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Praca licencjacka pedagogika.Rozwoj systemow informatycznych i efektywnosc ich zastosowan w
przedsiebiorstwach..Prawo do prywatnosci.Zwolnienia okolicznosciowe a urlop na zadanie..Systemy
zarzadzania zasobami ludzkimi (na przykladzie firmy henczke - budownictwo sp. Z o. O. ).Proces doboru
kadr.Nieuczciwe klauzule umowne.Wplyw struktury finansowania na wartosc przedsiebiorstw w
polsce..Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika.Rola programu outplacement w
rozwoju kariery zawodowej.Analiza dzialalnosci kredytowej bankow komercyjnych na przykladzie banku
pocztowego w latach 2007 - 2009.Powodztwo wzajemne.Analiza porownawcza warunkow emisji reklam
radiowych przez lokalne stacje radiowe.Aspekty marketingu sportowego w procesie poprawy frekwencji na
meczach sekcji pilki recznej wisly plock.Badanie korzysci z partnerstwa miast na wybranym przykladzie
miasta weingarden..Nieruchomosci jako forma lokaty kapitalu.Wplyw globalizacji na zarzadzanie
firma.Opodatkowanie dochodow osob fizycznych z zagranicy. Wybrane zagadnienia.Turystyka biznesowa w
polsce - ocena jakosci uslug w hotelach biznesowych.praca licencjacka budzet gminy .Sposoby promocji
muzyki jazzowej w polsce..Analiza kosztow przedsiebiorstwa przemyslowego.Polityka rachunkowosci
budzetowej w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie starostwa powiatowego w
czestochowie..Europejski bank centralny - jego rola- znaczenie i funkcje w europejskim systemie bankow
centralnych..Analiza determinantow jakosci w procesie wytwarzania mebli..Efekty wdrazania projektow
europejskich w powiatowym urzedzie pracy w klobucku.Naruszenie praw autorskich w internecie oraz ich
cywilnoprawna ochrona.Zarzadzanie finansami miasta czestochowy w latach 2007-2011.Formy
zabezpieczania kredytow bankowych na przykladzie ge money bank s.a..Agroturystyka jako forma aktywizacji
terenow wiejskich na przykladzie gminy niepolomice.Analiza funkcjonowania podatku dochodowego na
przykladzie przedsiebiorstwa mar-bud w latach 2006-2010.Gorynia- marian (1956- ). Red. - the influence of
poland’s accession to the euro zone on the international competitiveness and in.praca licencjacka budzet
gminy .Analiza zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach w hucie szkla
gospodarczego..Karty platnicze praca licencjacka.praca licencjacka budzet gminy .Opodatkowanie
swiadczenia uslug w przepisach ustawy o podatku od towarow i uslug- a regulacje dyrektyw unii
europejskiej: analiza porownawcza.Wplyw kontroli na motywacje na przykladzie firmy x.Analiza organizacji
procesu produkcyjnego w przedsiebiorstwie materialow budowlanych (na przykladzie firmy atlas
s.a.).Zwiazki zawodowe i ich rola w procesie restrukturyzacji gornictwa wegla kamiennego-studium
przypadku kwkkazimierz-juliusz w sosnowcu.Problem praw nabytych.Polityka finansowania jednostek
budzetowych na przykladzie powiatowego inspektoratu weterynarii w lomzy.Motywacja pracownikow
oswiaty..Ocena projektow inwestycyjnych na przykladzie projektu wirtualnego call center.Strategie rozwoju
spoleczno-gospodarczego gmin zwierzyniec i szczebrzeszyn w ujeciu wielokryterialnej metody ahp.Leasing w
prawie podatkowym i bilansowym.Prognozowanie- analiza i ocena kondycji finansowo - ekonomicznej
przedsiebiorstw z wykorzystaniem systemow informatycznych..Prawna odpowiedzialnosc lekarza w systemie
opieki zdrowotnej.Pisanie prac poznan.Perspektywy rozwoju rynku kart platniczych w polsce..Zastosowanie
technologii rapid prototyping w branzy jubilerskiej..Szanse i ryzyko plynace z prowadzenia dzialalnosci
kredytowej na przykladzie banku pekao s. A..Zarzadzanie talentami - jak zatrudnic i zatrzymac najlepszych
..
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pracownikow w firmie.Formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy
glomax.Rynek pracy i problem bezrobocia na przykladzie powiatu opolskiego w latach 20002006.Starzynska- waclawa. Red. - macroeconomic and regional aspects of the european integration
.Franchising jako wspolczesna forma dzialalnosci handlowej.Elementy motywacji w procesie zarzadzania
przedsiebiorstwem poczta polska.Rekrutacja i selekcja – analiza zastosowanych metod i
narzedzi.Rachunkowosc srodkow trwalych w leasingu.Zmiany strukturalne w przemysle woj. Slaskiego dla
utrzymania miejsc pracy.Uprawnienia panstwowej inspekcji pracy.Skutecznosc strategii momentum i
contrarian na rynku kontraktow terminowych futures na indeksy gieldowe.Powiazania miedzy podatnikami
jako przeslanka stosowania przepisow o cenach transferowych.Ryzyko w dzialalnosci deweloperskiej..praca
licencjacka budzet gminy .Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego na wybranych
stanowiskach na przykladzie sredniej wielkosci przedsiebiorstwa produkujacego osprzet
elektroinstalacyjny..Wykorzystanie analizy finansowej do oceny atrakcyjnosci przedsiebiorstwa z punktu
widzenia akcjonariuszy (na przykladzie przedsiebiorstw branzy farmaceutycznej w latach 20002003).Prawnowspolnotowa regulacja dotyczaca ochrony srodowiska przed skutkami tzw. Powaznych awarii
przemyslowych.Prawo poboru w spolce akcyjnej.Niezdeterminowanie prawa w mysli przedstawicieli
amerykanskiego realizmu prawniczego oraz ruchu studiow krytycznych nad prawem.Promocja produktu
hotelarskiego na przykladzie hotelu gorski.Analiza systemu motywacyjnego w organizacji na przykladzie
przedsiebiorstwa uslugowego.Polak- ewa. - globalizacja a zroznicowanie spoleczno-ekonomiczne
.Logistyczno - marketingowy proces obslugi klienta a efektywnosc przedsiebiorstwa..Oszustwa
podatkowe.Gospodarka odpadami komunalnymi - aspekty publicznoprawne w kontekscie obecnych i
proponowanych przepisow.praca licencjacka budzet gminy .Wybrane aspekty strategii marketingowej firm
ponadnarodowych.praca licencjacka budzet gminy .Pracy licencjackiej.Funkcjonowanie partnerstwa
lokalnego na przykladzie lokalnej grupy dzialania turystyczna podkowa.praca licencjacka budzet gminy
.Przykladowe prace magisterskie z pedagogiki.Tematy prac dyplomowych.Rymarczyk- jan (1944- ). Red. problemy regionalizmu i globalizacji .Komisja nadzoru finansowego.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
szkolenia i doskonalenia pracownikow na poprawe ich pracy w firmie pzu s.a..Global brands conquering a
local market.Uprawnienia kontrolowanego w postepowaniu kontrolnym..Gospodarowanie zasobami
ludzkimi w organizacji na przykladzie banku xyz.Podmiot wskazany w artykule 52 kodeksu karnego jako
uczestnik procesu karnego.Efekty czlonkostwa polski w ue w sferze ochrony konsumenta.Plan pracy
dyplomowej.Wplyw podatkow i oplat na funkcjonowanie gminy na przykladzie gminy olsztyn w latach 20042007.Marka jako autonomiczny generator finansowej wartosci firmy.Zaskarzalnosc uchwal zgromadzen
wspolnikow spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Szkolenia internetowe w budowaniu zasobow wiedzy
w przedsiebiorstwie.Zalewa- piotr. - transformacja ustrojowa a ksztalt polskiego systemu ekonomicznego
.Karalnosc aborcji na gruncie polskiego prawa karnego po roku 1932.Kredyty dla ludnosci oraz malych i
srednich przedsiebiorstw na przykladzie banku pko bp.Analiza strategiczna przedsiebiorstwa agros nova sp. Z
o.o..Suwerennosc - pojecie- a praktyka miedzynarodowa.praca licencjacka budzet gminy .Analiza systemu
motywacji do pracy na przykladzie zakladu produkcyjnego electrolux..Zarzadzanie zasobami ludzkimi. System
ocen pracowniczych.Egzekucja przez zarzad przymusowy.Rentownosc przedsiebiorstwa branzy budowlanej
na przykladzie firmy wlodar..Mediacja jako forma sprawiedliwosci naprawczej w sprawach karnych.Reklama
niekomercyjna w polskiej telewizji- analiza i ocena na przykladzie konkretnych przekazow.praca licencjacka
budzet gminy .Analiza strategii rozwoju lokalnego gminy trzebinia na lata 2007-2013.Zarzadzanie plynnoscia
finansowa w przedsiebiorstwie sprzetu ochronnego maskpol s.a..Analiza finansowa lodzkiej spoldzielni
mleczarskiej jogo na przestrzeni lat 2003-2008.Wartosc firmy w rachunkowosci. Ewolucja rozwiazan w
rachunkowosci swiatowej i polskiej.Ocena systemu haccp na przykladzie mix - pasz w kluczborku..Transport i
spedycja w systemie logistycznym na przykladzie miedzynarodowej firmy vasco bohemia sp. Z o.o..praca
licencjacka budzet gminy .Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych i karta podatkowa jako uproszczone
formy opodatkowania przedsiebiorstw..Rudnicka- agata. - csr - doskonalenie relacji spolecznych w firmie
.Analiza techniczno – ekonomiczna oplacalnosci stosowania pomp cieplnych w budownictwie. Praca
inzynierska budownictwo.Eutanazja. Problematyka prawno-spoleczna.Chorobliwe zapracowanie czy zdrowe
zaangazowanie - pracoholizm w opinii pracownikow.Analiza wskaznikowa- jako narzedzie oceny sytuacji
..

..
finansowej przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Technologia net w tworzeniu zaawansowanych
interfejsow internetowych.Funkcjonowanie supermarketu w wojewodztwie slaskim.Proces budowlany w
ujeciu administracyjno-prawnym.Liberalizm katolicki wedlug koncepcji michaela novaka.Usprawnienia
transportu wewnetrznego w aspekcie efektywnosci.Kredyty preferencyjne dla rolnictwa i ich funkcjonowanie
dofinansowywane przez agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.Ocena sytualcji fiansowej
przedsiebiorstwa gieldowego.Segmentacja rynku uslug hotelarskich w powiecie zawiercianskim.Amortyzacja
bilansowa i podatkowa srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych.Klauzule generalne i zwroty
nieostre w prawie administracyjnym.Matodologia prezentacji operacyjnych przeplywow pienieznychkonsekwencje wyboru.Zwrot wywlaszczonej nieruchomosci.Tematy prac magisterskich politologia.System
wynagrodzen jako element zarzadzania przedsiebiorstwem.Wplyw reklamy w sieci na zachowania
konsumpcyjne mlodziezy..praca licencjacka budzet gminy .System ubezpieczen budowlano – montazowych
praca inzynierska budownictwo.Zarzadzanie projektami rozwojowymi finansowanymi z funduszy
europejskich na przykladzie wybranej gminy..Kompetencje wladz gminy w sferze gospodarki finansowej ( na
przykladzie gminy ceranow) .Offshoring uslug jako strategia ekspansji firmy na rynkach zagranicznych na
przykladzie firmy x.Powstanie i stan obecny rynkowego modelu finansowania kultury.Obligacje komunalne
emitowane w trybie publicznej subskrypcji jako forma pozyskania srodkow przez jednostki samorzadu
terytorialnego na realizacje zadan wlasnych.Zarzadzanie procesami magazynowania w firmie z branzy
farmaceutycznej.Pedagogika prace licencjackie.Prace dyplomowe przyklady.Socjologiczne aspekty
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie urzedu gminy.Public relations jako instrument ksztaltowania
wizerunku przedsiebiorstwa w organizacji i w jej otoczeniu (na przykladzie era gsm).Instytucja mediacji w
polskim procesie karnym.Wplyw dochodow wlasnych i zrodel obcych na gospodarke finansowa gminy
gluchow w latach 2005-2008.Marka i ksztaltujace ja czynniki.Polityka fiskalna w dobie kryzysu gospodarczego
w wybranych krajach europy zachodniej oraz usa.Obrzedowe ustawy zydow... Mojzesza mendelssohnaprzyczynek poznania prawa zydowskiego..Wycena aktywow finansowych w banku.Dzialalnosc inwestycyjna
wybranych gmin wiejskich w powiecie czestochowskim.Power- mark john. - outsourcing : podrecznik
sprawdzonych praktyk .Nowoczesne koncepcje logistyki produkcji w przedsiebiorstwie.System premiowy
jako glowny motywator przedstawicieli handlowych w spolce zywiec sprzedaz i dystrybucja.Monitoring
kredytowy w ograniczaniu ryzyka kredytowego na przykladzie banku spoldzielczego w
grabowie.Wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007-2011 na przykladzie gminy poczesna.Analiza stresu
organizacyjnego w oparciu o kwestionariusz stresu c.l.coopera- s.j.soana i s.williamsa- grupy zawodowej z
branzy gorniczej.Europejska spolka prywatna - spolka z o.o. Dla europy.Analiza poziomu i struktury wplywow
i wydatkow budzetow lokalnych na przykladzie gminy swietochlowice w latach 1999 - 2003.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwa popelniane na szkode taksowkarzy.Model
procesu logistycznego na przykladzie instytutu szkolenia i analiz gospodarczych w warszawie .praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw srodkow z unii europejskiej na rozwoj infrastruktury spoleczenstwa
informacyjnego polski wschodniej.Wznowienie postepowania z urzedu w polskiej procedurze karnej.praca
licencjacka budzet gminy .Przestepstwa zwiazane z obrotem narkotykami na podstawie ustawy z 24041997r
o przeciwdzialaniu narkomanii.Zarzadzanie kosztami wynagrodzen na przykladzie zakladu pracy
chronionej.praca licencjacka budzet gminy .Emigracja zarobkowa polakow do krajow unii europejskiej.praca
licencjacka budzet gminy .Promowanie i wspieranie przedsiebiorczosci wsrod studentow uniwersytetu
jagiellonskiego- jako cel istnienia akademickiego inkubatora przedsiebiorczosci uj..praca licencjacka budzet
gminy .Bezrobocie praca magisterska.Napisanie pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy
.Szablewski- andrzej t. Red. - rynek kapitalowy a koniunktura gospodarcza .Dynamika rozwoju turystyki
pieszej w rejonie tatr polskich..Wsparcie osob niepelnosprawnych w unii europejskiej- ze szczegolnym
uwzglednieniem srodkow europejskich funduszy strukturalnych- na przykladzie wojewodztwa
malopolskiego..Analiza polis ubezpieczeniowych na przykladzie towarzystwa ubezpieczeniowego
commercial union..Badanie sladow pozostalosci po wystrzale z broni palnej..Analiza uslug tsl (transportowo
spedycyjno logistycznych w badanej firmie..Ocena dzialalnosci kredytowej ing banku slaskiego s.a. w latach
2006-2008.Marketing bezposredni i z baz danych - podstawowe decyzje i perspektywy rozwoju.Prace
licencjackie lublin.Laskowska- iwona. - zdrowie i nierownosci w zdrowiu - determinanty i implikacje
..
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ekonomiczno spoleczne .Bankowosc elektroniczna jako glowny obszar dzialalnosci bankowej.Profil stresu
organizacyjnego w oddziale banku pko bp w krakowie.Wybrane aspekty zarzadzania nieruchomosciami w
gminie szczercow w latach 2007-2010.Polacy po 50. Roku zycia na rynku pracy - proba ich aktywizacji w
ramach programu solidarnosc pokolen.Teorie neoklasyczne - omowienie wybranych koncepcji.Logistyka zarzadzanie logistyczne w procesie rozwoju przedsiebiorstwa.Partycypacja pracownikow w zarzadzaniu
przedsiebiorstwem-doswiadczenia firmy laskomex.Motywacja do pracy a organizacja systemu wynagrodzen
w sluzbie zdrowia na podstawie wojewodzkiego szpitala specjalistycznego im. N.m.p. w czestochowie.Koszty
pracy w polsce jako czynnik wplywajacy na wzrost gospodarczy.Eksploatacja maszyn i urzadzen w procesie
wytwarzania pil tarczowych.Rola informacji dostarczanych przez rachunek kosztow na podstawie
przedsiebiorstwa barda..Czynniki ksztaltujace rozwoj rynku bankowosci elektronicznej w polsce.Zakaz
reformationis in peius w procesie karnym.Instytucja swiadka koronnego a prawo karne wykonawcze..praca
licencjacka budzet gminy .Oferta produktowa bankow dla sektora malych i srednich przedsiebiorstw na
przykladzie ing banku slaskiego s.a..praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie leasingu w finansowaniu
przedsiebiorstwa.Tokarczyk- roman andrzej - medycyna a normy : sztuka leczenia wsrod innych rodzajow
sztuk .Sektor farmaceutyczny- prawne aspekty reklamy oraz polityka panstwa w zakresie cen i refundacji
produktow leczniczych..Ocena efektow certyfikacji w przedsiebiorstwie na przykladzie kffil nobiles sp. Z o.o.
we wloclawku..Dzielo malarskie jako produkt kultury na wspolczesnym rynku sztuki w polsce..praca
licencjacka budzet gminy .Zasady funkcjonowania logistycznego systemu informacji w przedsiebiorstwie
matrix..praca licencjacka budzet gminy .Zasoby personalne jako determinanty sukcesu
zawodowego..Problematyka przemocy domowej w rodzinie .Internet jako narzedzie rozwoju
firmy.Doskonalenie procesow produkcyjnych w branzy metalowej na podstawie firmy multimetal..Analiza
ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa bio - pal w latach 2006-2010.Dzialania produktem na rynku dobr
inwestycyjnych.Sprawozdania finansowe w ocenie dzialalnosci w malych i srednich
przedsiebiorstwach..Socjalizm utopijny we francji przelomu xviii i xix wieku.Analiza i ocena organizacji
produkcji w przedsiebiorstwie produkcyjnym..Kierowanie zespolami ludzkimi na przykladzie kopalni wegla
brunatnego.Specyfika gospodarowania srodkami publicznymi na przykladzie jednostki budzetowej w
oswiacie.Wplyw inwestycji na rozwoj gminy na przykladzie gminy szczawin koscielny.Wykorzystywanie
zasobow turystycznych przez dwa porownywane uzdrowiska: rabke-zdroj i ustron.Wplyw promocji na rozwoj
przedsiebiorstwa na przykladzie jurajska s.p..Tematy licencjackie.praca licencjacka budzet gminy .Refleksja
liberalna w mysli spolecznej aleksandra swietochowskiego i boleslawa prusa.Komunikacja w zarzadzaniu
personelem- a procesy percepcyjne.praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc i efektywnosc dzialan
promocyjnych stowarzyszenia dolina karpia.Egzekucja przez sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa
rolnego.Styl kierowania-a wielkosc i branza przedsiebiorstwa.Szanse i bariery rozwoju sektora malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce.Marketing polityczny jako zrodlo sukcesu wyborczego.Udzial kapitalowy w
handlowych spolkach osobowych.Biegly rewident jako uslugodawca w swietle regulacji polskich i
miedzynarodowych.Wirtualny wymiar logistyki w dzialalnosci platform internetowych.Ksztaltowanie
pozytywnego wizerunku firmy jako sposob zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku (na przykladzie
piano cafe.Postepowanie odrebne-sprawy ze stosunkow miedzy rodzicami a dziecmi.Wplyw globalizacji na
zarzadzanie malymi i srednimi przedsiebiorstwami.Komputery kwantowe - bit a qubit. Rewolucja
informatyczna..Analiza budzetu gminy zychlin w latach 2004-2007.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie
firmy kramel..Finansowanie przedsiebiorstwa poprzez fundusze private equity/venture capital.Podstawa
odpowiedzialnosci cywilnej notariusza.Skutki prawne podzialu spolek.Wplyw polskiego systemu edukacji na
bezrobocie wsrod mlodziezy.Zarzadzanie przez jakosc jako metoda usprawniania funkcjonowania
organizacji.Szygula- anita. - gospodarowanie kapitalem w banku spoldzielczym : instytucjonalne reguly
systemu bankowego a.Analiza poziomu i struktury podazy produktow bankowych dla klientow
indywidualnych na przykladzie banku pko s.a..Crm jako narzedzie budowania wartosci dodanej dla
klienta.Transgraniczny obrot produktami leczniczymi-dopuszczenie produktow leczniczych do obrotu w
swietle prawa ue i ustawy prawo farmaceutyczne.Zabezpieczenie spoleczne osob przemieszczajacych sie w
unii europejskiej..Prace magisterskie socjologia.Zarzadzanie usluga zbiorowego zaopatrzenia w wode i
zbiorowego odprowadzania sciekow na przykladzie gminy popow.praca licencjacka budzet gminy .Audyt
..
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strategiczny jako metoda usprawnienia systemu zarzadzania w komercyjnej firmie medycznej..Zakres prawa
ochronnego na znak towarowy w przypadku umieszczenia go na modelach pojazdow..praca licencjacka
budzet gminy .Ocena ryzyka kredytowego bankow komercyjnych- na przykladzie wybranego
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Znaczenie sektorowego programu operacyjnego -restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwoj obszarow wiejskich 2004-2006 jako
instrumentu realizacji wspolnej polityki rolnej unii europejskiej w polsce..Dzialalnosc niesieciowych agencji
reklamowych w polsce - analiza i ocena na przykladzie firmy business consulting sp. Z o.o..Jackowiak- urszula
- prawo pracy : podrecznik dla studentow prawa .Motywacja pracownika w przedsiebiorstwie
innowacyjnym.praca licencjacka budzet gminy .Formy zwalczania bezrobocia na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w prudniku.praca licencjacka budzet gminy .Rola zasobow ludzkich w rozwoju banku bph
s.a..Stosowanie srodkow przymusu bezposredniego i broni palnej w swietle standardow prawa
miedzynarodowego i przepisow prawa polskiego.Rozwoj samorzadu gminnego na przykladzie gminy
zelechlinek.Ocena kompetencji pracownikow hotelu nosalowy dwor.Bezpieczenstwo panstwa a zadania sluzb
mundurowych w polsce.Dopuszczalnosc skargi kasacyjnej we francuskim postepowaniu cywilnym.Wybrane
administracyjnoprawne zagadnienia z zakresu sluzby cywilnej.Projekt wiezy kratowej o wysokosci 30 m praca
inzynierska budownictwo.Praca licencjacka przyklady.Wykorzystanie budzetowania kapitalowego do
podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiebiorstwie energomix s.a..Przestepstwo korupcji w polskim
sporcie- ze szczegolnym uwzglednieniem pilki noznej.Efektywnosc postepowan egzekucyjnych prowadzonych
przez zaklad ubezpieczen spolecznych oddzial opole inspektorat olesno w latach 2007 - 2009..Rola
hipotecznego w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych ludnosci na przykladzie mbanku.Analiza i ocena
efektywnosci zarzadzania srodkami trwalymi na przykladzie pkp s.a. oddzial gospodarowania
nieruchomosciami w katowicach.Zmiany w strukturze geograficznej i towarowej handlu zagranicznego polski
w latach 1995-2009.Wplyw sztuki japonskiej na ocene atrakcyjnosci japonii jako destynacji
turystycznej..Wykorzystanie kapitalu intelektualnego w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Analiza zrodel
finansowania jednostek budzetowych na przykladzie przedszkola nr 3 w skierniewicach.Ocena efektywnosci
gospodarowania na przykladzie spolki kapitalowej hoop s.a..Analiza form aktywnosci osob starszych
(zamieszkalych w dzielnicy srodmiescie w krakowie).Zarzadzanie projektami rynku pracy
wspolfinansowanymi z europejskiego funduszu spolecznego. Analiza projektow grodzkiego urzedu pracy w
karkowie..Halaburda- dorota a. Red. - finanse samorzadu terytorialnego .Dzialania regulacyjne panstwa
stanowiace srodki rownoznaczne z wywlaszczeniem w arbitrazu inwestycyjnym.Ocena dzialalnosci kasy
rolniczego ubezpieczenia spolecznego w systemie ubezpieczen spolecznych rolnikow w polsce.Analiza
porownawcza bezrobocia w powiecie wloszczowsim na tle bezrobocia w polsce w latach 2005-2009.Wplyw
kryzysu na wysokosc dochodow z podatkow posrednich w polsce.Odrebnosci postepowania uproszczonego
w procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Analiza porownawcza wplywu realizacji projektow
wspolfinansowanych z ue na rozwoj gmin pajeczno i popow.Slyk- jerzy. - odpowiedzialnosc cywilna rodzicow
za szkode wyrzadzona przez ich dziecko a sposob i zakre.Specyficzne elementy wzrostu gospodarczego
japonii w okresie 1953-1973..Instytucja przedstawienia zarzutow w polskim postepowaniu karnym.Analiza
ryzyka kredytowego banku na podstawie banku spoldzielczego w krzepicach oddzial w lipiu w latach 20082010.Kreowanie marki w internecie.Ocena wykonania zadan inwestycyjnych w gminie gogolin w latach 2008
- 2010..Pozycja ustrojowa prezydenta we wloszech..Postepowanie o ubezwlasnowolnienie.Zarzadzanie
efektywnoscia pracy na podstawie pracy nauczyciela w zespole szkol sportowych w dabrowie
gorniczej.Zarzadzanie kryzysowe w jednostce samorzadu terytorialnego na przykladzie miasta.Strategia
marketingowa przedsiebiorstwa finansowego na przykladzie firmy expander sp. Z o.o..Technologia produkcji
mebli kuchennych i badanie ich jakosci ..Charakterystyka procesu kadrowego na przykladzie spolki branzy
budowlanej.Instrumenty finansowe w zarzadzaniu plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa.Prowadzenie
pojazdow innych niz mechaniczne pod wplywem alkoholu. Kryminologia i reakcja prawa
karnego..Profilowanie sprawcow zabojstw.Badanie satysfakcji klienta w zarzadzaniu
przedszkolem.Niepoczytalnosc oraz poczytalnosc ograniczona w kontekscie odpowiedzialnosci karnej z
perspektywy prawa karnego i psychiatrii sadowej.Analiza dochodow i wydatkow budzetowych powiatu
myszkowskiego w latach 2005-2009.Rekompensowanie skutkow naruszen prawa wlasnosci wynikajacych z
..
