..

praca licencjacka budzet gminy .Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z
prawem rozwiazania umowy o prace na czas nieokreslony za wypowiedzeniem przez pracodawce..Projekt
drewnianego przekrycia hali sportowej praca inzynierska budownictwo.Rola audytow wewnetrznych i
zewnetrznych w doskonaleniu systemow zarzadzania jakoscia.Analiza motywacyjnej roli wynagrodzen w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy.Strategie marketingowe w budowaniu pozycji
konkurencyjnej przedsiebiorstwa (na przykladzie huty szkla gospodarczego i artystycznego finezja w
wolborzu).Organizacja przetargu na wykonawstwo robot budowlanych – studium przypadku praca
inzynierska budownictwo.Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji wybranych kluczowych
czynnikow rozwoju lokalnego miejskich gmin w polsce.Udzial obroncy z urzedu w postepowaniu
karnym.Prace magisterska.Funkcjonowanie marketingu w organizacjach niedochodowych.zrodla
finansowania wydatkow budzetu gminy kielczyglow w latach 2002-2006.Zubrzycki- janusz. - pkwiu a stawki
vat 2007 .praca licencjacka budzet gminy .Ubezpieczenia spoleczne jako element zabezpieczenia
spolecznego na przykladzie inspektoratu zus w szydlowcu oddzial w radomiu.Rozwoj kompleksow
sportowych orlik 2012 w dabrowie gorniczej na wybranych przykladach.Sankcje cywilne naruszenia
procedury przetargu i aukcji.Problematyka korupcji w samorzadzie terytorialnym.Przypisy w pracy
licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc karna zwierzchnich organow
panstwa.Podstawy prawne stosunkow gospodarczych konfederacji szwajcarskiej z unia europejska.praca
licencjacka budzet gminy .Barriers to online selling of apparel products.Dochody wlasne w budzecie miasta
lodzi.Wojewodzka biblioteka publiczna - przyklad nowoczesnej placowki.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie organizacji narodow zjednoczonych w zapewnianiu
miedzynarodowego bezpieczenstwa.Organizacja miedzynarodowych dzialan ratowniczych na przykladzie
malopolskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej.Wspolczesne zagrozenie wypalaniem zawodowym na
przykladzie profesji nauczycielskiej.Znaczenie uznania za strone wojujaca w swietle rozwoju wspolczesnych
stosunkow miedzynarodowych i prawa miedzynarodowego ze szczegolnym uwzglednieniem armii
wyzwolenia kosowa.Ograniczenie wolnosci pracy nauczycieli akademickich.Hoffmann- tomasz - financial
corrections as a control instrument of spending union’s resources .Strategie public relations w organizacjach
znajdujacych sie w sytuacji kryzysowej.Skutki przeksztalcenia spolki jawnej w spolke z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Rozwoj lokalny na przykladzie gminy przyrow w latach 2005-2009.Rozwod i
separacja.Wykorzystanie platform komunikacyjnych w zarzadzaniu wirtualnymi zespolami
projektowymi.Strategia rozwoju firmy branzy metalowej na przykladzie przedsiebiorstwa daw-met..System
kontroli jakosci przy produkcji regeneracji czesci zamiennych w firmie stalserwis w czestochowie..Zarzadzanie
zasobami mieszkaniowymi na przykladzie wybranej spoldzielni mieszkaniowej.Dzialalnosc eksportowa
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 2000-2014 i programy jej wsparcia.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem bankowym w bankach spoldzielczych w swietle nowej umowy
kapitalowej na przykladzie banku spoldzielczego w szczekocinach.Zroznicowanie regulacji konsumenckiego
prawa odstapienia w aspekcie harmonizacji prawa europejskiego.Ograniczenia dowodowe w postepowaniu
cywilnym ze wzgledu na tajemnice prawne chronione i dowody uzyskane w sposob sprzeczny z
..

..
prawem.Systemy zarzadzania parametrow qos..Biuletyn informacji publicznej na tle ustawy o dostepie do
informacji publicznej..Zarzadzanie instuytucjami kultury w samorzadzie terytorialnym np. Osrodka kultury w
sulkowicach.praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej na
obszarze ltg brzeska wies historyczna..Gospodarka majatkiem trwalym na przykladzie przedsiebiorstwa
izostal s.a. w zawadzkiem..Budzetowanie operacyjne jako narzedzie rachunkowosci zarzadczej na przykladzie
zf nycomed pharma sp. Z o.o..Rola marketingu uslug w procesie ksztaltowania sprzedazy w
przedsiebiorstwie lee cooper.Prawnie dozwolone dzialania nie powodujace dyskryminacji w
zatrudnieniu.Bankowa analiza ryzyka kredytowego przedsiebiorstwa.Praca licencjacka ekonomia.Proces
restrukturyzacji przedsiebiorstwa na przykladzie bot elektrownia belchatow s.a..Motywacja zachowan
przestepnych osob nieletnich.Wplyw postepowania i wyroku karnego na postepowanie i wyrok
cywilny.Zarzadzanie personelem a stabilnosc emocjonalna kurierow.Elastycznosc pracy
tymczasowej.Komercyjna dzialalnosc organizacji sportowych..Tematy prac magisterskich
politologia.Fundusze inwestycyjne jako forma lokacji kapitalu na polskim rynku finansowym.Czartoryskiwitold. Tl. - wzrost gospodarczy czy bezpieczenstwo socjalne? : w strone konkurencyjnego modelu
spoleczno-e.Ocena atrakcyjnosci oferty opieki medycznej - nowoczesnego produktu ubezpieczeniowego pzu
zycie s.a..Status komisji sejmowych na tle konstytucji rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
roku.Awans zawodowy nauczyciela jako element rozwoju pracownika.Komunikacja w zespolach
pracowniczych w przedsiebiorstwie transportowym.Zwolywanie walnego zgromadzenia w spolkach
publicznych.Wplyw wypalenia zawodowego na postawy pracownikow urzedu miejskiego w bielskubialej..System rachunku kosztow w przedsiebiorstwie produkcyjnym i handlowym.Krysiak- zbigniew. - ryzyko
kredytowe a wartosc firmy : pomiar i modelo- wanie .Analiza strumienia wartosci produkcyjnych przy
wytwarzaniu zaciskow hamulcowych..praca licencjacka budzet gminy .Prawo do wynagrodzenia za wynalazki
pracownicze w prawie polskim i niemieckim - analiza prawno-porownawcza..Emisja listow zastawnych przez
banki hipoteczne..Kultura organizacji w gospodarce opartej na wiedzy na przykladzie krakowskiego klubu
szachistow.Rzecznik praw obywatelskich w swietle polskiego systemu prawnego..Analiza finansowania
inwestycji mieszkaniowych osob fizycznych w ofercie bankowej.Rekrutacja i selekcja pracownikow na
przykladzie firmy voss und partners sp. Z o.o...Kierowanie konfliktami w organizacji.Rola kondycji finansowej
w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa na przykladzie indesit company.Pisanie prac licencjackich
szczecin.Szkolenia z punktu widzenia pracownikow na przykladzie firmy x w pabianicach.Edukacja jako
mechanizm przygotowania do wejscia na rynek pracy. Odmienne postrzeganie przeszkoda w
zarzadzaniu..Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie organizacji procesu transportu.Bezrobocie
mlodziezy i sposoby przeciwdzialania na przykladzie powiatu zgierskiego.Poszanowanie energii jako zadanie
administracji publicznej..Srodki ochrony prawnej przy zamowieniach publicznych.Bil- ireneusz. - gospodarka
niemiec a kraje europy srodkowej i wschodniej .Marketingowe czynniki tworzenia wartosci w firmie
konsultingowej.Rynek telefonii komorkowej w swietle prawa unii europejskiej.Szczegolne warunki przewozu
w ladowym przewozie rzeczy.Determinaty satysfakcji i lojalnosci konsumentow widowisk sportowych na
przykladzie stowarzyszenia pilki recznej stal mielec.Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec
sprawcow przestepstw seksualnych.praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj kompetencji pracownikow z
dlugim stazem pracy u jednego pracodawcy a ich szanse na wspolczesnym rynku pracy.Ocena dzialalnosci
miejskiego osrodka pomocy spolecznej w kaletach w latach 2008-2010.praca licencjacka budzet gminy
.Ewolucja pomiaru i prezentacji kapitalu intelektualnego w rachunkowosci.Budzetowanie- jako instrument
planowania i kontroli dzialalnosci w przedsiebiorstwie hufgard optolith bauprodukte polska sp. Z
o.o..Funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia w firmie boc gazy siewierz..Instrumenty dluzne w
finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw..Psychologiczne aspekty podejmowania
negocjacji.Funkcjonowanie i skutki podatku dochodowego od osob prawnych.Odpowiedzialnosc
kontraktowa w systemie generalnego wykonawstwa.Rynek uslug agroturystycznych w wojewodztwie
opolskim - tendencje rozwojowe..Rola systemow zintegrowanych zarzadzania jakoscia i srodowiskiem w
ksztaltowaniu relacji pomiedzy ceramika tubadzin- a dystrybutorami.Wplyw rachunkowosci zarzadczej i
rachunku kosztow na tworzenie wartosci dla klienta.System finansowania jednostki budzetowej a realizacja
funkcji np. Osrodka pomocy spolecznej w swieciu..Sadownictwo konstytucyjne w dobie absolutyzmu
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francuskiego.Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osob fizycznych w polskim systemie
podatkowym..Pozyczka morska (pecunia traiecticia) jako sposob finansowania transportu morskiego w
prawie rzymskim i zachodniej tradycji prawnej.praca licencjacka budzet gminy .Wynagrodzenie jako
instrument motywowania pracownikow przedszkola.Rola zakladu ubezpieczen spolecznych w nowym
systemie emerytalnym.Wykorzystanie wspolczynnikow cp i cpk do oceny stabilnosci procesu..More economic
approach - bardziej ekonomiczne podejscie do europejskiego prawa antymonopolowego.Uwarunkowania i
mozliwosci prowadzenia dzialalnosci marketingowej w obrocie materialami budowlanymi.Integracja
procesow logistycznych przy wykorzystaniu platform komunikacyjnych.Zaskarzanie uchwal walnego
zgromadzenia w spolce akcyjnej.Policja drogowa w polsce.Praca licencjacka logistyka.Mcintosh- colin (1963). Red. - oxford collocations dictionary for students of english .Mozliwosc wykorzystania e-commerce w
przedsiebiorstwie..Analiza uslug tsl (transportowo spedycyjno logistycznych w badanej firmie..Rola
konfliktow w srodowisku pracy..Przystosowanie krakowskich hoteli do potrzeb osob
niepelnosprawnych.Marketing uslug turystycznych ze szczegolnym uwzglednieniem uslug rekreacyjno sportowych na przykladzie regionu belchatowskiego.Specyfika zapisu operacji finansowych w powiatowych
jednostkach budzetowych..Ochrona autorskich dobr osobistych.Ocena mozliwosci budzetu gminy baranow w
realizacji projektow unijnych w latach 2004 - 2006..Efekty zmian w polskim hutnictwie zelaza i stali w wyniku
restrukturyzacji sektora w latach 1992-2007.Ewidencja podatkowa malych i srednich przedsiebiorstw ..Stale
obowiazki emitentow papierow wartosciowych i wyjatki od nich.Potrzeby informacyjne sektora msp w
polsce a projekt miedzynarodowego standardu sprawozdawczosci finansowej dla malych i srednich
przedsiebiorstw.Sposoby przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie gminnego centrum pracy w koniecpolu
po wejsciu do unii europejskiej.Pomoc w pisaniu prac magisterskich.Wplyw technologii informatycznej na
zmiany zachowan przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonalnosc negocjacji w zarzadzaniu
wspolczesnym przedsiebiorstwem na przykladzie hipermarketu auchan.praca licencjacka budzet gminy
.Marketing personalny jako narzedzie zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie pge dystrybucja s.a.
oddzial lodz-teren).Internet jako nowe zrodlo kontaktu z klientem.Ksztaltowanie kariery zawodowej na
przykladzie polskiego nauczyciela.Postepowanie o uznanie za zmarlego.Poprawa jakosci produktow firmy
przy zastosowaniu narzedzi lean manufacturing..Szkolenia pracownicze forma inwestowania w rozwoj
pracownikow koncernu farmaceutycznego xxx s. A..Strategia rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie icso
chemical production spolka z o.o w kedzierzynie-kozlu w latach 2000-2007..praca licencjacka budzet gminy
.Prace licencjackie filologia angielska.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwa przeciwko zyciu w
kodyfikacjach polskich xx w. Analiza z perspektywy winy w swietle ujec normatywnych i egzegezy
jurystow.Znaczenie subwencji i dotacji w budzecie gminy na podstawie gminy gluchow.Prace magisterskie
spis tresci.Marketing uslug na przykladzie hotelu mercure patria czestochowa.Sytuacja kobiet na rynku pracy
w polsce w swietle polityki spolecznej i zatrudnienia unii europejskiej..Taborowski- maciej. - konsekwencje
naruszenia prawa unii europejskiej przez sady krajowe .Pomoc spoleczna praca magisterska.Decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Organizacja rynku ropy naftowej we wspolczesnym
swiecie..Cel pracy licencjackiej.Test modelu wyceny arbitrazowej w warunkach polskiego rynku
kapitalowego.Oplacalnosc zaciagania kredytow w walutach skandynawskich.Dylemat dobr wspolnych na
przykladzie wybranych zagadnien ustawodawstwa rzeczypospolitej polskiej.Instytucja franchisingu w polsce i
na swiecie.Prawa czlowieka w rpa w konstytucji i orzecznictwie sad konstytucyjnego - analiza
porownawcza.Wplyw rezerw na wynik finansowy tu allianz s.a..Naleznosci w ksiegach rachunkowych
jednostki sektora finansow publicznych na przykladzie sadu rejonowego w wieluniu..Role w zespolach
zadaniowych - specyfika funkcjonowania pracownikow branzy nowych technologii.Wartosciowanie i ocena
efektow pracy- jako podstawa polityki placowej w jednostkach sluzby zdrowia na przykladzie wojewodzkiego
szpitala specjalistycznego im. Wl. Bieganskiego.Naduzycia gospodarcze na tle wiarygodnosci sprawozdan
finansowych przedsiebiorstw..Dzialalnosc finansowa samorzadu terytorialnego na przykladzie budzetu gminy
rzasnia.Wplyw dzialalnosci gospodarczej na efektywnosc funkcjonowania gs sch w wieluniu..Analiza emisji
zanieczyszczen powietrza w polsce w latach 1995-2006 na podstawie macierzy namea.Pisanie prac
olsztyn.Charakterystyka energetyczna budynku wielorodzinnego praca inzynierska
budownictwo.Intrenacjonalizacja przedsiebiorstwa funkcjonujacego na rynku nieruchomosci na przykladzie
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cushman & wakefield.Techniki doboru i selekcji pracownikow na przykladzie firmy bowim.Dzialalnosc
promocyjna na rynku uslug internetowych.System wynagrodzen pracownikow na przykladzie
przedsiebiorstwa energetyka cieplna opolszczyzny sa w opolu..Motywacja- a efektywnosc pracy w branzy
ubezpieczen..Charakterystyka porownawcza marketingu spolecznego i spolecznie zorganizowanego.Analiza
porownawcza wybranych zrodel finansowania inwestycji rzeczowej przedsiebiorstwa..Rozwoj dzialalnosci
biura podrozy na przykladzie oasis tours sp. Z o. O..Folklor jako narzedzie promocji gminy bukowina
tatrzanska.Prawne i rachunkowe aspekty laczenia sie spolek kapitalowych (na przykladzie spolek vistula s.a. i
wolczanka s.a.).Rola systemu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie (na przykladzie siegenia-aubi w
kluczborku)..Gielda papierow wartosciowych w wietnamie.Strategie rozwoju przedsiebiorstwa (na
przykladzie firmy filter service sp. Z o.o.).Przemiany spoleczne- ekonomiczne i przestrzenne w gminie
dabrowa..Szanse i zagrozenia rozwoju e-bankingu w polsce w swietle wlasnych badan
marketingowych.Logistyka procesow zaopatrzenia i transportu w zugil s.a. w wieluniu.Fundusze strukturalne
unii europejskiej jako zrodlo finansowania dzialalnosci gminy.Podatek vat po akcesji polski do unii
europejskiej- wewnatrzwspolnotowe nabycia i dostawy towarow.praca licencjacka budzet gminy
.Funkcjonowanie malego przedsiebiorstwa uslugowego na przykladzie interkom system.Konkordat miedzy
stolica apostolska a polska z 10.02.1925 r.Kredytowa dzialalnosc banku na przykladzie pko bp.Wylaczenia
grupowe dla porozumien wertykalnych w sektorze motoryzacyjnym w prawie unii europejskiej.Rozwoj uslug
bankowych dla klientow indywidualnych na przykladzie bos s.a..Napisze prace magisterska.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Rola umiejetnosci komunikowania sie w ksztaltowaniu relacji
miedzy przelozonym a podwladnym.Straz gminna jako formacja powolana do ochrony bezpieczenstwa i
porzadku publicznego.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie firmy xsp. Z o. O..Roznice miedzy
sprawozdawczoscia finansowa przedsiebiorstw wielozakladowych i grup kapitalowych.Jak sie pisze prace
licencjacka.Finansowanie ochrony zdrowia w polskim systemie ubezpieczen zdrowotnych.Rentownosc jako
istotny miernik efektywnosci finansowej przedsiebiorstwa zf polfa.Polityka kredytowa w banku
spoldzielczym w prudniku..Zjawisko mobbingu w stosunkach pracy.Przedawnienie jako jeden ze sposobow
wygasniecia zobowiazania podatkowego na gruncie polskiego prawa.Hipoteka przymusowa i zastaw
skarbowy jako formy zabezpieczenia wykonania zobowiazan podatkowych.Analiza funkcjonowania podatkow
dochodowych na przykladzie drugiego urzedu skarbowego w latach 2007-2009.Sytuacja finansowa
gospodarstw rolnych jako spolek w dobie kryzysu..Zasady wykorzystania materialow operacyjnych w polskim
procesie karnym.Zatrudnianie czlonkow zarzadu spolek kapitalowych.Wplyw wizerunku firmy na
pozyskiwanie zasobow pracowniczych na przykladzie producenta mebli stylowych mebin..Ocena planowania
i realizacji dochodow i wydatkow gminy lgota wielka w latach 2004-2008.Promocja zatrudnienia jako
aktywna forma przeciwdzialania bezrobociu na podstawie powiatowego urzedu pracy w kedzierzynie kozlu.Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w aspekcie procesow integracji europejskiej.System
wynagrodzen- a motywacja do pracy w organizacji.Polityka przeciwdzialania bezrobociu w gospodarce
polskiej w latach 2000-2004.Wielojezycznosc unii europejskiej. Problematyka prawna.Rola kredytow
gospodarczych w dzialalnosci bankow (na przykladzie pko bp s.a.).Ocena dzialalnosci otwartych funduszy
emerytalnych.Rewitalizacja jako czynnik rozwoju lokalnego.Rola miedzynarodowych instytucji publicznych w
europejskim kryzysie zadluzenia - na przykladzie grecji.Zarzadzanie placowka oswiatowa na przykladzie
przedszkola w tykocinie w latach 2009- 2013.praca licencjacka budzet gminy .Zbycie przedsiebiorstwa w
swietle przepisow prawa polskiego.Doping w sporcie.Ofe jako element polskiego systemu
emerytalnego.Jarosinski- miroslaw. Red. - managing course-based export import projects : a handbook for
teachers of international business.Przebieg i przyczyny inflacji w polsce po 1990 roku..Prawnokarna ochrona
tajemnicy panstwowej.Formy pomocy unii europejskiej dla malych i srednich przedsiebiorstw i ich rola (na
przykladzie dzialalnosci przedsiebiorstwa drewnex).Problem srodkow odurzajacych w jednostkach
penitencjarnych w polsce.Rola transportu miejskiego w koncepcji zrownowazonego rozwoju regionu.
Badanie na przykladzie lodzi.Zaskarzanie uchwal zgromadzenia wspolnikow w prawie polskim i
niemieckim.Plewko- jadwiga. - mniejszosci narodowe i etniczne oraz spolecznosci jezyka regionalnego a
samorzad terytorial.Blad jako wada oswiadczenia woli. Przeszlosc- terazniejszosc i przyszlosc tej instytucji w
polskim prawie cywilnym na tle rozwiazan zagranicznych.Ustanie malzenstwa przez rozwod..Dziedziczenie
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testamentowe w ustawodawstwie ziem polskich w xix wieku.Samonek- aleksandra. Red. - teoria prawa :
miedzy nowoczesnoscia a ponowoczesnoscia .Swoboda prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez
przewoznikow lotniczych.Czy zmierzch uznania administracyjnego?.Realizacja zadan gminy mokrsko w
dziedzinie opieki spolecznej w latach 2004-2010..Ocena sytuacji majatkowej i finansowej firmy.Kompetencje
rady nadzorczej w spolce akcyjnej.Bariery finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Przykladowe
tematy prac magisterskich.Rola public relations w ksztaltowaniu wizerunku poczty polskiej.Management
challenge: building a synergy for change.Przestepstwo zgwalcenia w polskim prawie karnym..Zachowanie i
wzmocnienie tozsamosci kulturowej oraz promocja regionu w programach przeksztalcen miasta na terenie
dzielnicy viii krakowa i osiedla tyniec.Srodki zabezpieczajace.Bankowa analiza zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Kryminalistyczne aspekty przestepstwa sprowadzenia
pozaru- ze szczegolnym uwzglednieniem podpalenia.Upowszechnienie czystych technologii elektronicznych
w zamowieniach publicznych na tle obowiazujacych regulacji prawnych polski i unii europejskiej..Zarzadzanie
jakoscia w administracji publicznej na przykladzie urzedu marszalkowskiego wojewodztwa
malopolskiego..praca licencjacka budzet gminy .Sprawozdawczosc finansowa spolek w swietle polskich i
miedzynarodowych regulacji.Funkcje internetu w dzialalnosci gospodarczej bankow.Rachunkowosc
rzeczowych aktywow trwalych.Ocena efektywnosci inwestowania w akcje za pomoca najpopularniejszych
formacji swiec japonskich.Rola planowania zasobow ludzkich jako czynnik wplywajacy na rozwoj organizacji
na przykladzie centrum ksztalcenia praktycznego w sieradzu..Etyka kierowania w praktyce getin banku
s.a..Klauzule abuzywne jako forma ochrony konsumenta..Podstawy wznowienia postepowania w procesie
cywilnym.Zasada sukcesji uniwersalnej w polskim prawie spadkowym.Pojecie konsumenta w polskim prawie
cywilnym.Agroturystyka jako forma aktywizacji terenow wiejskich na przykladzie gminy
niepolomice.Zastosowanie narzedzi informatycznych w zarzadzaniu logistycznym przedsiebiorstwa x..Rola
rady nadzorczej publicznej spolki akcyjnej w swietle kodeksu spolek handlowych i zasad corporate
governance.Prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia za prace.Pozyskiwanie srodkow unijnych na
finansowanie zadan gmin na przykladzie gminy toszek..Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce uwarunkowania naplywu oraz oddzialywanie na gospodarke..Ocena efektywnosci systemu zabezpieczen
przed ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych na przykladzie banku ochrony srodowiska s.a..Analiza
zrodel finansowania mikro i malych przedsiebiorstw w powiecie kutnowskim.Wykorzystanie srodkow ue w
procesach rozwoju infrastruktury spolecznej na przykladzie miasta i gminy ozorkow.Spolki internetowe w
polsce.Ocena efektywnosci inwestycji rzeczowych przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy atlas s.a.).Zasady
subsydiarnosci w konstytucji rp i traktatach inii europejskiej.Wokol problematyki prawa
zwyczajowego.Tradycyjne i nowoczesne metody analizy finansowej na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Wybrane zewnetrzne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce.Wspolpraca gospodarcza polski i niemiec w swietle integracji europejskiej i globalizacji gospodarki
swiatowej..Bledy i zmiany w polityce rachunkowosci oraz wartosciach szacunkowych i ich wplyw na
ksztaltowanie finansowego wizerunku firmy.Dyrektor szkoly – pedagog czy menedzer?.Rola syndyka w
postepowaniu upadlosciowym.Efektywnosc szkolen na przykladzie urzedu miasta i gminy w
wolbromiu..praca licencjacka budzet gminy .Promocja jako sposob komunikowania sie przedsiebiorstwa z
rynkiem na przykladzie firmy motoryzacyjnej marszalek volkswagrn.Wypadki drogowe powodowane przez
kierowcow samochodow ciezarowych.Analiza wykorzystania narzedzi marketingu mix na przykladzie firmy
douglas polska sp. Z o.o..Zaspokojanie wierzycieli rzeczowych w postepowaniu upadlosciowym.Analiza
zjawiska pracy nierejestrowanej w polsce z uwzglednieniem regulacji prawnych umozliwiajacych
ograniczenie skali jego wystepowania.Pisanie prac forum.Turystyka jako czynnik rozwoju subregionu
czestochowskiego.praca licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja zakladow opieki zdrowotnej na
przykladzie szpitala w ostrolece.Rachunek kosztow jako zrodlo informacji w zarzadzaniu niepublicznym
zakladem opieki zdrowotnej.Obrot nieruchomosciami przez cudzoziemcow w polsce w swietle prawa unii
europejskiej i polski.Utylitaryzm w ujeciu jeremy benthama.Realizacja systemu zarzadzania jakoscia w mpklodz spolka z o.o.( na przykladzie zakladu eksploatacji tramwajow nr 1).praca licencjacka budzet gminy
.Wplyw wielostopniowej klauzuli arbitrazowej na rozliczenie inwestycji opartej na warunkach kontraktowych
fidic.Adaptacja nowych pracownikow w firmach o roznych kulturach organizacyjnych i
..
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narodowych.Przewlaszczenia na zabiezpieczenie.Praca dyplomowa.Franchising jako sposob zaistnienia na
wspolczesnym rynku. Szanse i zagrozenia.Uwarunkowania doboru kadrowego na stanowisko pracy w
wybranym urzedzie sluzby cywilnej.Exploiting employees’ competencies in practice of human resources
management.Interpretacja informacji o przeplywach pienieznych na przykladzie wybranych spolek
gieldowych.Zastosowanie programu optima w malym przedsiebiorstwie.Motywowanie pracownikow przy
elastycznych formach zatrudnienia.Wplyw inwestycji rzeczowych na dzialalnosc przedsiebiorstwa.Podatek od
nieruchomosci jako podstawowe zrodlo dochodow gminy .Ksiegowe aspekty rozliczania polaczen
spolek.Ocena i analiza jakosci uslug hotelarskich na przykladzie hotelu senackiego w krakowie.Zarzadzanie
oswiata- przed i po reformie na przykladzie gminy krzepice.Referendum lokalne jako forma demokracji
bezposredniej..praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja pracownikow w alfa banku.Temat pracy
licencjackiej pedagogika.Zarzadzanie konfliktem na przykladzie osrodka badawczo-rozwojowego w
tarnowie.Zastosowanie modelu procesowego (pn-en iso 9001:2001) we wdrazaniu systemu zarzadzania
jakoscia w sektorze administracji publicznej.Formy przeciwdzialania bezrobociu w miescie
skierniewice.Motywacyjne aspekty wynagrodzen.Wozniak]- michal gabriel. [red. Nauk. - problemy
globalizacji i regionalizacji.Feminizm w polsce.Administracja publiczna praca licencjacka.Strategie wejscia
firm na rynki zagraniczne na przykladzie firmy atlas..Privity of contract a zasada wzglednego charakteru
stosunku zobowiazaniowego.Badanie zdolnosci kredytowej przedsiebiorstwa miejskie wodociagi i kanalizacja
w kedzierzynie - kozlu spolka z o.o..Bedowska-sojka- barbara. - wplyw informacji na ceny instrumentow
finansowych : analiza danych sroddziennych .praca licencjacka budzet gminy .Schemat pracy
licencjackiej.Kierowanie personelem w instytucji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy poczesna i
urzedu gminy starcza.Matúš- jozef. - moderný marketing .Bezpieczenstwo obrotu bezgotowkowego na rynku
kart platniczych w polsce.Analiza dochodow i wydatkow samorzadu terytorialnego gminy redziny w latach
2007-2011.Stosunek panstwa polskiego do mniejszosci narodowych wedlug malego traktatu wersalskiego z
1919 r..Rola sprawozdawczosci finansowej w funkcjonowaniu urzedu miasta czestochowy..Osrodki innowacji
jako zrodlo wspierania rozwoju przedsiebiorstw.Ekonomiczny i spoleczny wymiar migracji zarobkowych w
dobie rozszerzenia ue na przykladzie miejscowosci idzikowice..Przygotowanie i ocena wybranego projektu
inwestycyjnego praca inzynierska budownictwo.Zamowienia publiczne a kondycja finansowa
przedsiebiorstw na przykladzie abm solid s.a..Czynniki wplywajace na rozwoj centrow logistycznych w
regionie. Na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Jak napisac prace magisterska.Agenci handlowi w
procesach sprzedazy towarow i uslug.praca licencjacka budzet gminy .Zmiana struktur gospodarczych i
wlasnosciowych w polsce po 1989 roku..praca licencjacka budzet gminy .Mobbing-przyczyny i skutki
molestowania psychicznego we wspolczesnych organizacjach.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Zabezpieczenie wykonania zobowiazania podatkowego..Prace magisterskie
administracja.Strategia rynkowa firmy stomil sanok s.a..Znaczenie leasingu w finansowaniu
przedsiebiorstwa.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol
s.a..Prace licencjackie z zarzadzania.Spor kompetencyjny miedzy prezydentem a rada ministrow.Ocena
zdolnosci kredytowej jako podstawowa forma minimalizacji ryzyka kredytowego (na przykladzie banku
polskiej spoldzielczosci s.a.).Kompetencje ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych do
dokonywania interpretacji przepisow prawa podatkowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania.Baza
prac licencjackich.Proces polaczenia spolek w aspekcie zarzadczym- prawnym i bilansowym na przykladzie ks
piotrcovia s.a..Rekrutacja-selekcja i adaptacja pracownikow - w poszukiwaniu skutecznych sposobow
pozyskiwania i wprowadzania pracownikow.Funkcjonowanie vat w unii europejskiej.Specyfikacja procesu
produkcji przedsiebiorstwa branzy opakowaniowej na przykladzie firmy aquila radomsko..Zarzadzanie
produkcja i jakoscia przy produkcji odziezy..Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy t.g. bewa sp. Z o.o.Determinanty jakosci przy wytwarzaniu wyrobow z tworzyw
sztucznych..Analiza dochodow i wydatkow gminy popow w latach 2006 - 2010.Prace magisterskie net.Analiza
finansowa na przykladzie przedsiebiorstwa ruch s.a..Perspektywy polskiego rynku pracy po wejsciu do unii
europejskiej..Sankcje administracyjne.Funkcjonowanie systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy iso
9001:2008 na przykladzie osrodka kultury w brzeszczach..Bankowosc elektroniczna i internetowa jako
nowoczesne formy uslug bankowych.Przestepstwo platnej protekcji jako czyn o charakterze
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korupcyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Puncewicz- patrycja. Red. - torun : plan miasta : 1:20 000
.Przykladowa praca magisterska.Restrukturyzacja zakladow opieki zdrowotnej na przykladzie szpitala w
ostrolece.Urbaniak- boguslawa. - zatrudnienie i instytucje rynku pracy w waunkach starzejacych sie zasobow
- badania dla polsk.Polskie organizacje pozarzadowe w sferze teatru - srodowisko dzialania- rolaspecyfika..Zaopatrzenie w wode jako zadanie wlasne gmin..Strategia rozwoju malej firmy.Reklama produktu
leczniczego.Koncesja na wydobywanie kopalin ze zloz.Mechanizmy prowokacji w reklamie
spolecznej..Strategie marketingowe w dzialalnosci banku na przykladzie pekao s.a..praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Korybski- tomasz. Tl. - ministerstwo ds. Biznesu- innowacji i
umiejetnosci - dokument okolicznosciowy nr 4 : analiza.Czynnosci handlowe w systemie prawa ii
rzeczpospolitej.Promocja w kanalach dystrybucji na rynku srodkow produkcji na przykladzie firmy
bpi.formipac.Projekt zagospodarowania strefy sprzedazowej sklepu wielkopowierzchniowego wedlug zasad
merchandisingu.Rekrutacja i selekcja praca magisterska.Zarzadzanie oswiata w obliczu konfliktu nauczyciel uczen..praca licencjacka budzet gminy .Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich.Finansowanie
inwestycji rzeczowych w przedsiebiorstwach miedzynarodowych.Analiza finansowa rejonowego urzedu
poczty w czestochowie w latach 2002 - 2004.praca licencjacka budzet gminy .Ambroziak- emilia. [aut. vabanque 2006 : bankowosc elektroniczna a rozwoj bankow w polsce : materialy konferencyjne.Wplyw
zarzadzania zasobami ludzkimi na wzrost i rozwoj organizacji.Ekonomiczno - spoleczne uwarunkowania rent z
tytulu niezdolnosci do pracy.Wplyw transformacji ustrojowej na rozwoj systemu bankow komercyjnych w
polsce..Praca licencjacka bankowosc.Motywowanie przez rozwoj pracownikow w pge gornictwo i energetyka
konwencjonalna s.a. oddzial elektrownia belchatow.Odpowiedzialnosc kontraktowa stron umowy o uslugi
bankowosci elektronicznej..Analiza finansowa przedsiebiorstwa zaklady urzadzen komputerowych elzab s.a.
