewaluacja wobec wyzwan
stojacych przed sektorem finansow publicznych .Jasinski- ryszard - profile kulturowe a rozwoj gospodarczy
.Dystrybucja towarow na eurorynku - analiza i ocena na przykladzie p.p.h. retrus.Powstanie i stan obecny
rynkowego modelu finansowania kultury.Project finance jako metoda finansowania inwestycji.Wartosc
informacyjna ukladu rodzajowego kosztow w labolatorium spawalniczym sp. Zo.o. W czestochowie.Prawa i
obowiazki posiadacza karty platniczej.Rola sekretariatu w zarzadzaniu organizacja.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza techniczno-ekonomiczna systemow ogrzewania budynkow jednorodzinnych praca inzynierska
budownictwo.Plan zarzadzania nieruchomoscia specjalnego przeznaczenia na przykladzie boiska typu orlik z
programu moje boisko-orlik 2012 w powiecie tomaszowskim.Zarzadzanie talentami na przykladzie
mcdonalds.Konstytucyjne prerogatywy prezydenta w wybranych panstwach europejskich.Style kierowania
jako element ksztaltowania motywacji pracownikow na przykladzie klubu osiedlowego przewoz..Praca
licencjacka resocjalizacja.Niepelnosprawni na rynku pracy (1999-2005).praca licencjacka budzet gminy
.Wycena opcji barierowych i strategii opcyjnych w warunkach polskiego rynku kapitalowego.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi na przykladzie banku spoldzielczego w otmuchowie..Ocena dostawcow i kanalow
dystrybucyjnych w przedsiebiorstwie x..Rentschler- carrie a. - second wounds : victims’ rights and the media
in the u.s. .Stosunek pracy a prawa autorskie.Wplyw globalnego kryzysu finansowego 2007-2009 na bilans
platniczy polski – analiza na tle wybranych krajow ue.Placowe i pozaplacowe formy motywowania
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w banku spoldzielczym w
wieliczce.Nalecz- andrzej. - uznanie administracyjne a reglamentacja dzialalnosci gospodarczej .Okresowa
ocena pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa state street s.a. w krakowie.Podatki samorzadowe w
budzecie urzedu gminy i miasta w pajecznie.Rozwiazywanie problemow spolecznych w gminie
klobuck.Bezpieczenstwo zywnosci genetycznie modyfikowanej w prawie unii europejskiej.Dobor kadr do
organizacji a efekty ich pracy- na przykladzie firmy x.Ocena wplwu zmiany kosztow transportu na wynik
finansowy firmy transportowej w latach 2006-2010 na podstawie firmy tornado..Proces motywowania i jego
skutecznosc - na przykladzie gminnej spoldzielni wreczyca wielka.Pisanie prac licencjackich kielce.Motywacja
nauczycieli na przykladzie wybranych placowek w miescie i na wsi..Analiza finansowa jako narzedzie do
oceny plynnosci finansowej.Wplyw polityki personalnej na rozwoj przedsiebiorstwa.Systemy motywowania
pracownikow.Wplyw kultury organizacyjnej na motywacje pracownikow.Rola gornictwa weglowego w
energetyce kraju. Analiza na przykladzie polski z uwzglednieniem europejskich procesow
integracyjnych.Prace licencjackie pielegniarstwo przyklady.praca licencjacka budzet gminy .Wycena i
prezentacja kapitalu intelektualnego w raportach przedsiebiorstw.Stawiarski- andrzej. Red. - miesiecznik
kapitalowy .Konstrukcja odpowiedzialnosci wspolnikow za zobowiazania w handlowych spolkach
osobowych.praca licencjacka budzet gminy .Podatkowa grupa kapitalowa.Thomas paine - zycie i
tworczosc.Prawne formy zabezpieczenia zobowiazan podatkowych w postaci hipoteki przymusowej i zastawu
skarbowego.Specyficzne cechy przyplywow pienieznych w analizie przedsiebiorstwa branzy
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budowalnej..praca licencjacka budzet gminy .Analiza realizacji budowy w aspekcie uwarunkowan bhp i
technologiczno-ekonomicznych praca inzynierska budownictwo.Szkolenia kadry menedzerskiej pkp polskie
linie kolejowe s.a..Planowanie karier zawodowych na przykladzie uczniow technikum geodezyjno drogowego budownictwa wodnego.Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako element zarzadzania
zasobami ludzkimi na przykladzie lor arimr.praca licencjacka budzet gminy .Realizacja ogolnych zasad prawa
administracyjnego w ustawie o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych..Klub absolwenta uniwersytetu jagiellonskiego jako jeden z organizatorow zycia kulturalnego
spolecznosci akademickiej..Procedura rozwiazywania sporow zbiorowych.Gubrynowicz- aleksander. Red. wspolnoty europejskie w orzecznictwie sadowym panstw czlonkowskich .Ocena mozliwosci budzetu gminy
baranow w realizacji projektow unijnych w latach 2004 - 2006..Analiza wartosci spolki tvn s.a. w latach 20082011 z wykorzystaniem wskaznika sharpa.Warunki sprawnego dzialania pracownikow a realizacja celow w
organizacji publicznej..Status prawnoautorski muzycznych strategii intertekstualnych.Motywacyjne aspekty
wynagrodzenia pracownikow w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu gminy w
wartkowicach.Nowoczesne systemy informatyczne jako wspolczesny element przedsiebiorstwa na
przykladzie crm.praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie stosunki miedzynarodowe.Integracja
systemu bankowego z ubezpieczeniowym w polsce.Ocena efektywnosci kampanii reklamowej w internecie.
Przyklad witryny trader.pl.Sytuacja uchodzcy w prawie miedzynarodowym oraz polskim systemie prawa
wewnetrznego.Metody obrony przed wrogim przejeciem spolki akcyjnej.Reklama zakazana w wybranych
obszarach rynku.Znaczenie pogladow nauczycieli na zjawisko kryzysu wieku mlodzienczego dla zarzadzania
szkola.Seminarium licencjackie.Ekonomiczno-spoleczne aspekty poakcesyjnych migracji zewnetrznych na
przykladzie miejscowosci gluszyna..praca licencjacka budzet gminy .zrodla dochodow budzetowych
jednostek samorzadow terytorialnych w latach 2004-2006 na przykladzie urzedu miejskiego w
gogolinie.Zarzadzanie logistyczne w funkcjonowaniu banku (na przykladzie ing banku slaskiego
s.a.).Zastosowanie modelu blacka - scholesa do wyceny instrumentow opcyjnych na gieldzie papierow
wartosciowych w warszawie.Preferencje motywacyjne pracownikow portu lotniczego im. W. Reymonta w
lodzi.Absorpcja srodkow europejskiego funduszu spolecznego na lokalnym rynku pracy na przykladzie
powiatu tomaszowskiego.Selekcja i rekrutacja jako systemy kadrowe w policji.Bezrobocie oraz sposoby jego
ograniczania w polsce (na przykladzie powiatu zgierskiego).Analiza kosztow w malej firmie.Analiza budzetu
gminy starcza w latach 2003 - 2006.System przeciwdzialania terroryzmowi w polsce.Analiza i ocena systemu
logistycznego w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Analiza dochodow budzetowych na przykladzie gminy i
miasta warta.Rozwoj portu lotniczego im. Wladyslawa reymonta w lodzi a rozwoj przestrzenno-gospodarczy
miasta.Egzekucja swiadczen niepienieznych.Postawy pracownikow wobec pracy w plaszczyznie ich
sprawnosci na przykladzie firmy x.Znaczenie systemu motywacyjnego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi (na
przykladzie badan w spoldzielni handlowej rolnik w olesnie)..praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza form opodatkowania dochodow osob
fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Wady prawne- a niezgodnosc towaru z umowa.Aspekty
logistycznej obslugi klienta na przykladzie przedsiebiorstwa orsay.Analiza strategiczna malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie liberty school of english using the callan mathod tm..Rola bezposrednich
inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarki polski.Ochrona prawna konsumenta jako
kredytobiorcy.Niezgodnosc oferty ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w orzecznictwie krajowej
izby odwolawczej..Temat pracy licencjackiej pedagogika.Zniesienie wspolwlasnosci nieruchomosci w
postepowaniu sadowym.Zarzadzanie gospodarka magazynowa oraz transportem wewnetrznym w
przedsiebiorstwie x..praca licencjacka budzet gminy .Organizacja pracy zespolow na przykladzie
czestochowskiej spoldzielni mleczarskiej mleczgal.Wykorzystanie wspolczynnika tpm i pamco w zespole
kociol - turbina..Przestepczosc zorganizowana- aspekty kryminologiczne i prawnokarne.Zarzadzanie
tworzeniem sieci spolecznosciowych w spoleczenstwie obywatelskim na przykladzie hiszpanskiego miasta
oviedo.Zarzadzanie przedsiewzieciem wg koncepcji project management - studium przypadku. Praca
inzynierska budownictwo.Bezrobocie w powiecie kutnowskim w latach 2000- 2005..Zasada kontynuacji praw
wspolnika przy przeksztalceniu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia w spolke akcyjna.Prace licencjackie
wzory.Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami jako dzialalnosc zawodowa na przykladzie transakcji
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sprzedazy nieruchomosci w biurze raczynska- nieruchomosci.Przeksztalcenie spolki cywilnej w spolke z
ograniczona odpowiedzialnoscia.Negocjacje w biznesie miedzynarodowym.Nabywanie akcji wlasnych jako
instrument zapobiegania szkodzie.Ocena skutecznosci form i metod zabezpieczania przed ryzykiem
kredytowym w banku komercyjnym na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2001-2004.Przestepstwo
prawa brudnych pieniedzy.Partnerstwo inicjatyw nowohuckich. Przyklad wdrazania projektow
unijnych..Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy w aspekcie identyfikacji zagrozen wystepujacych w
instytucjach publicznych na przykladzie starostwa powiatowego w czestochowie.Quality management on the
basis of the novol firm.Partnerstwo publiczno-prywatne jako przyklad demonopolizacji administracji
publicznej.Wplyw akcesji polski do unii europejskiej na funkcjonowanie malych i srednich
przedsiebiorstw.Opodatkowanie przychodow z dzialalnosci gospodarczej osiaganych przez osoby fizyczne w
formie ryczaltu ewidencjonowanego i karty podatkowej.Zasady przeprowadzania dowodu z opinii
bieglego.Zarzadzanie logistyczne w aspekcie organizacji imprez sportowych na wybranych
przykladach.Wplyw odwodnienia na osiadanie podloza budowlanego. Praca inzynierska budownictwo.praca