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aktow nacjonalizacyjnych w rolnictwie.Marketingowe aspekty dzialalnosci uslugowej bankow na przykladzie
banku bp s.a. w olkuszu.Pozycja prawno-administracyjna wlasciciela nieruchomosci.Dzialalnosc
marketingowe w sprzedazy na przykldzie firmy p.h.u. ocean.Budzet zadaniowy jako metoda racjonalizacji
wydatkow publicznych.Zjawisko agresji-przemocy i przestepstw z uzyciem przemocy-wyjasnianie
przyczyn.Nadzor nad polskim rynkiem ubezpieczen gospodarczych na tle rozwiazan unijnych.Struktura
organizacyjna spoldzielni mieszkaniowej czerwony rynek.Projekt winiarni w gorzykowie praca inzynierska
budownictwo.Projekt organizacji budowy wybranego obiektu lub zespolu obiektow. Praca inzynierska
budownictwo.Czynnosci sadu w postepowaniu przygotowawczym.Realizacja zadan publicznych z zakresu
turystyki na terenie powiatu limanowskiego.Kontrowersje dotyczace ingerencji panstwa w gospodarke
rozpatrywane w kontekscie historycznym (na przykladzie usa od czasow kolonialnych do wybuchu i wojny
swiatowej)..System prawnoustrojowy panstwa izraela ze szczegolnym uwzglednieniem uregulowan
dotyczacych religii.Geneza- rozwoj oraz orzekanie i wykonywanie kary ograniczenia wolnosci.Systemy
motywacyjne w duzych przedsiebiorstwach na przykladzie enion s.a. zaklad energetyczny oddzial
czestochowa..Pomoc publiczna dla mikro- malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Pisanie prac
mgr.Falszowanie dokumentow publicznych.Reprezentacja osobowych spolek handlowych.Instrumenty rynku
finansowego zabezpieczajace przed ryzykiem walutowym.Zastosowanie programu optima w malym
przedsiebiorstwie.Ocena oplacalnosci leasingu na podstawie firmy expert-consulting.Rozwoj bankowosci
internetowej w polsce.Wykorzystanie narzedzi marketingu-mix w branzy gastronomicznej na przykladzie kfc
w polsce.Albinski- piotr. Red. - kryzys a polityka stabilizacyjna w unii europejskiej .Zarzadzanie produkcja
szkla.praca licencjacka budzet gminy .zrodla finansowania publicznego szkolnictwa podstawowego w polsce
w latach 2000-2010.Banki spoldzielcze w kredytowaniu malych i srednich przesiebiorstw.Ocena zdolnosci
kredytowej przedsiebiorstwa..zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw ze szczegolnym
uwzglednieniem pozyskiwania srodkow finansowych poprzez gielde papierow wartosciowych.Banki
spoldzielcze w kredytowaniu sektora msp.Badanie i ocena kondycji ekonomiczno-finansowej
przedsiebiorstwa forte s.a. na podstawie sprawozdan finansowych w latach 2000-2004.Kompensacja szkody
niemajatkowej wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania.Procesy pozyskiwania
oraz wykorzystywania przez spolecznosci lokalne srodkow europejskich. Na przykladzie gminy krynicyzdroj.Zawieszenie procesu cywilnego z przyczyn prejudycjalnych(art 177&1 pkt 1-4 kpc).praca licencjacka
budzet gminy .Czynniki majace wplyw na satysfakcje klientow agencji ochrony osob i mienia.Zjawisko prania
pieniedzy w ujeciu kryminologicznym.Kompletacja w procesach magazynowych.Filipiak- teresa anna. - zarys
prawa cywilnego .Ocena dzialalnosci inwestycyjnej gminy zgierz.Wspolpraca miedzyregionalna jako czynnik
rozwoju wojewodztwa na przykladzie malopolski.Granice pozaustawowego kontratypu dozwolonego ryzyka
w sporcie.Koordynacja dzialan onz i nato podczas kryzysu w bylej jugoslawii w latach 1991-1995.System
sprawozdan finansowych w przedsiebiorstwie.Metody negocjacji biznesowych.Kapital przedsiebiorstwa i
sposoby jego inwestowania.Rola pomocy spolecznej w lagodzeniu problemu ubostwa na przykladzie
skarzyska-kamiennej.Rola banku ochrony srodowiska s.a. w realizacji przedsiewziec rozwoju obszarow
wiejskich. Analiza na przykladzie banku ochrony sodowiska s.a. oddzial w lodzi..Rola kierownika w realizacji
polityki personalnej.Temat pracy licencjackiej.praca licencjacka budzet gminy .Dowod z dokumentu.Prawa i
wolnosci obywatelskie w ujeciu konstytucji marcowej z 17 marca 1921 r. I konstytucji rp z 2 kwietnia 1997
r..Wzajemne relacje prezydenta i wladzy sadowniczej na tle zasady podzialu wladz.Analiza rynku spolecznej
odpowiedzialnosci biznesu w polsce ze szczegolnym uwzglednieniem organizacji pozarzadowych.Reklama w
procesie komunikowania sie przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie grupy zywiec s.a..Budowa i sily
negocjacji jako czynnik sukcesu przedsiebiorstwa na przykladzie curylo-asterix s.a..Nawiazanie
przysposobienia w prawie prywatnym miedzynarodowym ukrainy.Sposoby wspolpracy pomiedzy polskimi i
zagranicznymi jednostkami samorzadu terytorialnego.Mozliwosci wspierania rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw przy wykorzystaniu srodkow unijnych.Realizacja zadan z zakresu pomocy spolecznej w
gminach iwanowice i trzyciaz..praca licencjacka budzet gminy .Wydajnosc baz danych.Plynnosc a
wyplacalnosc na przykladzie spolem pss jednosc w czestochowie.Instrumenty pochodne w ofercie polskich
bankow – na przykladzie banku pko bp s.a..Polityka dywidendy a wartosc przedsiebiorstwa..Ocena zdolnosci
kredytowej przedsiebiorstw na podstawie procedur stosowanych w banku pekao sa.praca licencjacka budzet
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gminy .Strategia marketingowa przedsiebiorstwa przemyslowego na przykladzie p.u.p. inzbud.Wykorzystanie
instumentow marketingowych w jednostkach samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy olsztyn.praca
licencjacka budzet gminy .Wplyw restrukturyzacji na wyniki finansowe przedsiebiorstwa.Pojecie i zadania
organizacji zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.Motywowanie jako
elemet zarzadzania na przykladzie agencji reklamowej..Rudnicki- seweryn. Red. - nowe perspektywy : nauki
spoleczne dla gospodarki .Prace magisterskie pielegniarstwo.Jakosc na rynku uslug ubezpieczen
samochodowych w ocenie klientow.Realizacja zadania pomocy spolecznej przez jednostki samorzadu
terytorialnego a wymogi spoleczenstwa na przykladzie lodzi.Znaczenie skutecznej komunikacji w zarzadzaniu
hotelem.Szkolenia jako czynnik rozwoju zasobow ludzkich organizacji.Zjawisko handlu ludzmi .Zagrozenia w
procesach pracy w przemysle miesnym ze szczegolnym uwzglednieniem zagrozen biologicznych na
przykladzie zakladow miesnych jandar.Sposoby promocji muzyki jazzowej w polsce..Porownawcza analiza
finansowa spolek telekomunikacja polska s.a. oraz netia s.a..Zapasy w ocenie kondycji finansowej
przedsiebiorstwa x..Wspieranie i promowanie sportu jako element zarzadzania w kontekscie zadan wlasnych
gminy na przykladzie lodzkiego klubu sportowego.Granice odpowiedzialnosci karnej za wykonywanie
zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Rozwazania de lege lata i de lege ferenda na tle art.192 k.k.System
poprawy bezpieczenstwa na drogach powiatu namyslowskiego i efekty na tle realizacji zadan w okresie 20002009.Posrednik jako uczestnik rynku nieruchomosci.Straz graniczna w polskim postepowaniu karnym
.Konstrukcja odpowiedzialnosci wspolnikow za zobowiazania w handlowych spolkach osobowych.Sáizálvarez- josé manuel. Red. - global crisis vs regional growth : new european trends for the xxi century
.Bezpieczenstwo i jakosc produktow zywnosciowych we wspolnotowym prawie zywnosciowym.Ocena
poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy wybranego zakladu piekarniczego..Badanie efektywnosci akcji
promocyjnych na przykladzie kawy douwe egberts..Reklama wprowadzajaca w blad oraz porownawcza jako
abuzywna praktyka handlowa przedsiebiorcy wzgledem konsumenta na wspolnym rynku.Rola i znaczenie
gospodarki magazynowej w przedsiebiorstwie..Cena jako narzedzie marketingu na rynku uslug hotelarskich
(na przykladzie hotelu savoy w lodzi).Warunki skutecznego zarzadzania bezpieczenstwem publicznym w
miescie..Haccp jako system zagwarantowania bezpieczenstwa produktu w firmie handlowej.Mobbing i jego
skutki prawne w polskim prawie pracy.Wplyw rozwoju transportu lotniczego na aglomeracje
warszawska.Dzialalnosc sponsorska w dziedzinie kultury..Objecie oskarzenia prywatnego przez
prokuratora.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosc utworzenia przedsiebiorstwa w branzy
gastronomicznej w wojewodztwie podkarpackim.Proby wprowadzenia ograniczen i zakazow w stosowaniu
okreslonych broni konwencjonalnych na wspolczesnym polu walki.Kultura organizacyjna w przedsiebiorstwie
komunalnym na przykladzie zakladu dzialalnosci komunalnej i mieszkaniowej w krzepicach.Finanse
publiczne unii europejskiej.Prawo pracy.praca licencjacka budzet gminy .Transport kombinowany w prawie
unii europejskiej.Analiza dzialalnosci kredytowej na przykladzie banku pko bp sa w latach 2005-2009.Akt
oskarzenia w polskim procesie karnym.Wieteska-rostek- malgorzata. Red. - polska w europie jutra : viii
konferencja- 29 pazdziernika 2007 .Znaczenie zaopatrzenia w przedsiebiorstwie produkcyjnym na
przykladzie firmy zaklady podzespolow radiowych miflex s.a..Styl zycia joga i wybory konsumenckie w
swietle badan empirycznych..Funkcjonowanie samorzadu terytorialnego gminy w powiecie
belchatowskim.Realizacja wybranych procesow logistycznych z wykorzystaniem platform b2b.Zjawisko
korupcji w strazy granicznej.Gospodarka finansowa gmin miejskich.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w
jednostkach organizacyjnych samorzadu terytorialnego na przykladzie wybranego urzedu gminy.Planowanierekrutacjka i seleskcja pracownikow w firmach x-y-z.Uprawnienie umowne jednej ze stron umowy sprzedazy
do oznaczenia ceny.Systemy podziemnych drazen i wybor technologii budowy kanalizacji praca inzynierska
budownictwo.Istota i znaczenie oceny plynnosci finansowej przedsiebiorstwa w procesie zarzadzania na
przykladzie firmy lpp s.a..Planowanie dzialalnosci przedsiebiorstwa turystycznego na wspolczesnym rynku w
polsce..Rekrutacja i selekcja personelu w administracji samorzadowej na przykladzie urzedu gminy
poraj.Zarzadzanie produkcja i utrzymaniem ruchu maszyn w przedsiebiorstwie meblarskim..System
motywacji i oceny pracownikow jako element polityki personalnej na przykladzie firmy x.Ogledziny jako
czynnosc procesowo-kryminalistyczna.Prace licencjackie z ekonomii.Szczegolne zasady rachunkowosci
jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie powiatu zdunskowolskiego.Strategia rozwoju
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przedsiebiorstwa adpol sp.j..Kupie prace licencjacka.Wielostronne umowy miedzynarodowe dotyczace zmian
klimatu.Aspekt formalno-prawny przeciwdzialania przestepczosci w ubezpieczeniach
komunikacyjnych.Podatki samorzadowe w budzecie urzedu gminy i miasta w pajecznie.Zwolnienie od
kosztow sadowych w postepowaniu cywilnym.Potulski- jacek. - lekarz a postepowanie w przedmiocie
odpowiedzialnosci zawodowej i karnej : wybrane zagadnienia.Dyskryminacja mezczyzn w miejscu
pracy.Podatki i oplaty lokalne jako element budzetu gminy krasocin w latach 2003 - 2005.Finansowanie
nieruchomosci mieszkaniowych kredytem hipotecznym w polsce w latach 2000-2010 (na przykladzie oferty
banku millennium sa dla klienta indywidualnego).praca licencjacka budzet gminy .Podatek dochodowy
odroczony a rezerwy i rozliczenia miedzyokresowe bierne.System rejestracji pracy kierowcy za pomoca
tachografu cyfrowego i analogowego.Satysfakcja klientow na rynku odziezowym na przykladzie firmy
brice.Wplyw czynnikow szkodliwych i uciazliwych na ogolny poziom bezpieczenstwa pracy wybranego
przedsiebiorstwa przemyslu metalowego..Analiza dochodow i wydatkow budzetowych gminy siewierz w
latach 2006-2010.Zarzadzanie ryzykiem w kredytowaniu ludnosci.Mobbing jako forma patologii w organizacji
na przykladzie przedsiebiorstwa prywatnego i instytucji publicznej.praca licencjacka budzet gminy
.Bartosiewicz- adam. - efektywnosc prawa wspolnotowego w polsce na przykladzie vat .Inwestycje
komunalne jako czynnik rozwoju lokalnego na przykladzie gminy lipie w latach 2007-2011.Motywowanie i
nagradzanie pracownikow na podstawie wybranych krakowskich biur podrozy..Ekonomiczne i polityczne
uwarunkowania rosyjskiego kryzysu walutowego z roku 1998 oraz jego nastepstwa.Ocena bezpieczenstwa
pracy i ryzyka zawodowego wybranych etapow kampanii remontowej w bot elektrowni belchatow
s.a..Bankowosc elektroniczna i internetowa na przykladzie deutsche bank pbc s.a..Organizacja i kompetencje
agencji bezpieczenstwa wewnetrznego.Marketing terytorialny jako element strategii rozwoju regionalnego
na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.Przemyt dziel sztuki w polsce.Analiza kompleksowosci oferty
banku.Wplyw amortyzacji na wynik finansowy na przykladzie przedsiebiorstwa y.Ochrona przed
wywlaszczeniem.Prace inzynierskie pisanie.Status prawno-administracyjny watykanu.Brak tematu.Prawo
wlasciwe dla czynnosci prawnych mortis causa.Wykorzystanie dzialan marketingowych w budowaniu pozycji
firmy artman na rynku.Mik- cezary. Red. - pytanie prejudycjalne w orzecznictwie ets : funkcjonowanie
procedury prejudycjalnej w polsce : p.Analiza dzialalnosci banku komercyjnego na przykldzie banku
handlowego w warszawie.Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej banku pekao s.a. w latach 20012005.Nadzor nad rynkiem kapitalowym..Kredytowe zrodla finansowania dzialalnosci inwestycyjnej
przedsiebiorstwa przez banki spoldzielcze.Festiwal kultury zydowskiej w krakowie i jego rola.praca
licencjacka budzet gminy .Sprzedaz wizerunku prywatnego koszykarzy nba w reklamach na przykladzie
michaela jordana.Ocena efektywnosci aktywnych metod przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatu
pajeczanskiego w latach 2000 - 2004.Znaczenie systemu zarzadzania jakoscia dla rozwoju organizacji na
przykladzie citroen opole sp. Z o. O..Private equity w przedsiewzieciach innowacyjnych.Podatek od towarow
i uslug i jego wplyw na dzialalnosc finansowa przedsiebiorstwa.Spis tresci praca magisterska.Analiza i wplyw
promocji na sprzedaz polis ubezpieczeniowych w pzu s.a..Wskazanie uposazonego w umowie ubezpieczenia
na zycie.Analiza zakladu ubezpieczen pod katem marginesu wyplacalnosci.Finansowanie rynku
nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w latach 2008-2010..Coaching jako metoda rozwoju kompetencji
pracownikow.Rola obiektow unesco w budowaniu atrakcyjnosci destynacji turystycznej na przykladzie
grecji.Europejskie prawo administracyjne.Organizacja transportu morskiego na przykladzie dzialalnosci
operatora logistycznego schenker sp. Z o.o..Walory turystyczne miasta tarnowa. Propozycje dla turystyki
narciarskiej..Recydywa penitencjarna.Analiza kosztow eksploatacji zasobow spoldzielni mieszkaniowej i
wspolnot mieszkaniowych.Zastosowanie strategii marketingowej w przedsiebiorstwie uslugowym na
przykladzie zakladu wykonawstwa elektrycznego el-a-z spolka z o.o..Wplyw kryzysu na koniunkture
gospodarcza czech. Analiza ekonometryczna na podstawie danych makroekonomicznych z lat 20002011.Aport wadliwy w spolkach kapitalowych.Ocena gospodarki budzetowej gminy wola krzysztoporska w
latach 2007-2011.Problematyka czynnosci operacyjno - rozpoznawczych.Egzekucja wydania lokalu
mieszkalnego.Zroznicowanie bezrobocia w wybranych grupach sily roboczej w polsce w latach 19992003..Efektywnosc zarzadzania srodkami trwalymi w przedsiebiorstwie x..Plan finansowy jako podstawa
gospodarki finansowej jednostki budzetowej na przykladzie zakladu karnego nr 1 w strzelcach
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opolskich..praca licencjacka budzet gminy .Mobbing - nowe wyzwanie dla polskiego prawa pracy.Praca
szansa dla osob odbywajacych kare pozbawienia wolnosci na przykladzie zakladu karnego w
kaliszu.Wykorzystanie narzedzi lean w udoskonaleniu procesow magazynowych na przykladzie firmy
flextronics logistics poland sp. Z o.o..Europejski fundusz rozwoju regionalnego jako zrodlo finansowania
rozwoju lokalnego na przykladzie gminy sidra .Zjawisko naduzywania alkoholu a przestepczosc w piotrkowie
trybunalskim.Polityczno - ekonomiczne problemy krajow europy srodkowej na tle ue.praca licencjacka
budzet gminy .Rekrutacja pracownikow jako jedno z zadan zarzadzania zasobami ludzkimi w samorzadzie na
przykladzie urzedu gminy gomunice.Stres w srodowisku pracy i jego konsekwencje.System obslugi klientow
w towarzystwie ubezpieczeniowym na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen s.a..Przestepstwa
przeciwko ochronie zwierzat przed niehumanitarnym traktowaniem.Procesy dostosowawcze w polskim
rolnictwie w obliczu czlonkostwa z ue. Analiza empiryczna na wybranym przykladzie.Praca licencjacka
dziennikarstwo.Europejski nakaz aresztowania a ekstradycja.Wysokinska- zofia - integracja europejska :
europeizacja polityki ekonomiczno-spolecznej w unii europejskiej i umi.Zarzadzanie aktywami a plynnosc
finansowa przedsiebiorstwa.Public relations w jednostkach samorzadu terytorialnego..Piractwo
komputerowe w swietle prawa karnego i kryminalistyki.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw rozszerzania marki na jej wizerunek na przykladzie wybranej firmy.Zarzadzanie
logistyczne w gospodarowaniu infrastruktura transportowa miasta skierniewice.Moc wiazaca wyroku
karnego w postepowaniu cywilnym.Analiza gospodarki finansowej jednostki samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy wreczyca wielka w latach 2004-2008.praca licencjacka budzet gminy .Choroby zawodowe
w przemysle metalowym na przykladzie firmy rolmex s.j..Zasada rownego traktowania
akcjonariuszy.Zarzadzanie zapasami na przykladzie przedsiebiorstwa budowlanego x..praca licencjacka
budzet gminy .Efektywnosc leasingu w finansowaniu inwestycji msp.Ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa (na przykladzie spolki z o. O.).Wplyw bazylejskiego komitetu nadzoru bankowego na nadzor
bankowy w polsce.Podstawowe instytucje regulujace rynek pracy w polsce..Kultura organizacji w gospodarce
opartej na wiedzy na przykladzie krakowskiego klubu szachistow.Rachunkowosc zapasow w
przedsiebiorstwie handlowym..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie produkcja jednostkowych
wyrobow metalowych..Biobudynki z surowcow miejscowych praca inzynierska budownictwo.Marketingowe
strategie rozwoju regionow na przykladzie perugii (wlochy).Problematyka prawna i kryminologiczna
ustalenia sprawcy wypadku drogowego..Projekt remontu i modernizacji wybranego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego praca inzynierska budownictwo.Dzialalnosc gminy szczekociny w zakresie ochrony
srodowiska..Ocena efektywnosci funkcjonowania kredytu konsumpcyjnego w banku powszechna kasa
oszczednosci bank panstwowy s.a..Dzialalnosc szkolnego osrodka kariery na przykladzie zespolu szkol
lacznosci w krakowie.Proces motywowania w przedsiebiorstwie sektora budowlanego na przykladzie
wolimex.Roszczenia odszkodowawcze wynikajace z przeprowadzenia reformy rolnej w 1944 roku i latach
nastepnych.Uslugi ubezpieczeniowe w zarzadzaniu ryzykiem dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw..Praca magisterska fizjoterapia.Ocena satysfakcji klientow w urzedzie z wdrozonym
systemem zarzadzania jakoscia na przykladzie urzedu miasta czestochowa.Technologia realizacji nawierzchni
z prasowanej kostki brukowej i ekonomika mechanizacji prac praca inzynierska
budownictwo.Przedsiebiorczosc w sieci. Procesy zachodzace w handlu elektronicznym na przykladzie sklepu
internetowego..Telep- jerzy. - zachowanie ciaglosci zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia .Rekrutacja i
selekcja do sluzby w policji w aspekcie tworzenia zespolow pracowniczych na przykladzie wybranej komendy
policji.Rada nadzorcza w systemie ladu korporacyjnego spolki akcyjnej.Komunikacja niewerbalna.System
haccp jako gwarancja bezpiecznej zywnosci na podstawie okregowej spoldziejni mleczarskiej w
myszkowie.System motywacyjny w wojsku i jego zgodnosc z indywidualnymi potrzebami kadry zawodowej
oraz zolnierzy sluzby zasadniczej na przykladzie wybranej jednostki wojskowej.Czynniki konkurencyjnosci
firm w sektorze malych przedsiebiorstw na przykladzie branzy gastronomicznej.Efektywnosc wykorzystania
zasobow przez jednostki badawczo - rozwojowe..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj handlu
elektronicznego i jego wplyw na sprzedaz tradycyjna.Zasada podzialu wladzy w iii rzeczypospolitej..Zaklad
karny w lublincu jako miejsce oddzialywan terapeutycznych..Kulesza- joanna. - ius internet : miedzy prawem
a etyka .Prawne aspekty umow produkcji i koprodukcji filmowej.Praca magisterka.Miejsce i rola
..