w latach 2002 - 2006.Prawo podatkowe.Znaczenie motywacji w zarzadzaniu przez jakosc na przykladzie
zakladow tekstylno-konfekcyjnych teofilow s.a..Marka produktu luksusowego jako element ksztaltujacy
przewage konkurencyjna przedsiebiorstwa.Wartosc dowodowa czynnosci operacyjno-rozpoznawczych
.Logistyka dystrybucji w aspekcie strategii obslugi klienta - na przykladzie firmy astra mg.Zarzadzanie
produktem w branzy farmaceutycznej.Male przedsiebiorstwo- jako forma przedsiebiorczosci
pomyslodawcy..Ocena plynnosci finansowej na podstawie przedsiebiorstwa x w opolu..Zarzadzanie ryzykiem
w dzialalnosci kredytowej banku.Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia.praca licencjacka budzet gminy
.Ekonomiczna analiza efektywnosci polskiego prawa karnego.Zarzadzanie jakoscia zycia osob migrujacych w
kontekscie wybranych aspektow globalizacji.Wynagrodzenie pracownikow samorzadowych na przykladzie
urzedu miejskiego w piszu .Gospodarka finansowa gminy cisek w latach 2007-2009.Obiektywne zarzuty
dluznika wekslowego.Wplyw reform podatkowych na strukture dochodow budzetowych w krajach unii
europejskiej.Systemy zarzadzania informacja w przedsiebiorstwach korporacyjnych..Technologia produkcji i
badanie jakosci kostki brukowej w firmie drewbet.sp.zo.o..Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli w
2000 roku i jej skutki na przykladzie gminy niepolomice..Premiowanie w departamencie bankowosci
detalicznej banku x.Chodynski- andrzej. - odpowiedzialnosc ekologiczna w proaktywnym rozwoju
przedsiebiorstw .Prawa- wolnosci i relacje w ramach wirtualnych swiatow mmorpg.Analiza realizacji budowy
w aspekcie uwarunkowan bhp i technologiczno-ekonomicznych praca inzynierska budownictwo.Pozaplacowe
instrumenty motywowania pracownikow.Droga do pozyskiwania funduszy z unii europejskiej na lata 20042006 przez jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy gostynin.Formy ewidencji dzialalnosci
gospodarczych malych i srednich przedsiebiorstw.Zarzadzanie marketingowe przedsiebiorstwem uslugowym
na podstawie przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a..Promocja kultury
polskiej na przykladzie zespolu piesni i tanca resovia saltans.Nadrzednosc prawa europejskiego a konstytucje
narodowe..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Lokalizacja jako czynnik
wplywajacy na wartosc nieruchomosci na przykladzie wybranych gmin.Penalizacja bezkolizyjnego
prowadzenia pojazdu w stanie nietrzezwosci a zasada subsydiarnosci prawa karnego.Zastaw rejestrowy na
akcjach w obrocie tradycyjnym.Poziom leku a postawy ukryte kierownikow wobec sytuacji sprzedazy.zrodla
finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Infrastrukltura przeplywu informacji na przykladzie
prof-met kol l. Sasinowski i wspolnicy sp.j..Zasiedzenie sluzebnosci przesylu.praca licencjacka budzet gminy
.Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora..Kapital zakladowy w spolce akcyjnej.Dzialalnosc
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krakowskiego teatru kto.Ekonomiczno-organizacyjne aspekty funkcjonowania gminy i miasta blaszki.Analizy
dyskryminacyjne w ocenie kondycji finansowej jednostek gospodarczych - studium przypadkow.Satysfakcja i
lojalnosc klientow pubow na przykladzie rynku lodzkiego.Ocena funkcjonowania podatku od towarow i uslug
w rolnictwie.Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o za zobowiazania spolki na podstawie art. 299
k.s.h.Uwarunkowania kryzysu gospodarczego w strefie euro w latach 2008-2012.Analiza oferty produktow i
uslug bankowych na przykladzie banku pko s.a..Znaczenie analizy finansowej w realizacji budzetu gminy
dabrowa..Rola systemu motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie spolki alpla w ostrowi
mazowieckiej.Reasekuracja ryzyka powodziowego.Prawne instytucje przeciwdzialajace korupcji w
administracji publicznej..Wprowadzenie na rynek i rozwoj malej firmy transportowej.Sytuacja spoleczno gospodarcza miasta lowicza.E-urzad wyzwaniem dla polskiej administracji.Charakterystyka wybranych
struktur zarzadzania kryzysowego w organizacji- na przykladzie urzedu miasta i gminy w skawinie.Systemy
wczesnego ostrzegania przed upadloscia.Kawiarnia podroznicza jako nowy podmiot na polskim rynku uslug
gastronomicznych.Zarzadzanie dobrami turystycznymi w zamosciu.Ocena gospodarki finansowej jednostki
samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy janow w latach 2005-2007.Efektywne wspoldzialanie w
grupowych formach organizacji pracy na przykladzie ceramiki nowa gala.Stalking. Studium problemu.Relacje
miedzy plynnoscia a rentownoscia na przykladzie spolki x.Ocena ofert kredytowych w zakresie udzielania
kredytow hipotecznych przez banki uniwersalne i hipoteczne w polsce..Przywrocenie terminu do wniesienia
srodka odwolawczego.Spoleczne skutki bezrobocia w polsce w latach 1990-2004.praca licencjacka budzet
gminy .Wspolpraca europejska w sciganiu przestepczosci narkotykowej.Funkcjonowanie informacji publicznej
gmin wojewodztwa opolskiego w oparciu o biuletyn informacji publicznej..Wykorzystanie srodkow unijnych
do celow inwestycyjnych przez gmine mykanow w latach 2006-2010.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Kreowanie wizerunku przedsiebiorstwa na przykladzie firmy solar company ltd sp.
Z o.o..Nadanie klauzuli wykonalnosci przeciwko osobom niewymienionym w tytule
egzekucyjnym.Organizacja miedzynarodowych zawodow sportowych w zakopanem oraz ich wplyw na
infrastrukture turystyczna i sportowa miasta.Organizacja uczaca sie w teorii i praktyce.Wywlaszczenie
nieruchomosci - zagadnienia administracyjnoprawne.Zarzadzanie awansem zawodowym nauczyciela motywacja do rozwoju.Ocena wykorzystania funduszy unii europejskiej w rozwoju gminy konopiska.Listwantadeusz. Red. - menedzer w gospodarce opartej na wiedzy .Proba oceny strategii rozwoju gminy
kielczyglow.System terapeutyczny dla skazanych uzaleznionych od alkoholu oraz jego funkcjonowanie na
przykladzie oddzialu terapeutycznego dla alkoholikow odbywajacych kare pozbawienia wolnosci w zakladzie
karnym w jastrzebiu zdroju.Podporzadkowanie pracownika pracodawcy w umownym stosunku pracy.Rozwoj
i modernizacja transportu w kontekscie organizacji euro 2012 w polsce.Uwarunkowania logistyki dystrybucji
oraz logistycznej obslugi klienta na przykladzie pkn orlen .Berbeka- jadwiga. - poziom zycia ludnosci a wzrost
gospodarczy w krajach unii europejskiej .Umowa rachunku biezacego.Rozwoj rynku venture capital w
krajach unii europejskiej.Wypalenie zawodowe nauczycieli praca magisterska.Marketing spoleczny w
dzialalnosci organizacji niedochodowych i dochodowych.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie
zasad toyoty do oceny funkcjonowania przedsiebiorstwa..Procedura rejestracji oznaczen geograficznych w
prawie polskim i unijnym .System nadzoru w spoldzielczych kasach oszczednosciowokredytowych.Tradycyjne i nowoczesne formy rekrutacji w ocenie specjalistow z zakresu zarzadzania zasobami
ludzkimi..Praca licencjacka wzory.Zarzadzanie talentami jako strategia rozwoju pracownikow na przykladzie
banku detalicznego.Samodzielnosc finansowa gminy na przykladzie miasta krakowa..zrodla finansowania
gminy na przykladzie gminy koniecpol.praca licencjacka budzet gminy .Promocja firmy w internecie na
przykladzie firmy bertelsmann.Marketingowe zarzadzanie przedsiebiorstwem uslug turystycznych.praca
licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie przez podatki na przykladzie gminy mycielin w latach 20042007.Aukcja za pomoca elektronicznych srodkow porozumiewania sie na odleglosc (aukcja przez
internet).Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania i wspierania sektora malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Zapewnienie jakosci w dostarczaniu specjalistycznych zrodel swiatla.Powiazania
miedzy sektorem bankowym i ubezpieczeniowym w polsce w latach 2003-2005..Konstytucyjna zasada
rownosci w teorii i praktyce prawa francuskiego.Ocena jakosci obslugi klienta w wybranym banku
elektronicznym..Prace licencjackie administracja.Wykorzystanie srodkow finansowych w ramach iw equal
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jako narzedzie oddzialywania na rynek pracy.Analiza i ocena dzialalnosci finsowej spolki comarch s.a. w
latach 2005 - 2008.Zarzadzanie relacjami z klientami - korzysci i problemy zwiazane z wdrazaniem koncepcji
crm.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Behawioralne aspekty zarzadzania
wiedza w organizacjach.Efektywnosc stylow kierowania na podstawie firmy x.Analiza finansowa grupy
kapitalowej pkn orlen s.a. w latach 2006-2008.praca licencjacka budzet gminy .Transport morski w polsce i w
niemczech.Czyn nieuczciwej konkurencji polegajacy na naruszeniu tajemnicy przedsiebiorstwa.Komenda
wojewodzka policji w krakowie i jej rola w zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego.Roszczenia
niemajatkowe w wypadku naruszenia autorskich praw osobistych.Nadzor nad samorzadem
terytorialnym..Podatkowe aspekty zdarzen zwiazanych z nabyciem prawa wlasnosci nieruchomosci.Rola
rachunkowosci zarzadczej w kontroli realizacji projektow badawczych finansowanych z funduszy europejskich
na przykladzie ul.Reklama interaktywna w internecie.Prace magisterskie chomikuj.Praca magisterska
ochrona srodowiska.Motywowanie jako element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu
ubezpieczen spolecznych w lodzi.Analiza finansow jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie
gminy myszyniec).Karne aspekty ochrony wlasnosci intelektualnej i przemyslowej.Projekt kladki dla pieszych
z przeslem w konstrukcji betonu sprezanego praca inzynierska budownictwo.Ocena kondycji finansowej na
przykladzie spolki atm s.a..Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich w przedsiebiorstwem na przykladzie
firmy elhand transformatory sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw - koncepcja i jej propagowanie.Strategia ksztaltowania
swiadomosci marki w przedsiebiorstwie przemyslowym. Na przykladzie zak s.a..Wybrane aspekty
dzialalnosci ohp w kontekscie wspolczesnego rynku pracy.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na
przykladzie redan s.a..Satysfakcja klientow korzystajacych z uslug bankowych na przykladzie rynku polskiego
i angielskiego.Determinanty jakosci kola lancuchowego wykonanego ze stali..Walka z handlem ludzmi z
perspektywy prawa miedzynarodowego.Analiza zmian na lokalnym rynku pracy powiatu klobuckiego w
latach 2002-2005.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wybrane
administracyjnoprawne zagadnienia z zakresu sluzby cywilnej.praca licencjacka budzet gminy .Neapolitanska
kamorra. Wloskie i europejskie sposoby jej zwalczania..Porownanie systemow motywacyjnych w
przedsiebiorstwach o roznym profilu dzialalnosci.Problematyka negocjacyjnego trybu zawarcia
umowy.Swadzba- stanislaw. Red. - systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat czlonkostwa w
unii europejskiej .Uwarunkowania skutecznosci pracy menadzera.praca licencjacka budzet gminy .Integracja
pracownikow w zakladzie pracy chronionej.Profil kompetencji trenera na przykladzie firmy doradczoszkoleniowej mindlab.Ocena sytuacji finansowej i majatkowej spolki jawnej na przykladzie przedsiebiorstwa
ww dromech sp.j..Dzialalnosc samorzadu terytorialnego w zakresie pomocy spolecznej na przykladzie mops
krakow..Polityka pieniezna banku centralnego w gospodarce rynkowej..Zaleznosc miedzy kondycja
psychiczna nauczycieli a postawami wobec uczniow.Prezentacja- upwszechnianie i promocja kultur
mniejszsci narodowych i etnicznych w cyklicznych programach etnicznych telewizji polskiej s.a. oddzial w
krakowie- w latach 19993-2005..Rola kompetencji w ocenie przydatnosci zawodowej pracownikow ochrony
zdrowia.Ksztaltowanie wizerunku miasta oswiecim jako element strategii rozwoju..Wplyw otoczenia na
funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw (na podstawie badan w branzy budownictwo - stolarka
budowlana - produkcja okien i drzwi)..Spoleczne determinanty zmian w organizacji.praca licencjacka budzet
gminy .Corporate social responsibility a wyniki finansowe bankow.Procesowe ujecie logistyki. Modelowanie
procesow logistycznych firmy x za pomoca narzedzi informatycznych.Operacje pokojowe onz.Zastosowanie
technologii rfid w procesach logistycznych przedsiebiorstw..Bankowosc elektroniczna - zadania- korzysci i
perspektywy rozwoju.praca licencjacka budzet gminy .Zaawansowanie procesow urbanizacji wsi na
przykladzie dobrzenia wielkiego..Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci.Unijne fundusze
strukturalne na obszarze powiatu ostroleckiego i ich znaczenie w rozwoju regionu.praca licencjacka budzet
gminy .Specyfika tresci stosunku pracy nauczyciela akademickiego mianowanego w uczelni publicznej.Wplyw
ksiegowych metod rozliczania polaczen na wartosc przedsiebiorstwa.Jak powinna wygladac praca
licencjacka.Wykorzystanie merchandisingu w dzialaniach promocyjnych na przykladzie firmy market
serwis.Problemy wdrozeniowe strategii rozwoju regionu na przykladzie strategii rozwoju wojewodztwa
malopolskiego.Infrastruktura dla rekreacji i wypoczynku na terenie opola..Prace dyplomowe
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logistyka.Pisanie pracy.Analiza obslugi podmiotow gospodarczych na przykladzie getin bank s.a..Zarzadzanie
systemem logistycznym na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .Prace
magisterskie administracja.Profanacja zwlok.Wykorzystanie internetu w dzialalnosci handlowej
wspolczesnych firm..Prace licencjackie przyklady.Nabycie wlasnosci rzeczy ruchomej od osoby
nieuprawnionej do rozporzadzania.Bariery rozwoju e-bankowosci.Systemy informatyczne w instytucjach
finansowych na przykladzie jednostki bankowy fundusz leasingowy s.a..Marketing sportowy w europie.
Przypadek klubu pilkarskiego as roma.Rola marketingu wewnetrznego w orientacji marketingowej
przedsiebiorstwa.Reklama farmaceutyczna..Nabycie nieruchomosci przez cudzoziemcow..Rachunkowosc
podatku vat w firmie handlowo-uslugowej (na przykladzie).Analiza dzialalnosci finansowej gminy lelow w
latach 2005 - 2009.Organizacja transportu miejskiego w sieradzu.praca licencjacka budzet gminy .Prace
licencjackie.Adaptacja nowych pracownikow a typ osobowosci.Kompetencje i uprawnienia rady ministrow w
polsce..Kotler- philip - chaos : zarzadzanie i marketing w erze turbulencji .Programy pomocowe ue dla
obszarow wiejskich sapard - przedakcesyjne wsparcie gminy herby.Historia administracji.Dochody budzetu
gminy (na przykladzie gminy gomunie).Podatek vat w obrocie towarowym na przykladzie spolki bio agro.Prace licencjackie filologia angielska.Bezrobocie wsrod mlodziezy - absolwentow- przyczyny i skutkimetody jego zwalczania na przykladzie pup w myszkowie w okresie 2003-2004.Dowod z dokumentu w
postepowaniu cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa
jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie analizy spolki telekomunikacja
polska s.a..Wyroki trybunalu konstytucyjnego - rodzaje i skutki dla systemu prawnego rzeczypospolitej
polskiej .Jak napisac plan pracy licencjackiej.Zarzadzanie jakoscia w opiece zdrowotnej na przykladzie
szpitala wojewodzkiego w bielsku-bialej.Innowacje w logistyce..Relacje pomiedzy studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.Prawo administracyjno – karne. Analiza w kontekscie gwarancji konstytucyjnych
przewidzianych dla prawa represyjnego.praca licencjacka budzet gminy .Przestepczosc i reakcja karna wobec
uzytkownikow narkotykow.Doskonalenie pracownikow sluzby cywilnej w odniesieniu do organizacji uczacej
sie na przykladzie urzedu skarbowego w lublincu.Odpowiedzialnosc spadkobiercow gospodarstwa rolnego za
dlugi zwiazane z prowadzeniem tego gospodarstwa.Zastosowanie budzetowania jako narzedzia
rachunkowosci zarzadczej w przedsiebiorstwie budowlanym na przykladzie pw budgost sp. Z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Wynik pozostalej dzialalnosci operacyjnej a podatek dochodowy
odroczony.Doradztwo zawodowe jako instrument w wyborze przyszlego zawodu.Sad jako organ w
dochodzeniu roszczen alimentacyjnych przez osobe uprawniona do alimentow od dluznika alimentacyjnego
przebywajacego za granica.Instrumenty planistyczne rozwoju duzego miasta na przykladzie
legnicy..Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej przez jednostki samorzadu terytorialnego.
Przyklad gminy uniejow..Systemy logistyczne w korytarzach transportowych na przykladzie europy srodkowej
i wschodniej.Zarys problematyki wykonywania kary pozbawienia wolnosci w irlandii..System motywowania
pracownikow jako element wizerunku firmy (na przykladzie leroy merlin polska- sp. Z o.o.).Dochody z mienia
jako zrodlo dochodow budzetowych samorzadu terytorialnego ( na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej zloty
stok)..Znaczenie okresowych ocen pracy w zarzadzaniu firma na przykladzie firmy selgros sp. Z o.o. - hala w
krakowie.Emisja warrantow subskrypcyjnych inkorporujacych prawo do objecia akcji.Wynik finansowy
przedsiebiorstwa w ujeciu bilansowym-podatkowym na przykladzie firmy xyz s.a..Rekrutacja i szkolenie
pracownikow-kluczowy element dynamicznego rozwoju oraz sukcesu firmy na przykladzie agencji
internetowej digital one.Wykorzystanie metody smed w optymalizacji przezbrojen maszyn i urzadzen..Istota i
zakres analizy due diligence.Przetarg publiczny nieograniczony: cel- istota- potrzeba- na przykladzie
nadlesnictwa klobuck..System ocen pracowniczych na przykladzie cu belchatow.Kredyt hipoteczny jako
forma finansowania nieruchomosci mieszkaniowych na przykladzie bankow komercyjnych pko bp i ing bank
slaski.praca licencjacka budzet gminy .Wlasnosc nieruchomosci jako skladnik majatku wspolnego
malzonkow.Zagrozenie zdrowia przy produkcji fulerenow.Wykorzystanie marki w oddzialywaniu produktu na
rynek.Psychologiczne aspekty marketingu serwisow spolecznosciowych na podstawie portalu naszaklasa..System motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie na przykladzie grupy pgf s.a..Starzynskadorota. - bezposrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjnosc przedsiebiorstw przemyslowych w
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polsc.Rola zryczaltowanych podatkow dochodowych w polskim systemie podatkowym.Ekonomicznoorganizacyjne aspekty uruchomienia nowej dzialalnosci w gastronomii.Telemarketing na rynku uslug
bankowych na przykladzie multibanku.Struktura porfeli inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych w
polsce w latach 2005-2009.Kredyty w finansowaniu inwestycji przedsiebiorstw.Cena pracy
magisterskiej.Wybrane aspekty prawne dotyczace kierowcow w transporcie drogowym na przykladzie
przedsiebiorstwa transportowego x.praca licencjacka budzet gminy .Problemy spoleczno-prawne dobrej
administracji.Wspolpraca obywatela z policja w ramach czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.Wybrane
aspekty dzialalnosci kredytowej banku bph s.a. na przykladzie kredytow dla klientow
indywidualnych.Wykorzystanie sladow biologicznych w identyfikacji sprawcow wypadkow
drogowych.Cywilnoprawna ochrona know-how w prawie polskim.Ginace zawody w powiecie myslenickim firmy kowalskie.Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk - teoria i praktyka.Wykorzystanie internetu w promocji i
reklamie..Strategie marketingowe bankow komercyjnych - przyklad banku pko s.a..Zapewnienie jakosci
procesow produkcyjnych i logistycznych na przykladzie firmy poligraficznej anro.Karta praw podstawowych
unii europejskiej jako zrodlo konfliktow i wzajemnych nieporozumien miedzy panstwami czlonkowskimi ue.
Konsekwencje prawne..Unijne interwencje strukturalne na obszarze powiatu ostroleckiego ze szczegolnym
uwzglednieniem gminy troszyn i ich znaczenie w rozwoju regionu.Czynnik publiczny (wladze samorzadowe) a
rozwoj klastrow.Dylematy interwencji humanitarnej na przykladach wojny rosyjsko-gruzinskiej z (2008 r.) I
konfliktu syryjskiego z (2011 r. – ) – aspekty prawne.Zarzadzanie nieruchomosciami mieszkaniowymi w
gminie poczesna przez wspolnote mieszkaniowa m1.Ankieta do pracy magisterskiej wzor.praca licencjacka
budzet gminy .Instytucja swiadka koronnego w polsce .Rekrutacja i selekcja a wspolczesne koncepcje
zarzadzania.Obowiazek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkow
pracy.Zastosowanie technik znakowania wodnego plikow multimedialnych na przykladzie cyfrowych
obrazow.Wycena nieruchomosci dla potrzeb sektora ubezpieczen.Strategia rozwoju malego i sredniego
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy dystybucyjnej olnaft.Umiejetnosci przywodcze jako podstawa rozwoju
kadr w administracji publicznej.Niepoczytalnosc jako okolicznosc wylaczajaca wine sprawcy.Zmiana tresci
stosunku pracy..Koszty pracy w polsce w latach 2008-2012.Polityka spoleczna w unii europejskiej.Budzet jako
podstawa rozwoju spoleczno - gospodarczego na podstawie gminy strzeleczki..zrodla finansowania
dzialalnosci inwestycyjnej w spolce akcyjnej na przykladzie fabryki dywanow weltom s.a..Obowiazek
alimentacyjny w prawie prywatnym miedzynarodowym.Nabycie dziela sztuki od nieuprawnionego..Strategie
marketingowe na przykladzie xbanku.Satysfakcja i lojalnosc klientow pubow na przykladzie rynku
lodzkiego.Rola i znaczenie marketingu mix na przykladzie przedsiebiorstwa branzy nasiennoogrodniczej.Projekty wspierajace dzialalnosc oswiatowa w gminie klomnice.Gotowa praca
magisterska.Opodatkowanie dochodow odsetkowych spolek kapitalowych..Projekt technologicznoorganizacyjny wytworni bloczkow gazobetonowych praca inzynierska budownictwo.Opodatkowanie
dochodow osob fizycznych ze zrodel pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.Wspolczesne metody analizy
kosztow z uwzglednieniem controllingu na przykladzie wybranej spolki akcyjnej.System motywowania
wolontariuszy a sprawna realizacja zadan w pozarzadowej organizacji aegee – krakow..Analiza wydatkow
budzetowych gminy i ich wplyw na poprawe jakosci zycia mieszkancow - na przykladzie gminy biala
podlaska.Ocena wizerunku biura podrozy itaka w internecie.Wplyw zachowan przedsiebiorczych na
obnizanie skali zjawiska bezrobocia w polsce.Podstawy powolania oraz utajnienia swiadka incognito i cofanie
jego anonimizacji.Analiza gospodarki magazynowej w magazynach specjalistycznych na podstawie firmy i-g
logistic..Promocja produktow bankowych na przykladzie banku pko bp.Wybrane aspekty instytucji stanu
wyzszej koniecznosci na gruncie polskiego kodeksu karnego.Program budowania innowacyjnej gospodarki
bialorusi.Internet jako rynek - handel w sieci..Rynek handlu elektronicznego w polsce na przykladzie tanich
linii lotniczych centralwings.Mozliwosci rozwoju pracownikow w organizacjach.Analiza ekonomiczna i
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa bot kwb belchatow s.a. w latach 20042006.Analiza efektywnosci podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku od spadkow i
darowizn.Instytucja rzecznika praw obywatelskich w polsce na tle rozwiazan europejskich.Opodatkowanie
sprzedazy nieruchomosci.Kasiewicz- stanislaw (1946- ). Red. - szok regulacyjny a konkurencyjnosc i rozwoj
sektora bankowego .Zarzadzanie marketingowe w branzy budowlanej na podstawie firmy xxx sp. Z
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o.o..Jednolity rynek europejski: cele- historia i stan aktualny..Aydinli- ersel (1967- ). Red. - emerging
transnational (in)security governance : a statist-transnationalist approach .Kontrola jednostek samorzadu
terytorialnego ze szczegolnym uwzglednieniem funkcji kontrolno-nadzorczych regionalnych izb
obrachunkowych..praca licencjacka budzet gminy .Zatrudnienie skazanych odbywajacych kare pozbawienia
wolnosci..Strzepka- janusz. Red. - kodeks spolek handlowych : komentarz .Bhp praca
dyplomowa.Stachowicz- jan karol (1943- ). Red. - rozwoj organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i
nauk o zarzadzaniu .Ewolucja systemu gospodarczego na ukrainie..Marketing szeptany jako skuteczna forma
marketingu bezposredniego.praca licencjacka budzet gminy .Regionalny pasazerski transport drogowy w
polsce oraz w wybranych krajach unii europejskiej.Rynek pracy i problem bezrobocia na przykladzie powiatu
opolskiego w latach 2000-2006.Postawy pracownikow w procesie zmiany organizacyjnej na przykladzie sgl
angraph.Wprowadzenie przedsiebiorstwa na gpw- jako sposob na pozyskanie kapitalu- na przykladzie
monnari trade s.a..Wynik finansowy w prawie bilansowym i jego przeksztalcenia dla celow
podatkowych.Zarys strategii miedzynarodowej malych firm na przykladzie ultex-pol sp. Z o.o..Przestepczosc
nieletnich na terenie dzialania komendy powiatowej policji w goldapi .Centra logistyczne- ich rozwoj i
znaczenie dla kraju na podstawie wybranych przykladow..Udzial kobiet w procesie zarzadzania.Wplyw
funduszy unijnych na rozwoj lokalny na przykladze gminy krzepice.Zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowej przodownik.Rola banku centralnego w gospodarce
narodowej.Koncepcja organizacyjna zagospodarowania obiektow przemyslowych i zabytkow dziedzictwa
techniki do celow turystycznych..Prac licencjackich.Amortyzacja srodkow trwalych w prawie podatkowym i
bilansowym na przykladzie spolki x.Srodki obrony pozwanego w procesie.Wycena nieruchomosci gruntowej
zabudowanej metoda porownywania parami..Prace magisterskie z pedagogiki.Wstep do pracy
magisterskiej.Poziom zycia w mikroregionie i jego determinanty na przykladzie powiatu brzeskiego..Pisanie
prac tanio.praca licencjacka budzet gminy .Sluzby- inspekcje- straze.Koncepcje ideologii pilsudczykow w
latach 1916-1925.Zarzadzanie jednostka gospodarcza w aspekcie ewidencji operacji gospodarczych w
podatkowej ksiedze przychodow i rozchodow na przykladzie przedsiebiorstwa a&m art studio w latach 20092011.Zarzadzanie elementami strumienia wartosci produkcyjnej przy wytwarzaniu wlokniny..praca
licencjacka budzet gminy .Elektroniczna forma czynnosci prawnych..Analiza porownawcza finansowania
przedsiebiorstwa za pomoca kredytu i leasingu.Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu kapitalu
ludzkiego jako czynnika ksztaltujacego konkurencyjnosc przedsiebiorstwa.Wplyw podatku odroczonego na
wynik finansowy jednostek gospodarczych.Analiza sprawozdan finansowych.Rola aliansow strategicznych w
internacjonalizacji firm rodzinnych.Coaching jako metoda zarzadzania potencjalem i rozwojem
czlowieka.Dzialalnosc banku centralnego w gospodarce rynkowej na przykladzie narodowego banku
polskiego.Rekrutacja i selekcja na przykladzie bph bh.Bezrobocie praca licencjacka.Wybrane marketingowe
strategie produktu na podstawie carrefour polska sp. Z o.o..Systemy komunikowania sie jako instrument
wplywajacy na precepcje zmian organizacyjnych..Dewolucja w zjednoczonym krolestwie wielkiej brytanii i
irlandii polnocnej.praca licencjacka budzet gminy .Orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolnosci na
terenie sadow powiatowychw wadowicach i w nowym saczu w latach 1970 - 1974.Rola kredytu w
dzialalnosci banku na przykladzie ing banku slaskiego s.a..Wizerunek centrum innowacji- transferu
technologii i rozwoju uniwersytetu w opinii kadry naukowo-dydaktycznej wydzialu zarzadzania i komunikacji
spolecznej.Wartosci i zagrozenia wsrod dzieci i mlodziezy szkolnej w polsce w latach 2000-2005..Status
prawny obywatela nalezacego do mniejszosci narodowej w republice czeskiej.Modernizacja systemu
produkcyjnego w odlewni zeliwa firmy wielobranzowej almet.Zatrudnienie kobiet w sluzbach mundurowych
w opinii spoleczenstwa. Charakterystyka pracy kobiet na przykladzie komendy wojewodzkiej policji w
krakowie.Wplyw budowy oczyszczalni sciekow na rozwoj gminy na przykladzie klobucka.Rozrachunki z
kotrahentami w dzialalnosci gospodarczej na przykladzie hurtowni x.Ocena plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa x w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju i analiza
diagnostyczna firmy na przykladzie p.h.s.magnum sp.j..Precedens w stanach zjednoczonych miedzy teoria
deklaratywna i konstytutywna.Swoboda wypowiedzi dziennikarza na gruncie prawa polskiego.Ocena
bankowych zrodel finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie oferty banku pekao
s.a..Reglamentacja w polskim prawie publicznym.Polityka finansowa gminy w zakresie inwestycji
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komunalnych na przykladzie miasta krakowa..Fundusz inwestycyjny otwarty jako uczestnik rynku
finansowego.Spolka komandytowa jako podmiot gospodarczy.Analiza dzialalnosci parkow etnograficznychbedacych atrakcja turystyczna regionow- na przykladzie: muzeum wsi kieleckiej w tokarni i muzeum wsi
radomskiej w radomiu..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc
karna za wypadki sportowe.ryzyko sportowe w polskim prawie karnym.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa
rehabmed sp. Zo.o..Rola zwiazkow zawodowych w przedsiebiorstwach na przykladzie zwik w lodzi.Efekt
komunikacji werbalnej na przykladzie firmy anders.Kompetencje wladz gminy w sferze gospodarki
finansowej ( na przykladzie gminy ceranow) .Bledny wpis w rejestrze przedsiebiorcow o odpowiedzialnosci
osoby wpisanej w spolkach handlowych.Konkurencyjnosc krakowa na polskim rynku turystyki
biznesowej..Czynnosci procesowe powodujace przerwe biegu przedawnienia.Licencjat.Przykladowe prace
licencjackie z pedagogiki.Rola sprzedazy osobistej jako kluczowego elementu promocyjnego mix uslugi
ubezpieczeniowej na przykladzie sopockiego towarzystwa ubezpieczeniowego ergo hestia s.a..Procedury
audytu wewnetrznego na przykladzie urzedu miejskiego w leczycy.Spoleczna odpowiedzialnosc
przedsiebiorstw.System rozliczania podatku od towarow i uslug vat po przystapieniu polski do unii
europejskiej na przykladzie ppup poczta polska.praca licencjacka budzet gminy .Wantoch-rekowski- jacek. system ubezpieczen spolecznych a budzet panstwa : studium prawnofinansowe .Znaczenie marki w
ksztaltowaniu lojalnosci nabywcow.Reklama spoleczna i jej ocena w swietle badan.praca licencjacka budzet
gminy .Controlling strategiczny w przedsiebiorstwie.Rola agencji nieruchomosci rolnych w ksztaltowaniu
ustroju rolnego polski.Zarzadzanie przedsiebiorstwem transportowym x. Analiza efektywnosci procesow
transportowych.Faktoring w zarzadzaniu naleznosciami i jego odzwierciedlenie w rachunkowosci.Strategie
finansowania dzialalnosci gospodrczej przedsiebiorstwa.Wycena nieruchomosci..Analiza bezpieczenstwa
energetycznego polski w kontekscie dostaw glownych surowcow energetycznych z federacji
rosyjskiej.Pozycja prawna faktora w umowie factoringu pelnego oraz innych postaciach tej umowy.Kredyt
jako zrodlo finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Oddzialywanie zintegrowanego systemu
zarzadzania w firmie ogp gaz-system s.a. oddzial w tarnowie na efekty firmy.Pozaprocesowa kontrola i
utrwalanie rozmow.praca licencjacka budzet gminy .Infrastruktura transportowo - komunikacyjna jako
czynnik rozwojowy sektora logistycznego w regionie.Rola motywacji i ocen pracowniczych w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy windykacyjnej.Podzial administracyjny slaska w latach 18061945.Zarzadzanie sieciami sprzedazy w nowoczesnej organizacji. Studium na przykladzie sieci banku
internetowego.Aktywnosc zawodowa wspolczesnych kobiet.Analiza wybranych problemow strategicznych
dzialania lotos s.a..Niskokosztowe linie lotnicze w miedzynarodowym porcie lotniczym krakowbalice..Kompetencje miedzykulturowe pracownikow urzedow administracji publicznej na szczeblu gminnym.