licencjacka budzet gminy .Polacy z litwy studiujacy w polsce: przemiany tozsamosci pod wplywem procesow
edukacyjnych.Proces zarzadzania wiedza chroniona (jawna i utajniona) w przedsiebiorstwie sprzetu
ochronnego maskpol s.a. w konieczkach.zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Milowladyslaw . - rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy .Wykorzystanie teorii optymalnego sterowania w
wybranych modelach wzrostu gospodarczego..Ocena sytuacji finansowej zakladow pracy chronionej (na
przykladzie spoldzielni inwalidow im. J.dabrowskiego w pabianicach).Kaszuba- krzysztof. Red. - handel
miedzynarodowy a rozwoj gospodarczy : materialy xii ogolnopolskiej konferencji naukow.Innowacyjne
zmiany w administracji publicznej w dobie spoleczenstwa informacyjnego.Wplyw podadatku dochodowego
na ksztaltowanie wyniku finansowego przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy dzialoszyn w latach 2001-2004.Analiza
porownawcza warunkow prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez male i srednie przedsiebiorstwa na
przykladzie polski i slowacji.Wplyw blogow modowych na tendencje nabywcze konsumentow..Wplyw
innowacji na podejmowanie decyzji zakupowych przez konsumentow indywidualnych na podstawie firmy
tymbark.Tematy prac licencjackich rachunkowosc.Zietala- grzegorz. - geografia gospodarcza rosji
.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe obszarow wiejskich w
przestrzeni europejs.Marketing spolecznosciowy. Dzialalnosc firm komercyjnych na rynku zorientowanym na
klienta.Efektywnosc realizacji projektu w aspekcie zarzadzania ryzykiem oraz czasem.Praca tymczasowa jako
elastyczna forma zatrudnienia.Transgraniczne przeniesienie siedziby spolki kapitalowej - miedzy krajowymi
rozwiazaniami kolizyjnoprawnymi a swoboda przedsiebiorczosci.Wplyw reklamy telewizyjnej na dzieci..Ruch
i doktryna feminizmu.Wplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych na rozwoj specjalnych stref
ekonomicznych w chinskiej republice ludowej.Preferencje nabywcow kawy na przykladzie badan w
zbiorowosci mieszkancow krakowa.Pierwsza strona pracy licencjackiej.Zakres zastrzezen patentowych w
europejskich systemach prawnych.Delegowanie pracownikow w ramach swiadczenia uslug w swietle
dyrektywy 96/71.Ocena oferty rynkowej i dzialan promocyjnych firmy orange w opinii jej
klientow.Naruszenie praw autorskich w internecie oraz ich cywilnoprawna ochrona.Analiza procesow
rekrutacji do wybranych korporacji miedzynarodowych w kontekscie globalizacji i gospodarki opartej na
wiedzy.Kauzalnosc umow przenoszacych wlasnosc.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy w aspekcie
identyfikacji zagrozen wystepujacych w instytucjach publicznych na przykladzie starostwa powiatowego w
czestochowie.Kontrola podatkowa przedsiebiorcow.Prawo policyjne.Zarzadzanie kapitalem intelektualnym
jako czynnik sukcesu firmy na przykladzie pzu sa.Praca licencjacka z pielegniarstwa.praca licencjacka budzet
gminy .System obslugi klienta jako podstawa tworzenia relacji konsument-sprzedawca.Promocja uslug
bankowych na przykladzie grupy wybranych bankow w czestochowie..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
aktywnosci gospodarczej na strukture finansowania organizacji pozarzadowych.Przejawy ksztaltowania
strategii wprowadzenia nowego produktu na rynek..Dostep do zatrudnienia w administracji publicznej
panstw czlonkowskich unii europejskiej.Rola awansu zawodowego nauczycieli oraz dyrektorow szkol
podstawowych i przedszkoli w kregu zmian polityczno - spolecznych w polsce.Logistyka zaopatrzenia w
przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania srodkow pienieznych na
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przykladzie pko bp.Analiza finansowania inwestycji gminy na przykladzie gminy boronow w latach 20082010.System motywacji pracownikow w przedsiebiorstwie handlowo- uslugowym na przykladzie gama i
kierunki jego doskonalenia.Projekt adaptacji budynku przy ul. Pilsudskiego w nowej soli na funkcje
administracyjna praca inzynierska budownictwo.Czynniki okreslajace samodzielnosc budzetow na
przykladzie budzetu gminy lodz.Cywilnoprawna ochrona wizerunku.Katyn. Dzieje zbrodni popelnionej
wiosna 1940 roku przez wladze sowieckie..Zarzadzanie elementami strumienia wartosci produkcyjnej przy
wytwarzaniu wlokniny..Funkcjonowanie zintegrowanych systemow jakosci na przykladzie firmy petro
mechanika w plocku sp. Z o.o..Dojrzalosc szkolna praca magisterska.Psychologiczne aspekty zeznan
swiadkow w postepowaniu karnym.Styczynski- rafal. - delegacje krajowe i zagraniczne : wydatki w podrozy
sluzbowej a podatek vat- wydatki zwiaza.Ratajczyk- natalia. Red. - prawo ochrony przyrody a procesy
inwestycyjne .Status prawnomiedzynarodowy panstw nieuznawanych.Rynek pracy w wybranych krajach unii
europejskiej na przykladzie niemiec- hiszpanii- szwecji i polski.Konflikty a zarzadzanie zespolami
pracowniczymi.Analiza porownawcza dochodow i wydatkow gmin panki i przystajn w latach 20082010.Znaczenie jakosci uslug w budowaniu wizerunku placowki (na przykladzie uslug
medycznych).Obciazenia podatkowe sektora malych i srednich przedsiebiorstw i ich wplyw na dzialalnosc
przedsiebiorstwa..Europejski nakaz aresztowania w procesie karnym.Zakres stosowania kary ograniczenia
wolnosci pod rzadami kodeksu karnego oraz kodeksu karnego wykonawczego z 1997 roku.Papiery
wartosciowe zdematerializowane a instytucja nabycia od nieuprawnionego do rozporzadzania na przykladzie
obrotu gieldowego.Wspolpraca transgraniczna jako narzedzie rozwoju regionu na przykladzie euroregionu
slask cieszynski.Postmodernizm w filozofii prawa.Grabinska- teresa. Red. - bezpieczenstwo personalne a
bezpieczenstwo strukturalne panstwa : wolnosc i bezpieczenstwo.praca licencjacka budzet gminy .Od
rekrutacji do adaptacji pracownika w organizacji.Wplywanie na swiadomosc prawna za pomoca technik
reklamowych i marketingowych.Raburski- tomasz - autonomizacja prawa wobec panstwa w sferze
miedzynarodowej .Gotowa praca magisterska.Rozwoj samodzierzawia w rosji jako modelu wladzy
panstwowej miedzy upadkiem bizancjum w 1453 r. A pierwsza konstytucja rosyjska z 1906..Pisanie pracy
inzynierskiej.Procesy fuzji przedsiebiorstw na przykladzie vistula group s.a..Produkt turystyczny krakowa z
perspektywy mlodych turystow wloskich.Analia mozliwosci rozwoju i oraganizacji turystyki biznesowej w
krakowie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Plan pracy licencjackiej
przyklady.Ocena dzialalnosci ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie gospodarstwa
nasienno-rolnego -- bovinas spolki z o.o. chodow..Kongres ekonomistow polskich - polityka gospodarcza a
rozwoj kraju : viii kongres ekonomistow polskich .Identyfikacja zrodel stresu w wybranych grupach
pracownikow w kuzni glinik sp. Z o.o. W gorlicach- na podstawie polskiej adaptacji kwestionariusa do
badania stresu organizacyjnego c.coopera- s.williamsa i s.j.sloana.Plan pracy magisterskiej prawo.Oceny
pracownicze- jako narzedzie marketingowej polityki personalnej na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Odpowiedzialnosc malzonka i rozwiedzionego malzonka za zobowiazania podatnika z
uwzglednieniem panujacego malzenskiego ustroju majatkowego..Wypalenie zawodowe i strategie radzenia
sobie ze stresem w zwspole pielegniarek - a ocena spojnosci grupy z perspektywy przelozonej (studium
przypadku).Prac licencjackich.Operacje otwartego rynku w polsce w latach 2001-2003.Pomiar kapitalu
intelektualnego i jego ujawnianie jako nowy obszar sprawozdawczosci przedsiebiorstw.Odpowiedzialnosc
majatkowa za naruszenie prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego w polskim systemie
prawnym.Proces zarzadzania zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych na przykladzie komendy
powiatowej policji w radomsku.Przestepstwo zgwalcenia w polskim kodeksie karnym (art.197 k.k).Analiza i
ocena ekspansji sieci handlowych na polski rynek na przykladzie media markt i saturn.Gospodarka finansowa
gminy wiejskiej na przykladzie gminy gluchow.Ubezpieczenie kredytow mieszkaniowych na rynku wielkiej
brytanii..Ekstremalna turystyka motocyklowa jako przyklad niszowego rodzaju turystyki w polsce. Prognoza i
szanse na rozwoj.Strategia rozwoju personelu a sztuka wojny sun tzu.Procedury i efekty nowelizacji ustawy o
spoldzielniach mieszkaniowych.Praca licencjacka cena.Zastosowanie lean management w zarzadzaniu
produkcja.Polityka wydatkowa jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gmin miejskich.Rola
wspolpracy z mediami w klubie sportowym.praca licencjacka budzet gminy .Marketing relacji z klientem w
firmie uslugowej (na przykladzie firmy x).Praca licencjacka administracja.Smolinski- tadeusz. Red. - modele
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integracji miedzynarodowej : uniwersalny- kontynentalny- sektorowy a idee- panstwo- praw.Orzeczenia sadu
najwyzszego w przedmiocie skargi kasacyjnej..Tematy prace licencjackie.System wynagrodzen w lokalnym
banku spoldzielczym.Wplyw administracji publicznej na akcjonariat bankowych spolek akcyjnych.Analiza
warunkow pracy na wybranych stanowiskach w odlewni staliwa..Rola rajow podatkowych w procederze
prania brudnych pieniedzy.Spis tresci pracy licencjackiej.Analiza procesu zarzadzania i kierowania organizacja
non-profit na przykladzie stowarzyszenia emigrant.Spoleczno- kulturowe przeslanki zmiany w kierunku
organizacji procesowej na przykladzie przedsiebiorstwa przemyslowego..Brak tematu.Znaczenie zasady
solidarnosci energetycznej dla zapewnienia energetycznego w unii europejskiej ze szczegolnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa dostaw gazu i ropy naftowej.Analiza i wykorzystanie wybranych programow
pakietu ms office w dzialalnosci firmy wolters kluwer.Finansowanie spolki akcyjnej w formie