..
restrukturyzacji przedsiebiorstwa w gospodarce polskiej na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Status
strony w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe.Uwarunkowania ekspansji eksportowej
przedsiebiorstwa .Zarzadzanie zmianami organizacyjnymi w przedszkolach.Spoleczne aspekty dzialalnosci
marketingowej- analiza i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa fortum czestochowa s.a..Systemy
informatyczne w transporcie i ich wykorzystanie na przykladzie firmy x.Rola sprawozdan finansowych w
procesie diagnozowania sytuacji finansowej przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet gminy .System
logistyczny przedsiebiorstwa meblarskiego na przykladzie firmy x.Sliwinski- adam. - przestrzenne
zroznicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywnosc ubezpieczen na zycie : r.Zarzadzanie poprzez
wartosci na przykladzie poczty polskiej.Toloczko- aleksander. - dotacje dla kazdego przedsiebiorcy w okresie
2007-2013 ... Czyli o tym- jak pozyskac oraz roz.Charakterystyka zintegrowanego systemu zarzadzania
jakoscia w przedsiebiorstwie h.m. helvetia meble- na podstawie stosowanych norm jakosci: iso 9001: 2001iso: 14001- iso: 18001.Zagadnienia prawne aukcyjnego rynku dziel sztuki.Partnerstwo publiczno-prywatne
szanse i bariery zastosowania formuly ppp w gminach.Analiza wybranych funduszy inwestycyjnych w polsce
w latach 2002-2006.Funkcje glowne sadow konstytucyjnych a funkcje pozostale..Krakowski kazimierz wczoraj- dzisiaj- jutro. Krajobraz kulturalny dzilnicy oraz perspektywy jej rozwoju..Wplyw systemow
motywacyjnych na tworzenie przewagi konkurencyjnej.Instrumenty prawno-organizacyjne sluzace
minimalizowaniu ryzyka osobowego pracodawcy na etapie poprzedzajacym nawiazanie stosunku
pracy.Systemy podatkowe w polsce i na swiecie - analiza porownawcza.Wykorzystanie funduszy unijnych na
przykladzie gminy leczyca w latach 2004-2010.Ewolucja kompetencji samorzadu wojewodztwa w zakresie
rozwoju regionalnego na tle przemian europejskiej i krajowej polityki regionalnej.praca licencjacka budzet
gminy .Stadniczenko- stanislaw leszek. Red. - urzeczywistnianie wolnosci przekonan religijnych i praw z niej
wynikajacych .Kreatywnosc jako kluczowa kompetencja pracownikow.Wplyw wykorzystania funduszy
unijnych na rozwoj turystyki w polsce wschodniej..Opodatkowanie dzialalnosci deweloperskiej na gruncie
podatku dochodowego od osob prawnych oraz podatku od towarow i uslug.Zarzadzanie
nieruchomosciami.Kredyty w banku komercyjnym na przykladzie banku pko bp w pajecznie.Wybrane aspekty
gospodarowania nieruchomosciami jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy rzasnia w
latach 2007-2010.Finansowanie i realizacja inwestycji w instytucjach kultury podleglych jednostkom
samorzadu terytorialnego na przykladzie zespolu piesni i tanca slask im. Stanislawa hadyny w
koszecinie.Ocena finansowa budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy gidle 20032008.Odpowiedzialnosc podatkowa czlonkow zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.Ocena
urzedu miasta krakowa za pomoca metody caf.Prace dyplomowe architektura.Umorzenie dochodzenia z
wpisaniem sprawy do rejestru przestepstw art. 325 f k.p.k..Zarzadzanie komunikowaniem sie w
przedsiebiorstwie na przykladzie dhl express ( poland ) sp. Z o. O. Terminal opole..Psychologiczne aspekty
reklamy.Ograniczenie prawa do strajku.Jawnosc zasada - tajemnica wyjatkiem. Problemy prawnej regulacji
dostepu do informacji publicznej w swietle orzecznictwa administracyjnego.praca licencjacka budzet gminy
.Marka w ksztaltowaniu lojalnosci klientow na przykladzie rynku piwa w polsce.Wplyw dzialalnosci
kredytowej na wynik finansowy banku.Kultura organizacji w gospodarce opartej na wiedzy na przykladzie
krakowskiego klubu szachistow.Procedury rewizji finansowej na przykladzie spolki x..Organizacja dystrybucji
podzespolow na przykladzie miedzynarodowej firmy globo polska.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Administracja publiczna w czasie kleski
zywiolowej.Oczyszczalnie sciekow w ujeciu ergonomicznym na przykladzie wodociagow czestochowskiego
okregu czestochowskiego s.a..Specyfika ubezpieczen majatkowych dla malych i srednich
przedsiebiorstw.Sponsoring jako element strategii marketingowej na przykladzie grupy zywiec.Kredyt
pomostowy dla malych i srednich przedsiebiorstw.Efektywna ekspoatacja maszyn do produkcji
parkietu..Finansowanie przedsiebiorstw poprzez kapital mezzanine. Studium przypadku: bre bank
s.a.Mataczynski- maciej - swoboda przeplywu kapitalu a zlota akcja skarbu panstwa .Innowacyjnosc
przedsiebiorstw jako droga do pozyskiwania unijnych funduszy strukturalnych na przykladzie przedsiebiorstw
wojewodztwa opolskiego..Ocena szyny kolejowej w kontroli jakosci arcelormittal poland s.a..Wykorzystanie
systemow informacyjnych w polskim sektorze bankowosci detalicznej.Ekonomiczne aspekty bezrobocia na
terenie powiatu klobuckiego.Sugestie zmian w dzialalnosci marketingowej sredniej firmy produkcyjno ..
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uslugowej - analiza i ocena na przykladzie przedsiebiorstwa mebin.Projekt zmiany programu studiow
specjalnosci informatyka w zarzadzaniu uwzgledniajacy rozwiazania nauczania na odleglosc.Mediacje po
wyroku skazujacym..Czynniki ksztaltujace klimat spoleczny na przykladzie przedsiebiorstwa z grupy dalkia
polska.Budzetowanie jako jeden z instrumentow controllingu wspomagajacy zarzadzanie wspolczesnym
przedsiebiorstwem na podstawie the bridge house hotel & restaurant.Procedura zaskarzania uchwal
zgromadzen spolek kapitalowych.Doskonalenie zawodowe pracownikow poprzez szkolenia a poczucie
rownowagi pomiedzy praca a zyciem osobistym..Lex specialis jako regula wylaczania wielosci ocen w prawie
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Segmentacja uslugi klientow indywidualnych bankow.Podatki i
oplaty samorzadowe jako element dochodow budzetu gminy wola krzysztoporska w latach 20052007.Modelowanie przewagi strategicznej w oparciu o marke.Podatek dochodowy od osob fizycznych
prowadzacych pozarolcza dzialalnosc gospodarcza..Biznes plan: akademia szachowa.Sytuacja finansowa
gospodarstw rolnych jako spolek w dobie kryzysu..Projekt sali gimnastycznej przy gimnazium praca
inzynierska budownictwo.Oddzialywanie terapeutyczne na skazanych uzaleznionych od srodkow
odurzajacych i substancji psychotropowych na przykladzie oddzialu terapeutycznego dla uzaleznionych w
zakladzie karnym rzeszow - zaleze.Product placement jako narzedzie promocji i jego wykorzystanie w polskiej
kinematografii..Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci wobec kobiet.Dzialalnosc jednostek budzetowych i
optymalizacja kosztow na przykladzie zlobka miejskiego w czestochowie.Dobrowolska- malgorzata psychological aspects of corporate social responsibility : in light of social and vocational int.Budzet panstwa
w gospodarce polskiej w latach 2006 - 2007.Pisanie prac licencjackich warszawa.Prywatyzacja
przedsiebiorstw panstwowych w polsce na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Zasiedzenie sluzebnosci
przesylu.Analiza fundamentalna w ocenie ryzyka inwestycji w akcje.praca licencjacka budzet gminy .Analiza
plynnosci finansowej przedsiebiorstwa w ujeciu statycznym na przykladzie pkn orlen s.a..Rezerwy jako
szczegolna kategoria sprawozdawcza – regulacje a praktyka polskich spolek gieldowych.Fundusze
strukturalne na przykladzie wschodnich niemiec.Wynagrodzenie w polsce na tle europy srodkowowschodniej.Dzialalnosc towarzystwa inicjatyw tworczych e.Czynniki ksztaltujace dzialalnosc komercyjna
wyzszych uczelni publicznych.Konspekt pracy licencjackiej.Zarzadzanie nieruchomosciami wspolnot
mieszkaniowych z udzialem gminy.praca licencjacka budzet gminy .Postrzeganie jakosci przez polskich
konsumentow w aspekcie kraju pochodzenia produktu- badanie efektu made in na przykladzie wybranej
grupy respondentow.Analiza finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie pgl lp nadlesnictwo kup..Diagnoza i
prognoza sytuacji mieszkaniowej w polsce.Analiza ekonomiczna malych i srednich firm na przykladzie
firmytelpol..Marketing elektroniczny- wykorzystanie w rozwoju i promocji firmy..Dzialalnosc sponsorska w
dziedzinie kultury..Znaczenie programu konwergencji dla sanacji finansow publicznych w
polsce.Zroznicowanie motywatorow stosowanych przez przelozonych jako oczekiwanie studentow wobec ich
przyszlej pracy.Podatek dochodowy od osob fizycznych jako zrodlo dochodow budzetu panstwa w latach
2006-2010.Zarzadzanie bezpieczenstwem informacji w przedsiebiorstwie handlowym.Prowokacja policyjna
jako prosta czynnosc operacyjno-rozpoznawcza .Wybrane aspekty systemu emerytalno-rentowego na
przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych.Rola internetu w rozwoju turystyki niszowej na przykladzie
trampingu..Modernizacja administracji publicznej a sprawnosc podstawowej jednostki samorzadu
terytorialnego..Metody oceny zdolnosci kredytowej w bankach komercyjnych.Promocja teatrow w
internecie.Przeslanki dopuszczalnosci skargi do sadu administracyjnego.Wplyw stylu kierowania na
motywacje pracownikow do pracy.Mechanizmy ochrony rynku gieldowego przed insider trading.Podatki i
inne daniny w orzecznictwie trybunalu konstytucyjnego.Wartosciowanie stanowisk pracy w kontekscie nowej
metody..Jakosc w obszarze przyjec surowcow na podstawie przedsiebiorstwa x.praca licencjacka budzet
gminy .Zarzadzanie lancuchem dostaw na przykladzie pkn orlen.Zastosowanie metod rachunkowosci
zarzadczej w przedsiebiorstwie leanmix.Motywacja jako element zarzadzania zasobami ludzkimi w
przedsiebiorstwie logistycznym.Wypowiedzenie jako sposob rozwiazania stosunku pracy z mianowanym
nauczycielem akademickim.Praca licencjacka pielegniarstwo.Habzda-siwek- ewa. Red. - psychologia i prawo :
miedzy teoria a praktyka .Wybrane aspekty dwutorowej regulacji kontroli rozmow.Rynek pracy osob
niepelnosprawnych w polsce.Zastosowanie metod analizy finansowej do oceny funkcjonowania
przedsiebiorstwa indykpol.praca licencjacka budzet gminy .Segment rynku jako ocena walki
..
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konkorencyjnej.Odpowiedzialnosc za szkody powstale w wyniku ruchu zakladu
gorniczego.Cyberprzestepczosc - ujawnianie- zwalczanie- prewencja.Ocena paserstwa na przykladzie miasta
czestochowy.praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo procesow przeplywu materialow
niebezpiecznych.Robbins- stephen p. - zachowania w organizacji .Zielinski- kazimierz - instrumenty polityki
rolnej unii europejskiej stosowane w polsce .Marketing relacji z klientem na rynku
samochodow.Kredytowanie dzialalnosci eksploatacyjnej przedsiebiorstw na przykladzie banku
spoldzielczego w andrespolu.Controlling a rachunkowosc zarzadcza w kontekscie zastosowania w
przedsiebiorstwach w polsce.Sposoby preciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatowego urzedu pracy
w opolu w latach 2006 - 2009..Wykorzystanie internetu w dzialalnosci tanich linii lotniczych.Narodowy
fundusz zdrowia jako zrodlo finansowania systemu opieki zdrowotnej w polsce.Zarzadzanie personelem na
przykladzie hj heinz polska s.a..Rola podatkow i oplat w dochodach budzetu gminy na przykladzie gminy
sulejow.Jak napisac prace licencjacka.Manipulacja w oddzialywaniu na klienta w sprzedazy bezposredniej na
przykladzie firmy avon w polsce.Andrzejczak- donata. - organizowanie sprzedazy : kwalifikacja a.18.1 :
podrecznik do nauki zawodu technik handlowiec-.Problemy zarzadzania logistycznego w przedsiebiorstwie
x..Obsluga klienta na przykladzie dzialu logistyki firmy oman sp. Z o. O..praca licencjacka budzet gminy
.Konkurencyjnosc turystyczna euroregionu tatry.Pedagogika tematy prac licencjackich.Dostatni- grzegorz. koncepcje sluzby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej dzialania .praca licencjacka budzet gminy
.Ocena efektywnosci szkolenia zawodowego z zakresu negocjacji.Ewolucja budzetu ogolnego unii
europejskiej.Analiza i ocena funkcjonowania bankowosci elektronicznej w polsce na przykladzie banku
handlowego w warszawie s.a. i banku pekao s.a. w latach 2007-2011.Decyzyjny charakter rachunku kosztow
w przedsiebiorstwie branzy miesnej na przykladzie zm zakrzewscy.Wplyw zastosowania msr/mssf na
sporzadzanie sprawozdan finansowych przez banki.Podstawy do wniesienia apelacji..Rozrachunki z
pracownikami z tytulu wynagrodzen na przykladzie zakladu energetycznego lodz - teren s.a..Doskonalenie
zarzadzania przez projekty w warunkach przedsiebiorstwa budowlanego x..Zakres obowiazku naprawienia
szkody w umowie przewozu rzeczy.Kultura organizacyjna jako czynnik warunkujacy zarzadzanie firma
dzialajaca na wielu rynkach.Anomalie na rynku kapitalowym.Prace magisterskie z ekonomii.Wojciech
boguslawski - dyrektor teatru.Techniki i metody efektywnego archiwizowania plikow
muzycznych..Podzeganie lub pomocnictwo do samobojstwa.Metody oceny zdolnosci kredytowej w bankach
komercyjnych.Pozyskiwanie srodkow unijnych na finansowanie zadan gminy burzenin.Unormowania
dotyczace cen transferowych w polskim prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich bialystok.Konsumpcja surowcow
nieodnawialnych przez gospodarstwa domowe a zrownowazony rozwoj w polsce w latach 20002007..Analiza systemu dystrybucji koksu na przykladzie koksowni zdzieszowice.Analiza porownawcza
systemu motywacyjnego w przedsiebiorstwie produkcyjnym i firmie uslugowej typu fast food.Dotacje i
subwencje jako zrodlo finansowania wydatkow jednostek samorzadu terytorialnego..Szkolenia pracownicze
jako forma inwestowania w pracownika.Satysfakcja klientow banku internetowego (na przykladzie
mbanku).Ocena wizerunku firmy eurodom.Prostytucja - charakterystyka zjawiska ze szczegolnym
uwzglednieniem wybranych przestepstw przeciwko seksualnosci i obyczajnosci..Koncepcja
zagospodarowania przestrzeni publicznej we wsiach gminy swiebodzin praca inzynierska
budownictwo.Analiza dzialalnosci kredytowej oraz prawnych zabezpieczen kredytow (na przykladzie banku
spoldzielczego w lomzy).Wykorzystanie funduszu przedakcesyjnego ispa w gminie na przykladzie
czestochowy i mykanowa.Osoby niepelnosprawne w polsce w swietle wynikow narodowych spisow
powszechnych z lat 1988 i 2002.praca licencjacka budzet gminy .Polityka regionalna we wspolnotach
europejskich. Polska wobec programow przedakcesyjnych- funduszy strukturalnych oraz nowej polityki
spojnosci..Styl zakopianski..Skutecznosc i efektywnosc systemow zarzadzania jakoscia w cieplownictwie na
podstawie mpec s.a. w krakowie.Odpowiedzialnosc odszkodowawcza pracownika w razie wyrzadzenia
szkody osobie trzeciej .Motywowanie pracownikow na przykladzie firmy handlowej w rzeszowie..Szczegolna
ochrona trwalosci stosunku pracy posla i senatora.Efektywnosc promocji w internecie.Rozwoj i
konkurencyjnosc malych przedsiebiorstw rodzinnych na przykladzie gastronomii.Praca dyplomowa
przyklad.Bìlohlávek- alexander j. - biegli w srodowisku miedzynarodowym : w postepowaniu sadowym
..
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cywilnym i karnym oraz arbitra.Ksztaltowanie sie systemow ewidencji przychodow i rozchodow w lasach
panstwowych w kontekscie potrzeb decyzyjnych..Nadzor bankowy w polskim systemie bankowym..praca
licencjacka budzet gminy .Analiza i ocena systemu zarzadzania jakoscia i systemu bezpieczenstwa i higieny
pracy na przykladzie abb.Przestrzenne zroznicowanie aktywnosci ekonomicznej w polsce w latach 2005 2008..praca licencjacka budzet gminy .Analiza skutecznosci zabezpieczen przed ryzykiem kredytowym na
przykladzie ing banku slaskiego s.a. w czestochowie.Polskie rolnictwo w procesie integracji z unia
europejska..Seminarium v r.zak. Historii administracji i mysli administracyjnej.praca licencjacka budzet gminy
.Praca magisterska o bezrobociu.Kosciol w polsce w okresie komunizmu..praca licencjacka budzet gminy
.Promocja turystyki na przykladzie zwiazku gmin jurajskich.Kisielnicki- jerzy - zarzadzanie projektami : ludzieprocedury- wyniki .Spolka cywilna a stosunki majatkowe malzenskie.Zarzadzanie szkola wyzsza po akcesji
polski do ue na przykladzie uniwersytetu jagiellonskiego.Franchising jako metoda finansowania malych i
srednich przedsiebiorstw w polsce.Dzialalnosc kredytowa jako glowne zrodlo przychodow banku..Telepraca
jako elastyczna forma zatrudnienia .Rola i funkcje motywowania w zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Braggsteven m. - wskazniki w analizie dzialalnosci przedsiebiorstwa .Komisja pojednawcza jako organ ochrony
prawnej.praca licencjacka budzet gminy .Koncepcja pracy licencjackiej.Reforma edukacji i jej znaczenie w
procesie rozwoju gospodarki polskiej..Zarzadzanie bezpieczenstwem na stanowiskach o podwyzszonym
ryzyku wypadkow.Przyczyny- istota i skutki ochrony swiatowego dziedzictwa na przykladzie listy swiatowego
dziedzictwa unesco w swietle prawa miedzynarodowego.Marketing relacji na rynku uslug finansowych w
segmencie klientow korporacyjnych.Zdolnosc kredytowa w pozyskiwaniu kapitalu obcego przez male i
srednie przedsiebiorstwa.Nastawienie do innych osob a komunikatywnosc w przedsiebiorstwie.Wplyw
struktury portfela na wysokosci sredniookresowej stopy wzrostu na rynku funduszy inwestycyjnych
otwartych zrownowazonych..Krajowy system uslug (ksu) dla mps. Jego rola i mozliwosci wykorzystania w
organizowaniu szkolen dla sektora msp na przykladzie fundacji inkubator w lodzi.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Etyczne i psychospoleczne aspekty dysfunkcji w procesach rekrutacji i
derekrutacji.Analiza majatku obrotowego na przykladzie przedsiebiorstwa produkcyjno - handlowo uslugowego ceramika tulowice..Ryzyko finansowe w zarzadzaniu przedsiebiorstwem..Nadzor nad
samorzadem wolnych zawodow..zrodla i konsekwencje stresu w srodowisku pracowniczym.Sluzba celna w
systemie bezpieczenstwa panstwa.Badanie wypadkowosci przy pracy na przykladzie wybranej kopalni wegla
kamiennego..Wykorzystanie instrumentow marketingu - mix w dzialalnosci firm ochroniarskich.Wspieranie
innowacyjnosci w malych i srednich przedsiebiorstwach ze srodkow pochodzacych z unii
europejskiej..Inwestycje ekologiczne gminy myslenice..Gasior-niemiec- anna. Red. - the individuality of a
scholar and advancement of social science : the scholarship of antoni kuk.Wplyw przystapienia polski do
strefy euro na sytuacje gospodarcza kraju.Fundusze strukturalne dla rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw.Tematy prac magisterskich rachunkowosc.Strategia rozwoju zasobow ludzkich w
przedsiebiorstwie.Znaczenie polityki cenowej w dzialalnosci marketingowej przedsiebiorstwa (na przykladzie
firmy fitnes - klub gracja).praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wplyw procesow
rynkowych i szarej strefy na realizacje funkcjii podatku akcyzowego.Procesy decyzyjne w przedsiebiorstwie
produkcyjnym na przykladzie krepel polska sp. Z o.o..Blogi modowe jako instrument reklamy internetowej
firm odziezowych .Przestepstwa przeciwko rodzinie i opiece na przykladzie przestepstwa znecania sie z art.
207 kodeksu karnego.Wplyw zaburzen komunikacji interpersonalnej na powstawanie konfliktu
organizacyjnego w przedsiebiorstwie x.Struktura kosztow jakosci na przykladzie organizacji havi..Problem
magazynowania na podstawie zywiec trade..Zwiazek bezrobocia ze wzrostem gospodarczym na przykladzie
gminy nasielsk w latach 2002-2007.Atrakcyjnosc turystyczna- a zarzadzanie regionem.Dowod
osmologiczny.Porownanie parametrow mechanicznych betonow cementowych i plastobetonow na
kruszywach lamanych i otoczakowych. Praca inzynierska budownictwo.Europejska spolka akcyjna i jej
charakter..Analiza form aktywnosci osob starszych (zamieszkalych w dzielnicy srodmiescie w
krakowie).Czynniki ksztaltujace jakosc uslug transportowych.Ochrona wynagrodzenia za prace.Zakaz
dyskryminacji ze wzgledu na plec w zakresie wynagrodzenia.Prace magisterskie turystyka.Podatek
dochodowy i efektywnosc ekonomiczna firm funkcjonujacych na rynku miedzynarodowym.Doskonalenie
jakosci uslug publicznych z wykorzystaniem systemu zarzadzania jakoscia iso 9001 w urzedzie miasta i gminy
..