Przyklad miasta i gminy myslenice.Mediacja w prawie karnym a idea sprawiedliwosci naprawczej.Dzialalnosc
promocyjna jako czynnik rozwoju przedsiebiorstwa handlowego (na przykladzie hurtowni farmaceutycznej
hurtap s.a. w leczycy).praca licencjacka budzet gminy .Podatki majatkowe w systemie dochodow publicznych
na przykladzie urzedu skarbowego w kutnie.Uwarunkowania efektywnosci realizacji funkcji personalnej we
wspolczesnym przedsiebiorstwie.Pronobis- michal. - polska w strefie euro .Popelnienie przestepstwa przez
pracownika jako przyczyna rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce.Budowa
strategii marketingowej przedsiebiorstwa w oparciu o internet na przykladzie sulimaru.Aktywne formy
przeciwdzialania bezrobociu w powiecie radomszczanskim.Analiza i ocena procesu komunikowania w
urzedzie miejskim w leczycy.Narzedzia skutecznej promocji w internecie.Procesowa i pozaprocesowa
kontrola i utrwalanie rozmow.Prokuratoria generalna ii rzeczypospolitej polskiej..Komunikacja w organizacji i
jej wplyw na motywowanie pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy
.Wystepek kazirodztwa w polskim kodeksie karnym z 1997 r..Srodki ochrony prawnej przy zamowieniach
publicznych.Cremer- hans-joachim. - human rights and the protection of privacy in tort law : a comparison
between english and german.Kara smierci - wspolczesny dylemat.Globalna polityka cenowa na przykladzie
sieci hipermarketow tesco.Zarzadzanie organizacja pozytku publicznego na przykladzie stowarzyszenie opieki
hospicyjnej ziemi czestochowskiej.K o n o s a m e n t.Prace dyplomowe.Konflikty w organizacji publicznej i
sposoby ich rozwiazywania..Wybrane czynniki rozwoju centrow logistycznych w polsce.Postep techniczny a
wzrost gospodarczy w krajach unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
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gminy .Strefa euro: podstawy- ksztalt obecny i perspektywy przystapienia polski..Zbrojny atak jako
odpowiedz na cyberterroryzm..Sposob funkcjonowania osrodka lig i obrony kraju w zawierciu.praca
licencjacka budzet gminy .Analiza plynnosci finansowej i zadluzenia spolki ronet.Strategia wprowadzania
firmy ericpol telecom sp. Z o. O. Na polski rynek przetargow publicznych..Badanie zdolnosci kredytowej jako
metoda ograniczania ryzyka kredytowego na przykladzie klienta detalicznego w banku gospodarki
zywnosciowej spolka akcyjna oddzial operacyjny w czestochowie..Samorzad terytorialny na przykladzie
miasta myszkowa i jego budzetu przed i po akcesji polski do unii europejskiej.Analiza sprawozdawczosci
finansowej firmy kromiss-bis sp. Z o.o. w latach 2007-2009 jako narzedzie diagnostyczne w czasach
kryzysu.Leasing jako alternatywna forma finansowania przedsiebiorstwa.Specyfika postepowania
dowodowego na gruncie ustawy o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod
grozba kary ze szczegolnym uwzglednieniem zasad procesowych.Strategie motywacyjne a zadowolenie
pracownikow firmy scrapena s.a..Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolnosci w swietle kodeksu
karnego wykonawczego.Funkcjonowanie funduszy pozyczkowych i poreczeniowych wspierajacych sektor
msp na przykladzie instytucji dzialajacych w wojewodztwie lodzkim.Umowa opcji.Prawa i obowiazki w
postepowaniu przygotowawczym.Analiza wskaznikowa i jakosciowa w ocenie zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstw.Projekt przekrycia hali sportowej z lukowych kratownic w konstrukcji stalowej praca
inzynierska budownictwo.Zjawisko mobbingu w prawie pracy.Ocena dzialan promocyjnych miasta i gminy
lazy.Planowanie dochodow a strategia rozwoju miasta na przykladzie gminy miasta czestochowy.Modele
biznesowe oraz ich przydatnosc w praktyce.Pisanie prac licencjackich szczecin.Analiza wielkosci i struktury
dzialalnosci kredytowej banku spoldzielczego w konopiskach.Prawne aspekty naruszen prawa zamowien
publicznych.Analiza sposobow i metod promocji nowej huty w oparciu o jej dobra turystyczne.Wykorzystanie
rachunku kosztow zmiennych do podejmowania decyzji zarzadczych na podstawie przedsiebiorstwa
x.Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorzadu terytorialnego a doswiadczenia gminy miejskiej
jaroslaw w jej konstruowaniu..Czynniki ksztaltujace szkolnictwo ponadgimnazjalne (na przykladzie powiatu
wielunskiego).Wybrane aspekty ochrony wlasnosci w orzecznictwie polskiego trybunalu konstytucyjnegoeuropejskiego trybunalu praw czlowieka i sadu najwyzszego stanow zjednoczonych.Skala sektora
informacyjnego w gospodarce polski w latach 1997-2010.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
funkcjonowania funduszy strukturalnych w latach 2000 - 2006.Krytyczna analiza marketingu-mix na
przykladzie firmy pphu jumad.Zasada rownego traktowania pracownikow bedacych obywatelami unii
europejskiej w zakresie warunkow zatrudnienia.Zarzadzanie mikroprojektami transgranicznymi w zwiazku
euroregion „tatry”..Lepieszko- borys. Red. - pozitivnoe pravo v sovremennyh pravovyh sistemah : materialy
meždunarodnoj nauènoj konferencii.Komunikacja i kultura biznesu jako czynnik roznic kulturowych.Instytucja
skazania bez rozprawy w kodeksie postepowania karnego z 1997 roku.Postepowanie odrebne w sprawach o
rozwod.Zarzadzanie produkcja wyrobow o zwiekszonych wymaganiach.Elastyczna organizacja pracy jako
zrodlo zwiekszania produktywnosci zasobow ludzkich.Nawiazanie stosunku pracy..Pozycja wierzyciela w
egzekucji swiadczen pienieznych.Gospodarczy wymiar kreatywnosci. Ekonomia kreatywna- przemysly
kultury- przemysly kreatywne- miasta kreatywne- klastry kreatywne- zarzadzanie kreatywnoscia ..Rozwoj i
perspektywa zmian gieldy papierow wartosciowych w warszawie.Prawo do prywatnosci i jego ochrona w
swietle ustawy o dostepie do informacji i prawa prasowego..Instytucja repatriacji w polskim prawie.Meyerbeata. Red. - polityka regionalna zagospodarowania turystycznego .Polski produkt turystyczny dla rynku
japonskiego..praca licencjacka budzet gminy .Hsieh- tony - dawaj innym szczescie : sciezka pasji- zysku i celu
.Marketing w turystyce na przykladzie powiatu nowosadeckiego.Zewnetrzne zrodla finansowania sektora
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Zarzadzanie edukacja szkolna z perspektywy rozwoju zdolnosci
uczniow..Seminarium ii st. - powszechna historia prawa.Ubezpieczenia menedzerskie (d&o) jako nowy rodzaj
ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej czlonkow spolek kapitalowych w polsce na tle rozwiazan w
stanach zjednoczonych i republice federalnej niemiec..Polityka rynku pracy a problem bezrobocia na
przykladzie powiatu kutnowskiego.Wyrok zaoczny w postepowaniu cywilnym. Zagadnienia teoretyczne i
praktyczne..Prace dyplomowe przyklady.Kompetencje agentow sportowych.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..Rola samorzadu terytorialnego w zaspokajaniu
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wybranych potrzeb mieszkancow na przykladzie gminy olesno.praca licencjacka budzet gminy .Tematy prac
licencjackich z administracji.Finansowanie osrodkow kultury na przykladzie filharmonii lodzkiej im. Artura
rubinsteina.Metody wyceny wartosci przedsiebiorstwa (analiza przypadku tauron polska energia
s.a.).Unikanie odpowiedzialnosci karnej.Postepowanie pierwszoinstancyjne w sprawach wydawania
zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i rolnictwo w procesie
zmian : czynniki rozwoju obszarow wiejskich .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wybranych
instrumentow prawno-podatkowych na optymalizacje zobowiazan podatkowych w
przedsiebiorstwie.Przekroczenie granic obrony koniecznej..Ocena i analiza zastosowania programow
lojalnosciowych na przykladzie biura turystycznego itaka.Oszustwa ubezpieczeniowe na terenie bialegostoku
w latach 2010 - 2012 - problematyka kryminalistyczna.Mazowiecki bank regionalny s.a. i jego dzialalnosc w
zakresie bezpieczenstwa bankow lokalnych.Marketing uslug na przykladzie szpitala w czestochowie.Konflikt
w organizacji i sposoby jego rozwiazywania na podstawie przedsiebiorstwa emalia olkusz s.a..Ocena kondycji
finansowej spolki zpc mieszko s.a. w latach 2001-2004.praca licencjacka budzet gminy .Strategia rozwoju
firmy zbozowo-mlynarskiej na przykladzie przedsiebiorstwa mlyn nad warta sp. Z o.o..Projekt
dwukondygnacyjnego budynku uzytecznosci publicznej praca inzynierska budownictwo.Wykorzystanie
narzedzi marketingowych na rynku farmaceutycznym /na przykladzie firmy walmark/.Analiza ergonomiczna i
bezpieczenstwo pracy w zakladzie produkujacym urzadzenia elektryczne.Wykorzystanie rachunku kosztow
dzialan w zarzadzaniu sprzedaza w przedsiebiorstwie dystrybucyjno-logistycznym x.Motywacja pracownikow
praca magisterska.Formy przeciwdzialania bezrobociu w powiecie zawiercianskim.Specyfika budzetu
ogolnego unii europejskiej jako aktu prawnego.Interwencje strukturalne i ich rola w niwelowaniu
dysproporcji gospodarczych. Analiza w wymiarze lokalnym..Lean manufacturing jako narzedzie doskonalenia
procesow w przedsiebiorstwie produkcyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Rfid jako alternatywa kodow
kreskowych.Aliza i ocena zarzadzania procesem produkcyjnym w badanym przedsiebiorstwie..Panfilprzemyslaw. - prawne i finansowe uwarunkowania dlugu skarbu panstwa .przeplywy srodkow pienieznych a
kondycja finansowa na przykladzie p.p.u.h.”akpil”.Analiza bezrobocia i kierunki jego zwalczania przy
wykorzystaniu pomocowych srodkow unijnych a rozwoj regionalnego i lokalnego rynku pracy na przykladzie
wojewodztwa lodzkiego i powiatu leczyckiego..Znaczenie kontroli wizualnej przy wytwarzaniu wyrobow o
podwyzszonym poziomie jakosci.Analiza dochodow i wydatkow powiatu na przykladzie powiatu
wloclawskiego.Prace licencjackie z ekonomii.Bezrobocie w wojewodztwie mazowieckim w latach 20042008.praca licencjacka budzet gminy .Gomolka- krystyna (1954- ). Red. - wspolpraca transgraniczna a rozwoj
regionalny .Jak napisac plan pracy licencjackiej.Ocena zdolnosci kredytowej jako dzialanie ograniczajace
ryzyko kredytowe na przykladzie banku pko bp.Czynnosci komornika w egzekucji z nieruchomosci.Strategia
rozwoju firmy rodzinnej (na przykladzie firm ferma niosek prawda oraz ovovita a. Kurasik).Praca magisterska
ekonomia.praca licencjacka budzet gminy .Ocena dzialalnosci spolek z udzialem miasta lodzi- jako
podmiotow realizujacych ustawowe zadania samorzadu gminnego.Opodatkowanie dochodow osob
fizycznych z tytulu zbycia i realizacji praw z maklerskich instrumentow finansowych..Ocena srodowiska pracy
oraz stosowanych technicznych srodkow bhp w przedsiebiorstwie luminex..Kierowanie w teorii i
praktyce.Tarwacka- anna. - romans and pirates : legal perspective .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
kierownika na komunikacje w organizacji na przykladzie pkp plk s.a. zaklad linii kolejowych w
czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Fundusze unijne jako zrodlo
wspolfinansowania rozwoju lokalnego miasta wysokie mazowieckie .Rola konsultingu w zarzadzaniu
przedsiebiorstwami.Obrzedowe ustawy zydow... Mojzesza mendelssohna- przyczynek poznania prawa
zydowskiego..Gospodarowanie nieruchomosciami mieszkaniowymi gminy pajeczno w latach 20072009.Porownawcza ocena uzytecznosci zestawow materialow do napraw i ochrony przed korozja chlodni
kominowych praca inzynierska budownictwo.Srodki przeciwdzialajace unikaniu opodatkowania dochodu
osob prawnych.Skarga paulianska – przeslanki prawa materialnego w swietle regulacji kodeksu
cywilnego..Metody ochrony danych w internecie.Zbilansowana karta wynikow jako system pomiaru i
doskonalenia kapitalu intelektualnego w szpitalu.Promocja jako instrument zarzadzania w oswiacie.Prawo do
kontaktow z dzieckiem po rozwodzie.praca licencjacka budzet gminy .Rola controllingu w optymalizacji
kosztow w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Kapital zakladowy w spolce z ograniczona
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odpowiedzialnoscia na tle regulacji kodeksowej.Bezposrednie sprawowanie wladzy przez narod obywatelska inicjatywa ustawodawcza.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa w oparciu o analize danych finansowych
przedsiebiorstwa brenntag polska sp. Z o.o..Kepinski- jakub. Red. - konkurencja a wlasnosc intelektualna
.Funkcje kontroli skarbowej w rozwiazaniach normatywnych i ich praktyczna realizacja.Opcje walutowe i
strategie opcyjne jako instrumenty zabezpieczajace przed ryzykiem walutowym.Ballé- michael - dyrektor
firmy jako lean menadzer : powiesc o transformacji przedsiebiorstwa .Instalacje odsiarczania spalin a cena
energii w elektrowni belchatow s.a..Identyfikacja i klasyfikacja barier ppp w projektach infrastukturalnych w
polsce na przykladzie budowy parkingu wielopoziomowego w nowym targu.Obsluga handlu zagranicznego w
banku spoldzielczym w skierniewicach.Wspolnotowe prawo ochrony przyrody - regulacje prawne i
orzecznictwo ets.Motywacja pracownikow sprzedazy sieci marketow na przykladzie sklepu castorama w
krakowie.Organizacja systemu zarzadzania dokumentami w jednostkach administracji publicznej i
jednostkach biznesowych - porownanie.Proces rekrutacji i selekcji pracownikow a wizerunek
przedsiebiorstwa..praca licencjacka budzet gminy .Wzrost konkurencyjnosci malych i srednich
przedsiebiorstw dzieki finansowaniu z funduszy operacyjnych unii europejskiej (na przykladzie firmy investstal sp.z o.o.).Motywacja pracownikow sprzedazy sieci marketow na przykladzie sklepu castorama w
krakowie.Zarzadzanie magazynowaniem i transportem w firmie transportowo - spedycyjnej spedimex sp. Z
o.o..Systemy i rozklady czasu pracy .Umowa franchisingowa.Technologia net w tworzeniu zaawansowanych
interfejsow internetowych.Logistyka produkcji w badanym przedsiebiorstwie..Wybor ekonomicznie
efektywnego srodka transportu w malym przedsiebiorstwie.Kontrola koncentracji przedsiebiorstw w prawie
farmacutycznym.praca licencjacka budzet gminy .Rola czynnikow motywacyjnych i ich wplyw na satysfakcje
pracownikow na przykladzie firmy branzy finansowej.Zarzadzanie plynnoscia finansowa w spolce z
ograniczona odpowiedzialnoscia sedal..Gielda papierow wartosciowych w warszawie funkcjonowanie i
perspektywy rozwoju.Podstawowe przeslanki odpowiedzialnosci materialnej pracownikow.Obciazenia
podatkowe osob prawnych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.Lemkowska- malwina. - fuzje i przejecia a
wartosc zakladu ubezpieczen .Struktura i kompetencje rady ministrow w swietle obowiazujacej konstytucji
rzeczypospolitej polskiej z 02.04.1997 r..Turystyczna oferta anglii w opinii polakow.praca licencjacka budzet
gminy .Logistyczne wykorzystanie sprzetu technologicznego i srodkow transportu wewnetrznego w pge kwb
belchatow s.a..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena procesu dyskryminacji matek i kobiet
ciezarnych w miejscu pracy.Wykorzystywanie wspolczynnikow tpm i pamco do oceny efektywnosci
wybranych maszyn i urzadzen w systemie produkcyjnym frytek..Podatek dochodowy od osob fizycznych jako
zrodlo wplywow do budzetu panstwa..praca licencjacka budzet gminy .Ogledziny miejsca zdarzenia na
przykladzie kradziezy z wlamaniem..Pion cywilny i polityczny polskiego panstwa podziemnego..Kreowanie
marki regionu na przykladzie bieszczad.praca licencjacka budzet gminy .Dopuszczalnosc secesji abchazji i
osetii poludniowej w swietle zasady samostanowienia narodow i zasady integralnosci terytorialnej oraz
nienaruszalnosci granic.Czynnosci sadu w postepowaniu przygotowawczym.Analiza wskaznikowa w badaniu
kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie zakladow koksowniczych zdzieszowice sp.z o.o..Analiza
metod i technik oceny efektywnosci szkolen.Planowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa uslug
wysokosciowych.Zarzadzanie zmiana w sortowni firmy kurierskiej.Wplyw srodkow unii europejskiej na
rozwoj infrastruktury drogowej miasta na przykladzie opola..Behawioralne aspekty zarzadzania wiedza w
organizacjach.Kariery zawodowe absolwentow szkol ekonomicznych.Wplyw reklamy na ksztaltowanie sie
poziomu sprzedazy.Ocena i porownanie sytuacji majatkowej i finansowej spolek jutrzenka holding s.a. i zpc
mieszko s.a.Strategia podatkowa jako narzedzie efektywnego zarzadzania podatkiem dochodowym oraz
podatkiem od towarow i uslug w przedsiebiorstwie na podstawie sp. Z o.o..Zagrozenia bezpieczenstwa dla
uzytkownikow sieci web zwiazane z ekspansja uslug i produktow google.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa f.h. maral.Analiza dochodow i wydatkow gminy popow w latach 2006 - 2010.Jozwiakjadwiga. - sprzedaz towarow : zajecia w pracowni : kwalifikacja a.18.2 : podrecznik do nauki zawodu
tec.Instrumenty wspolpracy transgranicznej miast cieszyna i czeskiego cieszyna.praca licencjacka budzet
gminy .Europejskie zalozenia dopuszczalnosci zlotej akcji (zlotego weta) skarbu panstwa w spolkach
kapitalowych i ich realizacja w prawie polskim.Wplyw decyzji administracyjnej na stosunki
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cywilnoprawne.Amerykanska akcja zbrojna w iraku w kontekscie zakazu uzycia sily w stosunkach
miedzynarodowych.zrodla finansowania projektow inwestycyjnych w przedsiebiorstwach przemyslowych w
polsce..Zarzadzanie kosztami w zakladzie lentex s.a. w latach 2006-2008..Przeniesienie siedziby spolki
europejskiej.Prawo do sadu w swietle procedury sadowoadministracyjnej..Miklewski- antoni. Red. innowacyjne zarzadzanie systemem badania + rozwoj w jednostkach naukowych..System motywowania
pracownikow na przykladzie wojewodzkiego urzedu pracy w lodzi.Gieldy papierow wartosciowych w europie
srodkowej na przelomie xx i xxi w..Umorzenie postepowania karnego z powodu niepoczytalnosci sprawcy w
chwili czynu zabronionego.Wyrok czesciowy.Linux i srodowisko open source.Panstwowa straz pozarna jako
podstawowy element zarzadzania bezpieczenstwem na terenie miasta sosnowiec..praca licencjacka budzet
gminy .Opodatkowanie liniowe i progresywne w konstrukcji podatkow dochodowych.Rola biznesplanu w
procesie uruchomienia dzialalnosci gospodarczej.Rola innowacyjnosci w przedsiebiorczosci na przykladzie
grupy lotos s.a..Doradca podatkowy jako pelnomocnik strony w postepowaniu
sadowoadministracyjnym.Zakres ochrony praw i wolnosci czlowieka i obywatela w polskim systemie
prawa.praca licencjacka budzet gminy .Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Polacy z litwy studiujacy
w polsce: przemiany tozsamosci pod wplywem procesow edukacyjnych.Polska spolka partnerska na tle
porownawczym.Kotler- philip - dobro poplaca! : inicjatywy marketingowe i korporacyjne- dzieki ktorym
swiat staje sie leps.Analiza zdolnosci kredytowej osob fizycznych na przykladzie banku bph.Srodki pomocowe
unii europejskiej. Analiza programu phare w polsce..Uzytkowanie wieczyste i dziedziczne prawo zabudowy
(erbbaurecht) w aspekcie prawnoporownawczym - zagadnienia konstrukcyjne.Analiza gospodarki finansowej
gminy koniecpol w latach 2006-2010.Kierowanie personelem w administracji samorzadowej na przykladzie
gminy we wreczycy wielkiej.praca licencjacka budzet gminy .Teorie i bledy motywowania
pracownikow..Prace magisterskie ekonomia.praca licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc kredytowa bankow
komercyjnych na wybranych przykladach.Opodatkowanie nieruchomosci w polsce. Stan obecny i
perspektywy zmian.Dyspensowanie od przeszkod malzenskich w prawie kanonicznym a zezwolenie sadu na
zawarcie malzenstwa w prawie cywilnym.Analiza i ocena kanalow dystrybucji na przykladzie firmy x..Oracle
nosql i jego implementacje.Mazowiecki bank regionalny s.a. i jego dzialalnosc w zakresie bezpieczenstwa
bankow lokalnych.Doskonalenie jakosci obslugi czlonkow spoldzielni mieszkaniowej na przykladzie
spoldzielni mieszkaniowej parkitka.Jagiello- malgorzata e. - aktywnosc eksportowa polskich przedsiebiorstw
przemyslowych : wyniki badan ankietowych .Odpowiedzialnosc karna za blad lekarski.Quality management
on the basis of the novol firm.praca licencjacka budzet gminy .Narodowy fundusz zdrowia w systemie
finansowania publicznej ochrony zdrowia.Konstrukcja podatku od towarow i uslug i jego dostosowanie do
wymogow unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Narzedzia promocji w gminie zgierz.Status
prawny uchodzcy w swietle prawa miedzynarodowego na przykladzie uchodzcow pochodzacych z
czeczenii.Niemozliwosc swiadczenia w polskim kodeksie cywilnym.Problemy stosowania tymczasowego
aresztowania w polskiej procedurze karnej..Odpowiedzialnosc nabywcy przedsiebiorstwa lub zorganizowanej
czesci przedsiebiorstwa w prawie podatkowym.Zastosowanie prognozowania w dzialalnosci
przedsiebiordtwa na przykladzie agora s.a..Projekt miejsca obslugi podroznych (mop) przy drodze szybkiego
ruchu lub autostradzie. Praca inzynierska budownictwo.Aktywne formy zwalczania bezrobocia i ich
efektywnosc na przykladzie dzialalnosci powiatowego urzedu pracy w nysie.Ocena skutecznosci systemu
motywacyjnego na przykladzie zakladow koksowniczych sp.z o.o. W zdzieszowicach..Uczestnicy aktywnych
programow zwalczania bezrobocia (na przykladzie powiatu ostroleckiego).Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa na przykladzie icso chemical production spolka z o.o w kedzierzynie-kozlu w latach 20002007..Specyfika funkcjonowania fundacji w polskim systemie prawno-ekonomicznym ze szczegolnym
uwzglednieniem fundacji gajusz.Systemy informatyczne w polskiej bankowosci.Filmowy model policjanta w
konfrontacji z rzeczywistoscia.Plynnosc finansowa jako kryterium oceny sytuacji finansowej
przedsiebiorstwa.System podatkowy w polsce i niemczech-analiza porownawcza..Metody programowania
uslug ubezpieczeniowych na rynku na przykladzie firmy pzu s.a..Promocja turystyczna regionu na przykladzie
polnocno-wschodniej anglii.Kto pisze prace licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw systeu
wynagrodzen na efektywnosc pracy na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego remak.Analiza
sprawozdan finansowych przedsiebiorstwa jako podstawa oceny jego kondycji finansowej.Skarga
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konstytucyjna w prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie ryzykiem w kredytowaniu
przedsiebiorstw.Finansowanie dzialalnosci podmiotow gospodarczych przez banki- na przykladzie bre
banku.Instytucja swiadka koronnego w polskim procesie karnym z uwzglednieniem rozwiazan
swiatowych.Pozycja ustrojowa prezydenta w konstytucji kwietniowej.Zasady ewidencji- klasyfikacja oraz
analiza kosztow na przykladzie podmiotu specjalizujacego sie w produkcji i konstrukcji urzadzen..Odliczenia
w podatku od towarow i uslug.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie slaskiego zakladu
przewozow regionalnych w katowicach.Techniki tworzenia reklamy wizualnej..praca licencjacka budzet gminy
.Dzialalnosc systemu gwarantowania depozytow na przykladzie bankowego funduszu gwarancyjnego..praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc malego przedsiebiorstwa branzy budowlanej na przykladzie z.p.u.