obligacji.Innowacyjnosc gospodarki polskiej w latach 1995-2005.Jakosc ksztalcenia a zarzadzanie
szkolnictwem wyzszym.Ekstradycja a europejski nakaz aresztowania.Analiza finansowa jako podstawa oceny
funkcjonowania przedsiebiorstwa (na przykladzie ccc s.a. w latach 2010-2012).Nawigacja satelitarna w
wykorzystaniu dla kolowego transportu miedzynarodowego..Wspolpraca krakowa z miastami blizniaczymi w
ramach unii europejskiej ze szczegolnym uwzgledznieniem wspolpracy krakowa z norymberga..Mikro- male i
srednie przedsiebiorstwa w unijnym prawie konkurencji..Style kierowania w instytucji kultury na przykladzie
osrodka kultury w brzeszczach.Dzialalnosc banku hipotecznego pekao s.a. na rynku kredytow hipotecznych w
polsce w latach 2007-2011.Owczarek- ewelina. - komunikacja i asertywnosc a poszukiwanie pracy :
wykorzystanie umiejetnosci spolecznych na.Informatyzacja czynnosci zawodowych posrednika w obrocie
nieruchomosciami.Zarzadzanie jakoscia obslugi klientow na przykladzie domu maklerskiego pekao oraz
centralnego domu maklerskiego pekao sa..Dzialania samorzadu w kierunku zapobiegania degradacji
spolecznosci lokalnej na przyladzie gminy andrychow..Motywacyjna rola systemow wynagrodzen
pracowniczych.Zmiany w podatku od towarow i uslug w aspekcie czynnosci eksportu i importu po 1 maja
2004 roku na przykladzie firmy balmet.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Gardocka- teresa (prawnik). Red. - izby wytrzezwien a prawa czlowieka .Ryzyko kredytowe na przykladzie
powiatowego banku spoldzielczego w kedzierzynie - kozlu..Rola doboru pracownikow w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi organizacji.Zastosowanie wybranych narzedzi operacyjnej rachunkowosci zarzadczej w
przedsiebiorstwie sektora msp.Misala- jozef. Red. - polska w unii europejskiej : wstepny bilans czlonkostwa :
praca zbiorowa .Ocena dzialalnosci depozytowo-kredytowej banku pko bank polski s.a. w latach 2006 2010.Przeksztalcenie podatkowej ksiazki przychodow o rozchodow na ksiegi handlowe na podstawie firmy
handlowo uslugowej - przewodnik.Sytem ubezpieczen spolecznych - dostatnia jesien zycia czy wegetacja na
granicy czlowieczenstwa?.Wplyw funduszy unii europejskiej na rozwoj miasta radom..Wspolczesne formy
oszczedzania i inwestowania na przykladzie poludniowo-zachodniej spoldzielczej kasy oszczednosciowokredytowej..Znaczenie personelu w procesie swidczenia uslug w branzy edukacyjnej.praca licencjacka budzet
gminy .Liniowy podatek dochodowy i perspektywy wprowadzenia go w polsce..Perspektywy polskiego
eksportu mebli.Zwiazek oceniania i motywowania pracownikow na przykladzie firmy x.Analiza struktury
portfela kredytowego nadwarcianskiego banku spoldzielczego w dzialoszynie w latach 20062010..Zarzadzanie relacjami z dostawcami jako metoda optymalizacji lancucha dostaw.Standardy jakosci
obslugi klientow banku zachodniego wbk s.a..Wplyw grup na decyzje zakupowe nabywcow - analiza i ocena
na przykladzie konkretnej grupy respondentow.Prawne instytucje przeciwdzialajace korupcji w administracji
publicznej..Event marketing jako instrument marketingu terytorialnego wplywajacy na wizerunek miasta
lodzi.Wybrane zagadnienia kontratypizacji i status normatywny tzw. Kontratypow pozaustawowych.praca
licencjacka budzet gminy .Perspektywy rozwoju bankowosci elektronicznej.Dzialalnosc krakowskiego biura
festiwalowego jako wyraz realizacji strategii rozwoju krakowa..Pozycja rady nadzorczej w strukturze spolki
akcyjnej w kontekscie zasad corporate governance.Zlece napisanie pracy magisterskiej.Ocena zdolnosci
kredytowej na przykladzie banku spoldzielczego ziemi kaliskiej.Cywilnoprawna ochrona wierzycieli przed
transferowaniem aktywow ze spolek kapitalowych.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Prawne aspekty wprowadzenia euro w polsce. Wybrane zagadnienia..praca licencjacka budzet gminy
.Ochrona uczciwej konkurencji w unii europejskiej przed reklama wprowadzajaca w blad.Lazor- jerzy. Red. koniunktura gospodarcza a narodziny- wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych : ksiega pa.Elementy
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podmiotowe instytucji obrony koniecznej.Ocena systemu emerytalnego w polsce w latach 1999-2007.Zrodla
finansowania rolnictwa na przykladzie gminy zarnow.praca licencjacka budzet gminy .Zalozenia
wspolczesnych strategii marketingowych na przykladzie klubu sportowego.Wplyw reformy podatkowej w
polsce na strukture dochodow budzetu panstwa.Prawa kobiet w krajach arabskich - analiza teoretyczna i
wnioski praktyczne..praca licencjacka budzet gminy .Centrum malego miasta - koncepcja architektonicznourbanistyczna zagospodarowania rynku w swiebodzinie praca inzynierska budownictwo.Motywy dzialalnosci
studentow w kolach naukowych na przykladzie wydzialu zarzadzania ul.Specyficzne cechy przyplywow
pienieznych w analizie przedsiebiorstwa branzy budowalnej..Czas popelnienia czynu w ramach konstrukcji
delictum continuatum.Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomosci..praca licencjacka budzet gminy
.Mobbing w pracy na przykladzie firmy x..Wybrane spoleczne aspekty polityki kadrowej na podstawie
perfumerii sephora polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Jakosc w sektorze uslug publicznych na
przykladzie banku spoldzielczego.Funkcjonowanie kredytow preferencyjnych dla rolnictwa na przykladzie
banku spoldzielczego w ozorkowie.Ocena bezpieczenstwa i higiena pracy na przykladzie wybranej kopalni
wegla kamiennego.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na podstawie starostwa powiatowego w
czestochowie.Ksiegi wieczyste a bezpieczenstwo obrotu nieruchomosciami na przykladzie dzialalnosci sadu
rejonowego w czestochowie.Prawno -organizacyjne uwarunkowania rekrutacji w urzedzie gminy
wlodowice.Standardy ochrony mniejszosci w kosowie.Dochody powiatu grodzkiego w swietle nowych
rozwiazan prawnych na przykladzie skierniewic w latach 2002 - 2005.Efektywnosc sluzby przygotowawczej
na podstawie slaskiego urzedu wojewodzkiego.praca licencjacka budzet gminy .Trendy w logistyce
dystrybucji w aspekcie bankowosci elektronicznej. Studium przypadku.Spolki jako forma prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej w polsce- ze szczegolnym uwzglednieniem spolki z o.o. Na przykladzie miejskiego
zakladu komunikacyjnego w opolu.Greenwashing as a symptom of csr pathology.Rozwoj samorzadu
gminnego na przykladzie gminy zelechlinek.Ocena kompetencji pracownikow na podstawie szkolen
wdrazanych przez firme x.Adamek- jacek. - mikrofinanse islamskie : zalozenia- produkty- praktyka .zrodla
finansowania jednostek kultury o charakterze scenicznym.Kara grzywny w polskim systemie prawa
karnego.Lobbing..Finansowa ocena funkcjonowania gminy turawa w latach 2003-2007.Proces sprzedazy
relacyjnej - analiza i ocena na przykladzie hurtowni macro cash and carry.Wypadki drogowe powodowane
przez kierowcow samochodow ciezarowych.Uznanie i stwierdzenie wykonalnosci orzeczen wydanych przez
sady panstw obcych.Organizacja systemu rachunkowosci.Rozwoj prawa uzytkowania wieczystego w okresie
polwiecza istnienia instytucji w polsce.Ksztaltowanie wizerunku przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy philip
morris polska s.a.).Efektywnosc dzialania powiatowego urzedu pracy w klobucku w latach 20072010.Odpowiedzialnosc karna pomimo niepoczytalnosci.Zarzadzanie logistyczne w aspekcie organizacji
imprez sportowych na wybranych przykladach.Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania wolnych
srodkow pieniaznych.Dostep do informacji publicznej.Wykorzystanie porownawczej analizy finansowej w
zarzadzaniu (na przykladzie przedsiebiorstw branzy cukierniczej).Polityka wynagrodzen w motywowaniu
pracownikow na przykladzie deutsche banku..zrodla finansowania inwestycji komunalnych w latach 20022006 na przykladzie nowego targu..Wynagrodzenie jako element motywacyjny w zarzadzaniu pracownikami
na podstawie firmy x.Yücesan- enver. - competitive supply chains : a value-based management perspective
.praca licencjacka budzet gminy .Neutralnosc podatku od towarow i uslug.zrodla- granice i nowe mozliwosci
techniczne kontroli pracownikow.Odpowiedzialnosc za zobowiazania zaciagniete przez jednego z malzonkow
pozostajacych w ustroju ustawowym.Pisanie prac magisterskich cennik.Analiza sprawozdan budzetowych na
przykladzie gminy konopiska w okresie 2007/2009.Finansowanie placowek sluzby zdrowia z narodowego
funduszu zdrowia na przykladzie opolskiego centrum onkologii..Nieetyczne zachowania pracownikow a
zarzadzanie personelem.praca licencjacka budzet gminy .Aktywizacja osob bezrobotnych na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w opolu.Starosta w strukturach samorzadu powiatowego.Ingerencja w swobode
artystycznej wypowiedzi w swietle etosu sztuki.Wykorzystanie kart platniczych w praktyce rozliczeniowej
gospodarstw domowych..Poziom zadowolenia spoleczenstwa ze wzrastajacych uslug bankowosci
elektronicznej na przykladzie banku pko bank polski s.a..System ocen pracowniczych na przykladzie cu
belchatow.Efektywnosc programow lojalnosciowych na przykladzie dzialan firmy regamet..Stan i
perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej na obszarze wyzyny krakowsko-czestochowskiej..Finansowe
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aspekty funkcjonowania samorzadowej instytucji kultury na przykladzie biblioteki publicznej miasta i gminy
im a mickiewicza w zelowie.Podstawy skargi kasacyjnej w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Wspomaganie ksiegowosci w firmie obslugujacej platnosci w systemie
paypal.Krakowsko-wroclawskie spotkanie naukowe administratywistow - czas w prawie administracyjnym : i
krakowsko-wroclawckie spotkanie naukowe administratywistow.Karczewski- leszek. Red. - etyczny wymiar
odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na poczatku xxi wieku .Dzialalnosc inwestycyjna jednostek