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w olkuszu.Rozwoj polskiego rynku budowlanego po akcesji do unii europejskiej.praca licencjacka budzet
gminy .Uczestnicy na prawach strony w kodeksie postepowania administracyjnego - prokurator- rzecznik
praw obywatelskich- organizacja spoleczna..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich
poznan.Przykladowe prace mgr.Postepowanie przed prezesem urzedu ochrony konkurencji i
konsumentow.Praca licencjacka cennik.Praca licencjacka plan.Otoczenie kulturowe w biznesie
miedzynarodowym.Zagrozenia wypadkowe i zdrowia wystepujace w procesach pracy na przykladzie fabryki
mebli..Ryzyko w dzialalnosci deweloperskiej..Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w aspekcie systemu
podatkowego na przykladzie firmy kanbut s.c..Rozwoj mikroprzedsiebiorstw na przykladzie powiatu
namyslowskiego w latach 2004-2007.Umowa zarzadu powierniczego- dopuszczalnosc- przydatnoscpraktyka.Kontrola skarbowa jako element kontroli gospodarczej przedsiebiorstwa.Sprawozdanie finansowe
jako zrodlo informacji o wybranych aspektach dzialalnosci sektora publicznego..Finansowanie tworzenia
nowego przedsiebiorstwa.Poziom dochodowosci gmin wojewodztwa opolskiego a ich aktywnosc w
pozyskiwaniu srodkow unijnych..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektem inwestycyjnym na
przykladzie przedsiebiorstwa karter sp. Z o.o. .Koncepcja pracy licencjackiej.Psychologiczne aspekty
podejmowania negocjacji.Zasady ustalania i opracowywania budzetu gminy na przykladzie gminy
laszki..Prawne i kryminologiczne aspekty przestepczosci stadionowej.Rekrutacja jako instrument
pozyskiwania pracownikow na przykladzie malopolskiego urzedu wojewodzkiego w
krakowie.Charakterystyka systemu franchisingowego na podstawie firmy orbis s.a..Temat pracy magisterskiej
pedagogika.Prawa i obowiazki osob skazanych odbywajacych kare pozbawienia wolnosci w polskich
jednostkach penitencjarnych wynikajace z kodeksu karnego wykonawczego.Koszt i struktura kapitalu w
spolkach akcyjnych na przykladzie spolek notowanych na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie.Funkcja oswiatowa nysy..praca licencjacka budzet gminy .Wizerunek polskiego menedzera w
swietle badan opinii spolecznej.Specyfika spoldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych jako instytucji
kredytowych.Marketing w przedsiebiorstwie hotelarskim na przykladzie hotelu mercure kasprowy w
zakopanem.Strategie marketingowe w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstwa (na przykladzie
huty szkla gospodarczego i artystycznego finezja w wolborzu).Analiza oferty produktow kredytowych dla msp
na przykladzie banku x.Krakowski rynek jako produkt turystyczny.Zarzadzanie jakoscia w administracji
publicznej.Analiza ekonomicznych uwarunkowan funkcjonowania zakladow pracy chronionej na przykladzie
firmy poligraficzno - introligatorskiej udzialowiec sp. Z o.o. W olsztynie.Nowica - magiczna kraina
lemkow..Uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej na obszarze lgd wspolne
zrodla..Powodztwo osoby trzeciej o zwolnienie zajetego przedmiotu od egzekucji administracyjnej.Analiza
finansowa przy przejsciu od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej.Jakosc obslugi gosci
na przykladzie hoteli accor.Studium porownawcze marketingu tradycyjnego i internetowego w obrocie
nieruchomosciami..praca licencjacka budzet gminy .Obsluga klienta na przykladzie dzialu logistyki firmy
oman sp. Z o. O..Marketing polityczny - ksztaltowanie wizerunku i autoprezentacja politykow w wyborach
prezydenckich w polsce i usa.Rola podatkow lokalnych w finansowaniu zadan gminy ( na przykladzie gminy
witonia)..Wplyw wejscia polski do unii europejskiej na sytuacje na rynku pracy na przykladzie powiatu
ostroleckiego.Dzialalnosc gospodarcza przedsiebiorstw - cele- zalozenia i sposoby
podejmowania..Zarzadzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym miasta czestochowa w latach 20082010.praca licencjacka budzet gminy .Specyfika pracy sluzb specjalnych w roznych rezimach
politycznych.Ekonomiczne podejscie jednostek samorzadu terytorialnego- jako instrument efektywnego
rozwoju na przykladzie gminy rozan w latach 2004-2007.Analiza sektora malych i srednich przedsiebiorstw na
bialorusi.Straz gminna jako formacja powolana do ochrony bezpieczenstwa i porzadku
publicznego.Indywidualne interpretacje przepisow prawa podatkowego.Pozycja ustrojowa i kompetencje
prezydenta rp.Decyzja administracyjna wydana na podstawie falszywego dowodu lub w wyniku
przestepstwa.Analiza offshoringu w wojewodztwie malopolskim.Strategie firm ubezpieczeniowych.Prace
dyplomowe przyklady.Funkcje rachunku oszczednosciowo-rozliczeniowego na przykladzie pko bp
s.a..Zarzadzanie zasobami ludzkimi. System ocen pracowniczych.Marketingowe zarzadzanie siecia handlowa
na przykladzie firmy kaufland.Mediacja jako forma sprawiedliwosci naprawczej w sprawach karnych.praca
licencjacka budzet gminy .Ewolucja systemu gospodarczego na ukrainie..Analiza strumieni wartosci przy
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wytwarzaniu opakowan z tworzyw sztucznych.Analiza zdolnosci kredytowej osob fizycznych na przykladzie
banku bph.Ksztaltowanie sie podatkow i oplat lokalnych w latach 2001-2005 na przykladzie gminy
lubliniec.Spoleczna odpowiedzialnosc przedsiebiorstw.Uprawnienia czlonkow rodzin obywateli unii
europejskiej korzystajacych ze swobody przeplywu pracownikow.Rola menedzera na przykladzie restauracji
wierzynek w krakowie.Niskokosztowe linie lotnicze w miedzynarodowym porcie lotniczym krakowbalice..Przydatnosc sprawozdawczosci finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie firmy
informatycznej.Analiza potrzeb gminy wielgomlyny i ich zaspokojenie z zastosowaniem funduszy
europejskich.Wybrane aspekty podatkowoprawne zmian w kapitale zakladowym spolek
kapitalowych.Warunkowe przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie sadu okregowego w krosnie.Lafleya. G. - zmiana regul gry w biznesie : jak zwiekszyc przychody i zyski przez innowacje .Analiza finansow
jednostek samorzadu terytorialnego (na przykladzie gminy myszyniec).Specyfika dzialan i zadan samorzadu
wojewodztwa..Kredyt bankowy jako jedno ze zrodel finansowania dzialalnosci malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce..Najem lokali mieszkalnychw swietle polskiego prawa.System finansowania
oswiaty (na przykladzie gminy lubniany)..Podatek dochodowy od osob fizycznychi osob i osob prawnych w
polsce na tle wybranych krajow unii europejskij.Marka jako element strategii firmy.Nowoczesne koncepcje
logistyczne na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Ekomuzeum i jego wplyw na spolecznosc lokalna na
przykladzie ekomuzeum lanckorona.Sposoby pozyskiwania kapitalu przez przedsiebiorstwa.Obligacje skarbu
panstwa w zarzadzaniu deficytem budzetowym.Malachowski- witold. Red. Nauk. - polska-niemcy w
zjednoczonej europie i ich ekonomiczna odpowiedzialnosc .Ekonomiczno-spoleczne implikacje polityki
gospodarczej w transformacji systemowej polski.Rola normalizacji jakosciowej i prawnej w
ekologistyce.praca licencjacka budzet gminy .Przeksztalcenie spolki cywilnej w spolke z ograniczona
odpowiedzialnoscia.Zasady pisania prac dyplomowych.Kwalifikowane typy zabojstw - art 148 par 2 i 3
kodeksu karnego.praca licencjacka budzet gminy .Analiza funkcjonowania rady nordyckiej oraz nordyckiej
rady ministrow jako nietypowego forum wspolpracy panstw- ze szczegolnym uwzglednieniem sposobu
podejmowania uchwal oraz mocy wiazacej aktow wydawanych przez rade nordycka..Analiza techniczna jako
element wspierajacy decyzje inwestycyjne na gieldzie papierow wartosciowych w
warszawie.Funkcjonowanie osrodka pomocy spolecznej w gminie pysznica i jego wplyw na poprawe
poziomu zycia lokalnej ludnosci..Ocena finansowa dochodow i wydatkow budzetowych gminy ostrowiec
swietokrzyski w latach 2005 - 2009.Chuliganski charakter czynu .Zasady rozliczania i kalkulacji kosztow
dzialalnosci pomocniczej na przykladzie dzialu transportu uniwersytetu lodzkiego.Prawo do rodziny w
swietle praw dziecka.Doktryna urzadzen kluczowych (essential facilities) w europejskim i amerykanskim
prawie konkurencji.Kreowanie wizerunku i tozsamosci przedsiebiorstwa za pomoca public relations na
przykladzie infosys bpo poland.Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej na obszarze wyzyny
krakowsko-czestochowskiej..Ceny transferowe w regulacjach podatkowych i bilansowych.Pozycja
konsumenta jako strony umowy elektronicznej.praca licencjacka budzet gminy .Funkcjonowanie zespolu
roboczego w wybranym obszarze przedsiebiorstwa x.Gielda papierow wartosciowych jako instytucja rynku
kapitalowego.Praca tymczasowa w polsce.Spolki jako formy prawne prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej.Zarzadzanie jakoscia w wybranym systemie produkcyjnym.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na
podstawieokregowego przedsiebiorstwa geodezyjno-kartograficznego spolka z o.o. w opolu..Materialne i
pozamaterialne czynniki motywacyjne w pracy sprzedawcow.Reforma praskiej sieci teatralnej - proba analizy
pierwszych dzialan transformacyjnych..Outsourcing i jego rola w logistyce.Analiza porownawcza stron www
wybranych teatrow w polsce.Bariery funkcjonowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce po
wejsciu do unii europejskiej.Stosowanie miedzynarodowych standardow sprawozdawczosci finansowej aspekty organizacyjne- techniczne i spoleczne.Pomiar i ocena rentownosci.praca licencjacka budzet gminy
.Analiza marketingu - mix przedsiebiorstwa- na przykladzie sieci telefonow komorkowych firmy
era.Bankowosc internetowa a bankowosc oddzialowa - poszukiwanie najlepszego modelu banku
detalicznego.Rachunek kosztow dla potrzeb zarzadzania p.u.h. domax.Praca licencjacka chomikuj.Status
cudzoziemca w polskim prawie administracyjnym.Zastosowanie zasad dystrybucji na rynku farb i lakierow na
przykladzie fabryki farb i lakierow sniezka spolka akcyjna.Analiza pracy zespolu koparka-samochody przy
realizacji wykopu szerokoprzestrzennego praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy
..
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.Ocena kondycji finansowej instytucji bankowej na podstawie ing banku slaskiego.Sektor uslug- a rozwoj
gospodarczy. Analiza na przykladzie polskich wojewodztw.Pracy licencjackiej.Ujecie osoby przez detektywa
.Pozyskiwanie i wynagradzanie pracownikow jako podstawowe elementy w zarzadzaniu zasobami ludzkimi
na przykladzie drugiego urzedu skarbowego w tarnowie.Prace magisterskie chomikuj.Metody i sposoby
rekrutacji i selekcji pracownikow - analiza przypadkow.Konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw na
rynku unii europejskiej..Analiza dochodow jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie urzedu miasta
czestochowy.Zarzadzanie kapitalem w przedsiebiorstwie w celu poprawy plynnosci finansowej..Sytuacja na
rynku pracy osob bezrobotnych po czterdziestym piatym roku zycia w powiecie
wodzislawskim.Dyskryminacja kobiet w miejscu pracy.Rola otoczenia instytucjonalnego w procesie rozwoju
regionalnego.Imie i nazwisko jako dobro osobiste dziecka.Doskonalenie struktury organizacyjnej na
przykladzie hotelu 500 w strykowie.Spis tresci praca magisterska.Znaczenie systemu ocen pracowniczych
oraz systemow motywacyjnych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa
elektrobudowa s.a..Leasing w finansach i rachunkowosci przedsiebiorstwa.Konflikt prawa wylacznego ze
znaku towarowego z wierzytelnoscia wynikajaca z domeny internetowej.Ekspansja produktowa firmy
kaletniczej jan - pol bis na rynki miedzynarodowe..Diagnostyka prenatalna jako przyklad potencjalu badan
genetycznych.Rola opakowan w procesach logistycznych.Dostosowania fiskalne w polskiej gospodarce do
wymogow strefy euro w latach 2004-2008.Dowod z dokumentu w postepowaniu cywilnym.Mozliwosci
przeprowadzenia arbitrazu cash-and-carry oraz reverse cash-and-carry na kontraktach terminowych na
gieldzie papierow wartosciowych w warszawie s.a. w 2010 roku.Marketing w internecie - historia- stan
obecny- trendy na przyszlosc.Style kierowania w instytucji kultury na przykladzie osrodka kultury w
brzeszczach.Analiza grup strategicznych i jej zastosowanie w poszukiwaniu nisz rynkowych.Ochrona
dziedzictwa kulturowego na podstawie regionu gabinsko-sannickiego..Efekty zarzadzania miedzygminnym
zwiazkiem komunikacji pasazerskiej w tarnowskich gorach.Motywowanie pracownikow jako element
strategii firmy.Wydatki gminy opatowek na pomoc spoleczna w latach 2004-2009.Armstrong- michael strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi .Wykorzystanie bilansu do oceny sytuacji majatkowej i
finansowej.Bezpieczenstwo pracy budowlanych zurawi wiezowych w warunkach kolizyjnej lokalizacji praca
inzynierska budownictwo.Status prawny dzierzawcow nieruchomosci rolnych polozonych w polsce.praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie funduszy strukturalnych unii europejskiej w procesach
restrukturyzacji na przykladzie sektora energetycznego.Sposoby wynagradzania jako narzedzie
motywowania pracownikow na przykladzie zakladu produkcyjnego.Rozgraniczenie nieruchomosci w polskim
systemie prawa administracyjnego i cywilnego.Instrumenty rynku pracy jako glowny element promocji
zatrudnienia i lagodzenia skutkow bezrobocia na przykladzie dzialan powiatowego urzedu pracy w
myszkowie- wspolfinansowanych ze srodkow europejskiego funduszu spolecznego.Organizacja szkolnictwa w
drugiej rzeczypospolitej..praca licencjacka budzet gminy .Rola i zadania policji w zakresie przeciwdzialania i
zwalczania przestepczosci zorganizowanej .praca licencjacka budzet gminy .Karty kredytowe jako
podstawowy rodzaj kart platniczych w kredyt banku s.a. w sieradzu.Czynnosci niecierpiace zwloki
(dochodzenie w niezbednym zakresie).Wspolpraca krakowa z miastami partnerskimi. Korzysci i
koszty..Analiza dochodow i wydatkow budzetu panstwa w latach 2009 -2010.Placowe instrumenty
motywowania pracownikow na przykladzie urzedu gminy zapolice..Analiza plynnosci finansowej
przedsiebiorstwa na wybranych przykladach z polskiej praktyki gospodarczej.Przykladowe prace magisterskie
z pedagogiki.Podatki i oplaty zwiazane z nieruchomosciami jako zrodla dochodow wlasnych gminy na
przykladzie gminy klomnice.Analiza szkolen jako narzedzi motywacji na przykladzie sluzby wieziennej.Prace
licencjackie gotowe.Controlling jako innowacyjne narzedzie skutecznego zarzadzania.Postepowanie o
ubezwlasnowolnienie.Poglebianie procesow integracyjnych na przykladzie wspolnot europejskich.Rola
sponsoringu i darowizn w dzialalnosci promocyjnej instytucji finansowej na przykladzie pko banku
polskiego.Zakaz reformationis in peius w polskim prawie procesowym xx wieku.Wplyw kursow walutowych
na dostepnosc kredytow hipotecznych w polsce od 2000 roku..praca licencjacka budzet gminy .Budzet
panstwa jako plan finansowy..System pracowniczych ocen okresowych na przykladzie koncernu
farmaceutycznego johnson&johnson.Bankowosc elektroniczna nowoczesna forma obslugi biezacej
klienta.Ustanowienie spadkobiercy.Srodki trwale w aspekcie podatkowym i bilansowym..Gatnar- eugeniusz.
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Red. - internacjonalizacja procesu ksztalcenia na kierunkach studiow ekonomicznych : materialy iii
w.Opakowania zbiorcze w logistyce na podstawie przedsiebiorstw x..Wybrane wspolczesne tendencje w
zarzadzaniu zasobami ludzkimi.Wiercinski- jacek - brak swiadomosci albo swobody przy sporzadzaniu
testamentu .Bezrobocie jako jeden z glownych czynnikow wplywajacych na emigracje studentow do krajow
unii europejskiej.Pisanie prac lublin.Technologia dachow zielonych praca inzynierska budownictwo.Zapis
windykacyjny..Rola dekonsolidacji w tworzeniu nowych wzrostowych przedsiebiorstw z sektora msp.Zawod
bieglego rewidenta w kontekscie zmian viii dyrektywy unii europejskiej.Ocena plynnosci finansowej na
podstawie przedsiebiorstwa pamapol s.a..Rola negocjacji w procesie sprzedazy.Skarga na akty organow
jednostek samorzadu terytorialnego.Pisanie prac poznan.Europejski urzad policji.geneza-organizacjapodstawy funkcjonowania i praktyczne przejawy dzialalnosci europolu.Badanie skutecznosci udzielanej
pomocy na przykladzie osrodka pomocy dziecku i rodzinie w bedzinie.Analiza finansowa firmy wawel s.a. w
latach 2004-2007.Przestepstwo paserstwa w polskim prawie karnym .Okresowa niezdolnosc lub niemoznosc
wykonywania pracy z powodu choroby i macierzynstwa.System ocen pracowniczych na przykladzie
przedsiebiorstwa bumar labedy s.a..Renty strukturalne w rolnictwie..Przestepczosc zorganizowana - wybrane
problemy scigania i karania.Zarzadzanie logistyczne w sferze zaopatrzenia jako koncepcja ksztaltowania
konkurencyjnosci przeedsiebiorstw..Partycypacja spoleczna w procesie planowania strategicznego w
samorzadzie gminnym.Ograniczenia w przeprowadzaniu dowodu z zeznan swiadkow w postepowaniu
cywilnym.Polityka rachunkowosci w polskiej praktyce gospodarczej spolek publicznych.Polozenie prawne
kosciola ewangelicko-augsburskiego w polsce.Rola i funkcje rady nadzorczej w spoldzielniach
mieszkaniowych na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej osiedle mlodych w lodzi.praca licencjacka budzet
gminy .Kryzys organizacji narodow zjednoczonych.Konsolidacja bankow spoldzielczych jako skutek
dostosowywania sie do funkcjonowania w unii europejskiej na przykladzie banku spoldzielczego w
zawadzkiem..Skarga kasacyjna i jej skutki w zreformowanym dwuinstancyjnym postepowaniu
sadowoadministracyjnym..Bankowosc elektroniczna jako nowoczesny kanal dystrybucji uslug
bankowych.Stwierdzenie niewaznosci malzenstwa w zakresie zgody malzenskiej w kodeksie prawa
kanonicznego z 1983 r.- wybrane zagadnienia..Rezyser teatralny jako podmiot prawa
autorskiego.Przeobrazenia spoleczno demograficzno przestrzenne na przykladzie gminy wiejskiej
strzeleczki..Zastosowanie metody servqual do oceny jakosci uslug..Zarzadzanie interakcja czlowiek komputer: historia- terazniejszosc- przyszlosc.Budzet gminy na przykladzie gminy i miasta
nowogrod.Szymanczak- jolanta. Red. - ustawa - prawo zamowien publicznych w praktyce samorzadow
terytorialnych : konferencja : war.Pisanie prac angielski.praca licencjacka budzet gminy .Rola marketingu
terytorialnego w rozwoju miasta (na przykladzie miasta leczycy).Lllaa.Six sigma w sgl carbon polska s.a.
business grafity specjalne w nowym saczu.Szkolenia narzedziem rozwoju pracownika na przykladzie
instytucji bankowej.Ocena efektywnosci inwestycji w fundusze inwestycyjne w kontekscie analizy
portfelowej.praca licencjacka budzet gminy .Bezpieczenstwo polski w kontekscie zagrozen
terrorystycznych.Otoczenie finansowe malych i srednich przedsiebiorstw..Efektywnosc dzialania
powiatowego urzedu pracy w klobucku w latach 2007-2010.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Squaty jako instytucje kultury niezaleznej w polsce i za granica..praca licencjacka budzet gminy
.Przedmieszczanie tarnowscy jurysdykcji zamkowej w xvii i xviii wieku. Szkice do historii stosunkow prawnych
i gospodarczych.Parinello- anthony. - klucz do vito : dotrzec do waznego klienta: 10 krokow do biura vip-a
.Arbitraz i mediacja - analiza porownawcza pozasadowych sposobow rozwiazywania sporow.Wplyw
wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia na kulture organizacyjna przedsiebiorstwa na przykladzie zakladu
elektronicznego omega sp. Z.o.o..Nie pozwol reklamie kierowac twoim zyciem- poradnik swiadomego
konsumenta.Rozstrzyganie sporow kompetencyjnych i o wlasciwosc przez naczelny sad
administracyjny.Ocena rozwoju i samodzielnosci ekonomicznej gminy na podstawie gminy skomlin..praca
licencjacka budzet gminy .Instrumenty kontraktowe i finansowe w procesie pozyskiwania kapitalu w drodze
sekurytyzacji i mezzanine.Dzialalnosc pracowniczych programow emerytalnych w polsce w latach 20002005.Wybrane zrodla finansowania msp w polsce na przykladzie firmy z branzy motoryzacyjnej.Marketing
wybranych produktow bankowych.Analiza systemu motywowania pracownikow w organizacji na [przykladzie
firmy x z branzy produkcyjnej.Bankowosc elektroniczna w obsludze gospodarstw domowych..Analiza
..