stolarstwo..Ubezpieczenie towaru w transporcie drogowym w polsce w latach 2001-2004.Proces zarzadzania
zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych na przykladzie komendy powiatowej policji w radomsku.praca
licencjacka budzet gminy .Czynniki wplywajace na dochody podatkowe miasta opola w latach 20052008.Sponsoring jako instrument marketingu wspierajacy organizowanie imprez kulturalnych.Zakaz
reformationis in peius w postepowaniu karnym.Organizowanie i zarzadzanie produkcja wyrobow z
drewna..Controlling jako innowacyjne narzedzie skutecznego zarzadzania.Zarzadzanie przez jakosc w
przedsiebiorstwie farmaceutycznym.Mielczarek- marcin a. - realizacja wolnosci religijnej w zatrudnieniu
pracowniczym .Gotowe prace dyplomowe.Bilans i rachunek zyskow i strat jako zrodlo informacji o kondycji
ekonomiczno - finansowej przedsiebiorstwa x w latach 2006 - 2008.Podatkowe zrodla finansowania
inwestycji w gminie ogrodzieniec w latach 2006-2009.Rola internetu w marketingu politycznym na
przykladzie wyborow parlamentarnych w polsce w 2007 roku.praca licencjacka budzet gminy .Innowacyjna
infrastruktura magazynowa i manipulacyjna.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy fm
polska.Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie oddzialu banku pekao s.a. w
lodzi.Private banking na ukrainie..Transport zwierzat ze szczegolnym uwzglednieniem transportu
drogowego.Ocena funkcjonowania zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia wybranej firmy..Wybrane
metody prognozowania upadlosci przedsiebiorstw. Studium przypadku: monnari s.a..Zmiany w strukturze i
jakosci portfela kredytowego bankow spoldzielczych na przykladzie banku spoldzielczego w
zawadzkiem..praca licencjacka budzet gminy .Ocena wykonania zadan inwestycyjnych w gminie gogolin w
latach 2008 - 2010..Komunikacja w zespolach informatycznych - analiza przypadkow.Przestepstwa przeciwko
bezpieczenstwu i pewnosci obrotu elektronicznego.Zarzadzanie i planowanie procesu produkcyjnego z
charakterystyka wybranego przedsiebiorstwa..Finansowa ocena efektywnosci funcjonowania
przedsiebiorstwa x w latach 2004-2008.Lesiak- pawel. - konkurencja miedzy transportem samochodowym a
kolejowym w polsce w swietle ksztaltowania racj.Odpowiedzialnosc prawna dziennikarzy za naruszenie dobr
osobistych.Ksztaltowanie wizerunku szkol publicznych na przykladzie szkol ogolnoksztalcacych w
bialymstoku.Humanitaryzm prawniczy- jako postep filozofii prawa w rozwoju ustawodawstwa karnego.Karta
kredytowa jako produkt finansowy banku komercyjnego.Pozbawienie praw publicznych oraz podanie wyroku
do publicznej wiadomosci jako srodki karne.Postepowanie cywilne w sprawach nieletnich.praca licencjacka
budzet gminy .Wykorzystanie sztucznych systemow immunologicznych do rozwiazywania problemow z
zakresu zarzadzania i ekonomii. Analiza problematyki i wybrane przyklady.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza cyklu koniunkturalnego w polsce..Marketing uslug edukacyjnych na przykladzie szkoly jezykow
obcych eurodialog.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie i administracja granicami panstwowymi po
przystapieniu polski do wspolnot europejskich.praca licencjacka budzet gminy .Warunki podjecia aktywnosci
handlowej na rynku federacji rosyjskiej na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Polityka rachunkowosci
w warunkach stosowania miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej.Rynek
nieruchomosci w polsce w dobie kryzysu w latach 2007-2009.Bezrobocie i jego ograniczanie w polsce- w
okresie transformacji..Zasady dzialania europejskiego funduszu rozwoju regionalnego ze szczegolnym
uwzglednieniem wykorzystania srodkow funduszu w polsce.Obligacje jako element rynku
finansowego.Fundusze strukturalne unii europejskiej zrodlem finansowania inwestycji..Ochrona renomy na
gruncie skargi passing off oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Przeslanki i zasady
odpowiedzialnosci przewoznika za zycie i zdrowie pasazera w transporcie morskim i lotniczym.Efektywnosc
funkcjonowania pomocy spolecznej na przykladzie miejskiego osrodka pomocy spolecznej w lodzi.Kultura
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organizacyjna i jej znaczenie w przedsiebiorstwie ( na przykladzie badan w zakladzie przewozow towarowych
cargo w opolu.Kryzys finansowy xxi wieku zagrozeniem dla strefy euro.Systemy automatycznej identyfikacji
w logistyce.Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci firmy ikea w polsce.Organizacja dzialalnosci w firmie
logistycznej (na przykladzie firmy fm mazovia sp. Z o.o.).Dobrowolne poddanie sie karze a podobne
instytucje w innych systemach prawnych.Decyzja administracyjna jako przedmiot skargi do sadu
administracyjnego.Wplyw wielkosci i polozenia otworow na oslabienie stropu zelbetowego. Praca
inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Analiza finansowa dzialalnosci jednostek
budzetowych na podstawie gminy rolniczej wielgomlyny w latach 2002-2005.Praca licencjacka
pedagogika.Analiza organizacji pracy w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu miasta i gminy w
strykowie.Ocena zasobow technologicznych i poziom jakosci w produkcji szafki rtv..Analiza ksztaltowania
budzetow lokalnych na przykladzie gminy klomnice w latach 2001-2005.Ochrona pracy kobiet i uprawnienia
zwiazane z rodzicielstwem..Postepowanie egzekucyjne jako efekt sytuacji przedsiebiorstwa na
rynku.Faszyzm- wlochy- mussolini.Skarga na przewleklosc w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet
gminy .Zadoscuczynienie za doznana krzywde i czynniki wplywajace na jego wysokosc.praca licencjacka
budzet gminy .Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Kodeks etyczny jako instrument etyki zawodowej
sluzacy budowaniu etycznych postaw pracownikow administracji samorzadowej w polsce.Analiza
determinantow wplywajacych na jakosc odlewu.Kredyt inwestycyjny jako forma finansowania rozwoju
sektora malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie sklepu spozywczo-przemyslowego arkadiusz
jedrzejczyk.Analiza finansowa w kierowaniu jednostka budzetowa na przykladzie szpitala wojewodzkiego w
opolu..Ekonomiczna analiza efektywnosci polskiego prawa karnego.Postepowanie dowodowe w kodeksie
postepowania administracyjnego- a w sprawach ochrony konkurencji.Analiza gospodarnosci
nieruchomosciami- na przykladzie gminy wojnicz w latach 2005 – 2009..Rola administracji publicznejbiznesu i organizacji pozarzadowych w przeciwdzialaniu zjawiskom korupcyjnym.Zagrozenia zycia i zdrowia
funkcjonariuszy panstwowej strazy pozarnej na przykladzie kp psp w myszkowie.Fundusze emerytalne jako
inwestorzy instytucjonalni na rynku nieruchomosci.Optymalizacja i efektywne gospodarowanie zapasami
jako element zarzadzania procesami logistycznymi w przedsiebiorstwie.Special event - kompleksowa
organizacja przyjec. Procedury zalozenia- analiza funkcjonowania i perspektywy rozwoju..Uwarunkowania
rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej na obszarze ltg brzeska wies historyczna..Analiza kosztow i ich
wplyw na wynik finansowy na przykladzie nh technology w chorzowie w latach 2009-2011.Tematy prac
licencjackich z administracji.Wykorzystywanie seksualne maloletnich ponizej lat 15 w polskim
ustawodawstwie karnym.Systemy motywowania pracownikow w instytucji publicznej na przykladzie
miejskiego osrodka pomocy spolecznej w czestochowie..Fundusze pomocowe unii europejskiej dla malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce jako czynnik poprawy konkurecyjnosci.Przestepstwo paserstwa w polskim
prawie karnym .Polityka urzedu miasta w zakresie podatkow i oplat lokalnych na przykladzie miasta czeladz
w latach 2009-2011.Efektywnosc zarzadzania w niepublicznym zakladzie opieki zdrowotnej na przykladzie
eskulap sp.z o.o..Gospodarka zasobami w systemie logistycznym na podstawie firmy z branzy
motoryzacyjnej.Analiza i ocena kampanii reklamowych koncernu coca- cola.Badanie poziomu zadowolenia
klienta wsperajace marketing produktow stmoatologicznych na przykladzie firmy roko.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Instytucje i organizacje wspierajace clustering w
polsce.Finansowanie i formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na przykladzie powiatowego urzedu pracy
w belchatowie.praca licencjacka budzet gminy .Miklewski- antoni. Red. - innowacyjne zarzadzanie systemem
badania + rozwoj w jednostkach naukowych..Wycena wartosci nieruchomosci dla potrzeb sektora
bankowego..Programy praca-zycie na przykladzie przedsiebiorstw..Prawne aspekty ochrony konsumenta i
odpowiedzialnosc za produkt w unii europejskiej i polsce na przykladzie produktow firmy baby
dreams..Marketing relacyjny na przykladzie spolki leasingowej bgz leasing.Wplyw ulg w podatku
dochodowym od osob fizycznych na dochody gromadzone przez ii urzad skarbowy lodz-gorna.praca
licencjacka budzet gminy .Dzialalnosc miejskiego osrodka pomocy spolecznej w dabrowie
gorniczej.Realizacja uslug publicznych przez gmine siewierz w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet
gminy .Praca magisterska.Znaczenie dochodow wlasnych i obcych w ksztaltowaniu samodzielnosci
finansowej gminy..Osobowe srodki dowodowe..Model rozstrzygniecia indywidualnych sporow pracy.Wplyw
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podatku dochodowego od osob prawnych na wynik finansowy przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet
gminy .Nowak- edward (1951-). Red. - rachunkowosc a controlling .Kierunki rozwoju handlu elektronicznego
w polsce.Racjonalnosc decyzji na przykladzie analiz ekonomiczno-finansowych spolki x.Pisanie prac
licencjackich wroclaw.Areszt tymczasowy w swietle nowelizacji k.p.k. Z 2013r..Urlopy pracownicze zwiazane
z wypelnianiem obowiazkow rodzicielskich.Rozwiazanie umowy o prace za wypowiedzeniem.Projekt hali
magazynowej 24 x 36 m praca inzynierska budownictwo.Ocena jakosci uslug oferowanych przez pkp jako
przyklad badania marketingowego..Doskonalenie relacji z klientami jako sposob zdobywania przewagi
konkurencyjnej na rynku (na przykladzie firmy xyz).Problem przydatnosci spolki europejskiej w polskim
obrocie gospodarczym. Wady i zalety regulacji societas europaea..Dzielo sztuki - status prawny i obrot w unii
europejskiej.Finanse w samorzadzie gminnym na przykladzie gminy kleszczow.Analiza wynikow jednostki
budzetowej na przykladzie szkoly podstawowej nr 1 w kutnie.Zastosowanie systemow automatycznej
identyfikacji na podstawie firmy dystrybucyjnej transfer multisort elektronik sp. Z o.o..Planowanie kariery
zawodowej uczniow z klas o roznym profilu ksztalcenia - zastosowanie teorii johna hollanda..Analiza
efektywnosci finansowania przedsiebiorstwa energopol poludnie s.a..Prawo miedzynarodowe
prywatne.Rola banku spoldzielczego w finansowaniu gospodarstw rolnych.Funkcja logistyki dystrybucji w
przedsiebiorstwie.Reforma systemu obrony cywilnej- ochrony ludnosci i zarzadzania kryzysowego w
polsce.Czas sluzby w policji .praca licencjacka budzet gminy .System instytucji ochrony praw czlowieka w
republice finlandii i krolestwie szwecji.Czynniki warunkujace konkurencyjnosc regionu gospodarczego (na
przykladzie miasta i powiatu pabianice).Marketing uslug dermatologicznych.Ocena jakosci oferowanej przez
pkn orlen s.a..Swiatowy rynek pszenicy.Strategia dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjno handlowym
na rynku wyrobow ceramicznych.Sadownictwo administracyjne w ksiestwie warszawskim i krolestwie
polskim..Koncepcja prawa u bronislawa malinowskiego..Analiza centrow zakupu w kontekscie marketingu
przemyslowego - porownanie rynku polsko - ukrainskiego i hiszpanskiego w branzy gorniczej - studium
przypadku grupy kapitalowej fasing sa..Projektowanie strategii rozwoju malego przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy „trafox”.Wplyw infrastruktury transportowej na atrakcyjnosc wojewodztwa
opolskiego..Papiery wartosciowe zdematerializowane a instytucja nabycia od nieuprawnionego do
rozporzadzania na przykladzie obrotu gieldowego.Bezrobocie i jego ograniczanie w powiecie gostyninskim w
latach 2005-2007.praca licencjacka budzet gminy .Centra logistyczne jako element infrastruktury
transportowej na przykladzie regionu lodzkiego.Pisanie prac licencjackich opole.Wspolczesne systemy
informatyczne w praktyce administracji publicznej.Wspolpraca organizacji pozarzadowych z sektorem
biznesu.Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet i rozwoj ochrony praw
kobiet w ramach organizacji narodow zjednoczonych.Telepraca - korzysci i zagrozenia dla pracodawcy i
pracownika.Postepowanie przyspieszone wobec sprawcow wystepku chuliganskiego.Technologicznosc i
analiza wykorzystywania czasu pracy przy realizacji lekkich scian systemowych praca inzynierska
budownictwo.System szkolenia i doskonalenia pracownikow na przykladzie telekomunikacji polskiej
s.a..Motywowanie pracownikow jako podstawowy element zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie
firmy handlowej.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa optima medycyna sa w latach 20042008..Polozenie prawne i organizacja uzytkowania wylacznej strefy ekonomicznej jako czesci obszarow
morskich rzeczypospolitej polskiej.Pomoc malym i srednim przedsiebiorstwom ze srodkow zagranicznychpublicznych i prywatnych.Promocja wyrobow piekarniczych na przykladzie wybranego zakladu
piekarniczego.Rozliczenia z wykorzystaniem kart platniczych na przykladzie powszechnej kasy oszczednosci
banku polskiego spollki akcyjnej i oddzialu w glownie.Dochody wlasne w rachunkowosci na przykladzie
miasta i gminy myszkow.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Ocena
funkcjonowania nadzoru budowlanego na przykladzie powiatowego inspektoratu nadzoru
budowlanego.Male przedsiebiorstwo- jako forma przedsiebiorczosci pomyslodawcy..Wykorzystanie analizy
wskaznikowej dla oceny sytuacji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy kowalewski sp. Z o.
O..Status prawny posla i senatora w rp.Niedozwolone metody przesluchania w procesie karnym.Rola i udzial
rzecznika praw obywatelskich w ogolnym postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym.Wzajemne oddzialywania kultury organizacji i motywacji pracownikow w roznych
organizacjach.Strategiczna rola centrow logistycznych w rozwoju miasta i regionu (na przykladzie regionu
..

..
lodzkiego).Analiza wplywu czynnikow szkodliwych i uciazliwych na bezpieczenstwo pracy w
przedsiebiorstwie cf gomma poland..Pindor- tadeusz. Red. - proces wdrazania rozwoju zrownowazonego w
przedsiebiorstwie : monografia .Zakaz dyskryminacji ze wzgledu na wiek w prawie unijnym i
polskim.Gospodarka nieruchomosciami w rachunkowosci gminy.Promocja turystyki industrialnej. Szansa dla
slaska.Analiza budzetu powiatu na przykladzie powiatu nowotarskiego w latach 2000-2004.Mechanizmy
ochrony rynku gieldowego przed insider trading.Poziom rozwiazan ergonomicznych w trakcie wykonywania
prac brukarskich na przykladzie przedsiebiorstwa marmadex.Ocena rozwoju spoleczenstwa informacyjnego
poprzez wdrazanie programu operacyjnego rozwoj polski wschodniej w okresie 2007 - 2009.praca licencjacka
budzet gminy .Srodki karne w kodeksie karnym skarbowym.Inwestowanie na rynku
walutowym.zastosowanie analizy technicznej w praktyce.Analiza procedury krajowych i zagranicznych
rozliczen bankowych.praca licencjacka budzet gminy .Metody i techniki zarzadzania rozwojem lokalnym na
przykladzie gmin wojewodztwa mazowieckiego i malopolskiego..Analiza technologii i wydajnosci w
realizacjach obiektow o konstrukcji stalowej praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
.Reprezentacja i prowadzenie spraw spolki kapitalowej przed jej zarejestrowaniem.Logistyczna obsluga
klienta w firmie transportowej.Satysfakcja klientow przedsiebiorstwa gastronomicznego bar
zakrzew.Zarzadzanie obiektem dziedzictwa kulturowego na przykladzie zamku krolewskiego w
niepolomicach..Kultura organizacyjna instytucji oswiatowych w kontekscie przywodztwa.Sukcesy i
niepowodzenia gospodarcze republiki kazachstan..Zazalenie w postepowaniu karnym.Kusinska- alicja (1934). Red. - konsumpcja a rozwoj spoleczno-gospodarczy regionow w polsce .Analiza ergonomicznych rozwiazan
na wybranych stanowiskach pracy w przedsiebiorstwie metalurgicznym..Ustanowienie odrebnej wlasnosci
lokali.Samorzad gminny w ii rzeczypospolitej.Motywowanie pracownikow ze szczegolnym uwzglednieniem
systemow wynagradzania.Srodki z funduszy unii europejskiej jako zrodlo finansowania zadan gminy olesno w
latach 2007-2010.Analiza systemu automatycznej rezerwacji turystycznej sart.Ochrona praw konsumenta
jako element zarzadzania firmaauchan poilska.Rachunkowosc podatku dochodowego od osob fizycznych (na
przykladzie sklepu wielobranzowego).Promocja uslug bankowych jako element marketingu bankowego (na
przykladzie banku spoldzielczego w ozorkowie).Wykorzystanie portali spolecznosciowych w procesie
rekrutacji i selekcji pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw wejscia polski do unii europejskiej
na lokalny rynek pracy na przykladzie powiatu oleskiego..Motywowanie pracownikow - teoria i
praktyka.Podatkowa grupa kapitalowa jako szczegolny rodzaj podatnika.Promocja w marketingu kultury na
przykladzie organizowanego przedsiewziecia kulturalnego..Prawa osob pozbawionych wolnosci w swietle
prawa miedzynarodowego.Pozycja pokrzywdzonego w postepowaniu przygotowawczym w polskim procesie
karnym.Swiadczenia spoleczne realizowane przez instytucje publiczna na przykladzie oddzialu regionalnego
krus w czestochowie..Rozwoj bankowosci elektronicznej w polsce w latach 2005-2012.Instytucja ocen
oddzialywania na srodowisko.Analiza procesu doskonalenia dzialan systemowych na przykladzie philips
lighting pabianice s.a..Pisanie prac forum.Modele opisujace zachowanie inwestorow na
gieldzie..Przestepstwo nieudzielenia pomocy (art.162 k.k.). Nieudzielenie pomocy samobojcy.Klasyfikacja
spolek gieldowych na podstawie modelu du ponta przy zastosowaniu metody k-srednich.Wplyw pomocy
publicznej na rozwoj sektora msp.Wykorzystanie public relations w przedsiebiorstwie handlowym na
przykladzie delikatesow bomi..Percepcja reklamy i jej odbior przez studentow uniwersytetu lodzkiego.praca
licencjacka budzet gminy .Praca magisterska rachunkowosc.Finansowanie inwestycji gminnych na
przykladzie gminy skrzyszow..Zasady ustalania wyniku podatkowego i finansowego na przykladzie
przedsiebiorstwa labtar sp. Z o.o. w tarnowie opolskim.Podatki i oplaty samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy miejskiej zarki.Znaczenie motywacji pozaplacowej na przykladzie branzy it.Instrumenty
marketingu terytorialnego w zarzadzaniu rozwojem gminy zabierzow.Obiektywna i subiektywna
postrzegalnosc stanu nietrzezwosci w przypadku przypisywania odpowiedzialnosci za popelnienie czynu
zabronionego z art. 178a § 1kk wybrane aspekty.Dzialalnosc i funkcjonowanie miejsko-gminnego osrodka
pomocy spolecznej w zarkach.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie telekomunikacji polskiej
s.a..Analiza dochodow podatkowych w polsce w latach 2004-2010.Normy etyczne w dzialalnosci brokerow
ubezpieczeniowych.praca licencjacka budzet gminy .Ocena zrodel dochodow i kierunki ich rozdysponowania
na przykladzie centralnej szkoly panstwowej strazy pozarnej w czestochowie.Znaczenie systemu
..
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transportowego w procesach logistycznych przedsiebiorstwa.Rozwoj rynku uslug transportowych w
polsce.Zwiazki zawodowe i ich rola w procesie restrukturyzacji gornictwa wegla kamiennego-studium
przypadku kwkkazimierz-juliusz w sosnowcu.Sokolowska- stanislawa. Red. - wies i rolnictwo w procesie
zmian : problemy transformacji rolnictwa europejskiego .Uwarunkowania funkcjonowania franczyzy w
przedsiebiorstwach miedzynarodowych .praca licencjacka budzet gminy .Potocki- arkadiusz. Red. globalizacja a spoleczne aspekty przeobrazen i zmian organizacyjnych .Riksdag - wspolczesny parlament
szwedzki..praca licencjacka budzet gminy .Metody i techniki zarzadzania rozwojem lokalnym na przykladzie
gmin wojewodztwa mazowieckiego i malopolskiego..Sprawozdania statystyczne jako zrodlo informacji w
zarzadzaniu jednostkami non profit.Opodatkowanie sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce..Praca magisterska z administracji.Logistyka jako glowny element dystrybucji w sieci firmy
handlowej.Joint venture jako forma wspolpracy miedzynarodowej.praca licencjacka budzet gminy
.Profilowanie sprawcow zabojstw.Efektywne kierowanie zespolami w firmach nowych technologii.Pozycja
prawno – ustrojowa prezydenta w polsce- francji i niemczech.Puslecki- zdzislaw walenty - polska w
warunkach czlonkostwa w unii europejskiej i globalizacji .Banki specjalistyczne w stymulowaniu rozwoju
przedsiebiorstw w ukladzie sektorowym.Rola programow lojalnosciowych w umacnianiu pozycji
przedsiebiorstw na rynku..Udzial grupy europejskiego banku inwestycyjnego w finansowaniu dzialalnosci
unii europejskiej.Ochrona mniejszosci narodowych w polsce na tle rozwiazan unii europejskiej.Procedura
zaskarzania uchwal zgromadzen spolek kapitalowych.Efektywnosc wykorzystania zasobow przez jednostki
badawczo - rozwojowe..Podatek vat w systemie podatkowym polski i innych krajach unii europejskiej.zrodla
finansowania budzetowego gminy na podstawie gminy baruchowo.Implementacja modulu zasoby ludzkie
zintegrowanego systemu ifs applications- jako czesci procesu wdrozeniowego aplikacji wspomagajacych
zarzadzanie w organizacji.Perspektywa uczenia sie i rozwoju z uwzglednieniem kapitalu intelektualnego na
przykladzie uniwersytetu medycznego w lodzi.Wzrost zamoznosci spoleczenstwaa rozwoj private banking w
polsce..Karnoprawny obowiazek naprawienia szkody..Strategia promocji gminy czerniewice.Racjonalizacja
struktury organizacyjnej zakladow piwowarskich glubczyce s.a..Rola awansu zawodowego nauczycieli oraz
dyrektorow szkol podstawowych i przedszkoli w kregu zmian polityczno - spolecznych w polsce.Podatkowe
aspekty leasingu przy nabyciu srodkow trwalych w firmie xyz.Korzec- piotr. Red. - polish constitutionalism : a
reader .Private banking jako element strategii budowania przewagi konkurencyjnej banku.Proces
zarzadzania ryzykiem i decyzje z nim zwiazane.praca licencjacka budzet gminy .Egzekucja naleznosci z tytulu
podatku dochodowego od osob fizycznych w lodzi (w latach 2004-2006)..praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Oprogramowanie komputerowe w zarzadzaniu firma.Logistyczna obsluga
klienta na przykladzie firmy realizujacej logistyke powtornego zagospodarowania..Marketing interaktywny w
klubach sportowych - zastosowanie technologii microsoft dynamics crm green4.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza i ocena dzialalnosci platniczej przedsiebiorstwa na przykladzie maskpol s.a. w latach 20002004.Ideologia jozefa stalina a rozwoj komunizmu w europie.praca licencjacka budzet gminy .Mentoring jako
metoda szkoleniowa kandydatow na stanowiska kierownicze na przykladzie hipermarketingu.Marka wlasna
jako jeden z elementow marketingu budujacy trwale wiezi z klientem na przykladzie firmy x.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca transgraniczna jako przyklad rozwoju
polsko-ukrainskich stosunkow gospodarczych i politycznych.Fundusze unijne jako alternatywne zrodlo
finansowania przedsiewziec inwestycyjnych w gminie.Postrzeganie systemu zarzadzania jakoscia przez
pracownikow orlen koltrans sp. Z o.o..Dzialalnosc kredytowa i zarzadzanie rynkiem kredytowym na
przykladzie banku pekao s.a. oddzial w makowie mazowieckim.Rynek tanca w krakowie.Wykonywanie
orzeczen w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia.Niekonwencjonalne zrodla
pozyskiwania energii ze szczegolnym uwzglednieniem elektrowni wiatrowych.Kultura organizacyjna w duzym
przedsiebiorstwie na przykladzie panstwowego przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej (p.p.u.p.) poczta
polska.Mobbing a jakosc pracy.Aktywizacja i wspolpraca wladz lokalnych kluczem do realizacji polityki
regionalnej unii europejskiej- na przykladzie dzialalnosci zwiazku gmin regionu kutnowskiego.Skowronstanislaw. - lojalnosc klienta a rozwoj organizacji .zrodla finansowania budowy autostrad w polsce..Konflikty
w szkole wyzszej i sposoby ich rozwiazywania na przykladzie uczelni wyzszej.Ryzyko w umowach
leasingowych - istota- znaczenie- zarzadzanie.praca licencjacka budzet gminy .Poziom obslugi klientow biur
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podrozy jako kluczowa determinanta dzialan marketingowych na rynku uslug turystycznych - analiza
porownawcza na wybranych przykladach.Tkaczuk- marek (prawo). Red. - rodzina w naukach prawnych : zbior
studiow .praca licencjacka budzet gminy .Koncesja w dzialalnosci nadawczej.Analiza ekonomiczno finansowa na przykladzie poczty polskiej.Zarzadzanie majatkiem i kapitalem obrotowym w przedsiebiorstwie
na przykladzie ppuh alfas spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia zakladu pracy chronionej w lodzi.Ustroj
polityczny i funkcjonowanie wolnego miasta krakowa..praca licencjacka budzet gminy .Korekta prac
magisterskich.Sprawozdania finansowe jako zrodlo informacji do oceny efektywnosci gospodarowania na
przykladzie przedsiebiorstwa zakladu uslug motoryzacyjnych sp. Z o.o..Rola zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie na przykladzie energetyki cieplnej opolszczyzny s.a..Analiza porownawcza wybranych
spolek gieldowych w branzy spozywczej..Rozumienie zasady neutralnosci swiatopogladowej panstwa.praca
licencjacka budzet gminy .Pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej.Produktywnosc linii walcowniczej na
podstawie ksztaltowania lebkowego w przedsiebiorstwie huta bankowa..Dystrybucja w strategii
marketingowej firmy ridi-polska sp.z o.o..Handel bronia w ujeciu prawnokarnym i kryminologicznym
.Podatkowa ksiega przychodow i rozchodow- jako zrodlo informacji o malym przedsiebiorstwie na
przykladzie x.Geneza i odrodzenie narodowe spoleczenstwa czeskiego na przelomie xviii i xix wieku.Pisanie
prac angielski.Polityka i kultura europy.Ocena wiarygodnosci przedsiebiorstwa w aspekcie dostepnosci
informacji gospodarczych.Analiza dzialalnosci kredytowej banku pekao s.a. w latach 2001-2005.Wdrazanie
strategii corporate social responbility w organizacjach pozarzadowych na przykladzie organizacji aisec
polska.Bankowosc elektroniczna jako innowacyjna forma uslug finansowych.Analiza regul decyzyjnych w
procesie nabywania nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie.Wplyw kosztow na wynik finansowy
przedsiebiorstwa zugil s.a. w wieluniu.Wplyw zmiany wysokosci udzialow w pit oraz w cit na realizacje
dochodow powiatu.praca licencjacka budzet gminy .Prawna problematyka ochrony srodowiska przed
halasem - problemy podstawowe na tle prawa wspolnotowego.Strategia promocji dla produktow
mleczarskich na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w radomsku..Analiza mozliwosci wdrozenia
systemu zarzadzania jakoscia iso 9001 na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa..Polityka kredytowa
banku wobec gospodarstw domowych na przykladzie bz wbk s.a..Badanie satysfakcji i lojalnosci klientow (na
przykladzie) klubu le scandale.Analiza gospodarki budzetowej gminy mstow w latach 2006-2010.Promocja
widowiska sportowego na przykladzie azs-u czestochowa..O dwoch sposobach wykorzystania wynikow
badan nad prawdopodobienstwem w rozwazaniach prawnych.Czy zmierzch uznania
administracyjnego?.Podatek od towarow i uslug- zasady i sposob rozliczania.Prawo gospodarcze
publiczne.Zarzadzanie polska liga pilkarska.Motywacja finansowa na przykladzie koniecpolskich zakladow
plyt pilsniowych.Zastosowanie koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu w sektorze malych i srednich
przedsiebiorstw.Porownanie stylow kierowania organizacja na przykladzie pko bp i citybanku.Prace
magisterskie bankowosc.Polityka kredytowa bankow w warunkach postepujacej konkurencji.Maciaszczykpawel. - agresywnosc a asertywnosc mlodocianych sprawcow przestepstw .Zamowienia publiczne w swietle
przepisow prawa z przykladem postepowania przetargowego.Zmiany w polskim systemie podatkowym w
okresie transformacji..Problematyka przeksztalcen wlasnosciowych w spoldzielniach
mieszkaniowych.Efektywnosc strategii specjalizacji w szpitalu.praca licencjacka budzet gminy .zrodla
kapitalow na rozwoj przedsiebiorstw rozpoczynajacych dzialalnosc gospodarcza.praca licencjacka budzet
gminy .Skutki starzenia sie ludnosci dla systemu emerytalnego w polsce.Problemy ewidencyjne dzialalnosci
gospodarczej.Bankowosc elektroniczna jako nowa forma uslug bankowych.Fundusze strukturalne jako
instrument wspomagania i rozwoju gminy na przykladzie gminy wola krzysztoporska.Ocena za pomoca
ultradzwiekow przyczepnosci powlok polimerowych do podkladu betonowego praca inzynierska
budownictwo.Zarzadzanie ryzykiem w ubezpieczeniach..Poziom dochodowosci gmin wojewodztwa
opolskiego a ich aktywnosc w pozyskiwaniu srodkow unijnych..Zastosowanie miernikow nie-finansowych w
analizie przedsiebiorstwa na podstawie balanced scorecard.Krytyka systemow ubezpieczen
spolecznych..Proste czynnosci operacyjno-rozpoznawcze.Prawo sasiedzkie i problemy z nim
zwiazane.Wykorzystanie i skutecznosc informacji kontekstowej jako srodka marketingu
internetowego..Rachunkowosc organizacji koscielnych na przykladzie domu malych dzieci im. Edmunda
bojanowskiego w czestochowie.Wadium..Polskie prawo autorskie w dobie ekspansji internetu.Rozwoj rynku
..
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czsopism komputerowych w polsce jako rynku informacji..Pamiec fleszowa a efekty nastepcze dotyczace
osoby jana pawla ii.praca licencjacka budzet gminy .Ocena budzetu gminy przystajn w latach 20082010..praca licencjacka budzet gminy .Marketing i promocja uslug gastronomiczno-hotelarskich na
przykladzie firmy rendex.Spory o wlasciwosc.Wplyw wynagrodzenia na motywacje i satysfakcje pracownika
na przykladzie firmy x poland.praca licencjacka budzet gminy .Analiza dzialalnosci kredytowej banku na
podstawie banku spoldzielczego w poczesnej w latach 2001-2005.Specyfika organizacji pracy i zarzadzania
jednostka sluzby zdrowia na przykladzie szpitala wojewodzkiego im. Jana pawla ii w belchatowie.praca
licencjacka budzet gminy .Perspektywy rozwoju agroturystyki w gminie czarny dunajec.Terminowe umowy o
prace.Nowoczesny sprzedawca osobisty na przykladzie sieci mcdonald s.Finansowe formy wspierania malych
i srednich przedsiebiorstw przez panstwo.Praca licencjacka przyklady.Znaczenie systemu motywacji w
przedsiebiorstwie na przykladzie badan w zakladzie uslugowym max w jarnoltowku..Trybunal konstytucyjny.