samorzadu terytorialnego..Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie produkcyjnym na
przykladzie warta glass jedlice s.a..Wplyw stosowania product placement w teatrze na wizerunek
marki.Zarzadzanie szkola dla rozwoju prodemokratycznych postaw uczniow..Budzet jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie budzetu gminy i miasta pajeczno w latach 1994 - 2004.Planowanie jako
instrument zarzadzania w przedsiebiorstwie komunalnym na przykladzie zgm tbs w czestochowie.Nielacznamaria. - europejski komitet zapobiegania torturom : miedzy kontrola a standaryzacja .System wynagradzania
pracownikow jako narzedzie zarzadzania struktura zatrudnienia w przedsiebiorstwie na przykladzie zakladow
koksowniczych..Diagnostyka prenatalna jako przyklad potencjalu badan genetycznych.Problematyka
terroryzmu w ujeciu kryminologicznym.Sposoby doskonalenia i motywowania zawodnikow w klubie
sportowym.System motywacji do pracy w swietle teoretycznych zalozen zarzadzania zasobami ludzkimi i
praktycznej realizacji w firmie x.Budzet gminy biala na tle finansow publicznych.Pisanie prac magisterskich
wroclaw.Kredyty konsumeckie w sektorze bankowym.praca licencjacka budzet gminy .Promocja w sferze b2b
na podstawie firmy pasmatex.Pisanie prac informatyka.Przeciwdzialanie bezrobociu mlodziezy na lokalnym
rynku pracy. Studium przypadku powiatu piotrkowskiego.Analiza dzialalnosci jednostki budzetowej na
przykladzie powiatowego inspektoratu weterynarii.Sytuacja i uwarunkowania rozwoju firm logistycznych na
przykladzie branzy kurierskiej.Rymarczyk- jan (1944- ). Red. - problemy regionalizmu i globalizacji .Wielkosc
wspoluprawnionych do udzialu w spolce z o.o..Mozliwosci rozwoju malych i srednich przedsie-biorstw w
swietle strategii lizbonskiej.Charakter gwarancyjny zasady nullum crimen sine lege certa w polskim prawie
karnym- a proces stanowienia i stosowania prawa.praca licencjacka budzet gminy .Zasada trojpodzialu wladz
a funkcjonowanie wladzy sadowniczej w polsce..Rachunek kosztow rodzajowych na przykladzie komendy
wojewodzkiej policji w katowicach.Znaczenie skutecznej komunikacji w zarzadzaniu hotelem.Zarzadzanie
bezpieczenstwem i higiena pracy.Finansowanie rozwoju gmin w polsce ze srodkow unii
europejskiej.Instytucja zachowku w polskim prawie spadkowym.Sprawozdawczy rachunek wynikow
przedsiebiorstwa uslugowo-handlowego na przykladzie gminnej spoldzielni samopomoc chlopska w
polancu.Bezrobocie na obszarach wiejskich (bael 1992-2005).Zmowy przetargowe w prawie unijnym i
polskim.Narodowe zroznicowania form samorzadu terytorialnego na przykladzie samorzadu miast oslo i
krakowa.Lokalizacja centrow logistycznych i ich wplyw na rozwoj regionow.Ksztaltowanie nowego produktu
turystycznego na przykladzie polskich gor izerskich.Doskonalenie procesow produkcyjnych w odniesieniu do
produktu spozywczego..Zadania samorzadu gminnego - istota i charakter regulacji.Planowanie dochodow i
wydatkow gminy oraz sposoby ich ralizacji na przykladzie gminy inowlodz..Metody i techniki rekrutacji i
selekcji kandydatow do pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym.Mazur-wierzbicka- ewa. - ochrona
srodowiska a integracja europejska : doswiadczenia polskie .Rozliczenie kosztow dzialalnosci pomocniczej
przy zastosowaniu rachunku kosztow dzialan na przykladzie przedsiebiorstwa artykulow technicznych i
uszczelnien trmicznych polmots.a..Marketing w dzialalnosci firmy ortopedycznej orto-tech s.c..Mozliwosc
kreowania atrakcji turystystycznych na przykladzie nowego kazanowa..Analiza sytuacji majatkowokapitalowej przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a. w latach 20072011..Przestepczosc zorganizowana na rynku paliw plynnych w polsce.Wspolczesne rozwiazania
konstrukcyjne w zakresie scian w obiektach przemyslowych praca inzynierska budownictwo.Kapital obcyjako forma pozyskiwania srodkow finansowych przez gminy i alternatywne zrodla jego pozyskiwania na
podstawie gminy kamionka wielka.Analiza strategii przedsiebiorstwa pkp cargo s.a zaklad taboru w
tarnowskich gorach.praca licencjacka budzet gminy .Sportowa hala rekreacyjna – korty tenisowe. Praca
inzynierska budownictwo.Rola portali korporacyjnych jako elementu systemu zarzadzania wiedza..Strategie
przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym w aspekcie procesow globalizacji.Mobbing w polsce. Prawny i
spoleczny wymiar zjawiska..Zakres oraz uzytecznosc badan marketingowych w przedsiebiorstwach
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uslugowych.Motywowanie pracownikow w malej firmie.Wplyw klastrow na atrakcyjnosc regionow
turystycznych na przykladzie beskidzkiej 5.Integracja systemow zarzazania jakoscia- srodowiskiem i bhp na
przykladzie srubex lancut.Odpowiedzialnosc za zobowiazania spolki partnerskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Nowoczesne produkty bankowe na przykladzie banku pko bp s.a. oddzial w rawie
mazowieckiej.Wydatki na reklame jako koszty uzyskania przychodow w podatku dochodowym od osob
fizycznych.Analiza porownawcza programow lojalnosciowych operatorow sieci komorkowych w
polsce.Bankowa analiza porownawcza kredytobiorcow na potrzeby oceny ryzyka kredytowego (na
przykladzie spolek abc i xyz).Instrumenty tworzenia relacji z klientami na przykladzie firmy agronas.Uwarunkowania animacji partnerstw organizacji pozarzadowych z organizacjami publicznymi w miescie
bialymstoku.Rola lidera zespolu w zakresie wykorzystania kapitalu intelektualnego firmy.Rachunkowosc
srodkow trwalych w leasingu.Rynek pracy w kontekscie integracji z unia europejska.Dziecko jako swiadek w
polskim procesie karnym.Rola turystyki w strategii rozwoju powiatu na przykladzie powiatu
tomaszowskiego.praca licencjacka budzet gminy .Kredyt bankowy jako podstawowe zrodlo finansowania
dzialalnosci gospodarczej.Marketing uslug na warszawskim rynku klubow rekreacji ruchowej..Krzosgrzegorz. - business process reengineering a pozycja konkurencyjna przedsiebiorstwa .Rola fundacji i
stowarzyszen w zyciu kulturalnym krakowa.Bělohlávek- alexander j. - biegli w srodowisku miedzynarodowym
: w postepowaniu sadowym cywilnym i karnym oraz arbitra.Ekonomiczno - spoleczne uwarunkowania rent z
tytulu niezdolnosci do pracy.Wybrane aspekty logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.Kredytowanie dzialalnosci gospodarczej w banku spoldzielczym na
przykladzie banku spoldzielczego w lesnicy.Zasady wykorzystania funduszy strukturalnych unii europejskiej w
polsce.Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
firmy ntp work -serwis..Metody wzmacniania gruntow slabonosnych. Praca inzynierska
budownictwo.Dozwolony uzytek prywatny w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego
1994 r..Przestepstwa nieuczciwej konkurencji wsrod przedsiebiorcow.Podwaliny krakowskiej szkoly prawa
narodow w swietle tworczosci pawla wlodkowica na przelomie xiv i xv wieku.Cudzoziemiec jako nabywca
nieruchomosci polozonych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Byrka-kita- katarzyna. - metody
szacowania kosztu kapitalu wlasnego : teoria a praktyka .Bezrobocie w wybranych grupach ludnosci
(kobiety- mlodziez- dlugookresowo bezrobotni) w polsce w latach 1999-2003..Zarzadzanie
nieruchomosciami na przykladzie nieruchomosci w blachowni w okresie 2007-2010.Fenomen panstwa
upadlego- jako zagrozenie i wyzwanie dla spolecznosci miedzynarodowej. Kazus bosni i
hercegowiny.Wybrane aspekty polityki bezpieczenstwa na przykladzie wydzialu zarzadzania uniwersytetu
lodzkiego.Wroclaw.Wplyw spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na budowanie wartosci spolki na
przykladzie wybranych uczestnikow gieldowego indeksu spolek odpowiedzialnych respect.Chmaj- marek system wyborczy w rzeczypospolitej polskiej .praca licencjacka budzet gminy .Realizacjia zadan z zakresu
pomocy spolecznej przez jednostki samorzadu powiatowego- na przykladzie powiatowego centrum pomocy
rodzinie w czestochowie..Gminny osrodek pomocy spolecznej jako element systemu pomocy spolecznej w
polsce..Polityka transportowa w centra logistyczne w unii europejskiej.Proces rekrutacji pracownikow na
przykladzie spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej im. Franciszka stefczyka..Srodki dowodowe w
sredniowiecznym procesie (polskim).Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na podstawie analizy
sprawozdan finansowych..Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw na rynku
kapitalowym.Uwarunkowania prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej..Przyklad pracy
magisterskiej.Wplyw inwestycji finansowanych z budzetu na rozwoj gminy tarnowskie gory.Rownosc kobiet i
mezczyzn w stosunkach pracy w swietle prawa polskiego i prawa unii europejskiej .Zarzadzanie kapitalem
wlasnym w przedsiebiorstwie..Tematy prac magisterskich prawo.Pisanie prac magisterskich cena.praca
licencjacka budzet gminy .Komunikacja wewnetrzna jako element kultury organizacyjnej na przykladzie firmy
philips.Postepowanie dowodowe w kodeksie postepowania administracyjnego- a w sprawach ochrony
konkurencji.Dochody gminy praca magisterska.Rola zintegrowanego systemu ochrony w logistyce
magazynowej.Ochrona porzadku i bezpieczenstwa publicznego jako jedno z zadan jednostek samorzadu
terytorialnego.Najwyzsza izba kontroli - the position of the system and the actual.Szkolenia pracownikow w
kontekscie rozwoju organizacji..Perspektywy rozwoju innowacyjnosci sektora msp w bialymstoku w oparciu o
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funkcjonowanie bialostockiego parku naukowo-technologicznego.Wykorzystanie funduszy strukturalnych
unii europejskiej w polityce regionalnej na podstawie miasta swidnicy.Przestepstwa przeciwko
bezpieczenstwu i pewnosci obrotu elektronicznego.praca licencjacka budzet gminy .Zasady rachunku