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fundamentalne w procesie oceny wartosci rynkowej firmy..Ocena wykorzystania funduszy unijnych w
finansowaniu inwestycji w gminie lazy.Ocena sytuacji majatkowo - kapitalowej przedsiebiorstwa na
przykladzie wtbs spolka z o.o. W lodzi.Prace magisterskie tematy.Dzialania promocyjne na rynku gier
komputerowych i ich wplyw na konsumentow.Radecki- wojciech - ustawa o miedzynarodowym
przemieszczaniu odpadow : komentarz .Restrukturyzacja przedsiebiorstw panstwowych na przykladzie bot
elektrowni belchatow s.a..Badanie czasu pracy i racjonalnosc dzialan na przykladzie realizaji utwardzanej
posadzki fibrobetonowej praca inzynierska budownictwo.Strategic management of arts organizations: the
case of bb object gallery.Tematy prac licencjackich ekonomia.Zarzadzanie organizacja typu non profit na
przykladzie domu pomocy spolecznej.Ochrona praw podstawowych a stosowanie unijnego prawa
konkurencji.Analiza budzetu gminy szumowo w latach 2002-2005.Gotowe prace inzynierskie.Multimedia w
zarzadzaniu - wybrane procedury i zastosowania..Ocena poziomu i struktury wplywow podatkowych gminy
wreczyca wielka w latach 2007-2011.Stosowanie tymczasowego aresztowania w polsce.praca licencjacka
budzet gminy .Wplyw wybranych instrumentow wspolnej polityki rolnej na inwestycje w gospodarstwach
rolnych na podlasiu.Analiza i ocena ryzyka zawodowego przy obsludze maszyn budowlanych..Lapownictwo
bierne.Metody finansowania uczelni wyzszych w polsce.Strategia amortyzacji srodkow trwalych wedlug
prawa bilansowego i prawa podatkowego.praca licencjacka budzet gminy .Zaleznosci pomedzy stylem
kierowania a relacjami ludzi w organizacji - na przykladzie pmp group w jeleniej gorze.Szkolenie liderow na
przykladzie organizacji non-profit.Analiza finansowa przedsiebiorstwa utrzymania infrastruktury kolejowej w
katowicach sp. Z o.o. W latach 2003-2005.Strategia rozwoju na przykladzie gminy bierawa..Finansowanie
zadan oswiatowych starostwa powiatowego w lublincu w latach 2002-2004.Nieuczciwosc w miejscu pracy a
identyfikacja z firma.Karpiuk- miroslaw. - samorzad terytorialny a panstwo : prawne instrumenty nadzoru
nad samorzadem gminnym .Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia a wspolnosc majatkowa
malzenstwa..praca licencjacka budzet gminy .Rejestracja i prowadzenie dzialalnosci gospodarczej.Ryzyko
kredytowe w dzialalnosci banku.Interwencja uboczna w postepowaniu cywilnym.Ocena dzialalnosci
inwestycyjnej w gminie na przykladzie miasta skierniewice.Prace dyplomowe architektura.Challenges in
managing multicultural team.Analiza ryzyka kredytowego na podstawie banku spoldzielczego w
pajecznie.Przeksztalcenia wlasnosciowe uzdrowiska w busku zdroju.praca licencjacka budzet gminy
.Konkurencyjnosc malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie firmy violana.praca licencjacka budzet
gminy .Porownanie regulacji przesluchania swiadka w procedurze karnej- cywilnej i administracyjnej.praca
licencjacka budzet gminy .Kapital zakladowy w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia w swietle
ustawodawstwa polskiego- na tle francuskiej spolki kapitalowej.Mikolajewicz- zbigniew (1934- ). Red. uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i.Pisanie
prac licencjackich warszawa.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy nutricia polska..Zbrojny
atak jako odpowiedz na cyberterroryzm..Naprawienie szkody majatkowej w swietle art. 444 oraz art. 446
kodeksu cywilnego.Dopuszczalnosc podzialu nieruchomosci w swietle ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.Zarzadzanie transportem pasazerskim - autobusowym w polsce na podstawie
przedsiebiorstwa pks czestochowa w czestochowie s.a..Praca magisterska pedagogika przedszkolna.praca
licencjacka budzet gminy .Transport intermodalny jako przyszlosc przewozow towarowych.Male i srednie
przedsiebiorstwa w gospodarce armenii..Uzytkowanie autorskich praw majatkowych.Kryminalistyczne
znaczenie ciala szklistego galki ocznej.Partnerstwo publiczno-prywatne szanse i bariery zastosowania
formuly ppp w gminach.Projekt rozwoju firmy p.h.u. duda s.a..Pisanie prac magisterskich ogloszenia.Proces
kulturowej adaptacji korporacji do zarzadzania i dzalania w internecie.Ocena gmin powiatu
czestochowskiego w zakresie wykorzystania srodkow pomocy unii europejskiej..Analiza i ocena szans
rozwoju agroturystyki w gminie andrychow.praca licencjacka budzet gminy .Godecki- zbigniew. Red. - etyka a
podatki i doradztwo podatkowe .Przestepstwa seksualne popelniane z wykorzystaniem systemu
informatycznego.Kurs akcji- a sytuacja finansowa i perspektywy rozwojowe firmy.Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa na przykladzie bdp spolki doradztwa podatkowego.Pracownicze systemy motywacyjne w
jednostkach publicznych na przykladzie komendy powiatowej policji w klobucku.Instrumenty
przeciwdzialania bezrobociu w miescie augustow w latach 2010- 2012.Metody i formy przeciwdzialania
dyskryminacji kobiet na wspolczesnym rynku pracy w polsce.Dochody i wydatki jednostki budzetowej na
..
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podstawie miejskiego osrodka pomocy spolecznej..Pozyskiwanie kapitalu akcyjnego przez spolke gieldowa
na przykladzie spolki euromark polska s.a..Destruktywne oddzialywanie pracy na sfere zycia prywatnego (na
przykladzie firmy uslug finansowych x).Zarzadzanie przez jakosc w przedsiebiorstwie - wdrazanie i ocena
funkcjonowania.praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac licencjackich tanio.Analiza atrakcyjnosci
inwestycyjnej spolki gieldowej rainbow tours s. A. W oparciu o sprawozdanie finansowe.Zakaz konkurencji w
kodeksie pracy i prawie o szkolnictwie wyzszym..Zabojstwo w wyniku motywacji zaslugujacej na szczegolne
potepienie w polskim prawie karnym w swietle rozwiazan prawnokarnych w wybranych krajach..Straz
graniczna w polskim postepowaniu karnym .Osoby niepelnosprawne w polsce w swietle wynikow
narodowych spisow powszechnych z lat 1988 i 2002.Badanie satysfakcji klienta na przykladzie firmy fajne
wesele.praca licencjacka budzet gminy .Ochrona konsumenta w prawie internetowym..Gwarancje
procesowe strony w postepowaniu uproszczonym.Warunki rozwoju gospodarczego podhala.Ksztaltowanie
postaw obywatelskich a organizacje pozarzadowe na przykladzie fundacji im. Stefana batorego.Analiza
porownawcza wyceny akcji wybranymi metodami.Motywacja podejmowania pracy
wolontarystycznej.Analiza bezrobocia w wojewodztwie mazowieckim w latach 2004-2007.Logistyka
dystrybucji na przykladzie spolki legra s.a..Elementy tworzenia wizerunku malego przedsiebiorstwa na
podstawie firmy handlowo - uslugowej vip.Finansowanie nieruchomosci kredytem hipotecznym w
holandii.Motywacyjny system plac w strategii rozwoju przedsiebiorstwa uslug transportowych no-limite
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zubrzycki- janusz. - pkwiu a nowe stawki vat 2013 .Rynek zboz w latach
2004 - 2009..Wizje zjednoczonej europy w tworczosci wybitnych myslicieli xx wieku.Rola instytucji
publicznych i samorzadowych w rozwoju obszarow wiejskich na przykladzie powiatu
czestochowskiego.Zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy na przykladzie firmy abb.praca licencjacka
budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowanie rozwoju firm turystycznych w gminie
plaska.Duda- aneta. Red. - public relations miast i regionow .praca licencjacka budzet gminy .Waszkiewiczaneta. - ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy .Wplyw outsourcingu na ksztaltowanie jakosci uslug
hotelarskich.Rozwoj i finansowanie infrastruktury drogowej w wojewodztwie slaskim.Pisanie prac
cennik.Poziom kosztow logistycznych i przejawy ich racjonalizacji na swiecie.Kara ograniczenia wolnosci w
polskim systemie karnym.Zarzadzanie dlugiem publicznym w polsce.Parki naukowo-technologiczne jako
zrodlo wspierania innowacyjnosci gospodarki.Organizacja procesow magazynowych na podstawie firmy
s.Bleszynska- katrzyna. - redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich .Tabaszewskaedyta. Red. - zarzadzanie wiedza a inne koncepcje zarzadzania : problemy integracji .Analiza ekonomicznofinansowa spolki met-prim w latach 2000-2004.Wynagodzenia w sektorze oswiaty jako istotny element
wydatkow gminy klobuck.praca licencjacka budzet gminy .Ocena systemu zarzadzania jakoscia na przykladzie
urzedu miasta kedzierzyn - kozle..praca licencjacka budzet gminy .Proces realizacji strategii rozwoju miasta
glowno.Kodeks dobrych praktyk jako efektywne narzedzie sluzace do przeciwdzialania naduzyciom na
przykladzie polskich spolek publicznych.Smith- jo durden. - mafia : pelna historia .Procesy zakupow w
przedsiebiorstwach - analiza i ocena na przykladzie zenith monami.Sprawozdania finansowe jako
podstawowe zrodlo danych do oceny pprzedsiebiorstw przez inwestorow.Perspektywy rozwoju bankowosci
elektronicznej.Sylwetka i rola przedstawiciela handlowego w przedsiebiorstwie handlowym na przykladzie
carmen polska sp.zo.o.Rozwoj zawodowy pracownikow na przykladzie hotelu sheraton..Projekt domu
mieszkalnego energooszczednego przy zastosowaniu glownie: a/ ab komorkowego b/ wyrobow
ceramicznych c/silikatu autoklawizowanego o powierzchni uzytkowej: a/ 200 m2 b/ 300 m2 c/ 400 m2
przystosowanego do korzystania osob niepelnosprawnych ruchowo. Praca inzynierska budownictwo.Bank
spoldzielczy ziemi leczyckiej jako lokalne centrum finansowe.praca licencjacka budzet gminy .Swoboda
swiadczenia uslug a swoboda przedsiebiorczosci-aspekty porownawcze.Postep technologiczny w procesach
magazynowania.Gwarancje procesowe strony w postepowaniu uproszczonym.Jak sie pisze prace
licencjacka.Wplyw edukacji konsumenckiej na poziom swiadomosci polskiego konsumenta.Integracja
systemow zarzazania jakoscia- srodowiskiem i bhp na przykladzie srubex lancut.Ogledziny zewnetrzne zwlok
i miejsca ich znalezienia w przypadku zgonu samobojczego - powieszenia.praca licencjacka budzet gminy
.Marzec- katarzyna. - autohandel : opodatkowanie handlu samochodami - skup i sprzedaz : formy
opodatkowania przychod.Determinanty polityki dochodowej gmin.Przestepstwo rozboju /art.280
..
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k.k/.Metoda servqual jako instrument oceny swiadczonych uslug edukacyjnych.Kara smierci w polsce i
wybranych panstwach od czasow najdawniejszych do konca xvi wieku.praca licencjacka budzet gminy
.Koncepcja wynalazku: wynalazek w ujeciu tradycyjnym a wynalazek biotechnologiczny.Sprzedaz
nieruchomosci rolnych z zasobu wlasnosci rolnej skarbu panstwa.Zadania jednostek samorzadu
terytorialnego w swietle konstytucji rp i postanowien prawa administracyjnego..Ustanie czlonkostwa w
spolce partnerskiej.Rola biznesplanu w procesie uruchomienia dzialalnosci gospodarczej.Pozycja ustrojowa
prezydenta w v republice francuskiej.Leasing w aspekcie podatkowym.Porownanie praw i obowiazkow
oskarzonego oraz nieletniego sprawcy czynu karalnego.praca licencjacka budzet gminy .Tematy na prace
licencjacka.Niedowartosciowanie pierwotnych ofert publicznych na gpw w latach 2005-2009.Znaczenie
kultury organizacyjnej w zarzadzaniu..Wplyw krotkoterminowych inwestycji finansowych na wynik finansowy
przedsiebiorstwa.Ocena gospodarki finansowej gminy rusiec.Wykorzystanie narzedzi analizy finansowej do
oceny plynnosci comp rzeszow sa i prokom software sa.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa
wodociagow i kanalizacji okregu czestochowskiego s.a. w czestochowie w latach 2006 - 2009.praca
licencjacka budzet gminy .Pomoc strukturalna unii europejskiej dla sektora kultury ze szczegolnym
uwzglednieniem kinematografii.Aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu na przykladzie powiatowego
urzedu pracy w olesnie.Licencjat prace.Mozliwosc rozwoju ekohoteli w polsce na przykladzie
mragowa.Zarzadzanie przez jakosc w przedsiebiorstwie - wdrazanie i ocena funkcjonowania.Procesy
magazynowania i transportu jako determinanty funkcjonowania systemu dystrybucji na przykladzie firmy
delic- pol s.a..Orenstein- mitchell alexander. - prywatyzacja emerytur : transnarodowa kampania na rzecz
reformy zabezpieczenia spolecznego .Postawy wobec osob niepelnosprawnych na rynku pracy na
przykladzie z.p.ch. Edal s.j..Ubezwlasnowolnienie i jego skutki .praca licencjacka budzet gminy .Finansowe
uwarunkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego..Analiza wplywu czynnikow szkodliwych i
uciazliwych na bezpieczenstwo pracy w przedsiebiorstwie cf gomma poland..Ocena zdolnosci kredytowej i
wiarygodnosci finansowej gminy miasto belchatow.Strategia produktu na przykladzie dwoch koncernow
samochodowych: renault i citroen.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw stylu kierowania na zachowania
komunikacyjne pracownikow w organizacji.Ocena ksztaltowania sie rentownosci w przedsiebiorstwie na
podstawie zakladu energetycznego elsen sp. Z o.o..Zarzadzanie zasobami ludzkimi - charakterystyka
porownawcza przedsiebiorstwa energetyki cieplnej sp. Z o. O. Oraz zakladu dziewiarskiego wola sp. Z o.
O..Wdrazanie strategii organizacji na przykladzie toyoty.Analiza zakresu i struktury dzialalnosci banku
spoldzielczego w suchedniowie w latach 2000-2004.Odpowiedzialnosc sprzedajacego w umowie sprzedazy
konsumenckiej.Struktura wladzy w japonii w okresie edo (1603 - 1867) na tle stosunkow
spolecznogospodarczych.Transfer technologii w swietle prawa konkurencji unii europejskiej.Analiza budzetu
gminy wiejskiej na przykladzie gminy kolno.Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na przykladzie
wybranych projektow drogowych w czestochowie..Wplyw kultury organizacyjnej na funkcjonowanie
instytucji na przykladzie urzedu miasta w zawierciu.Zarzadzanie logistyczne w jednostkach samorzadu
terytorialnego (na przykladzie powiatu rawskiego).praca licencjacka budzet gminy .Biznes plan jako
narzedzie rozwoju przedsiebiorstwa.Analiza finansowa towarzystwa ubezpieczeniowego na zycie nationalenederlanden polska s.a...Analiza dochodow i wydatkow budzetowych miasta czestochowy w latach 20062010.Ocena wykorzystania funduszy europejskich na przykladzie gminy lask i powiatu laskiego.praca
licencjacka budzet gminy .Realizacja projektow inwestycyjnych w jednostkach samorzadu terytoaialnego.
Studium przypadku - gmina niepolomice..Albinski- piotr. Red. - kryzys a polityka stabilizacyjna w unii
europejskiej .Analiza ulg i odliczen w podatku dochodowym od osob fizycznych na przykladzie urzedu
skarbowego w przasnyszu.Informatyzacja w edukacji na poziomie szkol srednich na przykladzie powiatu
radomszczanskiego.Kontrola dzialalnosci gospodarczej w polsce.Metody promowania miast na przykladzie
belchatowa.Grzeszczak- robert. Red. - procesy reform w niemczech i unii europejskiej = reformprozesse in
deutschland und der europäis.Kultura organizacyjna.Rachunkowosc organizacji koscielnych na przykladzie
domu malych dzieci im. Edmunda bojanowskiego w czestochowie.Pozycja ustrojowa sejmu w swietle
konstytucji z 1997 r..Poczucie szczescia a zaangazowanie zawodowe - badania w grupie pracownikow
biurowych.Wynik finansowy a dochod w przedsiebiorstwie..Badanie rozwoju wiedzy z dziedziny
rachunkowosci zarzadczej w latach 1996-2010.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zadaniami
..

..
publicznymi w gminie lazy..Mieszkalnictwo spoleczne - stan i perspektywy rozwoju.Kredyt hipoteczny jako
zrodlo finansowania nieruchomosci mieszkaniowych przez osoby fizyczne.Realizacja systemu zarzadzania
jakoscia w mpk- lodz spolka z o.o.( na przykladzie zakladu eksploatacji tramwajow nr 1).Postawy
pracownikow wobec zmiany w organizacji na pzrykladzie nauczycieli.Analiza plynnosci finansowej na
podstawie piecobiogaz s.a..praca licencjacka budzet gminy .Wprowadzenie nowego produktu na rynek na
przykladzie wody zrodlanej kropla beskidu.Organizacyjne- finansowe i prawne uwarunkowania zakladania
malego przedsiebiorstwa.Kryzys gospodarczy w xxi wieku a polityka finansowa panstwa.Efektywnosc
polskiego rynku kapitalowego w swietle wybranych anomalii kalendarzowych.Emigracja zarobkowa polakow
do krajow unii europejskiej.Zarzadzanie finansami w instytucjach kultury- na przykladzie filharmonii
opolskiej..praca licencjacka budzet gminy .Ocena ergonomiczna procesu produkcji poscieli
dzieciecej.Strategie i kierunki wsparcia konkurencyjnosci sektora msp w polsce..praca licencjacka budzet
gminy .Marketing uslug turystycznych. Marketing w hotelarstwie na przykladzie hotelu apis w
krakowie.praca licencjacka budzet gminy .Dabrowski- pawel. Tl. - a guide to the project management body of
knowledge : (pmbok guide) .Polityka pieniezna narodowego banku polskiego a inflacja w polsce w latach
2005-2010.Ocena bezpieczenstwa i higiena pracy na przykladzie wybranej kopalni wegla kamiennego.praca
licencjacka budzet gminy .Wzory prac magisterskich.Szczesliwicko – soliborskiej w warszawie praca
inzynierska budownictwo.Wernik- jacek. Red. - szkoly wyzsze w gospodarce regionow : praca zbiorowa
.Ocena poziomu stresu u pracownikow policji.Korzysci i zagrozenia zaciagania dlugu publicznego przez
jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy borow..Zarzadzanie jakoscia i obsluga klienta na
przykladzie banku pekao s.a. o. Wadowice.Rola audytu finansowego w ograniczaniu naduzyc
gospodarczych..Public relations na e-rynkach.Wirtualny wymiar logistyki w dzialalnosci platform
internetowych.Rola placowych i pozaplacowych czynnikow motywacyjnych na przykladzie radomszczanskiej
spoldzielni mieszkaniowej.Zastosowanie instrumentow marketingu mix w uslugach bankowych na
przykladzie ing banku slaskiego.praca licencjacka budzet gminy .Praca magisterska logistyka.Zarzadzanie
projektami w organizacjach.Wplyw rozwoju pracownikow na funkcjonowanie przedsiebiorstwa na
przykladzie przedsiebiorstwa scrapena s.a..Zatrudnienie tymczasowe w aspekcie prawnym.Wplyw
instrumentow motywowania na postawy mlodych pracownikow.Projekt zmiany programu studiow
specjalnosci informatyka w zarzadzaniu uwzgledniajacy rozwiazania nauczania na odleglosc.Dochody wlasne
jednostki budzetowej na przykladzie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.Zbieg postepowania
sadowoadministracyjnego i nadzwyczajnych postepowan wewnatrzadministracyjnych.Kredytowanie
dzialalnosci gospodarczej na przykladzie banku spoldzielczego w zgierzu.Zasady zarzadzania spolka
komandytowo-akcyjna.Nowa ustawa o vat jako efekt harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem
ue.Analiza rentownosci na przykladzie produktow kredytowych w banku spoldzielczym.Wplyw kultury
organizacyjnej na procesy adaptacyjne nowych pracownikow..Antysemityzm i rasizm w pogladach i
dzialalnosci adolfa hitlera do 1939r.Kontrola i zaskarzalnosc decyzji w przedmiocie zatrzymania i
tymczasowego aresztowania.Prace zaliczeniowe.Konieczniak- przemyslaw. - eksperyment naukowy i
techniczny a porzadek prawny .Subkultura kibicowska - aspekty prawnokarne.Nadzor korporacyjny w
sektorze bankowym.praca licencjacka budzet gminy .Zasada jawnosci w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego..Opodatkowanie podmiotow powiazanych podatkiem dochodowym od osob
prawnych.Projekt zagospodarowania strefy sprzedazowej sklepu wielkopowierzchniowego wedlug zasad
merchandisingu.Motywowanie pracownikow poprzez place na przykladzie firmy patrol.Zabezpieczenie
mienia i srodkow dowodowych w prawie ue.Opodatkowanie dochodow przedsiebiorstwa na przykladzie
helmen spolka z o.o..Rola systemu podatkowego w gospodarce rynkowej.Skutecznosc wspierania
przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny na przykladzie gminy olszewo-borki.Pozaplacowe czynniki
motywowania pracownikow.Rozwoj zasobow ludzkich na przykladzie urzedu miasta namyslow..praca
licencjacka budzet gminy .Walory turystyczne i rekreacyjne gminy wlodowice- na przykladzie skal
rzedkowickich..Stosunki majatkowe miedzy malzonkami.Dialog miedzykulturowy jako obszar dzialania dla
organizacji iii sektora.praca licencjacka budzet gminy .Benchmarking produktow niszowych na rynku
industrialnym.Fluktuacje i awanse w dziale markteingu - analiza i ocena na przykladzie chem trans logistic maczki bor sp.zo.o..Falszerstwa dziel sztuki w polsce w aspekcie kryminalistycznym i
..
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kryminologicznym.Ograniczenia prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje
publiczne..Prace podyplomowe.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wspolpraca
organizacji non profit z administracja publiczna na szczeblu samorzadowym.Tryby udzielania zamowien na
wykonanie robot budowlanych – analiza porownawcza zamowien publicznych i niepublicznych praca
inzynierska budownictwo.Analiza roli i zadan posrednika w obrocie nieruchomosciami mieszkaniowymi w
czestochowie.Specyfika marketingu- mix w dystrybucji lekow na przykladzie firmy farmaceutycznej usp
zdrowie sp. O.o..Lagoda- krzysztof. - vademecum interwencji policyjnych : interwencje od a do z .Zasady i
metody budzetowania kapitalowego w przemysle naftowym na przykladzie pkn orlen s.a..Ksztaltowanie
wynagrodzenia za prace.Transgraniczne formy spolek handlowych w unii europejskiej.Firma kurierska w
lancuchu dostaw na przykladzie przedsiebiorstwa tnt express wordwide poland.praca licencjacka budzet
gminy .Inwestycje komunalne finansowane ze srodkow unii europejskiej w gminie wreczyca wielka.praca
licencjacka budzet gminy .Organizacja transportu publicznego w polsce na szczeblu centralnym i
lokalnym.Analiza porownawcza dzialalnosci kredytowej bankow pko bp s.a. i millenium s.a. na przelomie lat
2007-2011.Rada praw czlowieka onz.Analiza wypadkowosci przy pracy - rola czynnika ludzkiego na
podstawie elektrowni w ktorej nosnikiem energetycznym jest wegiel brunatny..Uslugi transportu
intermodalnego w polsce.Przeplyw informacji w logistycznej obsludze klienta na przykladzie
miedzynarodowej firmy x.Kanal panamski w swietle prawa miedzynarodowego publicznego.Prezes
narodowego banku polskiego.Immunitet parlamentarny w polsce.System motywowania kadry kierowniczej
w malych firmach handlowo - uslugowych.Turystyka praca licencjacka.Zarzadzanie procesami logistycznymi
zorientowanymi na klienta.Zastosowanie modeli kompetencji i ich wplyw na wzrost efektywnosci
zarzadzania kapitalem ludzkim w banku centralnym.Profil stresu organizacyjnego w oddziale banku pko bp w
krakowie.Praca tymczasowa jako elastyczna forma zatrudnienia..Problematyka prawna inwestycji
liniowych..Prawa pracownika w unii europejskiej.Banki w finansowniu rynku nieruchomosci..Kultura
organizacyjna instytucji oswiatowych w kontekscie przywodztwa.Zatrudnienie skazanych pozbawionych
wolnosci w zakladach karnych w cieszynie i wadowicach.Praca magisterska.Ochrona spolki akcyjnej przed
wrogim przejeciem.Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych.Aspekt
spoleczny w procesach rewitalizacji.Zarzadzanie globalna jakoscia uslug na przykladzie hotelu novotel
krakow centrum..Podatnik podatku od towarow i uslug w swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci
unii europejskiej.Postepowanie uproszczone jako rodzaj postepowania szczegolnego.Polityka kredytowa
banku spoldzielczego na przykladzie banku spoldzielczego w lesnicy..Transakcje terminowe w zarzadzaniu
ryzykiem stopy procentowej w banku.Karnoprawne aspekty dzialalnosci prasy ze szczegolnym
uwzglednieniem odpowiedzialnosci karnej dziennikarza. Wybrane zagadnienia..Patterson- robert. compendium of finance in polish & english = kompendium terminow z zakresu finansow po polsku
i.Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobow zharmonizowanych.Marketing uslug ochroniarskich na
przykladzie spolki ochrony osob i mienia servo.Rola polityki cenowej w strategii marketingowej na
przykladzie biura podrozy globtrans..Pisanie prac informatyka.Udzial podatkow i oplat lokalnych w
finansowaniu zadan samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy miasta czestochowy.Fundusze unijnejako jedna z determinant rozwoju gminy gidle i klomnce.Przestepczosc w zakladach karnych.Bezrobocie na
wsi polskiej i metody jego zwalczania.Mozliwosci rekreacyjno - sportowe krakowskich basenow
plywackich.Podatki i oplaty lokalne jako zrodlo dochodow gminy wiejskiej i miejskiej.Identyfikacja i
klasyfikacja barier ppp w projektach infrastukturalnych w polsce na przykladzie budowy parkingu
wielopoziomowego w nowym targu.Public relations a zarzadzanie instytucjami kultury na przykladzie opery
krakowskiej.Eurosieroctwo jako problem spoleczny w polsce.Prawne i instytucjonalne ramy wspolpracy
miedzy unia europejska a ukraina w obszarze energetyki.Degeneracja znaku towarowego i oznaczenia
geograficznego.Marketingowe czynniki tworzenia wartosci w firmie konsultingowej.Nastepstwa wdrozenia
systemu jakosci na przykladzie wybranych przedsiebiorstw.Miasik- dawid. - wlasnosc intelektualna a szkoda
dla konkurencji w prawie ue = intellectual property and harm.Mobbing praca licencjacka.Podatki praca
magisterska.Rozwoj zdalnych kanalow dostepu stosowanych w detalicznej bankowosci elektronicznej w
polsce.Praca licencjacka pisanie.Wycena zuzycia srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych z
punktu widzenia prawa bilansowego i podatkowego na przykladzie spoldzielni mieszkaniowej.Pozaumowne
..