Funkcje i kompetencje.Oplata skarbowa.Propozycja rachunkowosci finansowej dla malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie przedsiebiorstwasystemy grzewcze.praca licencjacka budzet gminy .Sciganie
przestepstw na wniosek.Proces motywowania w koncernie naftowym- ocena skutecznosci.Turystyczna rola
belgii w opinii polakow..Smolinski- tadeusz. Red. - modele integracji miedzynarodowej : uniwersalnykontynentalny- sektorowy a idee- panstwo- praw.Zanaczenie reklamy w komunikacji z
konsumentem..Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich.Prawo autorskie w internecie - wybrane
zagadnienia karnoprawne.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw kibicow na powodzenie wydarzenia
sportowego na przykladzie projektu euro 2012.Bezwzgledne przyczyny odwolawcze jako podstawa kasacji i
wznowienia postepowania karnego.Systemy informatyczne w polskiej bankowosci.Analiza finansowa
przedsiebiorstwa na przykladzie spolki elektrownia belchatow s.a. w latach 2001 - 2004.praca licencjacka
budzet gminy .Koncesje i zezwolenia w wybranych obszarach dzialalnosci gospodarczej.Finansowanie
inwestycji gminnych na przykladzie dzialalnosci inwestycyjnej gminy rudniki w latach 2003 - 2006.Efektywna
wspolpraca w zespolach pracowniczych- a style reagowania w sytuacjach konfliktowych..Efektywny system
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie banku bp s.a..Dzialalnosc innowacyjna w procesach logistyki
magazynowania.praca licencjacka budzet gminy .Korupcja w administracji publicznej..praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Parlament europejski jako element struktury instytucjonalnej
unii europejskiej.Instrumenty wspierania eksportu wyrobow polskich na rynkach azji centralnej (kazachstanu
i uzbekistanu).Jezyk totalitaryzmu w odniesieniu do faszyzmu niemieckiego.Organizacja i funkcjonowanie
rynku kapitalowego w polsce.Regres ubezpieczeniowy.Ocena sytuacji ekonomicznej wojewodzkiego osrodka
ruchu drogowego w ostrolece w latach 2002-2006.Dobor oraz motywacja pracownikow na przykladzie banku
pekao s.a. oddzial w lodzi.Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace magisterskie.Spoleczno-prawne aspekty
problemu narkomanii w polsce.Sytuacja mlodziezy na rynku pracy.Badanie efektywnosci systemu doboru
kadr w firmie alpex przedsiebiorstwo budownictwo gorniczego sp. Z o.o..Barczyk- ryszard - banki a cykle
koniunkturalne .Brak.Efektywne formy przeciwdzialania bezrobociu wsrod mlodych na przykladzie
gminnego centrum pracy w koniecpolu.Stosunek wiezniow- studentow prawa oraz osob losowo wybranych
co do sposobu karania za najczesciej popelniane przestepstwa.Szansa i rozwoj gminy niegowa.Dostosowanie
polskich podatkow bezposrednich i posrednich do wymogow czlonkostwa w unii europejskiej.Metodologia
pracy magisterskiej.Analiza jakosci w przemysle spozywczym..Numizmaty jako forma inwestycji w aktywa
rzeczowe.Formy zabezpieczen transakcji internetowych oraz metody platnosci w handlu
elektronicznym.Analiza finansowa mikroprzedsiebiorstwa o profilu handlowym.Projekt pawilonu
handlowego praca inzynierska budownictwo.Procesy i dzialania marketingowe malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie firmy topex.Egzekucja administracyjna z nieruchomosci.Ocena zdolnosci
kredytowej jako sposob minimalizacji ryzyka kredytowego banku.Dyskusja w pracy magisterskiej.Adaptacja
pracownikow w urzedach gmin x i y.Wykorzystanie fotografii przez sluzby bezpieczenstwa w latach19501970.Regulations concerning geographical indications in the european union law.Narzedzia wykorzystywane
przez lean manufacturing na przykladzie firmy abb sp. Z o.o..Uprzednie porozumienia cenowe.Tendencje
rozwoju handlu internetowego..Ocena strategii rozwoju turystyki gminy wlodowice.Kompleksowa analiza
rozwiazan organizacyjno-prawnych dotyczacych zagwarantowania bezpieczenstwa i porzadku publicznego w
wojewodztwie - na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Odszkodowanie za niesluszne skazanie- niewatpliwie
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niesluszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie.Projektowanie i wdrazanie innowacji technologicznych
na przykladzie koncernu miedzynarodowego..Rodzaje- proces przyznawania i zasady przyznawania
swiadczen rodzinnych .Przyklady prac magisterskich.System zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie
inostal.Decyzje inwestycyjne przy wykorzystaniu analizy technicznej.Sposoby pozyskiwania i oceniania
pracownikow w firmie farmaceutycznej.Odpowiedzialnosc za szkody powstale w wyniku ruchu zakladu
gorniczego.Analiza jakosci portfela kredytowego banku spoldzielczego w skierniewicach.Kredyt
preferencyjny jako zrodlo finansowania wlasengo mieszkania.Prace dyplomowe magisterskie.Ksztaltowanie
wizerunku firmy jako metoda promowania przedsiebiorstwa na przykladzie sieci restauracji
mcdonalds.Bankowosc internetowa jako nowa forma uslugi bankowej..Praca magisterska
chomikuj.Partnerstwo jako metoda zarzadzania projektami na przykladzie partnerstwa inicjatyw
nowohuckich..Proces podzialu zysku netto w spolkach kapitalowych.Strategia marketingowa rozwoju
produktu turystycznego na przykladzie miasta krakowa.Funkcjonowanie controllingu w przedsiebiorstwie na
przykladzie poczty polskiej.Prace magisterskie z pedagogiki.Dzialalnosc oswiatowa gminy mokrsko w latach
2007-2011..Spory i roszczenia stron w kontrakcie budowlanym realizowanym w warunkach fidic praca
inzynierska budownictwo.Ksztaltowanie procesow logistycznych na przykladzie firmy x.Zasady ewidencji oraz
ocena kosztow osobowych w jednostkach budzetowych i podmiotach gospodarczych..Regulacja w
telekomunikacji.Polityka monetarna nbp w procesie integracji europejskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Instytucja obrony koniecznej w polskim prawie karnym .Specjalne strefy ekonomiczne na przykladzie stref w
polsce i w chinach.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w sektorze hotelarstwa w polsce.Franchising jako
forma dzialalnosci gospodarczej. Ocena i perspektywy rozwoju na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.Status prawny- cel dzialania i organizacja stowarzyszen katolickich w polsce.Promocja jako
zrodlo komunikacji i informowania o gminie na przykladzie malopolskich gmin zabno i czorsztyn.praca
licencjacka budzet gminy .Von mises- ludwig - ludzkie dzialanie : traktat o ekonomii .Makroekonomiczna
analiza rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce w latach 2000-2010.Hotele satelitarne i
sieciowe - analiza porownawcza w zakresie jakosci i swiadczonych uslug na przykladzie hotelu europejskiego
i sympozjum..Materialny substrat bezprawosci w swietle ogolnej teorii kontratypow.Zuk- mateusz. - relacja
miedzy obywatelstwem unii europejskiej a swobodami rynku wewnetrznego .Konstytucyjna oraz
prawnokarna ochrona zycia dziecka poczetego w polskim porzadku prawnym.Analiza finansowa
przedsiebiorstw na przykladzie grupy lotos s.a. i pkn orlen s.a..praca licencjacka budzet gminy .Pozyskiwanie
i zarzadzanie funduszami europejskimi na przykladzie polski i hiszpanii.Modele biznesowe oraz ich
przydatnosc w praktyce.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie sprawozdan finansowych w zarzadzaniu
bankiem na przykladzie banku spoldzielczego w namyslowie..Rynek ubezpieczen gospodarczych i oszustwa
ubezpieczeniowe w polsce.Analiza marketingowa firmy budowlanej re-bau sp. Z o.o..Klienci i ich zachowania
w opinii personelu sklepow detalicznych - analiza na przykladzie konkretnej placowki.Wplyw swiadczen
pozaplacowych na motywacje pracownikow na przykladzie firmy z branzy cukierniczej.Efektywny system
ocen pracowniczych na przykladzie urzedu miasta krakowa..Formularz urzedowy w postepowaniu
cywilnym.Prawa ofiar przestepstw w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena zrodel
finansowania dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw..Podatki lokalne jako zrodlo finansowania
budzetu gminy na przykladzie miasta ostroleka.Udzial w postepowaniu karnym oskarzonego wzgledem
ktorego zachodza watpliwosci co do poczytalnosci.Inwestowanie na rynku walutowym.zastosowanie analizy
technicznej w praktyce.Zasady rozliczania i kalkulacji kosztow dzialalnosci pomocniczej na przykladzie dzialu
transportu uniwersytetu lodzkiego.Porownawcza analiza finansowa vistula group s.a. i grupy lpp
s.a..Miedzynarodowy trybunal karny dla bylej jugoslawii - ocena dotychczasowej dzialalnosci i wplyw na
rozwoj miedzynarodowego sadownictwa karnego.praca licencjacka budzet gminy .Cichorz- robert. - die
rückforderung gemeinschaftsrechtswidriger zivilrechtlicher beihilfen nach polnischem recht.Charakterystyka
drog wojewodztwa dolnoslaskiego pod katem przydatnosci do potrzeb turystycznych.Wybrane procedury
zarzadzania wielooddzialowym bankiem komercyjnym na przykladzie pko bp s.a..Formy opodatkowania
dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.Satysfakcja klienta zewnetrznego na przykladzie
organizacji dzialajacej zgodnie z norma iso 9001:2000.praca licencjacka budzet gminy .Rynek systemow
operacyjnych w urzadzeniach mobilnych.Macierzynstwo zastepcze. Dopuszczalnosc zawierania umow
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surogacyjnych w polsce w swietle prawa i pogladow nauki.Znaczenie internetu w zarzadzaniu wspolczesnym
przedsiebiorstwem.Fuzje i przejecia jako element strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie .Zasada
niezmiennosci skladu osobowego w spolkach osobowych i jej ograniczenia.Zarzadzanie bezpieczenstwem w
szkole na przykladzie publicznego gimnazjum nr 2 we wloszczowie..Wplyw instrumentow samorzadowej
polityki podatkowej na ksztaltowanie sie bazy dochodowej gminy na przykladzie gmin: andrespol- brojce
oraz rzgow.Gospodarka nieruchomosciami w rachunkowosci gminy.Sachs- krzysztof (prawo podatkowe).
Red. - dyrektywa vat .Uslugi swiadczone w ogolnym interesie gospodarczym.Pomoc spoleczna praca
licencjacka.Ksztaltowanie jakosci uslug bankowych.Specyfika odwolan wniesionych od decyzji wydawanych w
powiatowym urzedzie pracy w tarnowie w latach 2006-2007..Znaczenie instytucji finansowych w rozwoju
przedsiebiorstw.Systemy opodatkowania nieruchomosci w polsce i na swiecie. Podatek katastralny - nowe
rozwiazanie dla polski..Projekt technologii i organizacji budynku o przeznaczeniu uslugowym wykonywanym
w technologii ytong wraz z obliczeniem kosztow jego wykonania. Praca inzynierska budownictwo.Ogledziny
zewnetrzne zwlok i miejsca ich znalezienia w przypadku zgonu samobojczego - powieszenia.Problematyka
zawinionej niepoczytalnosci.Determinanty satysfakcji z pracy nauczycieli akademickich.Prawna
instytucjonalizacja partii politycznych w polsce..Analiza zastosowan blogow firmowych jako narzedzia
promocji w internecie.Tajemnica lekarska a interes organow scigania i wymiaru sprawiedliwosci.Rola i
znaczenie promocji jako instrumentu marketingu terytorialnego wykorzystywanego na rzecz rozwoju miast przyklad lodzi.The multicultural workforce: expatriate (ekspatriacja w wielokulturowych zespolach
pracowniczych.Analiza budzetu powiatu w suchej beskidzkiej w latach 2002-2004.Good manufacturing
practice jako narzedzie zarzadzania jakoscia w sektorze farmaceutycznym na przykladzie firmy polpharma
s.a..Chuliganstwo stadionowe w aspekcie prawnokarnym.Znaczenie outsourcingu uslug logistycznych w
funkcjonowaniu przedsiebiorstwa (na przykladzie centrum dystrybucyjnego ikea).praca licencjacka budzet
gminy .Pisanie prac magisterskich prawo.Reprezentacja skarbu panstwa w postepowaniu cywilnym.Programy
unijne oraz inne srodki pomocy dla wytworni fotograficznych.Europejskie prawo administracyjne.praca
licencjacka budzet gminy .Publikacje elektroniczne jako szansa rozwoju rynku wydawniczego.Analiza kondycji
finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie huty stali czestochowa.Czynniki wplywajace na rozwoj rynku
mieszkaniowego.Narzedzia motywowania pracownikow na przykladzie firmy orange polska.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w projektach na przykladzie projektow realizowanych przez cittru uniwersytetu
jagiellonskiego.Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej na obszarze wyzyny krakowskoczestochowskiej..Rola podatku akcyzowego w gospodarce. Analiza na przykladzie zps polmos s.a. w
kutnie.Relacja wlasciciel - zarzadca jako podstawa oceny ewolucji zarzadzania nieruchomosciami
komercyjnymi.Sadownictwo konstytucyjne w dobie absolutyzmu francuskiego.Zalety i wady odpowiedniego
stosowania konstrukcji pelnomocnictwa (art.103 kc i nast.) W przypadku czynnosci prawnych dokonanych
bez wlasciwej reprezentacji osoby prawnej (art.39 kc).Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w latach
2004-2007 na przykladzie eco s.a. w opolu..Szablon pracy licencjackiej.zrodla finansowania zadan gminnych
na przykladzie gminy klobuck w latach 2008-2010.Odmowa udzielenia licencji jako naruszenie zakazu
naduzycia pozycji dominujacej w prawie unii europejskiej.Leasing w aspekcie finansowym- podatkowym i
ksiegowym na przykladzie europejskiego funduszu leasingowego.Obowiazek interpretacji prawa krajowego
zgodnie z celami i brzmieniem prawa wspolnotowego.Charakterystyka rynku pracy w powiecie
kolnenskim.Aktywizacja bezrobotnych absolwentow w wojewodztwie slaskim.Wplyw komunikacji
interpersonalnej na skutecznosc rozmowy kwalifikacyjnej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Formy wsparcia finansowego malych i srednich przedsiebiorstw.Udzial kobiet w procesie
zarzadzania.Strategia personalna - audyt i doskonalenie na przykladzie ceramika serwis sp. Z o.o. Z siedziba
w opocznie.Rola konfliktu w organizacji.Wynagrodzenie godziwe jako kategoria prawa pracy.Analiza
wykorzystania rzeczywistosci wirtualnej na przykladzie firmy graf w bialymstoku.Postepowanie w sprawie
rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w toku kampanii wyborczej.Finansowanie oswiaty w
jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miejsko-wiejskiej pajeczno oraz gminy miasto
belchatow.Zarzadzanie logistyczne w procesach obslugi klienta (na przykladzie wybranych firm).Kredyt
bankowy i leasing jako zrodla finansowania inwestycji przedsiebiorstwa.Technologia jako czynnik strategii
rozwoju przedsiebiorstwa przemyslowego..Wplyw dzialalnosci stowarzyszenia na rozwoj gospodarczy i
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spoleczny spolecznosci w gminie kluczbork.Rozrachunki z pracownikami z tytulu wynagrodzen w gminie
zytno.Aktywne formy i ich efektynwnosc w zwalczaniu bezrobocia w powiecie ostroleckim w latach 20022006.Zarzadzanie systemem logistycznym na przykladzie przedsiebiorstwa pekaes s.a..Cywilnoprawna
ochrona korespondencji.Promocja i reklama w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa.Waszkiewiczaneta. - ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy .Odpowiedzialnosc dyscyplinarna adwokatow w polsce w xx
wieku.Pelnomocnictwo procesowe..Analiza rentownosci przedsiebiorstwa monnari trade s.a. w latach 20102012.praca licencjacka budzet gminy .Ekspatriacja w przedsiebiorstwach miedzynarodowych oraz
globalnych..Ryzyko kredytowe a zdolnosc kredytowa i jej analiza.Kredyty dla osob fizycznych na przykladzie
banku spoldzielczego w namyslowie.Leasing jako forma finansowania dzialalnosci gospodarczej na
przykaladzie raiffeisen o leasing polska s.a. w latach 2006-2010.Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich w
organizacji ( na przykladzie badan w urzedzie miejskim w glogowku).Reklama telewizyjna jako wazna forma
komunikacji marketingowej firmy z klientami na przykladzie reklam z kampanii marki axe.Dziedziczenie
wlasnosci intelektualnej.Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy na tle perspektywy
rozwoju gminy.Rondalska- dorota. Red. - prawa czlowieka a polski sytem penitencjarny : edukacjaresocjalizacja- humanitaryzm : praca z.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Analiza ryzyka kredytowego klientow indywidualnych na podstawie bgz s.a..Agencja pracy tymczasowej jako
podmiot stosunku pracy.Mleko i przetworstwo mleczne na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
radomsku.Prmocja jako jeden z narzedzi w pozyskiwaniu nowych klientow firmy.Dopuszczalnosc zlotej akcji
w swietle orzeczen europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Bankowosc internetowa jako nowoczesny kanal
dystrybucji.Analiza i ocena procesu podejmowania decyzji o zakupach w przedsiebiorstwie er. Si. Poland w
sosnowcu.Instrumenty dluzne w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw..Zarzadzanie zmiana w
procesie wdrazania projektu ciaglej poprawy tqm.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu
popelnienia przestepstwa przez pracownika..Roszkowska-madra- barbara. - obszary wiejskie o
niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrownowazonego rozwo.Aukcja jako sposob
zawarcia umowy.Funkcje systemu informacyjnego na przykladzie urzedu poczty polskiej w
sulmierzycach..Postawa wzgledem unii europejskiej a sklonnosc do aplikowania o srodki unijne w powiecie
klodzkim.Wykorzystanie potencjalu marki w marketingu innowacji na przykladzie apple inc..Outsorcing jako
narzedzie globalizacji (na przykladzie stanow zjednoczonych i indii)..Doradztwo organizacyjne w
ksztaltowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa (na przykladzie metodyki six sigma).Zarzadzanie
zmianami technologiczno - konstrukcyjnymi.Efektywnosc eksploatacji maszyn i urzadzen na podstawie
przedsiebiorstwa energii cieplnej..Wykorzystanie marketingu on-line w ujeciu teoretycznym i praktycznym na
przykladzie dzialan prowadzonych przez wybranych tanich przewoznikow.Narzedzia i metody
kompleksowego zarzadzania jakoscia przyklad firmy delphi.Urlop na zadanie.Wsparcie malych i srednich
przedsiebiorstw przez program phare w oparciu o projekt unowoczesnienia procesow produkcji w spolce poltrattament.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy delic-pol.Produkt turystyczny w swietle
badan wlasnych na podstawie krety.Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw z funduszy
unijnych.Archetypy w reklamie telewizyjnej - analiza i ocena na przykladzie telewizji komercyjnej
tvn.Wylaczenie sedziego w procesie karnym.Przezwyciezanie naleznosci nieregularnych w bankach na
przykladzie kredyt banku s.a..praca licencjacka budzet gminy .Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji
obszarow wiejskich na przykladzie gminy olsztyn.Sejmowa komisja sledcza..Jakosc w funkcjonowaniu
przedsiebiorstwa uslugowego (na przykladzie oddzialu dzieciecego szpitala w przasnyszu).Pozyskiwanie
srodkow pienieznych z funduszy unii europejskiej na otwarcie dzialalnosci gospodarczej w gminie
myszkow..Ocena wykorzystania mediow spolecznosciowych w marketingu zakladow gastronomicznych na
przykladzie wybranych lokali krakowskich.Doswiadczenia z utrzymania zintegrowanego systemu iso i haccp
w przemysle spozywczym na przykladzie pamapol s.a..Efekty szkolen dla bezrobotnych na przykladzie
powiatowego urzedu pracy w czestochowie.Controlling personalny na przykladzie bre banku..Informatyzacja
administracji skarbowej jako sposob na usprawnienie procesu zarzadzania systemem podatkowym w
polsce..Ocena zdolnosci kredytowej jako dzialanie ograniczajace ryzyko kredytowe na przykladzie banku pko
bp.Przeksztalcenie niepublicznej spolki akcyjnej w spolke publiczna.Rozwoj spoleczno-gospodarczy miasta
tarnowskie gory w latach 2003-2007.Dzialania marketingowe jako walka o portfel klienta na przykladzie ing
..

..
banku slaskiego s.a..Proces motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie (na przykladzie mpk
lodz).Pisanie prac magisterskich cennik.Sejm i senat w konstytucji z 1997 r..Fundusze inwestycyjne a ich
wyniki finansowe w okresie kryzysu.Podatki jako zrodlo dochodow budzetowych powiatu grodzkiego na
przykladzie miasta lodzi.Prawo pomocy w postepowaniu sadowoadministracyjnym w swietle europejskich
standardow ochrony praw jednostki.Analiza technologii i materialow stosowanych w przemysle
obuwniczym.Wyslocka- elzbieta. Red. - ekonomiczne aspekty procesu globalizacji .Finansowanie jednostek
samorzadu terytorialnego a rozwoj miasta na przykladzie miasta czestochowy.Kompetencje menedzera
hotelu..Stan i mozliwosci rozwoju turyki rowerowej w wojewodztwie opolskim..Europejski bank centralny zarzadzanie euro.Systemy szkolen jako czynnik ksztaltowania kapitalu intelektualnego organizacji.Czynnosci
operacyjno-rozpoznawcze zandarmerii wojskowej.Pisanie prac maturalnych ogloszenia.Manipulacja w
obrocie instrumentami finansowymi na gieldzie papierow wartosciowych.Ocena dzialalnosci powszechnego
zakladu ubezpieczen s.a. na tle rynku ubezpieczeniowego w polsce..Porownawcza analiza finansowa spolek
weglowych na przykladzie jastrzebskiej spolki weglowej s.a. i lubelskiego wegla „bogdanka s.a..Wybrane
aspekty funkcjonowania spoldzielni mleczarskich na przykladzie okregowej spoldzielni mleczarskiej w
radomsku.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa w latach 2004-2007 na przykladzie eco s.a. w
opolu..praca licencjacka budzet gminy .Prace dyplomowe logistyka.Uznanie panstwa w prawie
miedzynarodowym.Odpowiedzialnosc karna lekarza.Analiza wplywu systemu motywowania na efektywnosc
pracy personelu w organizacji na przykladzie firmy x.Postepowanie cywilne w sprawach o uznanie
zmarlego.Indywidualne determinanty efektywnosci pracy zespolowej.Wykorzystanie instrumentow
marketingowych w sporcie na przykladzie klubu pilkarskiego lech poznan.praca licencjacka budzet gminy
.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki przyciagajace pracownikow do pracy w przedsiebiorstwie na
przykladzie tesco hipermarket w czestochowie.Dobor pracownikow na przykladzie
restauracji.Prognozowanie dzialalnosci wydobywczej kopalni wegla kamiennego..Kontrola skarbowa jako
element kontroli gospodarczej przedsiebiorstwa.E-marketing w branzy fmcg.Analiza rachunkow bankowych z
uwzglednieniem elektronicznych.Odpowiedzialnosc organizatora turystyki za zmarnowany urlop w prawie
unii europejskiej i wybranych panstw czlonkowskich..Szanse i bariery rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw w wojewodztwie opolskim z uwzglednieniem firm e-biznesowych..Phare- ispa- sapardprogramy pomocowe unii europejskiej forma wsparcia dla wojewodztwa lodzkiego.Ocena dzialalnosci
instytucji wspierajacych rozwoj innowacyjnosci w polsce - przyklad fundacja rozwoju regionu
proregio..Struktura widowni kin krakowskich w 2007 roku na przykladzie krakowskiego centrum kinowego
ars oraz cinema city galeria krakowska.Utwory wspolautorskie.Roszczenia pracownika z tytulu wadliwego
rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracodawce a roszczenia uzupelniajace..Proces
uruchamiania- rejestracji i prowadzenia firmy rynku motoryzacyjnego w polsce.Przykladowe prace
dyplomowe.Analiza dzialalnosci otwartych funduszy emerytalnych w polsce na podstawie ich dzialalnosci
inwestycyjnych oraz wystepowania ryzyka inwestycyjnego.Geneza konstytucji rosyjskiej 1906 r. I pierwsze
lata jej praktycznego stosowania. Studium historyczno-prawne.Szkolenie i doskonalenie pracownikow jako
element zarzadzania zasobami ludzkimi w urzedzie miasta czestochowy..Porownanie metod zarzadzania i
marketingu w amatorskich organizacjach artystycznych polski i holandii na przykladzie chorow psalmodia i
erasmus kamerkoor..Naruszenie i ochrona prawa do znaku towarowego w prawie wloskim w swietle
regulacji wspolnotowej na przykladzie sektora mody.Tematy prac magisterskich z pedagogiki.Znaczenie
etapu przygotowywania do zmian w procesach restrukturyzacji organizacji.Ocena efektywnosci kampanii
reklamowej w internecie. Przyklad witryny trader.pl.Uslugi bankowosci elektronicznej w polsce.Kosztowe
aspekty wyceny swiadczen zdrowotnych na przykladzie totu sp. Zoz.Wplyw wprowadzenia podatku
katastralnego na opodatkowanie nieruchomosci w polsce.Wplyw wybranych instrumentow wspolnej polityki
rolnej na inwestycje w gospodarstwach rolnych na podlasiu.Koncepcja systemu wspomagajacego zarzadzanie
w firmie ambro.Biuro ochrony rzadu.Etyka urzednicza w kontekscie teorii biurokracji w odniesieniu do
praktyki urzedu panstwowego.Prace dyplomowe pisanie.Grupy szczegolnie zagozone bezrobociem w
wojewodztwie lodzkim (1999-2005).Status prawny komplementarza w spolce
komandytowoakcyjnej.Publicznosc teatrow krakowskich na przykladzie teatru bagatela i starego
teatru.Badanie kliniczne - zagadnienia prawne i ich praktyczny wymiar.Marketing miejsca na przykladzie
..