kosztow dzialalnosci uslugowej na przykladzie wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego w
czestochowie..Realizacja polityki spolecznej w gospodarce polskiej (na przykladzie miasta tomaszowa
mazowieckiego).praca licencjacka budzet gminy .Gianelli- andrea. - papieze a wojna : od pierwszego
swiatowego konfliktu do ataku na irak .Trybunal stanu i zasady odpowiedzialnosci konstytucyjnej w
polsce.Zarzadzanie magazynowaniem i transportem w firmie transportowo - spedycyjnej spedimex sp. Z
o.o..Prace dyplomowe informatyka.Gawronski- krzysztof. Red. - szkola a organ prowadzacy .Jawne i ukryte
postawy lekowe u pracownikow biurowych.praca licencjacka budzet gminy .Regulacje prawne cen
transferowych.Import rownolegly produktow leczniczych w wybranych krajach unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Pozwolenia na budowe.Rola i znaczenie logistyki w uzyskiwaniu przewagi
konkurencyjnej na rynku.praca licencjacka budzet gminy .Metody oceny zagrozenia przedsiebiorstwa
upadloscia.Pozycja pokrzywdzonego w postepowaniu przygotowawczym w polskim procesie
karnym.Prawnokarna ochrona zwierzat w polsce.Stres w zawodzie nauczyciela. Diagnoza stresu w szkole
podstawowej nr 55 im. Jaroslawa iwaszkiewicza w krakowie.Promocja jako instrument zarzadzania w
oswiacie.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie top farms glubczyce spolka z o. O..Komunikacja- jako
element kultury organizacyjnej na przykladzie przedsiebiorstwa kronospan w strzelcach opolskich.Rola i
funkcje motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Tryb uzyskiwania pomocy dyplomatycznej i
konsularnej przez obywateli rzeczypospolitej polskiej.Dzialalnosc marketingowa firmy na rynku meblarskim
na przykladzie ikea.Finansowanie dzialalnosci oswiatowej w rachunkowosci gminy na przykladzie gminy
kodrab i kobiele wielkie.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej..Rachunkowosc szkoly publicznej na przykladzie
publicznej szkoly podstawowej w cisiu.Biznesplan przedsiewziecia inwestycyjnego na przykladzie firmy
farmaceutycznej alfa-farm.Zakres pojecia wlasnosci na gruncie konstytucji z 1997 r..Technologia realizacji
wielkopowierzchniowych prac brukarskich na przykladzie remontu ... Praca inzynierska budownictwo.Ocena
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2005-2009.Zarzadzanie wiedza na przykladzie
przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowo - uslugowego delite.Godlo promocyjne teraz polska w tworzeniu
przewagi konkurencyjnej na przykladzie firmy sphinks s.a..Przestepczosc komputerowa ze szczegolnym
uwzglednieniem hackingu.Podstawy orzekania w arbitrazu handlowym.Ocena efektywnosci inwestycji
rzeczowych na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Instrumenty realizacji polityki pienieznej w
gospodarce polskiej.Rozwoj i szkolenie pracownikow jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w firmie
x.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie procesu dystrybucji. Badanie na przykladzie branzy
kosmetycznej- odziezowej oraz dystrybucji ksiazek.praca licencjacka budzet gminy .Ryzyko kredytowe na
rynku hipotecznym..Spa - moda czy koniecznosc w hotelach biznesowych..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Jakosc w logistycznej obsludze klienta..Monopole w gospodarce
wolnorynkowej.Doskonalenie organizacji poprzez stosowanie wspolczesnych metod i technik zarzadzania w
korporacjach miedzynarodowych.Ocena dzialalnosci depozytowo-kredytowej spoldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej imienia franciszka stefczyka w latach 2002-2006..Rekrutacja i selekcja w
procesie zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie visteon poland s.a. w praszce.Bariery prawne
wybranych dzialan marketingowych.Bezrobocie i jego ograniczanie w powiecie kutnowskim w latach 20042009.Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku finansowym w oparciu o analize techniczna..Rola
logistyki w przemieszczaniu sil zbrojnych rp.Bezrobocie i sposoby jego zwalczania w powiecie krapkowickim
w latach 2001-2006.Rola kierownika w zarzadzaniu przedsiebiorstwem przemyslowym..Przedsiebiorca
jednoosobowy.Analiza sprzedazy produktow bankowych na przykladzie banku polska kasa opieki s.a..praca
licencjacka budzet gminy .Rola planowania rozwoju gmin w procesie pozyskiwania funduszy pomocowych w
unii europejskiej.Spersonalizowane witryny internetowe- szansa na rozwoj internetu i e-biznesu.Ocena
funkcjonowania funduszu dotacji inwestycyjnych..Sytuacja na rynku pracy osob po odbyciu kary pozbawienia
wolnosci.Mozliwosci rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw po akcesji do krajow czlonkowskich
ue..Szkolenia pracownicze a zarzadzanie czasem pracy na podstawie firmy biuro plus..Mechanizm
oddzialywania reklamy na dzieci (w swietle badan empirycznych).Analiza czynnikow warunkujacych rozwoj
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centrow logistycznych w polsce - na przykladzie centrum dystrybucji ikea.Konstytucyjne prawo do wlasnosci i
gwarancje jego ochrony.Eichstaedt- krzysztof. - rola sadu w postepowaniu przygotowawczym a instytucja
sedziego sledczego .Dzialalnosc malego przedsiebiorstwa branzy budowlanej na przykladzie z.p.u.
stolarstwo..Zastaw rejestrowy na prawach udzialowych.Wykonywanie tymczasowego aresztowania - sytuacja
prawna osob tymczasowo aresztowanych.Sektor mikro- malych i srednich przedsiebiorstw turystycznych i
jego rola w powiecie cieszynskim.Analiza porownawczoprawna ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w
szwajcarii i w polsce.Zarzadzanie jakoscia na przykladzie zakladu wykonawstwa sieci elektrycznych rzeszow
spolka z o.o..Rola i znaczenie gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie x..Odpowiedzialnosc karna w
sporcie.Wplyw reklamy radiowej i telewizyjnej na zachowania mlodych konsumentow.Przeglad metod
zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji budowlanych praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka
budzet gminy .Zewnetrzne formy finansowania sektora msp - egzemplifikacja.Skonsolidowane sprawozdania
finansowe jako imperatyw harmonizacji rachunkowosci w swiecie.Pisanie prac magisterskich cennik.Analiza
ewidencji i efektywnosci funkcjonowania podatku od towarow i uslug na przykladzie urzedu skarbowego
x.Uproszczona egzekucja z nieruchomosci.Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych kredytow
konsumenckich.Praca magisterska logistyka.Rola mediow jako nosnik reklamy na przykladze telewizji..Ocena
systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie przedsiebiorstwa erg klobuck s.a. z klobucka..Modele
kompetencyjne w rekrutacji i selekcji.praca licencjacka budzet gminy .Wykonywanie kary pozbawienia
wolnosci wobec kobiet.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjna rola systemow wynagrodzen
pracowniczych.Obsluga swiadczen krotkoterminowych przez zaklad ubezpieczen spolecznych w czestochowie
w latach 2009-2011..Rola pozaplacowych instrumentow w systemie motywowania firmy x..Program
komputerowy - nielegalne uzyskanie i ochrona prawnoautorska.Technologia i organizacja robot dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prawa podmiotowe tymczasoweskspektatywy.Sprzedam prace licencjacka.Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy- a
pracowniczy obowiazek dbalosci o dobro zakladu pracy.Zdolnosc arbitrazowa w prawie polskim i
francuskim.Zmiany w systemie podatkowym po wejsciu polski do unii europejskiej na przykladzie podatku
od towrow i uslug.Uwarunkowania wprowadzenia systemu zarzadzania jakoscia w malej firmie na
przykladzie firmy pe-gas.Budzet gminy zadzim jako instrument rozwoju lokalnego.Finansowanie i formy
aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy w belchatowie.Technologie
informatyczne wspierajace efektywnosc funkcjonowania firm transportu drogowego.Zaufanie w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie turystycznym.Strategia personalna - audyt i doskonalenie na
przykladzie ceramika serwis sp. Z o.o. Z siedziba w opocznie.Wdrazanie programu rozwoju obszarow
wiejskich w polsce w ramach zrownowazonego rozwoju obszarow wiejskich.System transportowy na
przykladzie przedsiebiorstwa handlowo uslugowego olmet..Kredyt hipoteczny- jako zrodlo fiansowania
nieruchomosci mieszkaniowych w polsce na przykladzie banku peko s.a..Rola badan marketingowych o
podejmowaniu skutecznych decyzji na przykladzie firmy great open house.Analiza procesu kadrowego w
organizacji na przykladzie urzedu skarbowego krakow - srodmiescie.Mieszkanie jako przedmiot orzeczenia
rozwodowego.Wydatki inwestycyjne gminy jako instrument wspierania rozwoju lokalnego na przykladzie
miasta wloclawek.Motywowanie i nagradzanie pracownikow na podstawie wybranych krakowskich biur
podrozy..praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc nowoczesnych okien oraz wyposazonych w zaslonyzaluzje i okiennice termoizolacyjne praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Ocena
pozycji przedsiebiorstwa na rynku kapitalowym na przykladzie inter cars s.a..Relacje pomiedzy prezydentem
rzeczypospolitej polskiej a rada ministrow na gruncie konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 roku. Zalozenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa.Polska transformacja gospodarcza.Status prawny
samorzadowego kolegium odwolawczego.Specyfika ustroju spolek kapitalowych z udzialem skarbu panstwa
ze szczegolnym uwzglednieniem instytucji nadzoru wlascicielskiego..Analiza dochodow i wydatkow
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy klomnice..Kultura organizacyjna w percepcji
nauczycieli a ich zaangazowanie w prace..Wykorzystanie portali spolecznosciowych w procesie rekrutacji i
selekcji pracownikow.Zarzadzanie miedzykulturowe na przykladzie firmy ikea.Cechy charakterystyczne
sprawcow najgrozniejszych przestepstw i ich kryminalistyczne wykorzystanie.Metody aktywnego
..