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formy zatrudnienia..Sytuacja osob niepelnosprawnych na rynku pracy.Analiza i ocena systemu zarzadzania
jakoscia zgodnego z norma iso 9001:2000 w zakladzie walcownia blach grubych huta stali czestiochowa
sp.zo.o..Yunus- muhammad - swiat bez ubostwa : czas na przedsiebiorstwo spoleczne .Analiza
bezpieczenstwa sieci bezprzewodowych na podstawie wybranych technologii.Wplyw podatkow na rozwoj
inwestycji na przykladzie specjalnych stref ekonomicznych.Zarzadzanie logistyczne systemem dystrybucji w
branzy motoryzacyjnej.Konkurencyjnosc przemyslu tekstylnego na zintegrowanym rynku europejskim.praca
licencjacka budzet gminy .Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania grup producentow rolnych w
regionie opolskim z uwzglednieniem dzialan programu rozwoju obszarow wiejskich w okresach
programowania 2004-2006 i 2007-2013..Miejsce i rola transportu w strukturze logistycznej
przedsiebiorstwa.Przepisywanie prac magisterskich.Powszechna ochrona trwalosci stosunku pracy w
przypadku zwolnien grupowych.Koncepcja organizacji zagospodarowania obiektow zabytkowych o lokalizacji
rozproszonej na przykladzie wiatrakow w polsce..Rola kierownika w rozwiazywaniu konfliktow w
grupie.Pozyskiwanie unijnych funduszy strukturalnych na projekty inwestycyjne w gminie gogolin..Przeslanki
i przejawy rozwoju i zmian na rynku uslug logistycznych.praca licencjacka budzet gminy .Employees: a motive
force or a source of resistance in building learning organization.Analiza i ocena rozwoju systemow sieciowych
przedsiebiorstw na przykladzie sieci franczyzowej firmy komputronik s.a. w latach 2007-2009.Przygotowanie
oferty przetargowej na wykonanie wybranego obiektu budowlanego lub wybranych robot budowlanych
praca inzynierska budownictwo.Sonnenfeld- jeffrey a. - powrot do kariery : jak wielcy liderzy naprawiaja
zlamane kariery? .Sposoby pozyskiwania informacji gospodarczej .Komputerowe sieci kratowe na
przykladzie centrum leborka - aspekty technologiczne i ekonomiczne.Prawo do zycia prywatnego w polskim
prawie cywilnym.Efektywnosc portretu pamieciowego.Rachunek kosztow w przedsiebiorstwie handlowym
zlomrex metal sp. Zo.o. Jako element zarzadzania.Czas pracy kierowcow.Samodzielnosc finansowa
gminy..Prace dyplomowe tematy.Analiza dzialalnosci rynku ubezpieczen na zycie na przykladzie t.u. allianz
zycie polska s.a..Wplyw otoczenia na rozwoj malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie branzy
meblowej w powiecie kepinskim..Motywacyjne aspekty rozmow kierownika z pracownikami.Zarzadzanie
zasobami ludzkimi w turystyce uzdrowiskowej na przykladzie spolki „sanatoria dolnoslaskie”..Sledztwo w
znowelizowanym procesie karnym.Postepowanie przyspieszone w kodeksie postepowania karnego.Zjawisko
ucieczki pracodawcow od nawiazania stosunku pracy na czas nieokreslony.Decyzja administracyjna w
doktrynie i orzecznictwie.Uniewaznienie prawa ochronnego na znak towarowy.praca licencjacka budzet
gminy .Korzystanie i przyszlosc zakupow przez internet w swietle opinii studentow uniwersytetu
jagiellonskiego.Erecinski- tadeusz (1946- ). Red. - orzecznictwo trybunalu konstytucyjnego a kodeks
postepowania cywilnego : materialy ogolnopol.Ocena strategii rozwoju miasta i gminy lipsko przy
zastosowaniu kryterium ekologicznego..Analiza struktury procesu wytworczego dla tworzyw
sztucznych.Postepowanie antydumpingowe w prawie unii europejskiej.Wstep do pracy
licencjackiej.Perswazyjno-promocyjna rola reklam i muzycznych teledyskow skierowanych do
mlodziezy.Projekt stalowego masztu praca inzynierska budownictwo.Uwarunkowania rozwoju firm
odziezowych w kontekscie procesu integracji polski z unia europejska na przykladzie firmy cornette.Wplyw
euro 2012 na rozwoj hotelarstwa w polsce.zrodla finansowania gmin.Dziedziczenie ustawowe gospodarstw
rolnych w prawie polskim i niemieckim..Analiza efektywnosci wykorzystania dotacji jako zrodla finansowania
osrodka szkoleniowo - wypoczynkowego nadwarcianski grod w zaleczu wielkim.Przebieg postepowania o
ubezwlasnowolnienie.Slawatyniec- lukasz. - reklama produktow leczniczych : przeglad orzecznictwa
glownego inspektora farmaceutycznego :.praca licencjacka budzet gminy .Problem wymuszonych zaginiec w
swietle postanowien miedzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osob przed wymuszonymi
zaginieciami z dnia 20 grudnia 2006 r..Analiza wydatkow budzetowych z uwzglednieniem finansowania
oswiaty na przykladzie gminy klucze w latach 2007-2011.Zaswiadczenia.Rola stylu kierowania w
ksztaltowaniu warunkow rozwoju zawodowego pracownikow.Srodek karny przepadku w polskim prawie
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Ocena oplacalnosci projektu inwestycyjnego.Zarzadzanie logistyczne
w przemysle hutniczym na przykladzie huty katowice s.a..Skarga konstytucyjna w wybranych panstwach
europy- austria- czechy- hiszpania- niemcy- polska.Placowe instrumenty motywowania pracownikow na
przykladzie urzedu gminy zapolice..Ocena funkcjonowania przedsiebiorstwa w oparciu o zasady
..
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toyoty..Srodki zaskarzenia w podatkowym toku instancji.Podstawy ogloszenia upadlosci - konsekwencje
wadliwej regulacji.Wplyw systemu nagrod i kar na motywacje do pracy pracownikow urzedu skarbowego w
tarnowskich gorach.Tworzenie wlasnego portfela inwestycyjno-oszczednosciowego w oparciu o produkty
multibanku.Wplyw msr/mssf na polski system rachunkowosci..praca licencjacka budzet gminy .Szopabogumila. - oszczednosci i rozpietosci dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykladzie
pol.Zastosowanie ekologistyki w budownictwie infrastruktury drogowej.Wplyw banku centralnego na
polityke gospodarcza w polsce.Ocena zdolnosci kredytowej klienta stosowana przez bank.Rekrutacja i
selekcja jako sposoby zatrudniania pracownikow na podstawie mfne swiatowit s.a..Stwierdzenie niewaznosci
uchwal w spolkach kapitalowych.Analiza finansowa praca licencjacka.Projekt techniczny docieplenia sciany
zewnetrznej i stropodachu obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej zrealizowanego w technologii
murowej. Praca inzynierska budownictwo.Rola i znaczenie systemow motywacyjnych w zarzadzaniu
zasobami ludzkimi na przykladzie firmy x..Marketing w malym sklepie detalicznym.Zabytkowe zamki
wojewodztwa podkarpackiego jako obiekty hotelarskie.Niewaznosc czynnosci prawnej.Analiza due diligence
przedsiebiorstwa pod katem aktywow niematerialnych.Bankowosc internetowa jako nowa forma
swiadczenia uslug bankowych - analiza porownawcza.Filozoficzne podstawy rozwoju marketingu – teoria i
praktyka stosowania.Produkty kredytowe oraz sposoby oceny zdolnosci kredytowej stosowane w rejonowym
banku spoldzielczym w lututowie.Prawnokarne aspekty instytucji swiadka koronnego.praca licencjacka
budzet gminy .Sypniewska- barbara a. - kompetencje indywidualne w sprzedazy bezposredniej .Wspolczesne
formy motywacji pracownikow stosowane w przedsiebiorstwie x.Integralnosc w teorii prawa ronalda
dworkina a orzecznictwo europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Emocje w reklamie dobr
luksusowych..Ocena organizacji sluzb pracowniczych w agencji restrukturyzacji i modernizacji
rolnictwa.Samodzielnosc a niezaleznosc jednostki samorzadu terytorialnego.Polityka produktu realizowana
przez przedsiebiorstwo na przykladzie firmy wielton s.a..Wykorzystanie koncepcji logistyki miejskiej w
zarzadzaniu miastem na przykladzie miasta bialystok.Obowiazek naprawienia szkody jako srodek
karny.Uznanie administracyjne a decyzja koncesyjna.Przestepstwo platnej protekcji w swietle kodeksu
karnego z 1997 r. .Analiza dochodow i wydatkow gminy na przykladzie gminy kedzierzyn - kozle w
latach.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Srodki techniczne przy budowie i
remancie drog czynnikiem bezpieczenstwa pracy..praca licencjacka budzet gminy .Restrukturyzacja
przedsiebiorstwa w okresie transformacji.Przyszlosc energetyczna polski w aspekcie ekonomicznymgeopolitycznym i prawnym.praca licencjacka budzet gminy .Samoedukacja i e-learning jako nowoczesne
metody rozwoju.Digital signane jako nowoczesny- reklamowy srodek promocyjnego oddzialywania na
rynek.Ambush marketing - charakterystyka i proba oceny zjawiska z punktu widzenia ochrony interesow
uprawnionego ze znaku towarowego.Sytuacja osob niepelnosprawych na rynku pracy w polsce w latach
2005-2009.E - administracja jako instrument zarzadzania w urzedach powiatowych wojewodztwa
malopolskiego..Zarzadzanie nieruchomosciami.Zaklad bukmacherski.Wykorzystanie rachunku kosztow
dzialan w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Rachunek przeplywow pienieznych w analizie finansowej
przedsiebiorstwa.Zasada aktualnosci a mechanizm stosowania norm prawa administracyjnego.Strategie
finansowania spolek akcyjnych na przykladzie lpp i monnari trade w latach 2005-2007.Drela- monika. - zbior
kazusow z prawa cywilnego : prawo cywilne - czesc ogolna- prawo zobowiazan - cze.Podstawy powolania
oraz utajnienia swiadka incognito i cofanie jego anonimizacji.Istotnosc informacji o przeplywach pienieznych
w sprawozdawczosci finansowej xxi wieku.Leasing i kredyt jako formy finansowania inwestycji na przykladzie
firmy transportowej.Handel zywym towarem na gruncie prawa europejskiego w xxi wieku.Zarzadzanie
rozliczaniem podatku od towarow i uslug w firmie handlowej z branzy budowlanej (2004 - 2008).Ocena
bankowych zrodel finansowania dzialalnosci gospodarczej na przykladzie oferty banku pekao
s.a..Problematyka dystrybucji w polsce na podstawie philip morris polska distribution.Finansowe aspekty
realizacji projektow konkursowych w ramach pragramu opreacyjnego kapital ludzki.Znaczenie systemu
wynagrodzen w przedsiebiorstwie (na przykladzie nutricia zaklady produkcyjne sp. Z o. O. W
opolu)..Odpowiedzialnosc uczestnikow zgrupowania w prawie koncernowym.Konflikty w organizacjach
miedzynarodowych - badania internetowe wsrod polskich pracownikow.praca licencjacka budzet gminy
.Przemiany demograficzne i ich spoleczne konsekwencje wobec potrzeb i problemow osob w wieku
..

..
poprodukcujnym wyzwaniem dla polityki spolecznej.Zarzadzanie zasobami ludzkimi we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zintegrowanych systemow zarzadzania jakoscia na
procesy logistyczne na przykladzie philips lighting poland s.a. o/pabianice.Spoleczno - polityczne czynniki
rozwoju lokalnego.Dzialania instytucji otoczenia rynkowego na rzecz wspierania sektora malych i srednich
przedsiebiorstw na przykladzie miasta lodzi.Strategie pozyskiwania i utrzymania klientow w bankowosci
elektronicznej.Rola marki w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.Proces kontroli jakosci szczek
hamulcowych do samochodow ciezarowych na przykladzie man star trucks &buses sp.zo.o..Public relations i
biuletyn informacji publicznej jako formy komunikowania i rozwoju przedsiebiorczosci w gminie.Terroryzm
miedzynarodowy.System haccp jako element higieny bezpieczenstwa pracy w przedsiebiorstwie binder.praca
licencjacka budzet gminy .Lacznik miedzy budynkami – konstrukcja stalowa praca inzynierska
budownictwo.Prace magisterskie zarzadzanie.Rola promocji w rozwoju regionu turystycznego na przykladzie
powiatu zawiercianskiego.Strategia intensyfikacji sprzedazy w przedsiebiorstwie przemyslowym.Klauzule
abuzywne w umowie o wycieczke turystyczna zawieranej w obrocie jednostronnie
profesjonalnym.Zarzadzanie przez jakosc w przedsiebiorstwie - wdrazanie i ocena funkcjonowania.praca
licencjacka budzet gminy .Ksztaltowanie kultury organizacyjnej w zzl na przykladzie placowek poczty polskiej
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie projektami rozwojowymi finansowanymi z funduszy
europejskich na przykladzie wybranej gminy..Czynniki warunkujace konkurencyjnosc towarzystw
ubezpieczeniowych. Analiza na przykladzie ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdow mechanicznych oraz
ubezpieczenia autocasco.Rozwoj przedsiebiorstwa demar - studium przypadku..Rozwoj bankowosci
elektronicznej w swietle rozwoju technologicznego implikowany potrzebami klientow detalicznych na
przykladzie banku komercyjnego.Rola systemu crm w ksztaltowaniu sprzedazy w przedsiebiorstwie
logistycznym.Kredyty inwestycyjne w dzialalnosci bankow komercyjnych.praca licencjacka budzet gminy
.Srodowisko informatyczne rachunkowosci - bariery- nowe wyzwania- perspektywy rozwoju.Gospodarcze
aspekty terroryzmu.Nastawienie do innych osob a komunikatywnosc w przedsiebiorstwie.Jablonskamarlena. Red. - public relations w archiwach : zbior studiow .Amortyzacja srodkow trwalych w ujeciu
bilansowym i podatkowym na przykladzie skladu budowlanego x.System zarzadzania jakoscia w administracji
publicznej na przykladzie urzedu miejskiego w leczycy.Metodologia oceny przedsiebiorstwa przez bank dla
potrzeb udzielania kredytu inwestycyjnego.Specyfikacja zarzadzania zasobami ludzkimi w sektorze
bankowym na przykladzie banku millennium s.a..Poskrobko- bazyli. Red. - sustainable development versus
knowledge-based economy = zrownowazony rozwoj a gospodarka opa.Ocena wykorzystania funduszy
europejskich przez kraj bratyslawski w latach 2004-2009.Krajowe organy regulacyjne w sektorze
telekomunikacji w prawie wspolnotowym.Trener realizatorem procesu szkolenia.Analiza systemu
produkcyjnego wytwarzajacego silowniki..Parlamentarny wymiar unii europejskiej po wejsciu w zycie
traktatu z lizbony.Wiktymizacja wtorna i jej zapobieganie.praca licencjacka budzet gminy .Franczyza jako
strategia rozwoju przedsiebiorstwa handlowego na przykladzie kooperacji z polska grupa spozywcow chorten
.Ryzyko kredytowe i sposoby jego ograniczania na przykladzie banku gospodarki zywnosciowej s.a. w
ostrolece.Analiza funkcjonowania dzialalnosci elektronicznej mbanku w latach 2006-2010..Wprowadzenie
zarzadzania kompetencjami w praktyke firm.Infrastruktura transportowo - komunikacyjna jako czynnik
rozwojowy sektora logistycznego w regionie.Podatkowe aspekty leasingu w przedsiebiorstwie.Spoleczny
aspekt zmian organizacyjnych na przykladzie przedsiebiorstwa cermit.Instytucja hipoteki przymusowej w
ordynacji podatkowej.Rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi na podstawie przedsiebiorstwa
alfa.Zjawisko narkomanii. Polityczne i prawne modele przeciwdzialania.Stanny- monika. Red. - przestrzennespoleczno-ekonomiczne zroznicowanie obszarow wiejskich w polsce : problemy i p.Synergia w procesach
fuzji i polaczen na przykladzie wybranych spolek: elektrobudowa s.a. i resbud s.a..Znaczenie wybranych
zasobow przedsiebiorstwa w ksztaltowaniu jakosci izolatora przepustowego e4m4.Identyfikacja
potencjalnych sytuacji kryzysowych zagrazajacych branzy miesnej.Zarzadzania jakoscia i produkcja w
przedsiebiorstwie galwanotechnicznym.Badanie plynnosci finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa
handlowego.Bhp praca dyplomowa.Specyfika strategii marketingowych stosowanych przez banki
spoldzielcze i komercyjne w polsce..Rola onz i nato w systemie bezpieczenstwa wspolczesnego
swiata.Przelew wierzytelnosci jako zabezpieczenie kredytu bankowego..Prace magisterskie z
..
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turystyki.Sekurytyzacja jako nowoczesny instrument pozyskiwania kapitalu.praca licencjacka budzet gminy
.Wspolczesne teorie stosunkow miedzynarodowych jako pole dzialania dla prawnikow.Przestepczosc
komputerowa w swietle polskiego prawa karnego i standardow europejskich.Czy islam zagraza
europie?.Przestepczosc zorganizowana na rynku paliw plynnych w polsce.Ewidencja ksiegowa podatkow
lokalnych na przykladzie gminy mykanow..Analiza kosztow i ich wplyw na wynik finansowy na przykladzie nh
technology w chorzowie w latach 2009-2011.Dopuszczalnosc skargi na czynnosci komornika.Mobbing i
molestowanie w miejscu pracy jako przyklady naruszenia dobr osobistych pracownika..Wykorzystanie
wizerunku slawnych osob w kampaniach reklamowych projektantow mody.Swiatek- dariusz - infrastruktura
techniczna a rozwoj pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w regionie plocka.Analiza ofert turystyki
weekendowej biur i agencji turystycznych dzialajacych na terenie krakowa.Dowody w sadowym procesie
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Rekrutacja i selekcja w przedsiebiorstwie uslug outsourcingowych target b.p.o.Polityka szkoleniowa- jako kluczowe narzedzie w zarzadzaniu zespolami pracowniczymi na
przykladzie cementowni warta w trebaczowie.Komunikacja interpersonalna oraz konflikty jako czynniki
wplywajace na atmosfere w pracy.Fundusz pracy w przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie
ostroleckim.praca licencjacka budzet gminy .Instrumenty finansowe w zarzadzaniu plynnoscia finansowa
przedsiebiorstwa.Prace licencjackie tanio.Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych w polsce na
przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Ochrona godnosci pracownika.Strategie marketingowe w sieci
sklepow sportowych na przykladzie firmy decathlon.Rola csr w funkcjonowaniu organizacji.Szkolenia i ocena
satysfakcji uczestnikow w nordea bank polska s.a..Realizacja planu budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego na przykladzie gminy zawiercie w latach 2005-2009..Rynek nieruchomosci mieszkaniowych a
ryzyko kredytowania hipotecznego..Analiza kondycji finansowej jednostki gospodarczej na przykladzie
wybranego podmiotu.Etapy realizacji oraz finansowanie projektow csr na przykladzie konkursu grasz o
staz.Podatek liniowy - szansa- czy zagrozenie dla szybkiego wzrostu gospodarczego w polsce na poczatku xxi
wieku.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Wykonywanie kary pozbawienia
wolnosci wobec kobiet i matek.Raporty spoleczne jako instrument komunikacji przedsiebiorstw z
interesariuszami.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie narzedzi informatycznych do zarzadzania
relacjami z klientami w hotelarstwie.Umowa sponsoringu i jej zastosowanie w sporcie.Unia europejska
wobec kryzysu strefy euro. Przyszlosc wspolnej waluty.Inwestycyjna dzialalnosc gminy wielun w latach 20072010.Metody negocjacji biznesowych.Pisanie prac magisterskich lodz.Temat pracy licencjackiej
rachunkowosc.Wykorzystanie analizy portfelowej do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku
kapitalowym (na przykladzie warszawskiej gieldy papierow wartosciowych).Ewaluacja dzialan promujacych
innowacyjnosc w ramach funduszy strukturalnych unii europejskiej w okresie 2007-2013..Instytucja
wylaczenia sedziego jako gwarancja bezstronnosci sadu w procesie karnym.Wykorzystanie funduszy
strukturalnych unii europejskiej w polityce regionalnej na podstawie miasta swidnicy.praca licencjacka
budzet gminy .Rola miedzynarodowego funduszu walutowego w zmieniajacym sie srodowisku finansow
miedzynarodowych.Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych.Model zarzadzania zasobami ludzkimi na
przykladize ph henry import-eksport.Ocena plynnosci finansowej przedsiebiorstwa mostostal warszawa
s.a..Perspektywy rozwoju malych i srednich przedsiebiorstw na przykladzie zpo drewnoplast..Efektywnosc
zarzadzania portfelem inwestycyjnym przez otwarte fundusze emerytalne.Zarzadzanie zmiana w procesie
wdrazania projektu ciaglej poprawy tqm.Efekty dostosowania polskiego rolnictwa do standardow unii
europejskiej na przykladzie gospodarstw szkolkarskich wojewodztwa lodzkiego..Outsourcing w
zarzadzaniu.Nowe wyzwania w lancuchu dostaw - zapewnienie bezpieczenstwa procesow przeplywu
towaru.Dyfuzja innowacji technologicznych w branzy kurierskiej dhl.Rola nato w utrzymaniu bezpieczenstwa
miedzynarodowego wspolczesnego swiata .Organizacyjno-finansowe aspekty funkcjonowania gminy
makow.Znaczenie wspolczesnych systemow rachunku kosztow w kompleksowym zarzadzaniu kosztami
przedsiebiorstwa.Crm jako narzedzie budowania wartosci dodanej dla klienta.Pozycja konkurencyjna gieldy
papierow wartosciowych w warszawie s.a. na tle gield europy srodkowo-wschodniej.Ksztaltowanie kultury
organizacyjnej w zzl na przykladzie placowek poczty polskiej s.a..Pozyskiwanie personelu jako podstawa
ksztaltowania zatrudnienia w krajowych i zagranicznych przedsiebiorstwach.Ksztaltowanie poziomu i
struktury kapitalu wlasnego gieldowej spolki akcyjnej alchemia s.a..Seminarium ii st. - prawo
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administracyjne.Sposoby motywowania pracownikow w przedsiebiorstwie z wykorzystaniem doswiadczen
firmy.Stan kleski zywiolowej - aspekty ustrojowe- materialne i proceduralne.Analiza dzialalnosci kredytowej
banku bgz s.a. w latach 2004 - 2008.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczno-finansowa spolki
grupa onet.pl.s.a..Wplyw reklamy na zachowanie konsumenta na rynku.Krzos- grzegorz. - business process
reengineering a pozycja konkurencyjna przedsiebiorstwa .Ocena szwedzkiego modelu panstwa
dobrobytu.Wycena przedsiebiorstw w procesach restrukturyzacji.Wplyw wykorzystania emocji w reklamie na
zapamietywanie reklamowanych produktow.Narkotyki i narkomania w ujeciu karnowykonawczym
postepowanie z osobami uzaleznionymi.Zarzadzanie komunikowaniem sie w
przedsiebiorstwie..Monitorowanie satysfakcji pacjentow jako instrument diagnozy systemu zarzadzania
jakoscia (na przykladzie nzoz pasternik).Lus legatum jako jeden z atrybutow panstwowosci.Determinanty
jakosci nadwozi samochodowych.Urlop wypoczynkowy.Gospodarka nieruchomosciami komunalnymi na
przykladzie gminy klobuck.Polski rynek pieniezny.Trzaskalik- tadeusz. Red. Nauk. - modelowanie preferencji a
ryzyko ’05 : praca zbioro- wa .praca licencjacka budzet gminy .Ochrona prawna samodzielnosci samorzadu
terytorialnego.Uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej w gminie ( na przykladzie gminy
ozorkow).Ewolucja uslug bankowych dla klientow indywidualnych (na przykladzie pko bp s.a. i nordea bank
polska s.a. w latach 1998-2007).Oferta produktowa banku dla klientow indywidualnych na przykladzie banku
spoldzielczego w zawadzkiem..Zakonczenie pracy licencjackiej.Ryzyko na rynku nieruchomosci. Kryzys
amerykanski.Psychometryczne kryteria w stosowaniu metod doboru zawodowego.Kociemska-pociechahanna. - usluga bancassurance dla jednostek samorzadu terytorialnego .Sprawiedliwosc retrybutywna a
prawo laski. Proba przedstawienia relacji sprawiedliwosci i milosierdzia w kontekscie karania..praca
licencjacka budzet gminy .Innowacyjnosc i konkurencyjnosc malych isrednich przedsiebiorstw.Problemy
zarzadzania zasobami ludzkimi na przykladzie przedsiebiorstwa kompletacji dostaw stalmont s.j. W
opolu..Zastaw na akcjach w obrocie tradycyjnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet
gminy .Koszty postepowania w postepowaniu sadowoadministracyjnym.Nowoczesne rozwiazania w logistyce
miejskiej na wybranych przykladach miast polskich.Znaczenie coachingu w procesie rozwoju pracownikow
ptk centertel..Transport w centrum uslug pocztowych oddzial rejonowy czestochowa.Zachowanie i
wzmocnienie tozsamosci kulturowej oraz promocja regionu w programach przeksztalcen miasta na terenie
dzielnicy viii krakowa i osiedla tyniec.Wplyw podatku dochodowego od osob prawnych na wynik
finansowy.Logistyka dystrybucji w aspekcie obslugi zamowien - na przykladzie analizowanej firmy
x.Wariograf i jego wykorzystanie w polskim procesie karnym.Separacja w postepowaniu cywilnym.Spedycja
jako posrednie ogniwo procesu przewozowego..Pojecie i charakter prawny instrumentow
finansowych.Ujemny podatek dochodowy - jako sposob na udoskonalenie systemow podatkowych i
swiadczen spolecznych.Rozwoj spoleczno-gospodarczy wojewodztwa zachodniopomorskiego w okresie od
2000 do 2005 roku..Zastosowanie metod analizy finansowej do oceny sytuacji majatkowo-finansowej na
przykladzie wybranej spolki x..praca licencjacka budzet gminy .Franchising jako niekonwencjonalna forma
finansowania przedsiewziec inwestycyjnych.Seminarium ii r.sum.kat.hist.doktryn politycznych i
prawnych.Rola rachunku kosztow w zarzadzaniu przedsiebiorstwem.Konsument na rynku energii
elektrycznej.Zarzadzanie personelem a poziom stresu i relaksu pracownikow spoldzielni
mieszkaniowejlokator.Sytuacja prawna jednoosobowego wspolnika w spolce w z o.o..Prace licencjackie
logistyka.Reformy unii europejskiej ( ue) w traktacie z lizbony.Urzedowe interpretacje przepisow prawa
podatkowego w sprawach indywidualnych.Satysfakcja z pracy a poziom przywiazania do organizacji na
przykladzie armatury krakow s.a..Systemy informatyczne w dzialalnosci bankow detalicznych na przykladzie
wbk s.a..Zarzadzanie relacjami z klientem na przykladzie hotelu.Wankiewicz- bogdan. - zasoby finansowe a
rozwoj samorzadnosci lokalnej : obszary rozwoju - rozwiazania modelowe .Naduzywanie pozycji dominujacej
gminy w gospodarce komunalnej.praca licencjacka budzet gminy .Zachowek ze spadku obejmujacego
gospodarstwo rolne.Ewolucja pomiaru i prezentacji kapitalu intelektualnego w rachunkowosci.Analiza
wplywow i wydatkow budzetu gminy konopiska w latach 2003 - 2006.Ocena efektywnosci dzialalnosci
finansowej gminy na przykladzie gminy lipce reymontowskie.Srodki trwale w swietle regulacji polskich i
miedzynarodowych.Pozycja prawna autokefalicznego kosciola prawoslawnego w ii rp.Oprogramowanie typu
spyware jako czyn nieuczciwej konkurencji..Otwarte fundusze emerytalne w polskim systemie
..