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miasta i gminy niepolomice.praca licencjacka budzet gminy .Prawne aspekty sekurytyzacji wierzytelnosci- ze
szczegolnym uwzglednieniem sekurytyzacji wierzytelnosci bankowych.Moczydlowska- joanna. - zarzadzanie
kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracownikow .Analiza wykorzystania srodkow unijnych w
ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego woj. Mazowieckiego w latach 20042006.Ocena kondycji finansowej firmy nasz dom sp. Z o.o. Na podstawie sprawozdan finansowych w latach
2002-2006.Koncentracje konglomeratowe w prawie unii europejskiej.Ocena dochodow i wydatkow szkoly
oraz systemu wynagrodzen nauczycieli..Analiza transakcji podejrzanych w swietle sposobow
przeciwdzialania praniu brudnych pieniedzy..Inicjatywa ludowa w sprawie referendum.Ewolucja zakresu
sadowej kontroli administracji w polskim prawie..Marketing w zarzadzaniu firma na przykladzie zf altana
pharma sp.z o.o..Cyberprzemoc wsrod dzieci i mlodziezy - nowe zagrozenie xxi wieku.Logistyka w dzialaniach
dystrybucyjnych we wspolczesnym przedsiebiorstwie.Analiza i ocena budzetu gminy na przykladzie gminy
poczesna w latach 2006-2009.Analiza i ocena mozliwosci wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia wedlug
normy iso serii 9000 w urzedzie gminy tomice..Tematy pracy magisterskiej.Organizacjia dystrybucji i
sprzedazy imprez turystycznych w biurze podrozy (na przykladzie open travel group).System zarzadzania
jakoscia w zespole szkol technicznych im. Tadeusza kosciuszki w lezajsku.Reforma opodatkowania dochodow
ludnosci w polsce w latach 90-tych..Analiza kosztow wlasnych przedsiebiorstwa x.Zarzadzanie najmem na
przykladzie.Umowa nowacyjna.Seminarium ii r.niest. V r- kat.polityki gospodarczej.Nowicka- urszula. stwierdzenie stanu wolnego wiernych prawoslawnych na forum kosciola katolickiego .Wynagradzanie
menedzerow.praca licencjacka budzet gminy .Strategia dystrybucji produktow finansowych na przykladzie
przedsiebiorstwa europartner sp. Z o.o..Mentoring jako metoda szkoleniowa kandydatow na stanowiska
kierownicze na przykladzie hipermarketingu.Rozstrzygniecie nadzorcze jako akt nadzoru wojewody nad
dzialalnoscia organow jednostek samorzadu terytorialnego.Telepraca jako jedna z nietypowych form
zatrudnienia.Praktyczne aspekty bankructwa wielkich korporacji..praca licencjacka budzet gminy .zrodla
finansowania zadan gminnych na przykladzie gminy klobuck w latach 2008-2010.Tematy prac magisterskich
resocjalizacja.Etnocentryzm konsumencki- czyli zakupy po polsku.Marketingowy fenomen sportowca
indywidualisty na przykladzie roberta korzeniowskiego.Teoria prawa i filozofia prawa.Kultura organizacji na
przykladzie firmy sprzedazy bezposredniej avon cosmetics polska.Postepowanie wykonawcze przed sadem w
swietle standardu prawa do rzetelnego procesu.Uscinska- gertruda (1958- ). Red. - prawo pracy : refleksje i
poszukiwania : ksiega jubileuszowa profesora jerzego wratnego .Motywacja jako czynnik ksztaltowania
kapitalu ludzkiego.Ochrona programow komputerowych w prawie autorskim i patentowym.Przedmiot
ochrony prawnokarnej przepisow karnych ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza budzetu jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy ladzice.Opodatkowanie
przychodow i dochodow w dzialalnosci gospodarczej.Ksztaltowanie sie dochodow budzetowych jednostek
samorzadu terytorialnego i ich wplyw na realizacje zadan wlasnych.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
bezrobocia w myszkowie i powiecie myszkowskim w latach 2008-2010.Analiza finansowa przedsiebiorstwa
x.Metody aktywnego poszukiwania pracy.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Rozpoczynanie dzialalnosci gospodarczej w gastronomii w wojewodztwie mazowieckim.Uprawnienia
pokrzywdzonego w postepowaniu jurysdykcyjnym..Mienie komunalne a przedsiebiorczosc na przykladzie
gminy slawkow.Uwarunkowania atrakcyjnosci oferty depozytowej bankow dla klientow indywidualnych na
przykladzie pko bp s.a. oraz pekao s.a..Pisanie pracy licencjackiej.Techniki manipulacyjne stosowane w
przekazach reklamowych.Zaskarzalnosc uchwal zgromadzen wspolnikow spolki z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Analiza funkcjonowania systemu zarzadzania jakoscia wedlug normy pn-en iso
9001:2001 na podstawie firmy ceramika tubadzin ii sp. Z o.o. W ozorkowie.Wykorzystanie wskaznikow
analizy finansowej do oceny sytuacji majatkowo-finansowej przedsiebiorstwa.Procesy logistyczne i trendy
wystepujace w logistyce na przykladzie firmy louis dreyfus commodites polska.Tworzenie sciezek kariery w
procesie doskonalenia kadr na przykladzie tesco czestochowa.Planowanie projektu europejskiego na
przykladzie budowy centrum dydaktyczno - naukowego neofilologi uniwersytetu slaskiego.Wplyw kryzysu
finansowego na koniunkture gospodarcza szwecji.praca licencjacka budzet gminy .Wzor pracy licencjackiej z
pedagogiki.Znaczenie komunikacji interpersonalnej w kulturze organizacyjnej przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy okno - tes s.c..Koszty rodzajowe jako przedmiot badan analitycznych na przykladzie
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przedsiebiorstwa profplast sp. Zo.o..Prace licencjackie z pielegniarstwa.Seminarium v roku - zak.prawa
koscielnego i wyznaniowego.Strategia rozwoju gminy nysa..Prawo sasiedzkie i problemy z nim
zwiazane.Postepowanie odrebne w sprawach gospodarczych.Charakterystyka wdrozen systemow crm na
rynku polskim..Wyrok czesciowy.Reklama spoleczna naprzeciw problemom xxi wieku.Analiza budzetu
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta i gminy polaniec w latach 2002-2006.Jakosc uslug
turystycznych jako element uzyskania przewagi marketingowej na przykladzie biura podrozy orbis
travel.Wyzykowska anna. - wolnosc wyrazania pogladow w kontrowersyjnej reklamie zewnetrznej a prawa
czlowieka .System jakosci w sektorze uslug publicznych na podstawie funkcjonowania miejskiego
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji s.a..Znaczenie kapitalu zakladowego w spolkach
kapitalowych.Prawo swiadka do odmowy skladania zeznan lub odpowiedzi na pytanie w polskim
postepowaniu karnym.Dochody i wydatki budzetu powiatu belchatowskiego w latach 2006-2009.Analiza
ekonomiczno - finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej w zawierciu w latach
2004-2008..Doskonalenie zawodowe pracownikow istotnym elementem zarzadzania zasobami ludzkimi na
podstawie firmy x.Szczegolna ochrona trwalosci stosunku pracy ze wzgledu na funkcje.Skutki fluktuacji
kadr.Rola miedzynarodowych instytucji publicznych w europejskim kryzysie zadluzenia - na przykladzie
grecji.praca licencjacka budzet gminy .Manikowski- piotr. - cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej :
pojecie- cechy- struktura .Zarzadzanie zmianami jako proces organizacyjny.Systemy logistyczne w
korytarzach transportowych na przykladzie europy srodkowej i wschodniej.Ogledziny miejsca kradziezy z
wlamaniem w tarnowie.Problematyka korupcji w samorzadzie terytorialnym.Uproszczone sprawozdanie
finansowe jako zrodlo informacji na temat kondycji finansowej malego przedsiebiorstwa..Talleyrand
prawdziwy polityk i dyplomata.Modelowanie przewagi strategicznej w oparciu o marke.Ochrona
funkcjonariusza publicznego w panstwie obywatelskim.Gospodarka finansowa wojewodzkiej samorzadowej
osoby prawnej na przykladzie osrodkow ruchu drogowego w wojewodztwie lodzkim.Funkcje postanowien
dodatkowych w statutach spolek akcyjnych.Systemy logistyczne zarzadzania opakowaniami w
przedsiebiorstwach niemieckich.Odwolanie w postepowaniu administracyjnym..Uprzywilejowanie
udzialowcow i akcjonariuszy w spolkach kapitalowych.Wykorzystanie elementow marketingu mix w
zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie philips lighting pabianice s.a..Finansowanie inwestycji
infrastrukturalnych na przykladzie wybranych projektow drogowych w czestochowie..Wybrane aspekty
prawne handlu emisjami w polsce.Specyfika przedsiebiorstw na rynku miedzynarodowym.Polska kultura
organizacyjna w swietle preferencji pracowniczych.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w malych
przedsiebiorstwach - analiza na podstawie formularza oceny pracownika na stanowisku operatora maszyn w
firmie mona..Bhp praca dyplomowa.Aspekty logistycznej obslugi klienta na przykladzie przedsiebiorstwa
orsay.Rekrutacja i selekcja pracownikow w sektorze publicznym (na przykladzie urzedow miasta
oswiecim).Cebula- slawomir. - prawa i wolnosci religijne we wspolczesnej polsce : ustawodawstwo a realia
spoleczno-kulturo.Akcje i obligacje jako papiery wartosciowe.Zasady przewodnie statusu jednostki..praca
licencjacka budzet gminy .Rozwoj polskiej energetyki zwiazanej z odnawialnymi zrodlami energii poprzez
udzielanie pomocy publicznej.Praca magisterska pedagogika wczesnoszkolna.Zarzadzanie zadaniami
publicznymi wspolfinansowanymi z funduszy strukturalnych na przykladzie miasta czestochowy.Promocja
turystyki aktywnej na podstawie wybranych gmin jury krakowsko-czestochowskiej..Obciazenie obrotow
przedsiebiorcow podatkiem od towarow i uslug (ewidencja i obowiazki podatnika).Przedsiewziecia
gwarantujace jakosc i bezpieczenstwo przy produkcji materialow wybuchowych.Wykorzystanie srodkow
trwalych w przedsiebiorstwie arctic paper s.a..Pisanie prac kontrolnych.Eutanazja. Problematyka prawnospoleczna.Znaczenie dochodow wlasnych w gospodarce finansowej gmin w polsc w latach 20002007.Zarzadzanie jakoscia w przedsiebiorstwie przetworstwa tworzyw sztucznych..Egzekucja sadowa z
wynagrodzenia za prace.Politologia praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Rola i znaczenie
komunikacji interpersonalnej w ujeciu sprzedawca - kupujacy na przykladzie firmy altadis polska s.a..Wplyw
europejskich funduszy pomocowych na rozwoj polskiego sektora rolnego w latach 2002-2007.Aspekty
ekologiczne a budowa infrastruktury drogowej na przykladzie wybranego odcinka polskiej autostrady
a1.Promocja jako narzedzie komunikacji marketingowej przedsiebiorstwa z rynkiem.praca licencjacka budzet
gminy .Wierzbica- anna. - ograniczenia antykorupcyjne w samorzadzie terytorialnym .Prace dyplomowe
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chomikuj.Wplyw metodyki pracy nauczycieli akademickich na motywacje studentow wybranych kierunkow
studiow dziennych.Prawnokarna kwalifikacja naduzycia procedury podatku vat.Grunty jako przedmiot
opodatkowania podatkiem rolnym- lesnym oraz podatkiem od nieruchomosci.Gospodarka finansowa
powiatu grodzkiego na przykladzie miasta piotrkowa trybunalskiego.Wybrane aspekty marketingu
personalnego na przykladzie firmy z branzy meblarskiej.Zaklad ubezpieczen spolecznych jako jednostka
organizacyjna ubezpieczen spolecznych po przeprowadzeniu reformy ubezpieczen.Exploiting employees’
competencies in practice of human resources management.Znaczenie polityki innowacyjnej w sferze
ochrony srodowiska naturalnego na przykladzie produkcji energii wiatrowej w polsce.Ekonomiczne aspekty
wykluczenia cyfrowego w polsce- jako rodzaju wykluczenia spolecznego.Wykladnia oswiadczenia
woli.Fundusze inwestycyjne jako podmiot rynku kapitalowego.Zarzadzanie bezpieczenstwem informacji w
przedsiebiorstwie handlowym.Korekta procesu przeplywu informacji wewnatrz organizacji w wyniku
wdrozenia oprogramowania klasy crm w dziale uslug firmy uslugowo-badawczej..Kara grzywny i jej
wykonanie.Pozycja pracownika urzedu stanu cywilnego w gminie.Rola podatku dochodowego od osob
prawnych jako zrodla dochodow budzetowych w krajach unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy
.Wykorzystanie analizy finansowej do przewidywania upadlosci podmiotow gospodarczych.Miejsce
otwartych funduszy emerytalnych na polskim rynku kapitalowym.Sposoby motywowania pracownikow a
satysfakcja z pracy.Segment rynku jako ocena walki konkorencyjnej.Cash flow jako obiektywna miara
dokonan jednostki gospodarczej.Alternatywny rynek inwestycji.Model coachingu achieve jako systematyczne
podejscie do zadan executive coachingu..Analiza rozwoju malego przedsiebiorstwa na przykladzie biura
podrozy adept..Analiza dzialalnosci kredytowej banku pko bp s.a. w latach 2001-2005.Gospodarka polski i
niemiec (obszar dawnej niemieckiej republiki demokratycznej) w poczatkowym okresie
transformacji.Licencjacka praca.Rola korporacji transnarodowych w procesach gospodarczych.Finansowanie
dzialalnosci gminy (na przykladzie gminy piotrkow trybunalski).Kultura masowa- a polityka kulturalna w
polsce po 1989 r...Instytucje kultury w gminie swierklaniec ich rola i znaczenie w aktywizacji kulturalnejn
spolecznosci lokalnej na przykladzie gminnego osrodka kultury i gminnej biblioteki
publicznej.Odpowiedzialnosc cywilna notariusza .praca licencjacka budzet gminy .Praca licencjacka
fizjoterapia.Odroczony podatek dochodowy w ksiegach rachunkowych i sprawozdaniach
finansowych.Socjologia prace magisterskie.Rola komunikacji i umiejetnosci negocjacyjnych w zarzadzaniu
zespolem pracowniczym na przykladzie biura poselskiego..Przestepstwo znieslawienia w polskim kodeksie
karnym na tle europejskich standardow ochrony praw czlowieka.Konsolidacja w polskim sektorze
energetycznym - studium przypadku.Centra logistyczne w regionie lodzkim.Specyfika dzialalnosci
podmiotow leczniczych bedacych przedsiebiorstwami w obszarze marketingu.Budowa profilu
konkurencyjnego biur podrozy.Polityka regionalna we wspolnotach europejskich. Polska wobec programow
przedakcesyjnych- funduszy strukturalnych oraz nowej polityki spojnosci..Nastepstwo prawne miedzy
wspolnikami spolki cywilnej a spolka handlowa powstajaca z przeksztalcenia spolki cywilnej.praca licencjacka
budzet gminy .Spis tresci praca licencjacka.Uslugi ubezpieczeniowe w zarzadzaniu ryzykiem malych i srednich
przedsiebiorstw.Wplyw technologii ict na efektywnosc lancucha dostaw..Mozliwosci i ograniczenia w zakresie
standaryzacji dzialan zwiazanych z obsluga klienta (na przykladzie tp sa oddzial w krakowie)..Walne
zgromadzenie akcjonariuszy spolki akcyjnej - organizacja i wiazace sie z nim prawa akcjonariuszy w swietle
dyrektywy 2007/36/we w sprawie wykonywania niektorych praw akcjonariuszy spolek notowanych na rynku
regulowanym.Karty platnicze praca licencjacka.Rola posrednictwa pracy i doradztwa zawodowego na rynku
pracy w powiecie czestochowskim.Praca magisterska pedagogika wczesnoszkolna.Kompetencje
europejskiego trybunalu praw czlowieka do badania prawa unii europejskiej na tle unijnej ochrony praw
czlowieka.Wspolistnienie lotnisk cywilnych i wojskowych na przykladzie lotniska we frankfurcie.System
produkcyjny i ocena produkcji pieczarek..Finansowanie dzialan organizacji pozarzadowych na przykladzie
krakowskiej fundacji filmowej.Zapasy w polityce rachunkowosci w przedsiebiorstwie wielobranzowym na
przykladzie spolem pss w czestochowie.Metody zapobiegania i zwalczania prania pieniedzy w
ustawodawstwie wspolnotowym i krajowym.Reklama w prawie farmaceutycznym.Kurleto- malgorzata
halszka. - ginace kultury australii- nowej zelandii i kanady a zarzadzanie turystyka zrownowazona .Zawod
posrednika w obrocie nieruchomosciami w dobie postepujacej globalizacji i informatyzacji.Pozycja prezesa
..

..
rady ministrow w rzadzie na tle wielkiej brytanii- rfn oraz republiki slowenii.Fenomenologiczna analiza
podstaw prawa cywilnego w swietle koncepcji adolfa reinacha..Minimalne standardy ochrony praw
skazanego.Analiza i ocena niematerialnych metod motywowania na przykladzie firmy lpp s.a..Kultura jako
czynnik ksztaltujacy funkcjonowanie organizacji na przykladzie world trans group ltd..Wiktymizacja osob
niepelnosprawnych.Wyzysk seksualny kobiet w krajach azji poludniowej i poludniowo-wschodniej- jako
jedna z form handlu ludzmi.Promocja miasta na przykladzie miasta tarnowskie gory.Podatek od
nieruchomosci.Ocena sytuacji finansowej gminy na przykladzie gminy burzenin.Pozycja prawna uczestnika
funduszu inwestycyjnego zamknietego..praca licencjacka budzet gminy .Koszty i zrodla finansowania
podmiotow oswiatowych na przykladzie przedszkola miejskiego nr 235 w lodzi.Analiza porownawcza
wykorzystania srodkow unijnych w gminach zarnowiec i golcza.Osoba prawna jako uczestnik obrotu
prawnego - wybrane aspekty..Doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie firmy x.praca
licencjacka budzet gminy .Dziedzictwo kulturowe i prawne hanzy.Ocena systemu wynagrodzen w
przedsiebiorstwie geovita sp. Z o.o. W warszawie.Dozor elektroniczny w polsce.praca licencjacka budzet
gminy .Konsekwencje gospodarcze oszustw podatkowych w swietle zasady true and fair view.Dedykowany
komputerowy system wspomagania zarzadzania produkcja w hm helvetia meble w
wieruszowie.Przeksztalcanie spolki komandytowo-akcyjnej w spolke akcyjna.praca licencjacka budzet gminy
.Zajecie ruchomosci.Budowa wizerunku miasta jako czynnik konkurencyjnosci na przykladzie miasta
radomia..Dowod z przesluchania stron w procesie cywilnym.Przemoc seksualna wobec kobiet w polsce zapobieganie i zwalczanie.praca licencjacka budzet gminy .Prokurator w postepowaniu administracyjnym i
sadowoadministracyjnym.Etiologia samobojstw na przykladzie powiatu lublinieckiego w latach 20092011.Wspolpraca transgraniczna jako narzedzie rozwoju regionu na przykladzie euroregionu slask
cieszynski.Wykorzystanie narzedzi marketingu na rynku uslug informatycznych (na przykladzie c.k. Zeto s.a.
w lodzi).Przydatnosc klasycznego rachunku kosztow pelnych i rachunku kosztow dzialan w zarzadzaniu
strategicznym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w procesie zarzadzania projektami- na podstawie doswiadczen
urzedu pracy powiatu krakowskiego..Outsourcing informatyczny na przykladzie przedsiebiorstwa huta szkla
zawiercie.Europejskie standardy postepowania administracyjnego..Organizacja srodowiska produkcyjnego z
punktu widzenia zasad logistyki. Aspekt bezpieczenstwa- marnotrastwa i czynnika kosztowego na podstawie
wybranych przykladow.Sporzadzanie sprawozdan finansowych grup kapitalowych wedlug wymogow ustawy
o rachunkowosci i msr.Strategia dystrybucji na przykladzie ld holding s.a..Strategia rozwoju gminy
korfantow..Istota procesu realizacji inwestycji finansowych i rzeczowych na przykladzie spolki hydrobudowa
slask s.a..Ocena standingu finansowego przedsiebiorstwa zakladow metalowych mesko sa w latach 20062010.Miejskie odpady komunalne na przykladzie miasta jaworzno.Praca licencjacka.Motywowanie
pracownikow- a wplyw na jakosc wykonywanej pracy na przykladzie przedsiebiorstwa z.Zarzadzanie
produkcja i jakoscia na podstawie wybranego przedsiebiorstwa produkcyjnego..Rola samorzadu lokalnego
we wprowadzaniu nowych produktow turystycznych- na przykladzie geoparku..praca licencjacka budzet
gminy .Organizacja i zarzadzanie zielenia miejska na przykladzie krakowa..Ocena efektywnosci
szkolen..Proces wyboru dostawcow jako element zaopatrzeniowych w przedsiebiorstwach wielozakladowych
na przykladzie firmy z branzy bpo.praca licencjacka budzet gminy .Kariera czy dom – dylematy wspolczesnych
kobiet.Kampanie reklamowe na rynku napojow na przykladzie marki coca- cola.Badania marketingowe uslug
bankowych malych i srednich firm na przykladzie ing bank slaski.Mobbing - patologia motywowania
pracownikow.praca licencjacka budzet gminy .Charakter prawa do firmy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
turystyce uzdrowiskowej na przykladzie spolki „sanatoria dolnoslaskie”..Znaczenie turystyki regionalnej w
procesie ksztaltowania konkurencyjnosci przedsiebiorstw wytwarzajacych zywnosc tradycyjna i
regionalna..Niezaleznosc i samorzadnosc zwiazkow zawodowych.Dwustronne formy dzialania administracji
publicznej.Alianse strategiczne na przykladzie ddm s.a. i bdm s.a..Motywowanie i ocena pracownikow na
przykladzie firmy telekomunikacyjnej ptc sp. Z o.o. Przedstawiciela sieci era..Rozwiazywanie konfliktow w
msp na przykladzie rodzinnej firmy frutta.Straz gminna jako formacja powolana do ochrony bezpieczenstwa i
porzadku publicznego.zrodla finansowania inwestycji infrastrukturalnych na przykladzie gminy
kleszczow.Utilizing an expert system for recruitment process management at the petrol
station.Ksztaltowanie wizerunku jako czynnik wzrostu konkurencyjnosci gminy na przykladzie gminy stary
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sacz.Ochrona praw konsumenta w unii europejskiej na przykladzie uslug finansowych.Faktoring jako zrodlo
finansowania przedsiebiorstw w polsce.Metody doboru pracownikow oraz ich efektywnosc na wybranych
stanowiskach roboczych.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce w okresie 2000-2007 przyczynyprzebieg- skutki.Istota i zakres analizy due diligence.Narzedzia zarzadzania kompetencjami jako element
wspomagajacy rozwoj organizacji..Analiza mozliwosci wykorzystania internetu w firmach sektora malych i
srednich przedsiebiorstw.Prace dyplomowe informatyka.Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie
infrastruktury w gminie (na przykladzie gminy czarnozyly).Sluzby specjalne i ich rola w zwalczaniu
terroryzmu w polsce.Arnold- glen. - inwestowanie w wartosc : jak zostac skutecznym inwestorem .Metody
promocji firmy za pomoca wydarzen marketingowych.Przedsiebiorstwa przemytu ludzi.Specyfika
restrukturyzacji przedsiebiorstw w srodowisku globalnej gospodarki.Wykonywanie pracy lub innych zajec
zarobkowych przez dziecko.Wplyw kryzysow finansowych i walutowych na wymiane handlowa w azji
poludnio-wschodniej.Praca dyplomowa przyklad.Cyberpedofilia.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na
przykladzie firmy efen polska.Wypowiedzenie przez wynajmujacego umowy najmu lokalu mieszkalnego na
tle przepisow o ochronie lokatorow.Marketingowa koncepcja przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet
gminy .Zjawisko starzenia sie spoleczenstwa polski - badania nad dyskryminacja osob w wieku 45 lat i
wiecej..Miejsce singapuru w handlu swiatowym i polskich obrotach miedzynarodowych.Przepisywanie
prac.Postep organizacyjno-technologiczny w transporcie.Analiza efektywnosci tfi arka w latach 2002 2006.praca licencjacka budzet gminy .Dopuszczalnosc zazalenia w procesie cywilnym ze wzgledu na wlasciwy
przedmiot.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie kwiaciarskiego zakladu
doswiadczalnego instytutu sadownictwa i kwiaciarstwa - nowy dwor sp. Z o.o..Sposoby szacowania kosztow
posrednich w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i praktyka. Praca inzynierska
budownictwo.Przestepstwo udzialu w bojce lub pobiciu w polskim prawie karnym.Rola podatku akcyzowego
w ksztaltowaniu dochodow budzetowych panstwa w latach 2008 - 2010..Innowacyjne metody identyfikacji
produktow jako narzedzie wspomagajace integracje lancucha dostaw.Fundusze inwestycyjne jako forma
lokowania wolnych srodkow finansowych na rynku kapitalowym.Umowa deweloperska.Biznesplan w
procesie realizacji strategii przedsiebiorstwa.Rola budzetu w zarzadzaniu finansami lokalnymi na przykladzie
gminy wolbrom.Organizacja i finansowanie festiwali muzyki dawnej w polsce..praca licencjacka budzet
gminy .Wplyw kryzysu finansowego na koniunkture gospodarcza szwecji.praca licencjacka budzet gminy
.Projekt wiezy kratowej o wysokosci 30 m praca inzynierska budownictwo.Ekologiczny public relation jako
nowa forma spolecznego oddzialywania organizacji.Pisanie prac licencjackich po angielsku.Porownanie
stylow kierowania organizacja na przykladzie pko bp i citybanku.Sekurytyzacja wierzytelnosci bankowych z
udzialem funduszu sekurytyzacyjnego..praca licencjacka budzet gminy .Rachunkowosc jednostek sektora
msp w swietle polskiego prawa bilansowego i miedzynarodowego standardu sprawozdawczosci
finansowej.Analiza kosztow jako narzedzie zarzadzania gospodarka transportowa..Umorzenie udzialow w
spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Postepowanie w sprawach malzenskich.Specjalne strefy
ekonomiczne narzedziem rozwoju gospodarczego.Rozwoj bankowosci elektronicznej w polsce w latach 20052012.Strategia rozwoju spoleczno - ekonomicznego miasta i gminy praszka.Naduzycia wobec osob starszych.
Socjologiczno-prawna analiza zjawiska w polsce po 1989 roku.Wadium w orzecznictwie krajowej izby
odwolawczej w latach 2009-2010..Analiza informatycznych dzialan logistycznych w firmie x..Perspektywy
wykorzystania optycznych nosnikow informacji podczas wymiany wiedzy..Organizacja systemu
franczyzowego sposobem na rozwoj przedsiebiorstw.Wydatki budzetu gminy na przykladzie gminy opoczno
w latach 2005-2009.praca licencjacka budzet gminy .Rola konsultingu w zarzadzaniu
przedsiebiorstwami.Analiza dzialalnosci marketingowej w banku w oparciu o bank zachodni wbk s.a..Cholajhenryk - kapitalizm konfucjanski : chinskie reformy ekonomiczne a globalizacja .Ochrona wzoru
przemyslowego w prawie polskim.praca licencjacka budzet gminy .Projekt systemu oceny zgodnosci na
podstawie zakladu produkujacego wiazki elektryczne.Kary cielesne w rzeczypospolitej szlacheckiej.Rola
oferty internetowej w strategii marketingowej banku..Rynek zboz w latach 2004 - 2009..Specustawa
drogowa w normach prawa administracyjnego.Organizacja przestrzeni magazynowej jako element sprawnej
logistyki w sferze dystrybucji.Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa pracy.Kierunki rozwoju
bankowosci elektronicznej na przykladzie mbanku.Zarzadzanie kompetencjami pracownikow.Ulgi i
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zwolnienia podatkowe dotyczace umowy darowizny na gruncie ustawy o podatku od spadkow i
darowizn.Zastosowanie sztucznej inteligencji w prawie na przykladzie wykorzystania systemow
ekspertowych do modelowania rozumowan prawniczych..Parycypacja obywateli w rzeczpospolitej polskiej
na przykladzie instytucji referendum oraz inicjatywy ustawodawczej.Kalkulacja kosztow uslug
budowlanych.Analiza udzialu podatkow w strukturze dochodow gminy boronow.Sposoby zakonczenia
postepowania apelacyjnego w postepowaniu cywilnym..Opakowania produktow cukierniczych - analiza i
ocena na podstawie cadbury wedel.Skazanie bez rozprawy na tle prawnoporownawczym.Marketing uslug
telekomunikacyjnych swiadczonych przez telefonie komorkowa w polsce.System zarzadznia jakoscia
procesem wspomagajacym w zarzadzaniu organizacja na przykladzie firmy construction spolki z o.o..Pisanie
prac zaliczeniowych tanio.Dzialalnosc szkoly antoniego kenara jako czynnik rozwoju kultury
zakopianskiej..Wspolczesne problemy i wyzwania w zarzadzaniu nieruchomoscia mieszkaniowa na
przykladzie spoldzielni mieszkaniowych.Podatek vat konstrukcja i stawki podatku w krajach czlonkowskich
ue.Zamowienia publiczne na dostawy w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy wola
krzysztoporska.Utrata mocy wiazacej przez zgodna z prawem decyzje administracyjna.Odpowiedzialnosc
spadkobiercow za zobowiazania podatkowe podatnika.Mediacja sadowa w polsce krytyczna ocena prawa i
praktyki.Praca magisterska politologia.Analiza finansowa banku komercyjnego w latach 2000-2004 na
przykladzie banku pekao s.a..Tematy prac licencjackich pedagogika.Efektywnosc realizacji projektu w
aspekcie zarzadzania ryzykiem oraz czasem.Prace licencjackie administracja.Kreowanie wizerunku organizacji
non-profit na przykladzie europejskiego forum studentow aegee-krakow..Outsourcing w realizacji zadan
logistycznych.Analiza i ocena uproszczonych form opodatkowania przychodow malych firm.Ocena obslugi
interesantow w instytucjach publicznych na przykladzie sadu rejonowego w wieluniu..Rola ulg w podatku
dochodowym od osob fizycznych w polsce.zrodla finansowania przedsiewziec inwestycyjnych w
przedsiebiorstwie uzytecznosci publicznej na przykladzie glubczyckich wodociagow i kanalizacji spolki z
o.o..Zmiany w systemie podatkowym po wejsciu polski do unii europejskiej na przykladzie podatku od
towrow i uslug.Proces budowy oraz zarzadzania kariera zawodowa na przykladzie pracy w miedzynarodowej
firmie outsourcingowej.Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu ciezkiego naruszenia
podstawowych obowiazkow pracowniczych.Zarzadzanie produkcja i jakoscia na przykladzie xyz sp. Z
o.o..praca licencjacka budzet gminy .Roznicowanie oferty kredytow hipotecznych jako efekt wzrostu
konkurencji na rynku uslug bankowych.Identyfikacja podzialu uprawnien decyzyjnych w procesach obslugi
klienta na przykladzie banku pekao s.a..Instrumenty karnoprawnej reakcji na przykladzie leczniczych srodkow
zabezpieczajacych.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie s.p.h. armagor sp. Z o.o w
latach 2004-2006.Prawnokarna ochrona genomu ludzkiego i tozsamosci genetycznej jednostki.Coachingowy
styl zarzadzania - w opinii przyszlych menedzerow..Prawo europejskie.Pisanie prezentacji
maturalnej.Murzyn- dorota. - polityka spojnosci unii europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w
rozwoju gospodarczym.Relacje transportu kolejowego i drogowego.Korzysci dla firmy plynace z
usprawnienia procesow rekrutacji i selekcji pracownikow przy uzyciu nowoczesnego oprogramowania.Prace
magisterskie pomoc.Prywatnoprawne podstawy dzialalnosci spolki offshore.praca licencjacka budzet gminy
.Strategie marketingowe stosowane przez male przedsiebiorstwo uslugowe (na przykladzie zakladu
fotograficznego foto stodulska w czestochowie).Formy finansowania dzialalnosci gospodarczej..praca
licencjacka budzet gminy .Marketing jako czynnik konkurencyjnosci banku.Rozwiazania logistyczne na rynku
oponiarskim na przykladzie przedsiebiorstwa motor marcin lenarciak .Status amerykanskich baz wojskowych
na swiecie.Analiza i ocena struktury portfela kredytowego na podstawie banku spoldzielczego w
mykanowie..Istota i wplyw strategii zarzadzania kapitalem obrotowym na plynnosc finansowa
przedsiebiorstwa.Organy administracji centralnej ksiestwa warszawskiego.Inwestycje rzeczowe wspomagane
dotacjami unii europejskiej na przykladzie gminy czestochowa.Ubezpieczenie kredytow mieszkaniowych na
rynku wielkiej brytanii..Znaczenie outsourcingu uslug logistycznych w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa (na
przykladzie centrum dystrybucyjnego ikea).Praca magisterska z pedagogiki.Zasady zatrudniania
pracownikow urzedow gmin w swietle nowej ustawy o pracownikach samorzadowych.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Standardy w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Podatki i oplaty
lokalne jako zrodlo dochodow gminy patnow.Dzialania marketingowe w branzy prasowej na przykladzie
..