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poszukiwania pracy.Bank secrecy in swiss and polish legal system.Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo
dochodow wlasnych gmin na przykladzie gminy kozminek.Wplyw technologii informatycznej na zmiany
zachowan przedsiebiorstw.Zarzadzanie systemem dystrybucji towarow na przykladzie firmy tech-rol sp. Z
o.o..System zarzadznia jakoscia procesem wspomagajacym w zarzadzaniu organizacja na przykladzie firmy
construction spolki z o.o..Liberalizacja rynku energii elektrycznej w europie i w polsce. Etapy- realizacjaprognozy.Rezerwy i aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego - regulacje krajowe a
miedzynarodowe.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc faktoringowa eurofaktor s.a. solution szansa
na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw.Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych elementow
budynku praca inzynierska budownictwo.Kawiarnia praca inzynierska budownictwo.Przestepstwo
kazirodztwa w polskim systemie prawnym.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza za niezgodne z prawem
wykonanie wladzy publicznej.Nastepstwa wdrozenia systemu jakosci na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw.Kulturowe uwarunkowania stylu kierowania w przedsiebiorstwie.Realizacja zasady
samodzielnosci we wspolczesnym modelu polskiego samorzadu terytorialnego..Zmiany w systemie podatku
dochodowego od osob fizycznych w polskiej gospodarce w okresie transformacji..Operacje pokojowe onz w
afryce poludniowej.Warunki skutecznego komunikowania sie w przedsiebiorstwie (na przykladzie vs
polska).Wzory prac licencjackich.Wykorzystanie rozwiazan e-commerce na przykladzie przedsiebiorstwa
intersilesia mcbride..praca licencjacka budzet gminy .Trendy rozwojowe strategii marketingowych
miedzynarodowych sieci hotelarskich- na przykladzie hoteli sheraton..praca licencjacka budzet gminy
.Turystyka jako dziedzina gospodarki w lodzi.Oceny pracownicze jako element motywacji
niematerialnej.Dochody i wydatki budzetu gminy na przykladzie gminy myszyniec w latach 2004-2006.praca
licencjacka budzet gminy .Rola portali internetowych w rekrutacji i selekcji pracownikow sektora
it.Zarzadzanie wydobyciem i jakoscia wegla.Roszczenia pracownika w zwiazku z wypowiedzeniem umowy o
prace przez pracodawce..Ustroj policji administracyjnej w waskim i szerokim tego slowa
znaczeniu..Konarzewska- anna. - krolestwo danii- krolestwo szwecji i zjednoczone krolestwo wielkiej brytanii
i irlandii pol.Europejski nakaz aresztowania jako odstepstwo od zasady niewydawania wlasnych
obywateli.Wypalenie zawodowe w pracy kuratorow sadowych.System dystrybucji informacji umozliwiajacy
bezprzewodowy dostep klientom mobilnym.Rozwoj gospodarczy gminy kruszyna w latach 1999 2004.Promocje sprzedazy mebli - analiza i ocena na przykladzie konkretnych punktow
sprzedazy.Motywowanie pracownikow a ich satysfakcja z pracy.Wolnosc sumienia i religii osob skazanych i
tymczasowo aresztowanych w jednostkach systemu penitencjarnego w polsce.Prace licencjackie
socjologia.Wplyw kryzysu na zagrozenie upadloscia firmy dealerskiej swiadczacej uslugi
motoryzacyjne.Prawo karne.Wybrane aspekty zarzadzania nieruchomosciami na przykladzie zgm tbs sp.zo.o.
W czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Poziom satysfakcji
beneficjentow programow finansowanych z funduszy europejskich.Polityka unii europejskiej w sferze
edukacji - programy na rzecz mlodziezy.Spor o podmiot przestepstwa korupcyjnego w sporcie przyczynkiem
do rozwazan nad wybranymi problemami wykladni prawa karnego.Transgraniczne przemieszczanie sie
pacjentow w prawie unii europejskiej i polskich regulacjach.Reklama praca licencjacka.Reichel- marek. Red. polska w unii europejskiej : praca zbiorowa .Wplyw zarzadzania zasobami ludzkimi na wzrost i rozwoj
organizacji.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wycena i sprawozdawczosc w
zakresie srodkow trwalych w swietle miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej i
polskiego prawa bilansowego.Analiza porownawcza wybranych systemow informatycznych obslugi sektora
tsl.Wykorzystanie srodkow z funduszy unii europejskiej przez gmine olsztyn..praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw amortyzacji srodkow trwalych na wynik finansowy przedsiebiorstwa..Ochrona informacji niejawnych
w polsce na tle europejskim.Swoboda swiadczenia uslug voip na podstawie prawa krajowego oraz prawa unii
europejskiej.Polityka rachunkowosci na przykladzie szkoly podstawowej w latach 2007-2009..Zwolnienia
grupowe w ustawodawstwie polskim i unijnym.Znaczenie rachunkowosci w jednostkach sektora finansow
publicznych na przykladzie powiatowego urzedu pracy.Ocena zdolnosci kredytowej na przykladzie oferty
kredytu hipotecznego polbank efg.Analiza i ocena kompetencji pracownikow roznych szczebli zarzadzania na
przykladzie firmy infostrategia..Bankowosc islamska jako alternatywny model w odniesieniu do bankowosci
tradycyjnej..Czynnosci dowodowe sadu na gruncie polskiej procedury cywilnej.Mobbing w
..
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organizacji.Cybula- piotr. Red. - szlaki turystyczne a prawo : przeszlosc- terazniejszosc- przyszlosc
.Falszerstwa dziel sztuki w polsce w aspekcie kryminalistycznym i kryminologicznym.Transfer nowych
technologii w polskim sektorze rolnym - proba identyfikacji zjawiska.Oddzialywanie reklamy telewizyjnej i
internetu na model wspolczesnej rodziny..praca licencjacka budzet gminy .Bojkot konsumencki - polacy na
drodze do konsumenckiej demokracji..Zarzadzanie wiedza wyzwaniem wspolczesnych gospodarek.Pisanie
prac krakow.Ocena zgodnosci stanardow zarzadzania bezpieczenstwem informacji z wymaganiami normy iso
17799 (na przykladzie firmy sektora teleinfomatycznego).Przedawnienie jako jeden ze sposobow
wygasniecia zobowiazania podatkowego na gruncie polskiego prawa.Problematyka uzycia min
przeciwpiechotnych w prawie miedzynarodowym pub;licznym..Prawa i obowiazki czlonka rady nadzorczej w
jednoosobowej spolce skarbu panstwa i spolce komunalnej.Ocena procesow restrukturyzacji grupy pkp
s.a..Prace licencjackie tematy pedagogika.Status prawny podmiotow w zatrudnieniu
tymczasowym.Nabywanie akcji wlasnych przez spolki po nowelizacji kodeksu spolek handlowych z dnia
13.06.2008.Strategia rozwoju firmy rodzinnej na przykladzie f.p.h.u. asik-bis.Obrot nieruchomosciami jako
zrodlo dochodow wlasnych gminy.Funkcjonowanie ubezpieczen majatkowych na rynku w
polsce.Wykorzystanie srodkow unijnych przez samorzady terytorialne na przykladzie gminy krzyzanow.Ocena
rentownosci przedsiebiorstwa tvn s.a. w latach 2008-2010.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc
kluczowych procesow logistycznych..praca licencjacka budzet gminy .Prace licencjackie po angielsku.Sposoby
finansowania innowacyjnych przedsiebiorstw w polsce.Planowanie strategiczne w powiecie
pajeczanskim..Ceny prac licencjackich.Analiza budzetu gminy na przykladzie gminy i miasta
kozieglowy.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy a.m. jesiolowscy-finanse sp. Z o.o..Wplyw
orzecznictwa ets na praktyke stosowania prawa podatkowego w polsce.Praktyka funkcjonowania systemu
haccp z uwzglednieniem elementow logistyki.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc czlonkow
rodziny za zobowiazania podatkowe podatnika na podstawie ordynacji podatkowej i ustawy o
zobowiazaniach podatkowych.Promocja krakowa na przykladzie obchodow 750-lecia lokacji
miasta.Motywacyjne aspekty wynagrodzen w wybranej firmie. Studium przypadku z powiatu
zawiercianskiego.Gospodarka majatkiem trwalym w cementowni odra s.a. w opolu..Analiza relacji koszty wolumen - zysk na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno - uslugowego odlewnia zeliwa s.a..Ofensywne i
defensywne formy dzialan w nowoczesnych doktrynach militarnych.Ocena efektywnosci dzialan
logistycznych na przykladzie firmy polger.Finansowanie projektow inwestycyjnych ze srodkow unii
europejskiej w gminie liskow w latach 2003-2005.Analiza kosztow w firmie protyl serwis sp. Z o.o. W latach
2004-2006.Finansowanie dzialalnosci samorzadowej jednostki budzetowej na przykladzie domu pomocy
spolecznej dom kombatanta w lublincu.Pisanie prezentacji.Barlow- janelle - klient ma zawsze racje :
reklamacja to prezent .Ceny prac licencjackich.Rozwoj zrownowazony oraz ciagle doskonalenie
przedsiebiorstwa jako wyznacznik jakosci na przykladzie heineken n.v..Ocena plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa transportowego twist-pol w latach 2007-2010..Wplyw podatkow lokalnych na
funkcjonowanie gminy konopiska w latach 2004- 2008.Zarzadzanie lokalnym rynkiem pracy na przykladzie
powiatu radomszczanskiego.Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej.Analiza finansowa w jednostkach
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy w nowej brzeznicy.Rozwoj gminnych inwestycji drogowych w
gminach wiejskich w latach 2008-2010 na wybranych przykladach.Elastyczne formy zatrudnienia w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Percepcja reklam - analiza i ocena na przykladzie konkretnej grupy
respondentow.Specyfika przesluchan osob chorych psychicznie.Produkt rekreacyjno - sportowy w miescie
czestochowa.Stosunki miedzy panstwem a kosciolem w polsce po roku 1944.studium historycznoprawne..praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie prawa laski w polskim systemie prawa.Pisanie prac
licencjackich cena.Migracje miedzywojewodzkie w polsce w latach 2000-2009.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza porownawcza wybranych narzedzi informatycznych usprawniajacych zarzadzanie kontaktami z
klientami (crm).Europejski fundusz rozwoju regionalnego jako zrodlo finansowania rozwoju lokalnego na
przykladzie gminy sidra .Analiza finansowa sprawozdania finansowego banku na przykladzie banku ochrony
srodowiska s.a..Analiza strategiczna otoczenia przedsiebiorstwa na wybranym przykladzie .Ambush
marketing - charakterystyka i proba oceny zjawiska z punktu widzenia ochrony interesow uprawnionego ze
znaku towarowego.Istotnosc wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym na przykladzie osoby
..
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fizycznej prowadzacej dzialalnosc gospodarcza.praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania
inwestycji samorzadu lokalnego na przykladzie gminy pajeczno i gminy kleszczow.Strategia rozwoju na
przykladzie gminy gogolin..Zwolnienie od kosztow sadowych w postepowaniu cywilnym.Analiza potencjalu i
pozycji strategicznej krakowa na rynku turystycznym..Analiza budzetu panstwa w gospodarce polskiej w
latach 2004-2008.Ile kosztuje napisanie pracy licencjackiej.Szkolenia pracownicze w procesie uczenia sie
doroslych.Dystrybucja jako element marketingu mix w przedsiebiorstwie sektora spozywczego..Nowoczesne
centrum logistyczne jako podstawowe ogniwo lancucha logistycznego (na przykladzie fm logistic sp. Z
o.o.).Odstepstwa od szybkosci procesu karnego w stadium sadowym ( zawieszenie- przerwa- odroczenie
postepowania karnego).Katalog prac magisterskich.Wspieranie rozwoju przedsiebiorczosci na obszarach
wiejskich wojewodztwa podlaskiego w latach 2007-2013.Rola prokuratora w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Zarzadzanie ryzykiem kredytow konsumpcyjnych w polsce w latach 20002005.Specyfika zarzadzania zespolami pracowniczymi w malych organizacjach na przykladzie firm przemyslu
meblowego.Analiza krytyczna strategii gminy michalowice.Kompetencje i sposob wyboru prezydenta na tle
porownawczym w stanach zjednoczonych- polsce i niemczech.Wycena nieruchomosci przy zastosowaniu
metody porownywania parami na przykladzie nieruchomosci zlokalizowanej w kozieglowach przy ul.