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emerytalnym.Wylaczenia spod zakazow ograniczen swobod rynku wewnetrznego w swietle orzecznictwa
europejskiego trybunalu sprawiedliwosci.Podatki i oplaty jako zrodlo finansowania jednostek samorzadu
terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw prywatyzacji i restrukturyzacji na sytuacje finansowa
przedsiebiorstwa (na przykladzie kutnowskich zakladow farmaceutycznych polfa s.a.).Wplyw procesow
prywatyzacyjnych na rynek pracy w polsce w latach 2000-2003.Analiza pozycji konkurencyjnej citibanku
handlowego w warszawie s.a. w obsludze malych i srednich przedsiebiorstw.Szkolenia zawodowe i
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikow jako czynniki wplywajace na wydajnosc pracy. Na
przykladzie sieci selgros.zrodla finansowania dzialalnosci gospodarczej w sektorze msp.Wycena zuzycia
srodkow trwalych w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego na przykladzie przedsiebiorstwa x w latach
2009-2011.Logistyka procesow dystrybucji w przedsiebiorstwie.Pisanie prac magisterskich kielce.Dzialalnosc
kredytowa jako jeden z elementow zarzadzania bankiem na przykladzie banku polskiej
spoldzielczosci.Znaczenie marketingu w firmie swiadczacej uslugi wymiany kulturalnej au-pair english first
sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Uwarunkowania ekonomiczne dla sytuacji konkurencyjnej w
europejskim sektorze tanich linii lotniczych..Rola systemu haccp w procesach przeplywu realizowanych w
lancuchu zywnosciowym.Przedawnienie roszczen w polskim kodeksie cywilnym .Analiza determinantow
jakosci obuwia dzieciecego..praca licencjacka budzet gminy .Wartosciowanie stanowisk pracy w kontekscie
nowej metody..Pojecie obowiazywania w teorii dyskursu.praca licencjacka budzet gminy .Problemy
logistyczne budowy domow z gotowych elementow..Podstawy tymczasowego aresztowania..Postepowanie
dowodowe w kodeksie postepowania administracyjnego..Cudzoziemcy na polskim rynku pracy.Kredyt
hipoteczny jako zrodlo finansowania inwestycji mieszkaniowych.Przeksztalcenia w przedsiebiorstwie
panstwowym w okresie transformacji gospodarczej..praca licencjacka budzet gminy .Deluga- wlodzimierz.
Red. - marketing terytorialny - konkurencyjnosc regionow- przedsiebiorstw a ochrona srodowiska : p.Rynek
fotografii artystycznej w krakowie.Prezydent stanow zjednoczonych jako szef administracji.Tajemnica
zawodowa lekarza w polskim procesie karnym.Wspolna polityka regionalna unii europejskiej na przykladzie
gminy strzelce.Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomosci poprzez kredyt hipoteczny.Decyzje grup
przedsiebiorcow w swietle wspolnotowego prawa konkurencji.Nadzor nad funduszami
inwestycyjnymi.Chojka- jan. Red. Nauk. - miedzynarodowe forum kultury i ekonomii : jak odniesc sukces
rynkowy w dzialalnosci kultura.System rehabilitacjizawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych w
polsce i w krajach unii europejskiej..Podatki dochodowe i posrednie w przedsiebiorstwach produkcyjnych i
uslugowych.Konspekt pracy licencjackiej.Prawo czlowieka do zycia.Pisanie prac licencjackich
warszawa.Operacje pokojowe onz.Zielen- slawomir. - obrot nieruchomosciami a podatki dochodowe i vat
2012 : problemy praktyczne .Strategia dzialan rynkowych przedsiebiorstwa na przykladzie firmy winoteka sp.
Z o.o..Sprzedaz bezposrednia jako metoda dystrybucji ubezpieczen na przykladzie amplico life s.a..Obligacje
komunalne emitowane w trybie publicznej subskrypcji jako forma pozyskania srodkow przez jednostki
samorzadu terytorialnego na realizacje zadan wlasnych.Konkubinat w prawie polskim i w prawie
koscielnym.Badania marketingowe w procesie wprowadzania produktu na rynek..Pisanie prac magisterskich
informatyka.Rola prokuratora w kontroli czynnosci operacyjno-rozpoznawczych.Strategia innowacyjna jako
narzedzie kreowania warunkow dla trwalego rozwoju lokalnego na przykladzie gminy
ozorkow.Wykorzystywanie ubezpieczen w ograniczaniu ryzyka dzielalnosci duzych przedsiebiorstw.Specyfika
dystrybucji produktow spozywczych na przykladzie p.p.h.u. duda - bis.Analiza sytuacji finansowej ing banku
slaskiego s.a. w latach 2006- 2010.Oplacalnosc adaptacji nieuzytkowego strychu- a nadbudowa
nieruchomosci.Rydzkowski- wlodzimierz. Red. - transport .Praca licencjacka pisanie.Istota i znaczenie
sprawozdan finansowych w funkcjonowaniu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
wozniki.Bezrobocie wsrod mlodziezy - absolwentow- przyczyny i skutki- metody jego zwalczania na
przykladzie pup w myszkowie w okresie 2003-2004.Zarzadzanie zachowaniem klientow w sklepach
wielkopowierzchniowych.Turystyka pielgrzymkowa w polsce - ocena jakosci uslug oferowanych w kalwarii
zebrzydowskiej..Konflikty w organizacjach - ocena zjawiska a wyksztalcenie.Analiza finansowa spolki
eurocash.Szkolenie pracownikow w zarzadzaniu zasobami ludzkimi w przedsiebiorstwie.Zastosowanie
bilansowych i podatkowych zasad amortyzacji srodkow trwalych na przykladzie spolki miflex s.a..Zasady
opodatkowania przychodow osob fizycznych z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.Znaczenie i formy
..

..
doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej i administracyjnej.Gminny osrodek pomocy spolecznej jako
element systemu pomocy spolecznej w polsce..praca licencjacka budzet gminy .Motywy zachowan
finansowych nabywcow w swietle badan empirycznych.Zarzadzanie preorientacja zawodowa w
gimnazjum.Praca magisterska chomikuj.Zarzadzanie produkcja i jakoscia wyrobow
dentystycznych..Odeslanie w prawie prywatnym miedzynarodowym.Znaczenie outsourcingu uslug
logistycznych w funkcjonowaniu przedsiebiorstwa (na przykladzie centrum dystrybucyjnego ikea).Mediacja alternatywne rozwiazywanie sporow na gruncie polskiego postepowania cywilnego.praca licencjacka budzet
gminy .System szkolen pracowniczych jako czynnik motywacyjny na podstawie firmy dospel i urzedu gminy
wreczyca.Postpenalne srodki zabezpieczajace - wybrane aspekty.Poltorak- nina. - ochrona uprawnien
wynikajacych z prawa unii europejskiej w postepowaniach krajowych .Polacy z litwy studiujacy w polsce:
przemiany tozsamosci pod wplywem procesow edukacyjnych.Organizacja narodow zjednoczonych i jej
dzialalnosc w dziedzinie ochrony dziecka.Testamenty wspolne w prawie cywilnym i prawie prywatnym
miedzynarodowym.Udzial kosztow jakosci w calkowitym koszcie produktu na podstawie ferax-iril sp. Z
o.o..Zaklad ubezpieczen spolecznych w systemie ubezpieczen spolecznych..Skutecznosc i efektywnosc
dzialan promocyjnych stowarzyszenia dolina karpia.Ocena dzialalnosci pko bp sa z zakresu kredytow
mieszkaniowych w latach 2005-2008.Nowe funkcje zabytkowych palacow lodzi..Ocena zdolnosci kredytowej
przedsiebiorstwa z punktu widzenia banku - studium przypadku.Relacje organizacji duzej klasy wielkosci ze
stronami zainteresowanymi..Ochrona prywatnosci na etapie doboru pracownikow.Projekt kampanii
reklamowej dla biura podrozy feniks.Zarzadzanie marka w wybranych organizacjach pozarzadowych
wojewodztwa malopolskiego i podkarpackiego.zrodla finansowania rozwoju malych i srednich
przedsiebiorstw w polsce.Karty platnicze jako instrument kredytowy na przykladzie oferty detalicznej alior
banku s.a..Analiza dochodow budzetowych gminy kaweczyn w latach 2007-2009.Zapasy w ocenie kondycji
finansowej przedsiebiorstwa x..Odpowiedzialnosc za dlugi spadkowe.Uspolecznienie procedur
przygotowania instrumentow planistycznych na przykladzie miasta i gminy niepolomice..Mapowanie
procesow jako narzedzie wspomagajace wdrazanie systemow informatycznych w
przedsiebiorstwie.Bezrobocie i jego ograniczanie w powiecie kutnowskim w latach 2004-2009.praca
licencjacka budzet gminy .Rekrutacja - waznym elementem zarzadzania zasobami ludzkimi.Tasner- michael blitzmarketing : praktyczny przewodnik po narzedziach web 3.0 .Zagadnienie -- wazenia wartosci w
koncepcjach h.l.a. harta i j. Finnisa.Analiza szkolen jako sposob przeciwdzialania bezrobociu na podstawie
powiatowego urzedu pracy w kutnie.Polityka migracyjna unii europejskiej.Systemy informatyczne jako
narzedzia wspomagajace procesy logistyczne.Wycena dla potrzeb wywlaszczen.Prace naukowe.Rozliczenia
stron w przypadku ustawowego i umownego odstapienia od umowy.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw
reklamy na proces decyzyjny konsumenta.Bobinska- krystyna. - od niekontrolowanej globalizacji do
zinstytucjonalizowanej gospodarki swiatowej .Transformacja spoleczno-gospodarcza w polsce a zarzadzanie
instytucja kultury na przykladzie czerwonopradnickiego domu kultury w krakowie..Kompleksowy system
sterowania jakoscia.Zagrozenia wypadkowe i zdrowia wystepujace w procesach pracy na przykladzie fabryki
mebli..Prace licencjackie pielegniarstwo.Srodki trwale w ujeciu bilansowym i podatkowym - podobienstwa i
roznice.Wylaczenia spod ochrony prawnoautorskiej - analiza art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.Dostosowania fiskalne w polskiej gospodarce do wymogow strefy euro w latach 20042008.Wplyw prywatyzacji na sytuacje ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa na przykladzie zzps
polmos.Dzwigala- aneta. Oprac. - gdansk- gdynia- sopot : plan miasta : 1:26 000 .Przyspieszenie rozpoznania
sprawy w postepowaniu w sprawach gospodarczych.Kurator sadowy jako organ postepowania karnego
wykonawczego.Wspolnota walutowa ue. Przygotowanie polski do akcesji do strefy euro.Analiza „zlotej akcji”
jako instytucji zabezpieczajacej interesy skarbu panstwa w spolkach prawa handlowego..Finansowanie
dzialalnosci gminy na przykladzie gminy cieladz..Style kierowania a kultura organizacyjna firmy.Zasada
szybkosci dzialania administracji.Rozwoj infrastruktury technicznej sektora malych i srednich przedsiebiorstw
o profilu produkcyjnym przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych unii europejskiej..praca licencjacka
budzet gminy .Wynagrodzenie jako element motywacji pracowniczej.praca licencjacka budzet gminy .Kapital
ludzki jako czynnik sukcesu przedsiebiorstwa zaklady przemyslu cukierniczego otmuchow spolka akcyjna w
otmuchowie..Reklama produktow motoryzacyjnych w polskich gazetach - analiza form i struktury
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..
przekazow.Formy rozliczen bankowych na przykladzie banku zachodniego wbk..Identyfikacja podzialu
uprawnien decyzyjnych w procesach obslugi klienta na przykladzie banku pekao s.a..Ocena stopnia
dojrzalosci systemu jakosci funkcjonujacego w firmie formaplan polska sp. Z o.o. W relacji do wymagan
normy iso 9001:2000.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie rentownoscia w jutrzence.Zasada
swobody przeplywu uslug w transporcie samochodowym.Zmiany kadrowe i ich wplyw na proces zarzadzania
organizacja na przykladzie kwp spap lodz.Licencje creative commons w polskim systemie prawnym.Godlo
promocyjne teraz polska w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na przykladzie firmy sphinks s.a..Strategie
internacjonalizacji producentow samochodowych na wybranych przykladach.praca licencjacka budzet gminy
.Strategia koncentracji jako determinanta przewagi konkurencyjnej na przykladzie koncernu puma a.g..Fuzje
przedsiebiorstw jako przejaw globalizacji gospodarki.Wykorzystanie metod analizy strategicznej w
planowaniu marketingowym na przykladzie firmy pro-lab pphu sp. Z o.o..Gielda papierow wartosciowych w
warszawie funkcjonowanie i perspektywy rozwoju.Instrumenty promocji w zarzadzaniu turystyczna marka
miasta krakow.Miedzynarodowa wspolpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwosci i spraw wewnetrznych w
sprawach karnych.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi w banku spoldzielczym w
wieliczce.praca licencjacka budzet gminy .Wykluczenie cyfrowe na opolszczyznie i jego skutki spoleczno ekonomiczne..Bartkowiak- anna. Red. - zrownowazony rozwoj organizacji a relacje z interesariuszami : teoria
i praktyka .Konstrukcja przedmiotu i podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomosci na przykladzie
rozwiazan przyjetych w prawie polskim oraz w prawie francuskim.praca licencjacka budzet gminy .Stan
natury i panstwo w lewiatanie tomasza hobbesa..Umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci ( z
wylaczeniem nieruchomosci rolnych )..Prace licencjackie zarzadzanie.Rozwoj zawodowy pracownikow na
przykladzie hotelu sheraton..Sytuacja prawna apatrydow. Prawa i obowiazki.Handel elektroniczny i reklama
produktu na przykladzie firmy produkcyjno- handlowej..Nadzor korporacyjny a kreowanie wartosci dla
akcjonariuszy.Polityka zarzadzania naleznosciami.Rola analizy wskaznikowej w ocenie kondycji finansowej
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy seko s.a..Ochrona informacji niejawnych jako element bezpieczenstwa
panstwa.Dochody i wydatki gminy izbicko w latach 2007-2009.Przeniesienie praw z umowy
ubezpieczenia.Metody pozyskiwania wykonawcow robot budowlanych na przykladzie wybranego inwestora.
Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Ocena zasobow niematerialnych przy
urzadzeniach dozoru technicznego w bot elektrowni belchatow s.a..Ochrona praw mniejszosci narodowych i
etnicznych w polsce na przykladzie programow rzadowych na rzecz spoleczenstwa romskiegozamieszkujacego tereny wojewodztwa malopolskiego..Pojecie ludobojstwa w miedzynarodowym prawie
karnym.Skarga w postepowaniu sadowoadministracyjnym.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Analiza wskaznikowa w badaniu kondycji finansowej przedsiebiorstwa na przykladzie
zakladow koksowniczych zdzieszowice sp.z o.o..Analiza i ocena strategii marketingowej w uslugach
bankowych na przykladzie mbanku.Ostoj- jan (1944- ). Red. - ryzyko a zarzadzanie finansami organizacji
gospodarczych .Pisanie prac magisterskich opinie.Marketing partnerski jako narzedzie budowy trwalych
wiezi z klientami na przykladzie przedsiebiorstwa xyz..Relacje transportu kolejowego i
drogowego.Efektywnosc zarzadzania portfelem inwestycyjnym przez otwarte fundusze emerytalne.Dylemat
jorgensena. Geneza problemu i rozne strategie jego rozwiazywania.Podstawy bezpieczenstwa
rp.Alternatywne formy organizacji i finansowania szkol na przykladzie programu mala szkola..Wybrane
publicznoprawne aspekty turystyki.Mierzejewska- lidia. Red. - cities in a complex world : problemschallenges and prospects .Konkurencyjnosc produktow banku spoldzielczego w powiecie
radomszczanskim.Zielinski- tadeusz j. (1966- ). Red. - prawo i religia .Analiza techniczno-ekonomiczna
wybranych nowoczesnych rozwiazan technologicznych. Praca inzynierska budownictwo.Praktyczne problemy
stosowania przepisow o gospodarowaniu odpadami w swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii
europejskiej.Znaczenie e-komunikacji w budowaniu marki przedsiebiorstwa na rynku.Wykorzystanie kredytu
i leasingu w procesie inwestycyjnym przedsiebiorstwa.Wylaczenie sedziego w procesie karnym.Inwestycje na
rynku kapitalowym na przykladzie funduszy hedgingowych.Analiza kredytow hipotecznych w wybranych
bankach.Ocena zasobow w procesie wytwarzania produktow spozywczych..praca licencjacka budzet gminy
.Analiza porownawcza warunkow kredytow hipotecznych udzielanych przez banki uniwersalne i banki
hipoteczne w polsce.Uprawnienia panstwowej inspekcji pracy w swietle ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. O
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panstwowej inspekcji pracy.Odmowa dostaw oraz dokonywanie transakcji wiazanych jako przejawy
naduzywania pozycji dominujacej w prawie wspolnotowym i krajowym.Miklewski- antoni. Red. - zagadnienia
innowacyjnosci funkcjonowania systemu badania + rozwoj w nauce..praca licencjacka budzet gminy
.Wykladnia celowosciowa wybranych ulg i zwolnien podatkowych.Zarzadzanie sytuacja
kryzysowa.Funkcjonowanie podatku vat i jego wplyw na sytuacje finansowo-majatkowa na podstawie
przedsiebiorstwa branzy farmaceutycznej teva kutno s.a..Kapitaly obce jako zrodlo finansowania dzialalnosci
przedsiebiorstwa.praca licencjacka budzet gminy .Prawo pierwokupu nieruchomosci..Komunikacja
miedzykulturowa w przedsiebiorstwie outsourcingowym na przykladzie firmy capgemini..Zryczaltowane
formy opodatkowania przedsiebiorstwa jako jeden ze sposobow rozliczen podatkowych (na przykladzie
przedsiebiorstwa deko-dach).Analiza budzetu jednostki samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy
wreczyca wielka.Ocena zarzadzania nieruchomosciami w czestochowskiej spoldzielni mieszkaniowej nasza
praca.Fundusze europejskie 2007-2013 w polsce.Dozwolony uzytek utworow w internecie.Ingerencja w
swobode artystycznej wypowiedzi w swietle etosu sztuki.Kurator jako strona w procesie
cywilnym.Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposob realizacji zadan publicznych.praca licencjacka budzet
gminy .Kontekst kulturowy w procesie reklamy i budowania wizerunku marki.Zastosowanie credit-scoringu
do oceny zdolnosci kredytowej..Finansowanie rozwoju firmy na przykladzie firmy drog - bud sp. Z
o.o..Leasing jako forma finansowania przedsiebiorstwa.Przedawnienie roszczen - propozycje zawarte w
projekcie czesci ogolnej nowego kodeksu cywilnego- a rozwiazania przyjete w aktualnym kodeksie cywilnym
i zasadach europejskiego prawa umow.Transport bimodalny i jego znaczenie w logistyce.Analiza
wskaznikowa jako narzedzie przewidywania upadlosci przedsiebiorstwa.Pisanie prac licencjackich
cennik.Gospodarka kasowa w rachunkowosci jednostki budzetowej gminy.Regulacja dostepu do
infrastruktury kolejowej w prawie unii europejskiej i polski.Reprezentacja spolek kapitalowych.Analiza
finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej spolki orbis s. A..Programy praca-zycie na przykladzie
przedsiebiorstw..Ochrona praw dziecka w prawie miedzynarodowym.praca licencjacka budzet gminy
.Rekrutacja i selekcja pracownikow na przykladzie firmy delic-pol.Rola mediow w ksztaltowaniu strachu
przed przestepczoscia.Podatki i oplaty lokalne jako element budzetu gminy krasocin w latach 2003 2005.Reklama jako forma komunikacji pomiedzy konsumentem a przedsiebiorstwem na rynku
globalnym.Skazanie bez rozprawy na tle prawnoporownawczym.Rozumienie dobra dziecka przez
dyrektorow- nauczycieli i rodzicow- a zarzadzanie przedszkolem..Czynniki rozwoju malych firm produkcyjnohandlowo-uslugowych (na przykladzie firmy abc macisz).Sledzik- karol. - kapital intelektualny a wartosc
rynkowa bankow gieldowych .Kondycja finansowa gmin rogow i jezow w latach 2008-2010.Ocena zrodel
finansowania dzialalnosci biezacej i rozwoju gminy konopiska w latach 2006-2010.Obligacje skarbowe
zrodlem finansowania deficytu budzetowego.praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie kryzysowe praca licencjacka.Obowiazek lojalnosci w spolkach handlowych.Motywacja praca
licencjacka.Rozwoj polskiej energetyki zwiazanej z odnawialnymi zrodlami energii poprzez udzielanie
pomocy publicznej.Czuprynski- szymon cyprian. Red. - wspolpraca miedzynarodowa a rozwoj regionalny
.Wspieranie przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny na przykladzie gminy trzebinia.Podmioty i zasady
posrednictwa pracy.Profesjonalne pisanie prac.Sikorski- dominik. - proces sukcesji funkcjonalnej na terenach
przemyslowych i poprzemyslowych w miastach wojewodz.Konkordat miedzy ii rzeczypospolita a stolica
apostolska z 1925 r. Na tle dziejow wczesniejszych umow konkordatowych..Wplyw bezrobocia i walki z
bezrobociem na sytuacje na rynku pracy na przykladzie powiatu zgierskiego.Standardy obslugi gosci w
hotelarstwie i gastronomii na przykladzie hotelu fokus.Funkcja ustawodawcza sejmu pod rzadami obecnej
konstrytucji rzeczypospolitej polskiej.Ksztaltowanie struktury organizacyjnej na przykladzie monnari trade
s.a..Rynek kontraktow futures w polsce. Zastosowanie strategii inwestycyjnych opartych na rekomendacjach
gieldowych.Reklama niekonwencjonalna jako czynnik konkurencyjny firmy.Stryjakiewicz- tadeusz (1954- ).