..
dziennika polska.Dopuszczalnosc oraz przebieg postepowania zabezpieczajacego w swietle przepisow
kodeksu postepowania cywilnego.Strategia produktu na przykladzie firmy vistula group..Wplyw kryzysu
gospodarczego na rynek ubezpieczen majatkowych.Czyn nieuczciwej reklamy w ustawie o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu opieki
zdrowotnej.Restrukturyzacja przedsiebiorstwa na przykladzie spolki pkp plk s.a..Wykorzystanie e-commerce
w wietnamie.Charakter odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych.Perspektywy
rozwoju oraz ksztaltowanie nowego wizerunku placowki w srodowisku lokalnym dzielnicy na przykladzie
teatru laznia nowa..Sprawiedliwosc naprawcza.Odpowiedzialnosc karna za przestepczosc zorganizowana (na
przykladzie art. 258 k.k.).Przestepstwo znieslawienia a prawnokarna ochrona czci jednostki..Agresja w szkole
- wplyw nauczyciela na zachowania agresywne uczniow..Wybrane procesy logistyczne w przedsiebiorstwie
produkcyjnym.Biuro zarzadzania projektami jako istotny element procesu zarzadzania projektami w
organizacji.Praca licencjacka chomikuj.Szkolnictwo wyzsze w ii rp.System prawnoustrojowy panstwa izraela
ze szczegolnym uwzglednieniem uregulowan dotyczacych religii.Formy komunikacji spolek gieldowych z
inwestorami.Analiza finansowa jako narzedzie oceny standingu przedsiebiorstwa (na przykladzie firmy
fazbud).Funkcjonowanie rachunkow oszczednosciowo - rozliczeniowych na przykladzie wybranych
bankow..zrodla finansowania dzialalnosci inwestycyjnej w spolce akcyjnej na przykladzie fabryki dywanow
weltom s.a..Dzialalnosc edukacyjno-naukowa zwiazkow wyznaniowych w zakresie szkolnictwa wyzszego w
polsce.Polityka monetarna narodowego banku polskiego.praca licencjacka budzet gminy .Dowody
statystyczne z perspektywy teoretycznoprawnej i psychologicznej.Przeciwdzialanie bezrobociu na lokalnym
rynku pracy w powiecie kolnenskim..Rowne traktowanie w zatrudnieniu a aspekt dyskryminacjimolestowania i mobbingu na przykladzie jednej z katowickich uczelni x.Wybory parlamentarne w polsce
latach 1989-2011 .Wplyw polityki dywidendy na stopy zwrotu uzyskiwane z akcji notowanych na gieldzie
papierow wartosciowych w warszawie w latach 2000-2009.Reklama a prawo do wizerunku.Roszczenia
pracownika w zwiazku z wypowiedzeniem umowy o prace przez pracodawce..Analiza finansowoekonomiczna przedsiebiorstwa z branzy spozywczej.Rola kultury organizacyjnej w ksztaltowaniu relacji
interpersonalnych w organizacji.Ocena mozliwosci wdrazania systemu zarzadzania bezpieczenstwem i
higiena pracy na podstawie placowki medycznej medyk centrum w czestochowie.Zielona energia w prawie
wspolnot europejskich.Charakterystyka polskiego rynku piwa (na przykladzie grupy zywiec s.a.).Analiza
finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie spolki wawel s.a..praca licencjacka budzet gminy .Ochrona
zasobow zywych wod srodladowych.Molestowanie seksualne w miejscu pracy jako dysfunkcja
organizacji.Promocja turystyki aktywnej na podstawie wybranych gmin jury krakowskoczestochowskiej..System ocen pracowniczych na przykladzie urzedu skarbowego.Analiza i ocena szans
rozwoju agroturystyki w gminie andrychow.Analiza i wdrazanie zintegrowanych systemow informatycznych
w malych i srednich przedsiebiorstwach.Plynnosc finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej
przedsiebiorstwa.Renty strukturalne.Sleszynski- przemyslaw. Red. - wskazniki zagospodarowania i ladu
przestrzennego w gminach = indicators of spatial organizatio.Przygotowanie oferty przetargowej na roboty
budowlane dla inwestora publicznego i prywatnego praca inzynierska budownictwo.Pozycja kosciola
adwentystow dnia siodmego w rzeczypospolitej.praca licencjacka budzet gminy .Nadzwyczajne zlagodzenie
kary na podstawie kodeksu karnego z 1997 r. .Przeslanki zwalniajace ubezpieczyciela z odpowiedzialnosci za
szkode w umowie ubezpieczenia majatkowego.Zasada ne bis in idem (art. 114 k.k.).Reklama spoleczna w
swiadomosci konsumentow.Bank jako posrednik na rynku instrumentow finansowych.Bezposrednie
inwestycje zagraniczne w polsce w perspektywie przystapienia do unii europejskiej.Wizerunek towarzystwa
ubezpieczeniowego na przykladzie grupy pzu sa.Wyrok uwzgledniajacy skarge na decyzje.Zarzadzanie
kosztami w przedsiebiorstwie gorazdze beton sp. Z o. O. W latach 2006 - 2008..Zarzadzanie i wspomagajace
systemy sterowania we logistyce. Analiza na przykladzie firmy rohling suus logistics s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Dochody i wydatki w polityce rachunkowosci gminy wielgomlyny w latach 2008-2010.praca
licencjacka budzet gminy .Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce.Podstawy wznowienia
postepowania w procesie cywilnym.Analiza dzialalnosci ubezpieczeniowej metlife amplico s.a w latach 20072011.Podkultura wiezienna - geneza-przejawy-przeobrazenia..Analiza finansowo - ekonomiczna luzyckich
kopalni bazaltu ksieginki w lubaniu s.a..Prorodzinne aspekty podatku dochodowego od osob fizycznych w
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polsce i w wybranych krajach unii europejskiej..Pomoc spoleczna jako zadanie samorzadu terytorialnego zalozenia i realizacja.Ujecie osoby przez detektywa .Bacal- adam. Red. - orzecznictwo trybunalu
sprawiedliwosci ue a polska ustawa o vat 2013 .Prawa mniejszosci w spolkach kapitalowych- ze szczegolnym
uwzglednieniem spolki akcyjnej.Ocena wdrazania koncepcji six sigma na przykladzie wybranych
przedsiebiorstw.Promowanie zatrudnienia i przeciwdzialanie skutkom bezrobocia w powiecie
zdunskowolskim w latach 2004-2008.Ocena ryzyka zawodowego jako element funkcjonowania systemu
zarzadzania bezpieczenstwem pracy na podstawie firmy valeo.Fundusze strukturalne unii europejskiej oraz
ich wplyw na rozwoj powiatu tarnowskie gory.Wybrane mozliwosci doskonalenia dzialalnosci kredytowej
banku (na przykladzie lwowskiej filii bk pryvatbank).Przychody linii lotniczych - wybrane aspekty
sprawozdawcze i zarzadcze.Polityka podatku rolnego na przykladzie gminy kruszyna w latach 20072009.Konert- anna. Red. - towards a european civil code? : the experienced american lawyers’ perspective
.Praca licencjacka pedagogika wczesnoszkolna.Dzialania marketingowe operatorow telefonii komorkowej (na
przykladzie sieci komorkowej era- orange i plus gsm).Tematy prac magisterskich bankowosc.Pisanie prac
olsztyn.Samobojstwo czy zabojstwo? - rola prokuratora.Minimalizacja kosztow magazynowania w dystrybucji
wlasnej grupy zywiec.Srodki trwale w swietle prawa bilansowego a podatkowego.Dojrzalosc polskich
przedsiebiorstw handlowych w stosowaniu rozwiazan electronic commerce.Kreatywne cv jako nowoczesna
forma autoprezentacji.Analiza i ocena systemu dystrybucji w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy cefarm
czestochowa s.a..Optymalizacja zarzadzania przedsiebiorstwem w swietle relacji kierownika z podwladnymi
na podstawie przedsiebiorstwa c.f.gomma.Zastosowanie inteligencji emocjonalnej w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi - analiza arkuszy rekrutacyjnych online pod katem eq.Urzad kanclerza w rzeczpospolitej szlacheckiej
do czasow oligarchii magnackiej.Wykorzystanie funduszy unijnych dla poprawy sytuacji na rynku pracy w
polsce- na przykladzie powiatu gostyninskiego..System motywacyjny firmy dgt sp. Z o.o..Gospodarka
finansowa gmin miejskich.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie firmy fabryka okien
majewski sp. Z o.o..Rynek pasz dla bydla na przykladzie mieszanek uzupelniajacych spolki dolfos.Prawo
pracownika do prywatnosci.Uwarunkowania doboru zrodel finansowania sektora msp na przykladzie firmy
compress.Przykladowa praca magisterska.Przestepstwo rozboju /art.280 k.k/.Audyt wewnetrzny w
jednostkach finansow publicznych.Podatki ioplaty lokalne w planowaniu finansowym gminy na przykladzie
miasta i gminy blachownia.Perspektywy rozwoju czestochowy w kontekscie mozliwosci pozyskiwania
srodkow finansowych ue 2011 - 2013.praca licencjacka budzet gminy .Mechanizmy kredytowania podmiotow
gospodarczych przez banki komercyjne na przykladzie fortis bank s.a. w krakowie.Rodzaje i strategie
zabezpieczen antywirusowych w przedsiebiorstwach produkcyjnych..Zarzad rzecza wspolna.Powrot do
umorzonego postepowania przygotowawczego.Analiza budzetu powiatu kolnenskiego.Zmiany w polskiej
detalicznej bankowosci elektronicznej na przykladzie multibanku i mbanku.Rola stylow kierowania w
motywowaniu pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa swiadczacego uslugi pocztowe..Styczynskirafal. - marketing a podatki dochodowe i vat 2013 : reprezentacja- reklama- sponsoring- promocja .Event
marketing jako instrument marketingu terytorialnego wplywajacy na wizerunek miasta lodzi.Rola systemu
placowego w przedsiebiorstwie na podstawie badan w rafako s.a...Spoldzielczosc mieszkaniowa w polsce w
latach 2000-2009 na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej leczycanka w leczycy.Wykorzystanie technologii
informatycznych w dzialalnosci marketingowej najwiekszych przedsiebiorstw handlowych w polsce..Rola i
metody sprzedazy na rynku uslug na przykladzie miejskiego osrodka sportu i rekreacji w lodzi.Zadania gmin
w obszarze edukacji oraz zrodla ich finansowania na przykladzie gminy pysznica w latach 2006-2010.Wplyw
organizacji pozarzadowych na zarzadzanie rozwojem lokalnym na przykladzie krakowa.Logistyka transportu
cementu na rynek europejski i krajowy za posrednictwem przewoznikow miedzynarodowych i krajowych na
przykladzie cementowni warta s.a. w trebaczewie.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Pisanie prac lodz.Prace licencjackie zarzadzanie.Ocena funkcjonowania systemu finansowo ksiegowego insert gt w zakladzie rzezniczo-wedliniarskim bara jacek.Analiza oferty kredytow hipotecznych
banku uniwersalnego i hipotecznego.Modele biznesu internetowego - koncepcja strategii biznesowej na
przykladzie malej firmy.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w agendach rzadowych (na przykladzie agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa).Zgoda pokrzywdzonego na przestepstwo.Koszty i zrodla
finansowania wychowania fizycznego na przykladzie gimnazjum nr 2 im. Ks. Jerzego popieluszki we
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wloclawku.Finansowe instrumenty wspierania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
wojewodztwa opolskiego..Obsluga klienta jako obszar wspolny marketingu i logistyki na przykladzie firmy
x.Analiza finansowa jako zrodlo informacji o sytuacji finansowej przedsiebiorstwa wawel s.a. w latach 20062009..zrodla finansowania rozwoju klubow ekstraklasy na przykladzie gks belchatow ssa.Rozwoj rynku
venture capital w krajach unii europejskiej.Rozwoj uslug logistycznych na przykladzie firmy messenger
service stolica s.a. spolka ups.praca licencjacka budzet gminy .Kultura organizacyjna i jej wplyw na
ksztaltowanie klimatu pracy.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw prywatyzacji na sytuacje finansowa
przedsiebiorstwa.Zasadnosc kodeksowej regulacji umowy franchisingu.Krzeminski- zdzislaw. - kartki z
dziejow warszawskiej adwokatury .Motywacyjne aspekty zarzadzania firma na przykladzie firmy
kosmetycznej avon.Marketingowe aspekty koncentracji przedsiebiorstw na przykladzie kompanii
piwowarskiej s.a..Odpowiedzialnosc czlonkow zarzadu spolki z o.o. Na podstawie art. 299 kodeksu spolek
handlowych.Ochrona wzoru przemyslowego w prawie polskim.Przestepstwa przeciwko mieniu z uzyciem
przemocy.Polityka oswiatowa w zjednoczonej europie. Polscy nauczyciele wobec europejskiego wymiaru
edukacji..Praca inzynierska.Wygasniecie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego
nieuzywania.Przeslanki- zakres i zasadnosc penalizacji wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta
(art. 192 kk).Konstytucyjno-prawne aspekty akcji wyborczej solidarnosc.Ocena zdolnosci kredytowej jako
dzialanie ograniczajace ryzyko kredytowe na przykladzie banku pko bp.Instytucja prezydenta stanow
zjednoczonych.Aktywne formy zwalczania bezrobocia w powiecie zdunskowolskim.Analiza zapewnienia
jakosci w produkcji drutu zimnowalcowanego..Faszyzm niemiecki przykladem ustroju
totalitarnego.Przestepstwo korupcji w polskim prawie karnym..Organizacje wizjonerskie na przykladzie the
walt disney company.Kapital zapasowy w spolce akcyjnej.Strategia marki w firmie produkcyjnej (na
przykladzie branzy sprzetu medycznego).Pomiar kosztow utrzymania nieruchomosci dla potrzeb
efektywnego zarzadzania zasobami w instytucji pozytku publicznego.Przestepstwo korupcji w polskiej pilce
noznej.Leasing praca licencjacka.Marketing polityczny.Tytuly prac magisterskich.Wizja lokalna i eksperyment
procesowy w rekonstrukcji wypadku drogowego.Projekt skladu budowlanego – sklep i hurtownia materialow
budowlanych praca inzynierska budownictwo.Restrukturyzacja zatrudnienia na przykladzie sp zoz - szpitala
im. Dr j. Dietla w krynicy zdroju.Chosen aspects of risk recognition and disclosure in accounting.Znaczenie
systemu motywacyjnego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi (na przykladzie badan w spoldzielni handlowej
rolnik w olesnie)..Miejsce i rola administracji rzadowej w ramach struktur administracji publicznej w
polsce.Gielda papierow wartosciowych w warszawie jako instytucje rynku kapitalowego. Badanie indeksu
wig - banki w latach 2008- 2010.Promocja krakowa na rynku brytyjskim.Prace magisterskie z
pielegniarstwa.praca licencjacka budzet gminy .Srodki unii europejskiej na aktywna integracje w
rachunkowosci gminno-miejskiego osrodka pomocy spolecznej.Wplyw wykorzystania funduszy
strukturalnych unii europejskiej na rozwoj gminy gostynin.Przestepstwo obrazy uczuc religijnych.Podstawy
odpowiedzialnosci karnej za tzw. Niewlasciwe podzeganie i pomocnictwo do przestepstw
nieumyslnych.Ocena dzialalnosci pko bp sa z zakresu kredytow mieszkaniowych w latach 2005-2008.Chetailvincent. Red. - vattel’s international law in a xxist century perspective = le droit international de vattel
vu.Planowanie czasu i kosztu wykonania robot budowlanych z wykorzystaniem sieci czynnosci praca
inzynierska budownictwo.Idee eugeniki w nazistowskiej propagandzie filmowej na tle ustawodawstwa
rasistowskiego.Rola komunikacji i umiejetnosci negocjacyjnych w zarzadzaniu zespolem pracowniczym na
przykladzie biura poselskiego..Specyfika kosztow uzyskania przychodow w podatku dochodowym od osob
prawnych..Praca magisterska prawo.Rachunkowosc mienia wojskowego na przykladzie jednostki wojskowej
4101 w lublincu..Analiza przestrzenno-organizacyjnych aspektow ruchu turystycznego w rejonie szlaku orlich
gniazd.Dobor pracownikow - teoria i praktyka procesow rekrutacyjno-selekcyjnych w oparciu o
doswiadczenia malej firmy.Analiza marketingowa dzialan promocyjnych na przykladzie firmy z branzy
budowlanej.Strategia zarzadznia wiedza w polskich przedsiebiorstwach..Alternatywne formy finansowania
malych i srednich przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw pracy pracownikow na jakosc
swiadczonych uslug przez invenio sp. Z o.o..Kondycja polskiego gornictwa oraz perspektywy jego rozwoju na
przykladzie jastrzebskiej spolki weglowej (jsw).Dlugookresowe zmiany struktury wydatkow gospodarstw
domowych w polsce jako przejaw zmian modelu konsumpcji..Ocena funkcjonowania i kierunki doskonalenia
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systemu finansowania oswiaty na przykladzie gminy wloszczowa.praca licencjacka budzet gminy .Von misesludwig - teoria a historia : interpretacja procesow spoleczno-gospodarczych .Wykonywanie przez
wyznaniowe osoby prawne zadan z zakresu pomocy spolecznej na przykladzie domu pomocy spolecznej w
dobrzeniu wielkim.Rozwoj ubezpieczen emerytalnychw polsce w latach 2001-2003 na przykladzie oferty pzu
s.a..Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajow podatkowych.Stres zawodowy w percepcji
urzednikow powiatowego urzedu pracy.Hájek- ladislav. - ekonomie- danì a ekonomika .Prace licencjackie
pielegniarstwo.praca licencjacka budzet gminy .Analiza systemu elektronicznej rezerwacji hotelowej brilliant
hotelsoftware.Proces koncentracji przedsiebiorstw w polsce na przykladzie przejecia firmy mars s.a. przez
mix electronics s.a..Odpowiedzialnosc za szkody lowieckie..Ochrona ofiar przestepstw w polsce.Truskolaskitadeusz. - transport a dynamika wzrostu gospodarczego w poludniowo-wschodnich krajach baltyckich
.Efektywnosc szkolen pracownikow.Funkcjonowanie pomocy i opieki spolecznej na przykladzie gminy
dzialoszyn.Comparative advantages and their role in business orientation - the italian case study.Nabycie
wlasnosci rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej do rozporzadzania.Podstawowe srodki przeciwdzialania
bezrobociu i ich efektywnosc na podstawie powiatu wloclawskiego w latach 2000-2007.praca licencjacka
budzet gminy .Szanse i trudnosci w rozwoju gminy siewierz.praca licencjacka budzet gminy .Rola podatkow i
oplat lokalnych w finansowaniu zadan gminy na przykladzie gminy miejsko - wiejskiej opoczno oraz gminy
wiejskiej slawno.Hass-symotiuk- maria (1941- ). Red. - wzorcowy plan kont a rachunkowosc finansowa i
zarzadcza podmiotow leczniczych .Prawo pracownika do wypoczynku.Analiza finansowa i jej znaczenie w
zarzadzaniu w przedsiebiorstwie przemyslowym..Wiedza jako innowacyjny zasob strategicznego zarzadzania
zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Wilk- richard r. - ekonomie i kultury : podstawy antropologii
ekonomicznej .praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie strategiczne na przykladzie przedsiebiorstwa
boryszew s.a. oddz. Maflow.Poznan.Technologia lakierowania profili aluminiowych i kontrola jakosci
powlok..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw procesu rekrutacji i selekcji nauczycieli na efektywnosc
ksztalcenia uczniow..Papiery wartosciowe zdematerializowane a instytucja nabycia od nieuprawnionego do
rozporzadzania na przykladzie obrotu gieldowego.Cash flow jako przyklad analizy ekonomiczno - finansowej
firmy x.Caputa- wieslawa. Red. - rachunkowosc i finanse podmiotow gospodarczych w erze informacji
.Marketing terytorialny praca magisterska.Wylaczenie i ograniczenie prawa glosu w spolce akcyjnej.zrodla
finansowania publicznego szkolnictwa podstawowego w polsce w latach 2000-2010.Finansowanie
dzialalnosci inwestycyjnej na przykladzie gminy boronow.Zadania administracji publicznej z zakresu ochrony
srodowiska oraz ich realizacje na przykladzie gminy jablonka.Analiza finansowa przedsiebiorstw na
przykladzie grupy lotos s.a. i pkn orlen s.a..Piwowarczyk- jaroslaw. - partycypacja w zarzadzaniu a
motywowanie pracownikow .Maszyny oraz urzadzenia do skladowania i transportu wewnetrznego
wykorzystywane w magazynach skladujacych towary na paletach eur.Wykladnia prawa krajowego zgodnie z
prawem unii europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Niemieckie roszczenia odszkodowawczowindykacyjne wobec polski w swietle prawa miedzynarodowego.Leasing jako zrodlo finansowania
dzialalnosci gospodarczej malych i srednich przedsiebiorstw w polsce..Kara pozbawienia wolnosci w polskim
prawie karnym.Ocena pozycji rynkowej przedsiebiorstwa forte s.a. na tle branzy meblarskiej w
polsce.Logistyka i transport na podstawie pkp cargo s.a..Determinanty jakosci wyrobow
obuwniczych..Seminarium ii r.st. V r- kat.hist.dok. Politycznych i prawnych.Czynniki warunkujace
zastosowanie i skutecznosc stylow kierowania ludzmi w przedsiebiorstwach.Odpowiedzialnosc skarbu
panstwa za naruszenia dobr osobistych osob osadzonych w zakladach karnych – na tle wybranych orzeczen
trybunalu konstytucyjnego- europejskiego trybunalu praw czlowieka- sadu najwyzszego oraz sadow
powszechnych.Funkcje strategii marketingowej w dzialalnosci przedsiebiorstwa na rynku na przykladzie
firmy x.Maloletni swiadek w procesie karnym.Analiza dna jako dowod we wspolczesnym procesie karnym na
tle porownawczym..Zroznicowanie wydatkow budzetowych gminy na przykladzie gminy miejskiej radziejow i
miejsko-wiejskiej piotrkow kujawski.Wykonywanie srodka karnego zakazu wstepu na impreze
masowa.Wykorzystanie telewizji do promocji turystycznej i inwestycyjnej regionow.Wybrane aspekty
zarzadzania finansami przedsiebiorstw na przykladzie ppuh kombinat budowlany sp. Z o.o..praca licencjacka
budzet gminy .Identyfikacja poblemow wystepujacych w procesie zarzadzania podstawowa jednostka
organizacyjna sluzby wieziennej- oparta na podstawie wielowymiarowej analizy porownawczej..Funkcja
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personalna w realizacji logistyki magazynowej przedsiebiorstwa nycomed pharma sp. Z o.o. W
lyszkowicach.Administracyjno-prawne aspekty produktow leczniczych..Audyt wewnetrzny i jego
funkcjonowanie w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta lodzi.Karty platnicze
jako nowoczesna forma rozliczen pienieznych na przykladzie oferty banku millennium s.a..Konflikty w
pracy.Pisanie prac na zamowienie.Dochody budzetu panstwa w polsce i ich determinanty w latach 2005 2010.Zachowek jako ograniczenie swobody testowania.Specyfika procesow inwestycyjnych na rynku
nieruchomosci.praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie upominawcze.Kluczowe czynniki sukcesu w
zarzadzaniu projektami.Rozwoj firmy i jej pracownicy w dobie globalizacji - globalne nadzieje i lokalne
obawy.Nauka i nauczanie prawa w ksiestwie warszawskim.Prawo miedzynarodowe prywatne.Pisanie prac
licencjackich warszawa.Kreowanie nowego produktu na przykladzie przedsiebiorstwa ceramika
tubadzin.Sprzedam prace magisterska.Dziedziczenie przedsiebiorstwa oraz wejscie spadkobiercow w prawa i
obowiazku zmarlego wspolnika spolki cywilnej oraz spolek osobowych prawa handlowego z wylaczeniem
spolki akcyjnej.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy slawno w latach 2001-2007.Kredyt
hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci w polsce na przykladzie banku zachodniego
wbk.Komputerowe systemy wspomagajace zarzadzanie przedsiebiorstw na przykladzie systemu
galileo..Wylaczenia spod ochrony patentowej w swietle polskiego prawa wlasnosci przemyslowej.Rynek
kapitalowy jako zrodlo finansowania przedsiebiorstw z sektora msp na przykladzie m. W. Trade s.a..zrodla
finansowania przedsiebiorstw.praca licencjacka budzet gminy .Poziom inteligencji emocjonalnej a efekt
nastepczy ruchu na przykladzie studentow wydzialu zarzadzania.Prawne polozenie wschodniego kosciola
staroobrzedowego nie posiadajacego hierarchii duchownej w polsce.Srodki zaskarzenia w postepowaniu
egzekucyjnym.Pisanie prac dyplomowych.Kalkulacja kosztu jednostkowego w areszcie sledczym w
czestochowie w latach 2008 - 2011.Startegia marketingowa firmy shadow poland.Wplyw wprowadzania
standardu haccp na zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena zywnosci na przykladzie firmy
serpol.Pozyskiwanie funduszy strukturalnych dla rozwoju gminy boronow.Europejski fundusz spoleczny i jego
wplyw na niwelowanie dysproporcji spolecznych.Ekonomiczne konsekwencje harmonizacji podatku
dochodowego od osob prawnych w ramach unii europejskiej.Zadania rachunku kosztow w jednostkach
badawczo - rozwojowych na przykladzie instytutu medycyny pracy i zdrowia srodowiskowego w
sosnowcu.Podstawy analizy technicznej na wybranym przykladzie..Rola kapitalu obrotowego w utrzymaniu
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa.Przychody jako podstawowa kategoria rachunkowosci na przykladzie
wydzialu zarzadzania uniwersytetu lodzkiego.Wdrazanie i efekty systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie
urzedu niasta i gminy niepolomice.Motywacja pracownikow jako kluczowy element zarzadzania zasobami
ludzkimi na przykladzie poczty polskiej s.a..Zarzadzanie siecia malych miast w malopolsce na przykladzie
rozwiazan zagranicznych.System gospodarowania nieruchomosciami- analiza porownawcza wybranych
elementow we francji i w polsce..Pozyskiwanie i zarzadzanie funduszami europejskimi na przykladzie gminy
wielka wies.Pojecie obowiazywania w teorii dyskursu.Pozabankowe zrodla finansowania przedsiebiorstw na
przykladzie firmy meblonowak..Kierowanie jako proces zarzadzania zasobami ludzkimi.Skutecznosc i
efektywnosc w gospodarowaniu odpadami na przykladzie gminy zdunska wola.Zwolnienia grupowe w
ustawodawstwie polskim i unijnym.Kalinowski- tomasz bartosz. - innowacyjnosc przedsiebiorstw a systemy
zarzadzania jakoscia .Wybrane aspekty zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu miasta i gminy
w lazach.praca licencjacka budzet gminy .Strategie marketingu internetowego na wybranych przykladach
przedsiebiorstw oraz analiza oczekiwan konsumentow..Zarzadzanie projektami tpm w firmie produkcyjnej na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Ksztalcenie jako element wzbogacania kapitalu ludzkiego.Przyszle
swiadczenia emerytalne studentow w systemie ubezpieczen spolecznych w polsce (stan na i kwartal 2011
r.).Bezpieczenstwo nabywania nieruchomosci mieszkaniowych w polskim systemie dewloperskim.Dowody i
postepowanie dowodowe w swietle przepisow ordynacji podatkowej.Polityka podatku dochodowego od
osob fizycznych w zakresie podatkow zryczaltowanych i zasad ogolnych.praca licencjacka budzet gminy
.Przeslanki jurysdykcyjne zasadnosci powodztwa.Proces rekrutacji na pracownikow wyzszego szczebla.Budzet
jako narzedzie rozwoju gminy oksa w latach 2006-2010.Reprezentacja skarbu panstwa w postepowaniu przed
sadem cywilnym.Pisanie prac szczecin.Dzialalnosc policyjnych grup archiwum x w zakresie rozwiazywania
spraw o zabojstwa sprzed lat..Znaczenie podsystemu spolecznego w procesie wzrostu i rozwoju firm
..

..
stosujacych zarzadzanie logistyczne.Sportowa hala rekreacyjna – korty tenisowe. Praca inzynierska
budownictwo.Administracja centralna w drugiej rzeczypospolitej..Ksztaltowanie sie koncepcji ochrony praw
czlowieka.Porownanie wybranych standardow sprawozdawczosci finansowej: international financial
reporting standarda (mssf) i u.s. generally accepted accounting principles (u.s. gaap).Zarzadzanie w zakresie
wykorzystania srodkow finansowych unii europejskiej a rozwoj miasta (przyklad lodzi).Rachunek kalkulacji
kosztow w malej i sredniej przedsiebiorczosci na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnohandlowego.Kreowanie wizerunku jako forma budowania pozycji rynkowej klubu sportowego na przykladzie
klubu pilkarskiego widzew lodz.Analiza porownawcza zarzadzania zasobami ludzkimi w administracji
samorzadowej i modelu zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie prywatnym na przykladzie
urzedu miasta w dabrowie gorniczej i philip morris polska.Warunki rozwoju infrastruktury turystycznej w
powiecie prudnickim..Ogledziny miejsca kradziezy z wlamaniem na zywiecczyznie..Charakter prawny oplaty
za gospodarowanie odpadami .Mikolajewicz- zbigniew (1934- ). Red. - wyzwania dla polityki rozwoju
gospodarczego i spolecznego w warunkach integracji europejskiej i.Finansowanie inwestycji gminnych na
przykladzie miasta ostroleki w latach 2003-2006.Franchising jako sposob prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej. Perspektywy rozwoju systemow franczyzowych w polsce..Finansowanie sfery socjalnej z
funduszy unii europejskiej na przykladzie programu wszyscy rowni.Wskazanie uposazonego w umowie
ubezpieczenia na zycie.praca licencjacka budzet gminy .Polak- ewa. - globalizacja a zroznicowanie spolecznoekonomiczne .praca licencjacka budzet gminy .Kontrola koncentracji przedsiebiorcow w swietle ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentow z 2007 roku.Darowizna w polskim prawie podatkowym.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w administracji publicznej- na przykladzie gminy mykanow.Motywowanie jako funkcja
determinujaca efektywnosc pracy.Bankowosc internetowa jako forma swiadczenia uslug bankowych na
przykladzie banku bph s.a..Wydatki samorzadow terytorialnych i ich ksztaltowanie sie w latach 2007 - 2009
na przykladzie gminy krzyzanowice- ze szczegolnym uwzglednieniem finansowania przez gmine wiejska
zadan oswiatowych..Venture capital w polsce na tle krajow unii europejskiej ze szczegolnym uwzglednieniem
jego funkcjonowania w niemczech.Prace magisterskie administracja.Filar- przemyslaw. Red. - miasto w
dzialaniu : zrownowazony rozwoj z perspektywy oddolnej .Prawa i obowiazki czlonka rady nadzorczej w
jednoosobowej spolce skarbu panstwa i spolce komunalnej.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona
spoleczenstwa przed recydywa przestepcow seksualnych.Pranie brudnych pieniedzy- wybrane aspekty
prawne- kryminologiczne i ekonomiczne .Praktyczne aspekty prezentacji informacji o kapitale
intelektualnym w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej.System poprawy bezpieczenstwa na
drogach i efekty na tle realizacji zadan w powiecie lublinieckim w latach 2000-2009.praca licencjacka budzet
gminy .Korzysci i ograniczenia zastosowania systemu logistyki odwrotnej w przedsiebiorstwie.Zbieg czynow i
przepisow w prawie karnym i karnym skarbowym.Ocena sytuacji ekonomicznej gieldowych spolek branzy
miesnej na przykladzie pkm duda s.a. i indykpol s.a..Na styku dwoch odpowiedzialnosci. Prawa
gwarantowane lekarzowi w postepowaniu w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej. Zagadnienia
wybrane..Rola i znaczenie unijnego wsparcia dla polskiego rolnictwa na przykladzie powiatu sieradzkiego w
latach 2004-2006.Leaders and leadership in virtual organizations.Aplikacja intranetowa wykorzystujaca
technologie asp.net jako narzedzie wsparcia dla dzialu sprzedazy.Dochod podatkowy a wynik finansowy na
przykladzie zakladu miesnego lukullus spolka z o.o..Analiza porownawcza wykorzystania funduszy
strukturalnych w gminie aleksandrow lodzki i gminie miasto zgierz.Molestowanie seksualne w miejscu pracy
jako dysfunkcja organizacji.Obsluga klienta i logistyka dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjnym sokpol
sp. Z o.o..Prace mgr.Prawo miedzynarodowe prywatne.Rola i znaczenie stowarzyszenia przyjaciol szkol
katolickich- jako organizacji pozarzadowych w systemie edukacji.Analiza rynku pasazerskich przewozow
lotniczych w polsce w latach 1998-2006..Problemy wspolpracy organizacji pozarzadowych z organami
administracji samorzadowej. Na przykladzie powiatu opoczynskiego.Budzet gminy na przykladzie gminy
proszkow w latach 2008 - 2010..Funkcjonowanie malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie
przedsiebiorstwa odziezowego y..Pr w wirtualnym swiecie na przykladzie sl w polsce.Analiza wynagrodzen
pracownikow na przykladzie miejskiego przedszkola x w gminie czestochowa w latach 2006-2008.Sliwinskakrystyna. Red. - marketing wobec wyzwan xxi wieku : uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiebiorstw
funkcjon.Ocena dzialalnosci promocyjnej gminy ogrodzieniec.Dlug publiczny w polsce i wybranych krajach
..