Porajskiej 211.Wplyw podatkow na wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie bestmont s.a. w
sieradzu.Zurek- janusz (ekonomia). Red. - przedsiebiorstwo na rynku globalnym .Powstanie i historia ruchu
punk w polsce jako przyklad pluralizmu wspolczesnej kultury..Strategia rozwoju przedsiebiorstwa
produkcyjnego aboz na podstawie badan wlasnych.Analiza czynnikow modelujacych srodowisko pracy w
aspekcie poprawy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na przykladzie drukarni..Analiza i ocena wyniku
finansowego spoldzielni csm nasza praca - aspekt bilansowy i podatkowy..Wykorzystanie internetu w
dzialalnosci handlowej przedsiebiorstw.Wykorzystanie zabytkow architektury obronnej dla potrzeb turystyki
na przykladzie twierdzy przemysl.Wyniki finansowe sektora bankowego w polsce w latach 20002005.Wsparcie dzialalnosci rolniczej i rozwoju obszarow wiejskich w polsce w ramach wspolnej polityki rolnej
unii europejskiej .Obligacje jako zrodlo finansowania dzialalnosci gospodarczej - ujecie w systemie
sprawozdawczosci finansowej jednostki.Analiza i ocena procesow rekrutacyjnych z uwzglednieniem specyfiki
organizacji.Wplyw polityki przestrzennej gminy na dzialalnosc gospodarcza
przedsiebiorstw.Odpowiedzialnosc materialna pracownika w prawie pracy.Prace magisterskie
prawo.Niedowodowe srodki ustalenia faktow w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Zasada
rownego traktowania akcjonariuszy.Wplyw cech wspolczesnego negocjatora na skutecznosc stylow
negocjacyjnych na przykladzie malych i srednich przedsiebiorstw.Prywatyzacja i komercjalizacja mienia
publicznego w polsce na przykladzie przedsiebiorstwa modernizacji urzadzen energetycznych remak
sa.System zarzadzania dystrybucji produktow na przykladzie miedzynarodowej firmy x.Rachunkowosc
bilansowa a rachunkowosc podatkowa - problemy ewidencyjne na przykladzie firmy prowadzacej dzialalnosc
gospodarcza w formie spolki prawa handlowego.Seminarium v roku - prawo administracyjne.Opodatkowanie
dostaw towarow i uslug w transakcjach wewnatrzwspolnotowych.Bahrynowski- dawid. - wybrane
zagadnienia ekologiczne we wspolczesnym rolnictwie : monografia..Wyrok sadu polubownego.Manipulacje
podatkiem od wartosci dodanej na przykladzie transakcji wewnatrzwspolnotowych.Dofinansowanie ze
srodkow unijnych na podniesienie atrakcyjnosci swietlicy srodowiskowej i jej otoczenia w miejscowosci
cukrownia ostrowy w latach 2004-2006- w ramach sektorowego programu operacyjnego restrukturyzacja i
modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj obszarow wiejskich.Tematy prac magisterskich
resocjalizacja.Zmiany zachodzace na rynku nieruchomosci komercyjnych na przykladzie powierzchni
logistycznej.praca licencjacka budzet gminy .Wstepna kontrola oskarzenia w postepowaniu
karnym.Doskonalenie zawodowe nauczycieli jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w szkole
publicznej.Warunki rodzinne dziewczat przebywajacych w zakladzie poprawczym w zawierciu.Powstanie i
historia ruchu punk w polsce jako przyklad pluralizmu wspolczesnej kultury..Wykorzystanie funduszy
europejskiej w gminie moskorzew.Handel zagraniczny. Postepy w wymianie miedzynarodowej na przykladzie
kazachstanu w latach 1980-2005.Rozwoj sektora malych i srednich przedsiebiorstw w budownictwie praca
inzynierska budownictwo.Pisanie prac opinie.Ewolucja polityki bezpieczenstwa unii europejskiej a aktualne
wyzwania stojace przed unia..praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie z turystyki.Analiza
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bezrobocia na rynku lokalnym na przykladzie powiatu radomszczanskiego.Teoretyczno-praktyczno aspekty
zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwach.Pozarzadowe organizacje non profit w realizacji
niektorych funkcji panstwa ( na przykladzie stowarzyszenia sportowego krakow tigers).praca licencjacka
budzet gminy .Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa mostostal zabrze - holding s.a. w latach
2007-2011..Opodatkowanie pracownikow transgranicznych we wspolnocie europejskiej.Ocena sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa - studium przypadku.Tworzenie i rozwoj firm z sektora msp.Anioly
biznesu zrodlem zewnetrznego finansowania dzialalnosci gospodarczej..Problem bezrobocia i rynek pracy
kobiet w polsce..Rachunkowosc rzeczowych aktywow trwalych.Wybrane aspekty zarzadzania zasobami
ludzkimi w organizacji (na przykladzie ppo przedsiebiorstwo panstwowe w strzelcach opolskich).Socjologia
prace magisterskie.praca licencjacka budzet gminy .Cena jako narzedzie marketingu na rynku uslug
hotelarskich.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac maturalnych.Pisanie prac zaliczeniowych
tanio.Analiza statystyczna spolki akcyjnej --polfa kutno..Efektywnosc promocji w internecie.praca licencjacka
budzet gminy .Rachunek kosztow dzialan jako narzedzie wspierajace efektywne zarzadzanie
przedsiebiorstwem uslug finansowych.Rekrutacja-selekcja i adaptacja pracownikow - w poszukiwaniu
skutecznych sposobow pozyskiwania i wprowadzania pracownikow.Tematy prac magisterskich z
administracji.Idee i postrzeganie okupacji hitlerowskiej na przykladzie relacji swiadkow z wadowic i
okolic.Seminarium i r.niest. - katedra historii administracji i mysli administracyjnej.Problematyka e-hazardu
oraz pokera w zwiazku z prawem wspolnotowym unii europejskiej.Polityka jakosci a budowanie marki
firmy..Swoboda wypowiedzi jako przeslanka legalnosci dowodu w procesie karnym.Organizacja procesow
logistycznych w ppup poczta polska.Wplyw zmian poziomu stop oprocentowania kredytu na rynek
nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Kontrowersyjna reklama jako szczegolne narzedzie
promocji.Zarzadzanie inwestycjami miedzynarodowego portu lotniczego katowice w pyrzowicach..Prawa
czlowieka w pogladach jana pawla ii.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci handlowej wspolczesnych
firm..Uklady zbiorowe pracy w polsce miedzywojennej..Uprawnienia kontrolne generalnego inspektora
ochrony danych osobowych w swietle ustawy o ochronie danych osobowych.Ile kosztuje praca
licencjacka.Akcje aktywizacji sprzedazy jako instrument promocji na przykladzie gazety wyborczej.Zasady
nabywania nieruchomosci na cele budowy drog publicznych.Prawo finansow publicznych.Zarzadzanie
nieruchomoscia zabytkowa na przykladzie palacu w walewicach.Gospodarowanie nieruchomosciami skarbu
panstwa..praca licencjacka budzet gminy .Klosinski- kazimierz albin (1940- ). Red. - stany zjednoczone :
obrona hegemonii w xxi wieku .Diagnoza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki decora
sa.Tematy prac licencjackich z administracji.Diagnoza stresu organizacyjnego na podstawie pwsz w nowym
saczu.Prawo miedzynarodowe publiczne.Znaczenie wybranych metod wartosciowania pracy w polityce
personalnej firmy handlowej.praca licencjacka budzet gminy .Spory i roszczenia stron w kontrakcie
budowlanym realizowanym w warunkach fidic praca inzynierska budownictwo.Narzedzia oceny systemu
zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie malej klasy wielkosci.Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno rekreacyjnej na obszarze lgd wspolne zrodla..Charakterystyka produktow bankowych i ocena satysfakcji
klienta banku..Napisanie pracy magisterskiej.Funkcjonowanie systemu przeciwdzialania i leczenia uzaleznien
w gminie na przykladzie gminy poddebice.Miedzynarodowa ochrona dobr kultury w czasie konfliktow
zbrojnych.Przyklady prac magisterskich.Charakter prawny umow opcyjnych.Pisanie prac
semestralnych.Zarzadzanie ryzykiem w dzialalnosci kredytowej banku.Heffner- krystian. Red. uwarunkowania rozwoju malych miast .Sprostowanie informacji w trybie wyborczym i referendalnym
studium przypadku.Konflikt prawa wylacznego ze znaku towarowego z wierzytelnoscia wynikajaca z domeny
internetowej.Srodek zabezpieczajacy w postaci umieszczenia sprawcy w zamknietym zakladzie leczenia
odwykowego.Komisja nadzoru finansowego jako ogniwo europejskiej administracji finansowej.Mozliwosc
ograniczania ryzyka kredytowego (na przykladzie ukrsocbanku s.a.).Gasior-niemiec- anna. Red. - the
individuality of a scholar and advancement of social science : the scholarship of antoni kuk.Nasladowcy
rynkowi oraz ich strategie marketingowe.Szczegolne uprawnienia skarbu panstwa w strategicznym sektorze
energetycznym na przykladzie koncernu naftowego orlen s.a.Wzrost zadluzenia gospodarstw domowych a
stabilnosc sektora bankowego.Analiza i ocena organizacji produkcji w przedsiebiorstwie
produkcyjnym..Naczelne organy wladzy w konstytucji polskiej rzeczypospolitej ludowej.Praca licencjacka z
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fizjoterapii.Glapinski- adam. - meandry historii ekonomii : miedzy matematyka a poezja .Analiza
porownawcza wartosci przedsiebiorstwa z wartoscia rynkowa i jej zanczenie w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem..Modele prognozowania upadlosci przedsiebiorstw.Analiza dochodow i wydatkow
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rawa mazowiecka.Wplyw stylow kierowania na
motywowanie pracownikow.Pakiet uslug bankowych oferowany malym i srenim przedsiebiorstwom (na
przykladzie wybranych bankow)..Miejsce spoldzielni mieszkaniowych w polityce mieszkaniowej
panstwa.Zarzadzanie projektami majacami na celu podniesienie atrakcyjnosci turystycznej kopalni soli w
wieliczce w latach 2003-2005.Prace licencjackie z pielegniarstwa.Analiza porownawcza struktury i dynamiki
portfeli inwestycyjnych fio w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Kredyty dla ludnosci w polskim sektorze
bankowym.zrodla motywacji do pracy nauczycieli zatrudnionych w szkolach publicznych.Prywatyzacja
sektora hutniczego. Proba oceny..Outsourcing jako metoda zarzadzania niepublicznym zakladem opieki
zdrowotnej.Cena pracy licencjackiej.Informatyczne systemy sterowania w inteligentnym
samochodzie..Ocena jakosci uslug swiadczonych przez towarzystwo ubezpieczen i reasekuracji warta s.a. na
przykladzie regionu w czestochowie..praca licencjacka budzet gminy .Seminarium iir.sum.kat.prawa
rolnego.Sukcesja generalna podmiotow gospodarczych na przykladzie spolek kapitalowych prawa
handlowego.Budowa planu marketingowego ptrzedsiebiorstwa w warunkach konkurencji
rynkowej.Palinologia i jej zastosowanie w kryminalistyce.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Oplacalnosc inwestycji w instrumenty rynku kapitalowego na przykladzie obligacji skarbu
panstwa.Pozycja ustrojowa senatu na tle konstytucji polskich w xx w..Oddzialywanie reklamy spolecznej na
odbiorcow.Postepowanie podatkowe dotyczace opodatkowania przychodow z nieujawnionych zrodel jako
szczegolne postepowanie administracyjne.Reengineering systemu logistyki w firmie abg spin s.a..Moralne i
prawne aspekty macierzynstwa zastepczego.Inwestycje komunalne finansowane ze srodkow unii
europejskiej w gminie wreczyca wielka.System motywacyjny kadry wykonawczej w przedsiebiorstwie
rodzinnym (na przykladzie firmy andex).Funkcjonowanie branzy motoryzacyjnej po przystapieniu polski do
unii europejskiej.Status prawny arktyki.Rola kredytow hipotecznych w finansowaniu budownictwa
mieszkaniowego na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci banku polskiego s.a..Analiza i ocena
finansowa przedsiebiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych na przykladzie silspek sp. Z o.o. W
kontekscie mozliwosci realizacji inwestycji.Kredyt jako zrodlo finasowania rynku nieruchomosci
mieszkaniowych.Zasada ostroznosci jako podstawa ograniczen w swobodnym przeplywie towarow.Logistyka
zwrotna jako element optymalizacji lancucha dostaw.Analiza sytuacji majatkowej i finansowej miejskiego
przedsiebiorstwa komunikacji sp. Z o.o. W zdunskiej woli w latach 2000-2004.Znaczenie wezla drogowokolejowego w kutnie dla rozwoju regionu.Rola gminy w gospodarowaniu odpadami.praca licencjacka budzet
gminy .Spam jako przypadek reklamy uciazliwej- specyficzny dla internetu czyn nieuczciwej konkurencjiwybrane zagadnieniea cywilno-prawne.Finansowanie dzialan organizacji pozarzadowych na przykladzie
krakowskiej fundacji filmowej.Wplyw ulg podatkowych na wysokosc podatku dochodowego od osob
fizycznych.Analiza i ocena zarzadzania wiedza w przedsiebiorstwie turystycznym.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza roli aktywnych form zwalczania bezrobocia w powiecie opoczynskim w latach 20062008.Pisanie prac opinie.Ochrona danych osobowych a dyrektywy unii europejskiej.Dobor zewnetrzny na
przykladzie woodward governor poland sp. Z o.o..Polityka panstwa na rynku pracy w polsce w warunkach
integracji z unia europejska.Promocja sztuk plastycznych w polsce - projekt instytucji.Ocena skutecznosci
zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym na przykladzie banku pko bp s.a. w latach
2001-2005.Rekrutacja i selekcja pracownikow w przedsiebiorstwie (na przykladzie firmy t-mobile).Skazanie
bez rozprawy w postepowaniu karnym i w postepowaniu w sprawach o wykroczenia.Motywacja
pracownikow praca magisterska.Kozlowski- stefan (1928- ). Red. - rozwoj zrownowazony na szczeblu
krajowym- regionalnym i lokalnym : doswiadczenia polskie i m.Namowa lub pomoc do samobojstwa ( art
151 kk).Skuteczne tworzenie stron internetowych w dzialalnosci biznesowej..Praca magisterska spis
tresci.Kara smierci..Zarzadzanie procesami produkcji w zakladach mebli gietych fameg.Znaczenie systemow
marketingu relacji z klientem (crm) w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa na przykladzie
grupy telekomunikacja polska.Ocena warunkow eksploatacji maszyn i zasobow niematerialnych w
przedsiebiorstwie produkujacym wode..Kreowanie marki w internecie.Outsourcing jako nowoczesna forma
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restrukturyzacji przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki pkp energetyka s.a.).Prognoza spoleczna jako
podstawa orzeczenia o srodkach zwiazanych z poddaniem sprawcy probie.Turystyka i mozliwosci jej rozwoju
w gminach powiatu chrzanowskiego..Ocena efektywnosci szkolen na podstawie firmy era.Technologia
budownictwa pasywnego praca inzynierska budownictwo.Analiza wybranych metod rekrutacji
pracownikow.Analiza systemow logistycznych na wybranym przykladzie.Rola instytucji obowiazanych w
zwalczaniu przestepstwa prania pieniedzy.Polityka bezpeiczenstwa i wspolpracy w unii europejskiej jako
kolejny etap integracji - prawne aspekty.Rola i funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw.Pisma
procesowe.Zarzadzania edukacja kulturalna w szkole.Zabojstwa homoseksualistow w lodzi.Bibliografia praca
magisterska.Sprawozdawczosc finansowa organizacji pozytku publicznego.Rola i znaczenie kultury
organizacyjnej w ksztaltowaniu zachowan organizacyjnych na przykladzie starostwa powiatowego w
czestochowie..Cechy osobowosci menedzera w opinii mlodych pracownikow.Rola planowania strategicznego
w rozwoju jst na przykladzie gminy suprasl.Granice prawa do obrony w kontekscie odpowiedzialnosci za
przestepstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwosci.Biometria w prawie i kryminalistyce.Funkcjonowanie
klubu kibica jako zrzeszenia satelitarnego organizacji sportowej na przykladzie stowarzyszenia kibicow wisly
krakow w krakowie.Wplyw systemu zarzadzania i higiena pracy.Pracownicy- jako glowny element stanowiacy
o potencjale firmy x - analiza procesow motywacyjnych.Gospodarowanie nieruchomosciami w zwiazku z
programem budowy autostrad w polsce na przykladzie gminy zgierz.Rozwoj transportu osob tanimi liniami
lotniczymi w polsce.Zapewnienie jakosci w procesie produkcji wyrobow metalowych..Struktura
organizacyjna i formy dzialania policji w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Wysokinska- zofia integracja europejska : europeizacja polityki ekonomiczno-spolecznej w unii europejskiej i umi.Zaskarzalnosc
uchwal zgromadzen wspolnikow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Drapiezny lancuch dostaw jako
element tworzenia przewagi konkurencyjnej w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .System
finansowy opieki zdrowotnej w polsce w latach 1999-2004.Zasady przyznawania prawa pomocy jednostkom
organizacyjnym w postepowaniu przed sadami administracyjnymi.Wykonywanie srodka poprawczego w
postepowaniu w sprawach nieletnich.Koncesja na roboty budowlane i uslugi.Fundusze z unii europejskiej
jako zrodlo rozwoju jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie miasta radomska.Eurosieroctwo jako
problem rodzinny.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci finansowej szkoly w latach 2003-2004
na przykladzie zespolu szkol plastycznych im. Tadeusza kantora w dabrowie gorniczej.Organizacja i
funkcjonowanie telewizji satelitarnej na przykladzie cyfrowego polsatu.Promocja w dzialalnosci marketu
budowlanego obi.Dofinansowanie zewnetrzne jako jeden z elementow wspomagajacych realizacje inwestycji
na przykladzie gminy klomnice.Wyczerpanie srodkow zaskarzenia jako warunek wniesiena skargi do sadu
administracyjnego.Znaczenie zaufania podczas udzielania informacji zwrotnej pomiedzy kierownikiem a
czlonkami zespolu..Analiza porownawcza wyceny akcji wybranymi metodami.Spis tresci pracy
licencjackiej.Marketing terytorialny gminy (na przykladzie gminy koscielec).Biznesplan przedsiewziecia
inwestycyjnego na przykladzie firmy farmaceutycznej alfa-farm.Zastaw finansowy.Analiza i ocena mozliwosci
wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia wedlug norm iso serii 9000 w firmie farmaceutycznej.Mobbing- jako
element dysfunkcji w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Ustawowe prawo pierwokupu w swietle ustawy o
gospodarce nieruchomosciami.Pisze prace licencjackie.Partnerstwo publiczno-prywatne - prawna forma
wykonywania zadan publicznych.Cone- steve - superslogany : slowa- ktore zdobywaja klientow i
zwolennikow- a nawet zmieniaja bieg histo.praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu gminy szumowo
w latach 2002-2005.praca licencjacka budzet gminy .Marketing radykalny jako nowy nurt w dziedzinie
marketingu.Systemy cyfrowego zarzadzania prawami autorskimi jako szczegolna forma zabezpieczen
technicznych.Rola kierownika w kreowaniu pozytywnej atmosfery w pracy na przykladzie urzedu
skarbowego w zawierciu.Odpowiedzialnosc z art.299 k.s.h. - zakres podmiotowy i czasowy.praca licencjacka
budzet gminy .Motywacyjna funkcja wynagrodzen na przykladzie fabryki mebli meblar.Zarzadzanie
kompetencjami a motywowanie pracownikow.Mozliwosci finansowania inwestycji gminnych ze srodkow
pomocowych z unii europejskiej na przykladzie gminy kluki w powiecie belchatowskim.Ocena
zintegrowanego systemu zarzadzania srodowiskowego w przedsiebiorstwie ogp gaz-system o/tarnow- na
podstawie wytycznych zawartych w normie pn-en iso 14031..Organizacja pracy na przykladzie wybranych
klinik.Organizacja systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy carbo spolka
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jawna.Analiza kredytow preferencyjnych w sektorze rolnym na przykladzie banku spoldzielczego w
kowalu.Kompetencje skutecznych negocjatorow.Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiebiorstwa
ukreinskiego dzialajacego w polsce.Fundusze unijne jako jeden z determinantow rozwoju gminy na
przykladzie gmin janow oraz miedzno.Style reklamy prasowej w czasopismach dla kobiet i mezczyzn (na
przykladzie magazynow avanti i logo).Niedostosowanie spoleczne a przestepczosc i zachowania dewiacyjne
dzieci i mlodziezy.Zarzadzanie czasem pracy w telewizji nowej generacji „n”.Wplyw kierownika na
komunikacje w organizacji i ksztaltowanie atmosfery pracy.Reklama w strategii marketingowej
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy oponiarskiej t.c. Debica.Projekt techniczny ocieplenia sciany
zewnetrznej obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej projektowanego w technologii monolitycznej.
Praca inzynierska budownictwo.Standard sprawozdawczy rachunku wynikow w praktyce polskich spolek
gieldowych.System zagospodarowania odpadow komunalnych w lodzi.praca licencjacka budzet gminy ...
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