..
unii europejskiej.Analiza rentownosci na przykladzie produktow kredytowych w banku spoldzielczym.Wiedza
pracownikow na temat wypalenia zawodowego i sposobow przeciwdzialania mu w przedsiebiorstwie
x.Wykorzystanie internetu jako srodka promocji w marketingu uslug turystycznych na przykladzie firmy
tui.praca licencjacka budzet gminy .Prokuratura jako organ ochrony prawnej.Problem przestepstw
gospodarczych w polsce i na swiecie..Przeplywy pieniezne w przedsiebiorstwie phu jamar.Polityka regionalna
ue wobec niwelowania dysproporcji ekonomicznych - na przykladzie polski.Procedury przyznawania i
monitoringu kredytow bankowych na przykladzie bph i pko bp.Czynniki determinujace organizacje
procesowa w przedsiebiorstwie..Uznanie za niegodnego w postepowaniu spadkowym.Prawne aspekty
kontroli nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi.Uwarunkowania rozwoju sektora msp w branzy
turystyki uzdrowiskowej na przykladzie hotelu klimek.Nowoczesne zarzadzanie miastem. Kurytyba - studium
przypadku.Finansowanie dzialalnosci przedsiebiorstw poprzez emsje obligacji na przykladzie emisji polskich
przedsiebiorstw na polskim i zagranicznych rynkach kapitalowych w latach 2000-2005 z uwzglednieniem
emisji publicznych wprowadzonych na rynek mts-ceto oraz gpw.praca licencjacka budzet gminy .Rola
plynnosci finansowej w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa..Nbp po przystapieniu polski do unii
europejskiej..Udzial prokuratora w postepowaniu karnym skarbowym.Przyczyny wypalenia zawodowego w
pracy kuratorow sadowych..Badanie wypadkowosci przy pracy na przykladzie wybranego wydzialu
przedsiebiorstwa branzy hutniczej..Praca magisterska ochrona srodowiska.System motywacyjny w
zarzadzaniu bank bph sa.Analiza przychodow i kosztow nadlesnictwa kup w latach 2006-2010.Przemoc w
rodzinie jako przestepstwo znecania sie nad kobieta.Prawo wlasnosci intelektualnej- mediow i reklamy.praca
licencjacka budzet gminy .Rola szkolen w ksztaltowaniu karier pracowniczych na przykladzie opolskiej
spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej..Migracje zagraniczne na przykladzie kobiet wojewodztwa
opolskiego.Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej lpp s.a..Gwarancja
i reklamacja jako instrument ochrony konsumenta w polityce unii europejskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Sposob realizacji polityki fiskalnej i monetarnej w warunkach unii gospodarczej i walutowej..Model
postepowania sadowoadministracyjnego w polsce.Ocena sytuacji finansowej gminy blachownia w latach
2005-2009.Organizacja miejsca pracy na przykladzie przedsiebiorstwa miedzynarodowego.Przebieg procesu
konsolidacyjnego banku spoldzielczego w jordanowie i banku spoldzielczego w makowie
podhalanskim.praca licencjacka budzet gminy .Jak napisac prace magisterska.Amortyzacja srodkow trwalych
w ujeciu bilansowym i podatkowym na przykladzie spolki pphu lada..Sprzedaz bezposrednia jako element
polityki promocji na przykladzie przedsiebiorstwa netia s.a..praca licencjacka budzet gminy .Przeslanki
wyboru sciezki wejscia na rynki zagraniczne.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw amortyzacji na wynik
finansowy przedsiebiorstwa wika polska s.a..Przychody i koszty w rachunkowosci organizacji pozytku
publicznego.Sposoby komunikacji organizacji z otoczeniem i wplywy wzajemne.Umowa rachunku
biezacego.Sprawozdania finansowe jako zrodlo analizy (na przykladzie firmy gt sp. Z o.o.).Postepowanie o
uchylenie lub zmiane ubezwlasnowolnienia.Paluszkiewicz- magdalena. - zatrudnienie tymczasowe w
polskim prawie pracy : konstrukcja i charakter prawny .Weresa- marzenna. Red. - national and regional
dimensions .praca licencjacka budzet gminy .Franczyzna w dzialalnosci gospodarczej. Studium porownawcze
na przykladzie polski i niemiec..Wznowienie postepowania z urzedu w polskiej procedurze karnej.praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja pracownikow w salonach orange.Funkcje i podstawy
tymczasowego aresztowania w polskim postepowaniu karnym.Analiza relacji zachodzacych miedzy bankiem
indywidualnym na przykladzie banku pko bp s.a..Rola merchandisingu w procesie sprzedazy na podstawie
firmy masterfoods polska.Wplyw systemow motywacyjnych na tworzenie przewagi konkurencyjnej.Koszty
reklamy na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjnego mebin.Funkcjonowanie- kompetencje oraz rola
tribunal des conflicts - trybunalu kompetencyjnego we francuskim systemie prawnym.Outsorcing jako pole
dla dzialalnosci msp.Partnerstwo publiczno-prywatne.Roziazanie umowy o prace za wypowiedzeniem z
przyczyn dotyczacych pracownika..Odpowiedzialnosc spolki i partnerow za zobowiazania spolki ze
szczegolnym uwzglednieniem zawodu lekarza i pielegniarki.Model podatkowego postepowania
owolawczego..Rola komunikacji i umiejetnosci negocjacyjnych w zarzadzaniu zespolem pracowniczym na
przykladzie biura poselskiego..Analiza procesow informacyjno-decyzyjnych sfery logistyki dystrybucji na
przykladzie przedsiebiorstwa xyz.Dystrybucja dobr szybkozbywalnych na przykladzie firmy x..Logistyka
..

..
procesow transportu i dystrybucji w przedsiebiorstwie produkcyjnym (na przykladzie opoczno s.a.).Fundusze
unijne jako instrument rozwoju lokalnego.Wplyw harmonizacji i standaryzacji zasad rachunkowosci na
sprawozdawczosc finansowa przedsiebiorstw. Analiza na przykladzie hydrobudowy slask s.a..Analiza i ocena
form opodatkowania dzialalnosci gospodarczej.Budynek jednorodzinny o konstrukcji szkieletowej praca
inzynierska budownictwo.Komfort cieplny w budynku praca inzynierska budownictwo.Analiza rozwiazan
ergonomicznych przestrzeni miejskiej miasta czestochowy.Prace magisterskie logistyka.Tematy prac
magisterskich rachunkowosc.Rozwoj reklamy spolecznej w polsce.Zarzadzanie strategiczne malych i srednich
firm - przypadek wietnamski.Kodeks etyczny jako instrument etyki zawodowej sluzacy budowaniu etycznych
postaw pracownikow administracji samorzadowej w polsce.Optymalizacja zarzadzania przedsiebiorstwem w
swietle relacji kierownika z podwladnymi na podstawie przedsiebiorstwa c.f.gomma.Szkolenia jako
instrument rozwoju zasobow ludzkich na przykladzie powiatowego urzedu pracy w brzesku.praca licencjacka
budzet gminy .Akcje nieme.Wplyw lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na rozwoj miasta kutna.Promocja
miasta praca magisterska.Orzeczenia naczelnego sadu administracyjnego ze skargi
kasacyjnej.Funkcjonowanie instytucji pomocy spolecznej na przykladzie osrodka pomocy spolecznej w
irzadzach.Skutecznosc urzedow pracy w walce z bezrobociem na przykladzie powiatowego urzedu pracy w
zgierzu.Prace magisterskie z ekonomii.Drucker- peter ferdinand - piec najwazniejszych pytan dotyczacych
twojej firmy .praca licencjacka budzet gminy .Spis tresci praca licencjacka.Tematy prac magisterskich
rachunkowosc.Internet jako medium komunikacji firmy z rynkiem docelowym.Budzet gminy jako narzedzie
realizacji zadan samorzadowych na przykladzie gminy konopiska w latach 2007-2010..Reforma systemu
obrony cywilnej- ochrony ludnosci i zarzadzania kryzysowego w polsce.Promocja kultury i sztuki w
organizacjach pozarzadowych na przykladzie stowarzyszenia artystycznego otwarta
pracownia..Merchandising.praca licencjacka budzet gminy .Przebieg i skutki procesu restrukturyzacji bankow
spoldzielczych na przykladzie powiatowego banku spoldzielczego w kedzierzynie - kozlu..Aktywne formy
przeciwdzialania bezrobociu w latach 2002-2007 (na przykladzie powiatu piotrkowskeigo).praca licencjacka
budzet gminy .Alokacja podatku dochodowego w wielkiej brytanii i w polsce -analiza
porownawcza.Satysfakcja klienta na rynku motoryzacyjnym na podstawie firmy nivete.Logistyka
zaopatrzenia w handlu materialami budowlanymi.Placowe i pozaplacowe czynniki motywacji pracowniczej
na przykladzie cukrowni lesmierz s.a..Rola banku spoldzielczego w udzielaniu kredytow
preferencyjnych.Wykorzystanie narzedzi internetowych w budowaniu relacji z klientem na rynku uslug
turystycznych.Zarzadzanie zmianami jako element strategii wspolczesnego przedsiebiorstwa.Rynek sztuki
wspolczesnej w polsce na przykladzie wybranych galerii.Niekonwencjonalne nosniki produkt
placement.Analiza mozliwosci finansowania zadan pozytku publicznego ze srodkow unii europejskiej w
latach 2007 -2013.Zarzadzanie obiektem dziedzictwa kulturowego na przykladzie zamku krolewskiego w
niepolomicach..Porozumienie ograniczajace konkurencje w prawie polskim oraz w swietle prawa ue.Pakiet
uslug bankowych oferowany malym i srenim przedsiebiorstwom (na przykladzie wybranych bankow)..Strefa
euro jako optymalny obszar walutowy. Wnioski dla polski.Funkcjonowanie strazy granicznej w systemie
ochrony granic panstwowych.Przewidywanie upadlosci przedsiebiorstwa na podstawie danych sprawozdan
finansowych.Wspolpraca krakowa z miastami partnerskimi. Korzysci i koszty..praca licencjacka budzet gminy
.Prusek- andrzej. Red. - konkurencyjnosc i innowacyjnosc polskiej gospodarki w unii europejskiej : praca
zbiorowa .Perspektywa przystapienia polski do strefy euro w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego.Rola
kredytow bankowych w finansowaniu malych i srednich przedsiebiorstw..Zbiorowy zarzad prawami do
utworu audiowizualnego..Wykorzystanie nowoczesnych metod zarzadzania na przykladzie archiwum
panstwowego m. St. Warszawy.Zarzadzanie systemem motywacji pracownikow na przykladzie firmy osm
piatnica.Rola komunikacji w zarzadzaniu organizacja wielokulturowa..Wznowienie postepowania
administracyjnego..Umowa franchisingu.Finansowanie i marketing malych przedsiebiorstw na przykladzie
pphu olbut.Gotowa praca magisterska.Rola wojta (burmistrza- prezydenta miasta) w strukturze wladz
gminnych.Plan pracy dyplomowej.Planowanie strategiczne w malym przedsiebiorstwie.Problemy budowania
innowacyjnej gospodarki w polsce..Minimalizacja ryzyka kredytowego w praktyce bankowej (na przykladzie
pko bank polski s.a.).Doktryna i dzialalnosc polityczna adolfa hitlera do 1939r..Sadowa kontrola administracji
w sprawach pracowniczych sluzb mundurowych na przykladzie funkcjonariuszy policji.Adamus- rafal ..

..
upadlosc a zobowiazania cywilnoprawne .Szkolenia pracownicze - teoria a praktyka.Pisanie pracy
magisterskiej cena.Analiza porownawcza sprawozdawczosci finansowej w wybranych krajach swiata (na
przykladzie polski i wielkiej brytanii).Pozycja konkurencyjna gieldy papierow wartosciowych w warszawie s.a.
na tle gield europy srodkowo-wschodniej.Wartosc informacyjna kosztow w ukladzie rodzajowym na
przykladzie przedsiebiorstwa x.Motywacyjna funkcja wynagrodzen na przykladzie i.d.c. Polonia s.a..Analiza
ekonomiczno - finansowa w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na wybranym przykladzie.praca licencjacka
budzet gminy .Zarzadzanie logistyczne w gospodarce odpadami (na przykladzie miasta zdunska wola).Analiza
strategiczna przedsiebiorstwa rodzinnego izodom 2000 polska.Procesy logistyczne w firmie kurierskiej na
przykladzie dhl express polska sp. Z o.o..Funkcjonowanie kredytow preferencyjnych dla rolnictwa na
przykladzie banku spoldzielczego w ozorkowie.Europejska spolka akcyjna i jej charakter..Wykorzystanie
analizy finansowej do oceny rentownosci przedsiebiorstwa.Werner- witold andrzej. - analiza i ocena potrzeb
budowy infrastruktury technicznej w gminach miejskich : (zakres- srodki.Analiza form zabezpieczen przed
ryzykiem kredytowym na przykladzie banku spoldzielczego w poczesnej..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
malej firmie odziezowej.Wplyw wdrozenia systemow telematycznych konkurencyjnosci firm
transportowych.System zarzadzania kariera ratownika medycznego..praca licencjacka budzet gminy
.Promocja produktu na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego h-art line studio.Rola i znaczenie
swiadczen pozaplacowych w opiniach pracownikow specjalistycznego szpitala w lodzi.Bankowosc
elektroniczna nowoczesna forma obslugi biezacej klienta.Ryzyko kredytowe i sposoby jego
ograniczania.Fuzje i przejecia jako element strategii rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie .Podstawowe
czynniki skutecznego kierowania praca zespolowa.Organizacja systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie
na przykladzie firmy carbo spolka jawna.Instytucje unii europejskiej i ich kompetencje.Sluzby- inspekcjestraze.Dytczak- miroslaw. Red. - multi-aspect cooperation the european union and china .Sponsoring jako
instrument marketingu wspierajacy organizowanie imprez kulturalnych.Slask opolski jako miejsce destynacji
turystow autochtonicznych.Uregulowania prawne dotyczace ulg pilotarskich..Wywiad srodowiskowy w
polskim postepowaniu karnym.Eksmisja lokatorow z lokali mieszkalnych.Bezczynnosc i przewleklosc
postepowania organu administracji publicznej.Niedobor snu a zmeczenie chroniczne w grupie zawodowej
programistow.Napisanie pracy licencjackiej.Wplyw porozumien procesowych na wysokosc sankcji
karnej.Zrodla finansowania samorzadowej instytucji kultury na przykladzie miejskiego osrodka kultury w
olkuszu..Zasady pisania pracy magisterskiej.Dobor personelu w sektorze bankowym na przykladzie banku
millennium s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zbieg sankcji administracyjnej z sankcja penalna..Ideologia
panstwa totalitarnego na przykladzie faszyzmu wloskiego- charakterystyka i krytyka..Rola i glowne zadania
pelnomocnika do spraw informacji niejawnych w powiatowym komisariacie policji.Rola franchisingu w
zakladaniu i rozwoju przedsiebiorstwa na przykladzie hard rock cafe w krakowie.Instrumenty pochodne jako
przedmiot obrotu gieldowego.Outsorcing procesu rekrutacji.Nieuczciwa reklama jako czyn nieuczciwej
konkurencji .Analiza determinantow jakosci obuwia dzieciecego..Od air polonii do ryanaira - analiza
polskiego rynku tanich linii lotniczych..Rola i zadania zarzadcy nieruchomosci na przykladzie spoldzielni
mieszkaniowej polnoc w czestochowie.Srodek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdow w kodeksie
karnym z 1997 r..Wspolpraca szkoly z otoczeniem w procesie wyrownywania szans mlodziezy
wiejskiej.Szczodrowski- grzegorz. - polski system podatkowy .Wybrane mozliwosci finansowania dzialalnosci
podmiotow gospodarczych ze srodkow unii europejskiej na przykladzie firmy gospodarstwo ogrodnicze
tadeusz kusibab.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym jako forma obrony wspolczesnego banku przed
zagrozeniami np. Banku spoldzielczego w belchatowie.Przeksztalcenia organizacyjne we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Dzialalnosc miejsko-gminnego osrodka pomocy spolecznej w dzialoszynie w latach 20052010..Kawalczewska- janina. - poradnik ochrony srodowiska dla malych i srednich przedsiebiorstw .Gminy na
rzezcz osob niepelnosprawnych na przykladzie mops w krakowie..System oceny zgodnosci wyrobow na
przykladzie firmy lindab sp. Z.o.o..Pisanie pracy licencjackiej zasady.Nadzor w prawie
bankowym.Postanowienia sadu administracyjnego.Ingerencja sadu w odniesieniu do wykonywania wladzy
rodzicielskiej..Mechanizm zawierania umow na rynku regulowanym papierow wartosciowych..System
zarzadzania jakoscia jako nowoczesne narzedzie doskonalenia pracy urzedu marszalkowskiego wojewodztwa
malopolskiego..Naruszenie praw autorskich w internecie oraz ich cywilnoprawna ochrona.Analiza procedury
..
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i skutecznosci egzekucji naleznosci podatkowych na przykladzie urzedu skarbowego w opolu w latach 20002004.praca licencjacka budzet gminy .Marketing uslug publicznych na przykladzie gminy
staporkow.Stymulacja rozwoju gminy- na przykladzie gminy mogilany..Analiza gospodarki finansowej gminy
kroczyce w latach 2003-2004.Motywacyjne aspekty zarzadzania kadrami na przykladzie zus oddzial w
plocku.praca licencjacka budzet gminy .Polityka budzetowa panstwa w ii rzeczypospolitej.Ksztaltowanie sie
ustroju konstytucyjnego wspolczesnego iraku..Indywidualne i zespolowe doskonalenie jakosci na przykladzie
projektu wzmacniania nadzoru pedagogicznego..Maciaszczyk- pawel. - agresywnosc a asertywnosc
mlodocianych sprawcow przestepstw .Wplyw kryzysu finansowego lat 2007-2009 na rynek
nieruchomosci.Rynek ubezpieczen grupowych na zycie w polsce na przykladzie pzu zycie sa.Uprawnienia
przyslugujace pracownikom w zwiazku z rodzicielstwem.Znaczenie marketingu w rozwoju uslug
agroturystycznych w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Sprzedam prace licencjacka.Polityka
rachunkowosci jednostki budzetowej na przykladzie zespolu szkol im. Xawerego dunikowskiego w
zawiwerciu.Klauzula poufnosci a know-how przedsieborstwa.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w
sektorze motoryzacyjnym w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw gospodarki magazynowej na
logistyke dystrybucji na przykladzie hurtowni elektrotechnicznych.Elastyczne systemy produkcyjne na
podstawie przedsiebiorstwa lentex s.a..Podstawy sporzadzania kosztorysu i ich wplyw na jego wynik praca
inzynierska budownictwo.Opodatkowanie odplatnego zbycia nieruchomosci podatkiem dochodowym od
osob fizycznych.Zastosowanie analizy finansowej przez bieglego rewidenta w badaniu sprawozdan
finansowych.praca licencjacka budzet gminy .Zadania gmin w obszarze edukacji oraz zrodla ich finansowania
na przykladzie gminy pysznica w latach 2006-2010.Praca licencjacka socjologia.Zarzadzanie projektami
europejskimi na przykladzie urzedu gminy w bochni.Rola systemu edukacyjnego w ksztaltowaniu wizerunku
polskiego menedzera.Przestepstwo falszowania pieniedzy uregulowane w art 310 k.k..Zastosowanie technik
znakowania wodnego plikow multimedialnych na przykladzie cyfrowych obrazow.Budowa wlasnej sieci
sklepow detalicznych w przedsiebiorstwie produkcyjnym (na podstawie przedsiebiorstw obuwniczych).Plan
zarzadzania nieruchomosciami na przykladzie starego urzedu gminy w konopiskach.Poziom obslugi klienta
podstawa efektywnego funkcjonowania systemu logistycznego na przykladzie przedsiebiorstwa x..Zarebaanna. Red. - studia krajobrazowe jako podstawa wlasciwego gospodarowania przestrzenia = landscape
studies.Organizacja i zarzadzanie imprezami sportowymi na przykladzie rock`n`rolla akrobatycznego..Karty
kredytowe jako podstawowy rodzaj kart platniczych w kredyt banku s.a. w sieradzu.praca licencjacka budzet
gminy .Egzekucja naleznosci z tytulu podatku dochodowego od osob fizycznych w lodzi (w latach 20042006)..Strategie dzialalnosci na przykladzie banku zachodniego wbk..Motywy zachowan finansowych
nabywcow w swietle badan empirycznych.Podatek katastralny.Stanowisko kierowania komendanta
powiatowego panstwowej strazy pozarnej w systemie zarzadzania kryzysowego na przykladzie powiatu
zambrowskiego.Wolnosc koalicji w zwiazkach zawodowych.Opodatkowanie transakcji leasingowych w
kontekscie korzysci ekonomicznych..Rentownosc polskich przedsiebiorstw przed i po wejsciu do unii
europejskiej.Ocena dochodow i wydatkow budzetu jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie
starostwa powiatowego w glubczycach w latach 2005 - 2009..Srodki promocji produktu w
internecie.Promocja turystyki na poziomie lokalnym - przyklad gminy kalety.Analiza podatkowych zrodel
dochodow budzetu panstwa w polsce w latach 2001-2007.Znaczenie public relations w organizacji na
przykladzie miasta czestochowa.Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu odpowiedzialnosci deliktowej
wedlug europejskiego prawa postepowania cywilnego.Rozwoj gospodarczy gminy a ruchy migracyjne na
przykladzie gminy dobrodzien w latach 1999-2006..Zamowienia publiczne w prawie unii europejskiej
(ewolucja i zagadnienia proceduralne).Srodki unijne a rozwoj na poziomie lokalnym na przykladzie miasta
rybnik..Kluczowe czynniki sukcesu przedsiebiorstw komunalnych.Proces restrukturyzacji przedsiebiorstwa na
przykladzie krosnienskich hut szkla krosno s.a..Wplyw zaopatrzenia na efektywnosc przedsiebiorstwa w
kontekscie zarzadzania zapasami.Sprawozdanie finansowe w ocenie zdolnosci kontynuacji dzialalnosci na
przykladzie pkm duda s.a..Postepowania w sprawie ochrony wzoru uzytkowego.Bankowosc elektroniczna
jako innowacyjna dzialalnosc banku na przykladzie mbanku.Prowizja od sprzedazy jako glowny motywator w
pracy handlowca..Rola systemu motywacyjnego w zarzadzaniu organizacjami na przykladzie karrena sp. Z
o.o..Analiza rentownosci produktow w systemie controllingu na przykladzie przedsiebiorstwa bma
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ag.Samorzad terytorialny a zarzadzanie logistyczne w regionie.Projekt drewnianej wiaty na polu golfowym.
Praca inzynierska budownictwo.Teoria rol zespolowych mereditha belbina - aplikacja dla zarzadzania
specjalistami branzy nowoczesnych technologii.Wojcik- jerzy wojciech. - przeciwdzialanie przestepczosci
zorganizowanej : zagadnienia prawne- kryminologiczne i krymin.praca licencjacka budzet gminy .Turystyka
praca licencjacka.Rola marketingu spolecznie zaangazowanego w kreowaniu wizerunku
przedsiebiorstwa.Koncepcja prawa do prywatnosci w swietle konstytucji stanow zjednoczonych oraz
orzecznictwa sadu najwyzszego.Ryszka- joanna. - sankcje gospodarcze wobec podmiotow zewnetrznych w
prawie i praktyce unii europejskiej .Lokalizacja centrow logistycznych i ich wplyw na rozwoj
regionow.Leasing jako alternatywna forma finansowania dzialalnosci inwestycyjnej.Gotowe prace
zaliczeniowe.Reforma systemu zabezpieczenia zdrowotnego.Instytucja swiadka w polskim procesie
karnym.Wybrane metody zarzadzania przedsiebiorstwem.Agroturystyka jako szansa aktywacji regionow
wiejskich na przykladzie gminy koszecin.Sponsorowanie imprez kulturalnych jako jedna z form public
relations.Optymalizacja zapasow zaopatrzeniowych w przedsiebiorstwie.Rywalizacja instytucji finansowych
na rynku kredytow samochodowych.System kontroli jakosci przy produkcji regeneracji czesci zamiennych w
firmie stalserwis w czestochowie..Dowod z zeznan swiadka ze slyszenia w polskim i angielskim procesie
karnym.Analiza prawna wybranych instrumentow rynku kapitalowego na tle obowiazujacych regulacji
ustawowych.Harmonizacja podatkow bezposrednich w unii europejskiej.Ocena jakosci wyrobu na
przykladzie mieszanki paszowej..praca licencjacka budzet gminy .Postepowanie w sprawach
nieletnich.Sluzba cywilna w administracji publicznej - wybrane problemy teoretyczne i
dogmatyczne.Postepowanie uproszczone w polskim procesie karnym.Szanse i zagrozenia zwiazane z emisja
obligacji komunalnych..Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania nieruchomosci na przykladzie banku pko
bp.Wplyw logistyki msp na wysokosc kosztow logistycznych oraz sposoby ich finansowania.Chetail- vincent.
Red. - vattel’s international law in a xxist century perspective = le droit international de vattel vu.Plan pracy
licencjackiej wzor.Innowacje w stymulacji konkurencyjnosci przedsiebiorstw.Srodki karne..Prace magisterskie
turystyka.Jasinska- katarzyna. - procedura cywilna : testy .Centrum handlowe - nowe centrum kultury
popularnej..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Dostosowanie bankowosci
komercyjnej w polsce do standartow unii europejskiej na przykladzie banku bph s.a..Analiza finansowa spolki
lentex s.a. jako skuteczne narzedzie wspomagajace proces zarzadzania przedsiebiorstwem i podejmowania
decyzji.praca licencjacka budzet gminy .Zagrozenia wypadkowe i zdrowia wystepujace w procesach pracy na
przykladzie fabryki mebli..Rymarczyk- jan (1944- ). Red. - problemy regionalizmu i globalizacji .Seminarium ii
st. - zaklad prawa finansowego.Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiebiorstwa ukrainskiego dzialajacego w
polsce.Teoretyczne i praktyczne problemy polityki personalnej w organizacjach zarzadzanych.Kociszewskikarol. - ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrownowazony rozwoj w warunkach czlonkostwa w unii
e.Obowiazek swiadczenia pomocy lekarskiej na podstawie art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty.praca licencjacka budzet gminy .Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie
gminy szczercow.Prace magisterskie licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
warszawa.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja kandydatow do pracy na przykladzie firmy
malow .Ankieta do pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Motywowanie agentow
ubezpieczeniowych.Asertywnosc jako podstawowa cecha zachowan negocjatora.Praca magisterska
tematy.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie przedsiebiorstwa p..Instytucja zapisu windykacyjnego w
polskim prawie cywilnym.Uslugi bankowe na przykladzie ing banku slaskiego s.a..praca licencjacka budzet
gminy .Sprawozdanie finansowe banku wedlug ustawy o rachunkowosci i msr/mssf - analiza
porownawcza.Kolejki waskotorowe jako malo wykorzystany walor turystyczny polski ze szczegolnym
uwzglednieniem swietokrzyskiej kolejki.Seminarium v r.kat.socjologii prawa.Rynek piwa w polsce.Cyfrowe
makiety instrumentem doskonaleniaprocesu..Ubezpieczanie nieruchomosci na podstawie oferty
towarzystwa ubezpieczen wzajemnych tuw..System finansowy wspolnot europejskich. Istota i
funkcjonowanie..Konflikty interpersonalne w organizacji na przykladzie firmy mellow sp. Z.o.o...Rola
urzedow pracy w dystrybuowaniu srodkow z funduszy unijnych.Analiza zjawiska narkomanii oraz ewolucja
polityki narkotykowej w kontekscie spoleczno-prawnym w przekroju historycznym.Analiza finansowa jako
podstawa oceny funkcjonowania przedsiebiorstwa (na przykladzie ccc s.a. w latach 2010-2012).Studium
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uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego.Wplyw systemu motywacyjnego na
efektywnosc pracy- w opinii pracownikow przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prawa czlowieka.Rola centrow logistycznych w
procesach dystrybucji..Psychologia podejmowania decyzji inwestycyjnych.Derekrutacja w procesie
zarzadzania zasobami ludzkimi na podstawie badan w pge elektrowni opole s.a..Przestepczosc
zorganizowana. Analiza zjawiska w wybranych krajach unii europejskiej.Chiny jako wspolczesne
supermocarstwo..Lucarz- katarzyna. - ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii : komentarz .praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Sztaba- slawomir. - wybory ekonomiczne a preferencje :
polska w swiecie zmiennych wartosci .Instytucja rzecznika praw obywatelskich w polsce.Prawa pacjenta w
kontekscie etyki lekarskiej po reformie opieki zdrowotnej.Parlament europejski jako instytucja unii
europejskiej..Inwestycje rzeczowe a zrodla ich finansowania.Motywacja i szkolenia pracownicze jako istotne
elementy rozwoju zasobow ludzkich w firmie.Modelowanie wymiarowe hurtowni danych na potrzeby crm
na przykladzie fikcyjnej firmy adventure works cycle.Reklama w prawie farmaceutycznym.Klauzule
abuzywne w umowie o wycieczke turystyczna zawieranej w obrocie jednostronnie
profesjonalnym.Motywacja pracownikow we wspolczesnych przedsiebiorstwach na przykladzie ing banku
slaskiego s.a..Rola i wplyw stresu na wykonywana prace w przedsiebiorstwie x.Zgromadzenie wierzycieli w
postepowaniu upadlosciowym.Organizacja przeplywow materialowych i informacyjnych w logistycznym
procesie produkcji zakladu uslugowego farbolux.praca licencjacka budzet gminy .Odwolanie darowizny jako
instytucja prawa cywilnego.Struktura pracy licencjackiej.Prawo miedzynarodowe publiczne.Ocena wsparcia
polskiego rolnictwa przez fundusze unii europejskiej na przykladzie gminy kobiele wielkie.Wiarygodnosc
kredytowa przedsiebiorcy.Plynnosc finansowa a rentownosc na przykladzie firmy opoczno s.a..Wschodnia
granica polski jako zewnetrzna granica ue .Samowola budowlana..Dzialalnosc inwestycyjna wybranych gmin
wiejskich w powiecie czestochowskim.Pozyskiwanie personelu jako podstawa ksztaltowania zatrudnienia w
krajowych i zagranicznych przedsiebiorstwach.Realizacja ogolnych zasad prawa administracyjnego w ustawie
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych..Miejsce
controllingu w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie elektrocieplowni zielona gora.Dzialalnosc
wybranych organizacji pozarzadowych na rzecz ochrony praw czlowieka.Metody skutecznej rekrutacji i
selekcji na przykladzie agencji doradztwa personalnego - work expree.Kontrola podatkowa jako element
systemu podatkowego..Hybrydowe produkty finansowe w polityce depozytowej bankow.Outsourcing
informatyczny na przykladzie przedsiebiorstwa huta szkla zawiercie.Logistyka procesow produkcji na
przykladzie firmy womart..Makroekonomiczna analiza rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
polsce w latach 2000-2010.Usprawnienia komunikacji miejskiej na przykladzie miasta bialystok w latach
2000-2010.Sektor malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po integracji z unia europejska.Wplyw
wspolpracy transgranicznej na rozwoj branzy turystycznej na przykladzie euroregionu sprewa-nysabobr.praca licencjacka budzet gminy .Kultura organizacyjna na przykladzie polakow zatrudnionych i
poszukujacych pracy w wielkiej brytanii.Charakterystyka wybranych struktur zarzadzania kryzysowego w
organizacji- na przykladzie urzedu miasta i gminy w skawinie.Sankcje naruszenia przez kredytodawce
obowiazkow z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. O kredycie konsumenckim.Nabycie dziela sztuki od
nieuprawnionego..Kontrola skarbowa i podatkowa wobec osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza.Wplyw kryzysu finansowego na rynek ubezpieczen majatkowych w polsce.Profilaktyka
wypadkowa jako funkcja ochronna prawa pracy.Rozwoj doradztwa podatkowego w swietle ustawy o
doradztwie podatkowym..Frydman- roman - mechaniczne rynki a swiat realny : wahania cen- aktywowryzyko i rola panstwa .Dzialalnosc notarialnej spolki partnerskiej.Modus operandi przestepstw popelnianych
przez kobiety.Zarzadzanie kampania sem jako istotny czynnik sukcesu strony internetowej.Rozwiazania
ergonomiczne przestrzeni miejskiej miasta wielunia.Programy aktywizacji zawodowej osob
niepelnosprawnych na przykladzie dzialan powiatu nowy sacz.Wplyw kultury organizacyjnej na rozwoj
organizacji publicznej na przykladzie europejskiego centrum bajki im. Koziolka matolka w pacanowie..Proba
oceny dzialalnosci inwestycyjnej w obszarze infrastruktury technicznej i spolecznej przeprowadzonej przez
organy samorzadu terytorialnego gminy ozimek w latach 2008-2010.Ocena gospodarowania zapasami w
caldo izolacja sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Ewolucja marketingu politycznego w polsce na
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przykladzie wyborow prezydenckich w 1990-.Styl zycia joga i wybory konsumenckie w swietle badan
empirycznych..Leasing jako zrodla finansowania aktywow trwalych na przykladzie salonu samochodowego
citroen.Wplyw stylu kierowania przelozonego na motywacje do pracy jego podwladnych..Finansowanie
inwestycji w gminie szydlowiec w latach 2007 -2009.Rola i znaczenie marketingu mix na przykladzie
przedsiebiorstwa branzy nasienno-ogrodniczej.Balcerzak- adam p. Red. - aktywnosc regulacyjna panstwa a
potencjal rozwojowy gospodarki .zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po
wejsciu do unii europejskiej.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie firmy efen
polska.Cyberprzestrzen jako miejsce popelnienia czynu zabronionego.praca licencjacka budzet gminy
.Amortyzacja srdokow trwalych i jej wplyw na wynik finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa eko - zbyt sp.
Z o.o..Bezczynnosc organu i sposobu jej przeciwdzialania.Postepowanie nakazowe i postepowanie
upominawcze.Miejsce metody scenariuszy w controllingu strategicznym.Gotowe prace zaliczeniowe.Analiza
funkcjonowania podatku dochodowego na przykladzie przedsiebiorstwa mar-bud w latach 2006-2010...
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