Red. - o nowy ksztalt badan regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej = (for a new shape
of.Zastosowanie koncepcji lancucha dostaw w branzy tsl.Fundusze strukturalne unii europejskiej oraz ich
wplyw na rozwoj powiatu tarnowskie gory.Sprawozdawczosc finansowa wspolnoty mieszkaniowej.Dzialania
administracyjno – prawne poprzedzajace rozpoczecie robot budowlanych na wybranym przykladzie (obiekty
zabytkowe- inwestycje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska) praca inzynierska budownictwo.praca
..
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licencjacka budzet gminy .Program ciaglego doskonalenia szansa na poprawe jakosci pracy na przykladzie
firmy gefco polska sp. Z o.o..Opodatkowanie dzialalnosci gospodarczej w polsce.Wykonywanie kary w
systemie terapeutycznym.System podatkowy w polsce a dzialalnosc przedsiebiorcow.Formy uproszczonego
opodatkowania dochodow w polskim systemie podatkowym.Prawo dostepu do informacji
publicznej.Sposoby obliczania narzutow w kalkulacji kosztorysowej wykonawcy budowlanego – teoria i
praktyka praca inzynierska budownictwo.Ocena pracownikow w procesie implementacji strategii
przedsiebiorstwa (na przykladzie zakladow maszyn elektrycznych emit s.a. w zychlinie).Stosowanie i
wykonywanie leczniczych srodkow zabezpieczajacych w ujeciu kodeksu karnego oraz kodeksu karnego
wykonawczego.Przestepstwo oszustwa w swietle badan aktowych na przykladzie spraw nalezacych do
wlasciwosci sadow rejonowych w krakowie.Opracowanie oferty przetargowej wraz z dokumentacja i
pakietem prezentacyjnym firmy budowlanej praca inzynierska budownictwo.Alternatywne zrodla
energii.Strategia promocji przedsiebiorstwa na przykladzie zug elektromet s.a..Czyny zabronione pod grozba
kar stypizowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..Instytucja three strikes and you are out w
prawie amerykanskim.Status banku centralnego w polsce.System bankowy w polsce - transformacja i stan
aktualny..Satysfakcja klientow z uslug pasazerskiego transportu lotniczego (na przykladzie turkish
airlines).Odpowiedzialnosc materialna pracownika za szkode w mieniu powierzonym przez pracodawce.Byc
jak big mac- czyli jak mcdonalds zrewolucjonizowal spoleczenstwo i stal sie tajna bronia
globalizacji.Seminarium magisterskie (v rok).Prawo pracownika do odmowy wykonania pracy
niebezpiecznej.Rola motywacji w zarzadzaniu nowoczesnym przedsiebiorstwem.Rozwoj logistyki miejskiej- a
reorganizacja transportu zbiorowego na przykladzie miejskiego przedsiebiorstwa komunikacyjnego w
lodzi.Inteligencja emocjonalna – pomiar- rozwoj i wykorzystanie w procesie selekcji.Opodatkowanie zyskow
zakladu w swietle zawartych przez polske umow o unikanie podwojnego opodatkowania.Analiza dtrategii
dystrybucji na przykladzie f.p.h. emmaco..Odpowiedzialnosc dostawcow uslug internetowych w systemach
prawa amerykanskiego- wspolnotowego i polskiego.Budzet gminy i jego wplyw na uwarunkowania
rozwojowe regionu. Analiza na przykladzie gminy rzekun.Finansowanie rozwoju lokalnego na przykladzie
gminy kleszczow i gminy rzasnia.praca licencjacka budzet gminy .Doskonalenie struktury organizacyjnej
telekomunikacji polskiej s.a.Umorzenie dochodzenia z wpisaniem sprawy do rejestru przestepstw art. 325 f
k.p.k..Wykorzystanie sprawozdan finansowych do oceny funkcjonowania przedsiebiorstwa (na przykladzie
wawels.a.).Autonomia w szkole- uwarunkowania i praktyka..Internet jako jedna z form funkcjonowania biur
podrozy.Budzet gminy jako zrodlo informacji w zarzadzaniu jednostka samorzadu terytorialnego na
przykladzie gminy wolbrom w latach 2008-2010.Ewidencja procesow restrukturyzacji w ksiegach
rachunkowych spzoz.Dzialalnosc klastrow w polsce na przykladzie klastra bielizniarskiego w wojewodztwie
podlaskim.Prawo arbitrazowe chinskiej republiki ludowej..Wdrazanie i efekty systemu zarzadzania jakoscia
na przykladzie urzedu niasta i gminy niepolomice.Promocja jako sposob komunikowania sie przedsiebiorstwa
z rynkiem na przykladzie firmy motoryzacyjnej marszalek volkswagen.praca licencjacka budzet gminy
.Odpowiedzialnosc czlonkow rodziny za zobowiazania podatkowe.Specyfika ujecia kosztow rodzajowych w
rachunku zyskow i strat..Wykorzystanie internetu w dzialalnosci gospodarczej na przykladzie firmy
proline.Rola rozwiazan logistycznych w procesie dystrybucji produktow wielkogabarytowych na przykladzie
firmy x.Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa w powiecie jedrzejowskim.Regulacja art. 335 i 387
kodeksu postepowania karnego- a prawo do uczciwego i rzetelnego procesu oraz do rozpoznania sprawy w
rozsadnym terminie.Tryb uzyskiwania pomocy dyplomatycznej i konsularnej przez obywateli rzeczypospolitej
polskiej.Stymulowanie przedsiebiorczosci indywidualnej z funduszy strukturalnych przydzielanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego.Analiza zdolnosci kredytowej podmiotow gopodarczych w bre banku w
latach 2008-2012..praca licencjacka budzet gminy .Prawo sasiedzkie.Planowanie wykorzystania funduszy
strukturalnych unii europejskiej w latach 2007-2013 a realizacja strategii rozwoju powiatu
myszkowskiego..Przypadki ustawowego zaostrzenia wymiaru kary za przestepstwo
komunikacyjne.Anarchizm rosyjski w xix w..Ubezpieczenia grupowe na przykladzie ofert wybranych
towarzystw ubezpieczeniowych w polsce.Ochrona mniejszosci narodowych w polsce na tle rozwiazan unii
europejskiej.Podsluch procesowy i operacyjny stosowany przez policje- cba oraz abw i aw .Strategia rozwoju
przedsiebiorstwa internetowego (na przykladzie firmy google inc.).Elektroniczne formy platnosci. Systemy
..

..
platnosci elektronicznych w praktyce polskiej..Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie transportu
wewnetrznego. Badanie na przykladzie firmy jotkel.Dzialania marketingowe w bankowosci
elektronicznej.Logistyczna obsluga klienta na przykladzie firmy fm polska.Wykorzystanie strategii
marketingowej w dzialalnosci firmy na przykladzie rolimpex s.a. oddzial kochanowice.Przeciwdzialanie
unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu jurysdykcji karajow o zlagodzonym rezimie
podatkowym.Podstawy odpowiedzialnosci za przestepne wspoldzialanie w corpus iuris florence.Podatkowe i
balansowe ujecie leasingu w przedsiebiorstwie x..Ksztaltowanie opinii publicznej w polsce w okresie
przedakcesyjnym i po przystapieniu polski do unii europejskiej.Nieruchomosci jako zrodlo dochodow gminy
na przykladzie gminy bukowno w latach 2008-2010.praca licencjacka budzet gminy .Uprowadzenie art.211
k.k..Jozwik- bartosz. - dzialalnosc inwestycyjna firm brytyjskich w polsce .Analiza podsystemu transportu w
systemie logistycznym na przykladzie przedsiebiorstwa x..praca licencjacka budzet gminy .Dziedzictwo
przemyslowe jako produkt turystyczny na przykladzie gminy miasta bochni..System zarzadzania jakoscia w
szpitalach w kontekscie walki z zakazeniami..Szkolenia pracownikow jako podstawowy element zarzadzania
zasobami ludzkimi w organizacji publicznej.Marketing w polskiej polityce zagranicznej w aspekcie integracji
europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie zasobami ludzkimi prace magisterskie.Mosliwosci
finansowania sektora malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Sujkowska- zofia. Red. - the external and
internal security of the european union : a perspective for the visegrad group.System zarzadzania bankiem
na przykladzie banku pekao s.a..Srodki zaskarzenia w postepowaniu egzekucyjnym w
administracji..Miedzynarodowa wymiana studetow w ramach programow unii europejskiej.Zrodla
finansowania dochodow budzetowych gmin.Zadoscuczynienie za doznana krzywde i czynniki wplywajace na
jego wysokosc.Instytucja procesowa strony w postepowaniu administracyjnym..Forum pisanie prac.Iv
rzeczpospolita polska..Wdrozenie podstawowych zasad i narzedzi lean manufacturing oraz ocena ich wplywu
na jakosc i produktywnosc w firmie branzy elektronicznej.Zarzadzanie logistyczne w funkcjonowaniu banku
(na przykladzie ing banku slaskiego s.a.).Czynniki determinujace sprawnosc indywidualna pracownikow w
opinii kierownikow..praca licencjacka budzet gminy .Rozwoj zawodowy dyrektorow. Analiza wewnetrznych i
zewnetrznych czynnikow rozwoju..Analiza dzialalnosci kredytowej banku komercyjnego na przykladzie kredyt
banku s.a..Innowacje w logistyce na przykladzie branzy farmaceutycznej.praca licencjacka budzet gminy
.System motywacji pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa fresenius kabi polska sp. Z o. O..praca
licencjacka budzet gminy .Problem bezrobocia wsrod osob do 25 roku zycia i formy aktywizacji zawodowej w
powiecie tureckim w latach 2007-2011.Analiza gospodarki srodkami produkcji na przykladzie piekarni.praca
licencjacka budzet gminy .Ocena procedury udzielania mieszkaniowych kredytow hipotecznych klientom
indywidualnym na przykladzie banku pko s.a..praca licencjacka budzet gminy .Korzystanie z zasobow ludzkich
a powiazania spoleczne grupy pracowniczej.Warunkowe umorzenie postepowania karnego.Analiza systemu
motywowania pracownikow w organizacji na [przykladzie firmy x z branzy produkcyjnej.praca licencjacka
budzet gminy .Motywacyjna rola pracy zespolowej na przykladzie kopalni wegla kamiennego sosnicamakoszowy.Zrodla finansowania gmin na przykladzie gminy miasto zgierz.Dzialalnosc przedsiebiorstw
produkcyjnych branzy stolarki pcv w latach 1995 - 2005 w aspekcie wplywu na srodowisko
przyrodnicze.Analiza poziomu i struktury wplywow i wydatkow gminy mykanow w latach 2001-2005.Krajowe
organy regulacyjne w sektorze telekomunikacji w prawie wspolnotowym.Funkcjonowanie strazy gminnej a
bezpieczenstwo miasta kluczborka.Klamut- miroslawa (1944- ). Red. - spojnosc w rozwoju regionalnym w
polsce obecnie i w przyszlosci .Wplyw odwodnienia na osiadanie podloza budowlanego. Praca inzynierska
budownictwo.Ewolucja systemu podatkowego w polsce po 1990 roku.Finansowa ocena kondycji
przedsiebiorstwa na przykladzie grupy kapitalowej pamapol s.a w latach 2004-2009.Sytuacja finansowa
gminy klomnice w latach 2005-2007.Zasada efektywnosci a procedura o naruszenie prawa unii europejskiej
przez panstwo czlonkowskie.Ubezpieczenia mieszkan i domow jednorodzinnych na przykladzie inspektoratu
pzu s.a. w tomaszowie mazowieckim.Projektowanie systemu wynagrodzen na przykladzie firmy budowlanej
re-bau sp. Z o.o..Analiza kredytu hipotecznego jako uslugi finansowej na rynku nieruchomosci na przykladzie
polbanku s.a.Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy z uwzglednieniem europejskich uwarunkowan
rozwojowych.Turystyka szansa rozwoju lokalnego gminy czarna.Umiejetnosci prawnicze nabywane przez
studentow prawa poprzez udzial w spolecznym poradnictwie prawnym.Ksztaltowanie wizerunku hotelu na
..
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rynku podkarpackim.Piractwo wczoraj i dzis - akty przemocy na wodach rogu afryki.Diagnoza dysfunkcji
zarzadzania nowym projektem na przykladzie innowacyjnego przyrzadu medycznego.Ocena dzialalnosci
przedsiebiorstwa w oparciu o sprawozdania finansowe..System i znaczenie transferow z budzetu panstwa do
budzetu jednostek samorzadu terytorialnego.Postepowanie adhezyjne jako alternatywna droga dochodzenia
roszczen majatkowych wynikajacych bezposrednio z przestepstawa.Formy zabezpieczen kredytow
bankowych na przykladzie santander consumer bank s.a..praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Ocena efektywnosci wykorzystania skladnikow aktywow trwalych.Przygotowanie do
popelnienia przestepstwa i odstapienie od przygotowania.Prywatne ubezpieczenia zdrowotne i ich
funkcjonowanie w polsce na przykladzie powszechnego zakladu ubezpieczen.Zasada neutralnosci podatku
od towarow i uslug w swietle orzecznictwa trybunalu sprawiedliwosci unii europejskiej.Charakter prawny
umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym.Sprawnosc systemu organizacyjnego policji (na przykladzie
komendy miejskiej policji w lodzi).Analiza ekonomiczna w ocenie konkurencyjnosci
przedsiebiorstw..Przesluchanie dziecka..Wplyw funduszy unijnych na rozwoj spoleczno - gospodarczy gminy
rudniki.praca licencjacka budzet gminy .Ucieczka z miejsca wypadku drogowego.Prywatyzacja
przedsiebiorstw panstwowych w polsce.Rachunkowosc i sprawozdawczosc finansowa instytucji finansowych
na przykladzie domu maklerskiego.praca licencjacka budzet gminy .Procedura zwolnien grupowych jako
przyklad europeizacji polskiego prawa pracy.praca licencjacka budzet gminy .Prawnokarna ochrona wolnosci
sumienia i wyznania w polsce w latach 1918-2008.Analiza budzetu gminy mniszkow w latach 2004 2009.Analiza budzetu gminy olsztyn na tle gmin powiatu czestochowskiego.Pisanie prac licencjackich
cennik.Rozwoj i strategie handlu detalicznego w polsce.Kredyt hipoteczny jako zrodlo finansowania
nieruchomosci w polsce.praca licencjacka budzet gminy .Wykonywanie kary pozbawienia wolnosci w
systemie programowanego oddzialywania.Bilans jako najwazniejszy skladnik sprawozdania
finansowego.Reklamacje jako zrodlo informacji na przykladzie rynku uslug transportowych.Rozwoj rynku
nieruchomosci magazynowych w polsce.Wybrane determinanty rozwoju przedsiebiorstwa komunalnego w
gospodarce rynkowej na przykladzie zakladu komunikacji miejskiej w zawierciu.Czynnosci operacyjnorozpoznawcze.Wplyw patologii oranizacyjnych na podstawy wobec pracy w opiniach pracownikow hurtowni
farmaceutycznej.Systemy motywacyjne pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa handlowoprodukcyjnego artur kniejski w olesnie..Zewnetrzne negocjacje pomiedzy przedsiebiorstwami.Znaczenie
ubezpieczen turystycznych na rynku polskim.Prawo policyjne.Badanie efektywnosci bankow
komercyjnych..Analiza i ocena rentownosci przedsiebiorstwa branzy chemicznej.Internet jako nowoczesne
zrodlo pozyskiwania klienta.Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym - dwor w pejzazu kulturowym ( dwor
czeczow w krakowie).Finansowanie malych i srednich przedsiebiorstw strukturalnych na przykladzie firmy
bil-pnst.Pisanie prac mgr.Wplyw kursow walutowych na dostepnosc kredytow hipotecznych w polsce od
2000 roku..Reklama internetowa jako narzedzie do promowania wizerunku firmy.Analiza budzetu starostwa
powiatowego w klobucku w latach 2004-2006.praca licencjacka budzet gminy .Motywacyjna funkcja szkolen
na przykladzie starostwa powiatowego w bielsku-bialej..Analiza systemu public relations w rosji na
przykladzie farmaceutycznej spolki svetocz.Prezydent stanow zjednoczonych ameryki.Gospodarowanie
zasobami ludzkimi na przykladzie zakladu ubezpieczen spolecznych ii oddzialu w lodzi.Wylaczenie
stosowania tymczasowego aresztowania w kodeksie postepowania karnego.zrodla finansowania rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Porownanie modelu strategii i zarzadzania na przykladzie banku
komercyjnego bz wbk s.a. i spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej skok.I sekretarz ze slaska. Ocena
dziesiecioletnich rzadow edwarda gierka.Kultura masowa- a polityka kulturalna w polsce po 1989
r...Rozliczanie podatku od wartosci dodanej w dyrektywach unijnych i orzecznictwie europejskiego trybunalu
sprawiedliwosci.Wplyw obciazen podatkowych i niepodatkowych na zarzadzanie finansami w msp.Na czym
polega sukces firmy skoda na rynku polskim.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w warunkach rosnacej fluktuacji
pracownikow.Rola bankow hipotecznych na rynku nieruchomosci mieszkaniowych w polsce w latach 2005 2009.System motywowania pracownikow w organizacji publicznej na przykladzie agencji restrukturyzacji i
modernizacji rolnictwa w brzesku.Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia na gruncie polskiego i
europejskiego prawa pracy.Karty platnicze jako wspolczesna forma rozliczen bezgotowkowych na przykladzie
pko bp w warszawie..Zarzadzanie strategiczne w przedsiebiorstwie uslugowym na przykladzie
..
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czestochowskiego uniwersytetu powszechnego towarzystwa wiedzy powszechnej.Temat pracy licencjackiej
zarzadzanie.Dostarczenie do miedzynarodowego trybunalu karnego w prawie miedzynarodowym i prawie
polskim.praca licencjacka budzet gminy .Standardy profesjonalnej obslugi klienta na przykladzie marki
reserved.Formy opodatkowania a konkurencyjnosc mikropodmiotow gospodarczych.Logistyka zaopatrzenia
w przedsiebiorstwie produkcyjnym x..Zarzadzanie plynnoscia finansowa przedsiebiorstwa..Analiza sytuacji
majatkowo-kapitalowej przedsiebiorstwa.Indywidualne relacje przelozony - podwladny.Kluczowe czynniki
determinujace sukces menedzera.Ubezpieczenia komunikacyjne i ich funkcjonowanie na przykladzie
towarzystwa ubezpieczen i reasekuracji warta s.a..Seminarium v r.kat.prawa europejskiego.Bankowe papiery
wartosciowe.praca licencjacka budzet gminy .Funkcje systemu ocen pracowniczych na przykladzie firmy
novartis.Procedura ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu na przykladzie gminy
kozieglowy w latach 2003-2005.Szablon pracy licencjackiej.Ksztaltowanie sie odpowiedzialnosci karnej
nieletnich w prawie polskim.Wykorzystanie srodkow unijnych przez gminy o roznym charakterze na
przykladzie gmin przedborz i radomsko.Bezposrednie inwestycje zagraniczne w polsce w latach 20012008.Zarzadzanie rozwojem regionalnym na przykladzie wojewodztwa podlaskiego.System wozkow
automated guided vehicle jako narzedzie optymalizacji transportu wewnetrznego w gospodarce
magazynowej.Bariery i szanse rozwojowe w polskim systemie ochrony zdrowia na przykladzie nzozu polmed
w zelowie.Rola analizy finansowej w procesie zmiany formy organizacyjno - prawnej przedsiebiorstwa..praca
licencjacka budzet gminy .Internet jako narzedzie promocji turystyki- na przykladzie wycieczek do
barcelony..Pisze prace licencjackie.Projekt konstrukcji kladki dla pieszych nad ulica o szerokosci jezdni 7-00
m. Z obustronnymi sciezkami rowerowymi i chodnikami. Praca inzynierska budownictwo.Szanse i bariery
rozwoju gospodarstw agroturystycznych na podstawie badan przeprowadzonych w wojewodztwie
swietokrzyskim..Szkolenia pracownicze a zarzadzanie czasem pracy na podstawie firmy biuro plus..Czynnosci
operacyjno-rozpoznawcze – reakcja na zjawisko przestepczosci..Przykladowe prace dyplomowe.Wspieranie
procesu tworzenia nowych przedsiebiorstw przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych.Wypalenie
zawodowe a struktura zaangazowania pracownikow ochrony zdrowia.Poziom zaangazowania pracownikow- a
interpretacja kulturowa organizacji na przykladzie firmy kegel - blazusiak.Zasiedzenie sluzebnosci
przesylu.Analiza skutecznosci systemu motywacyjnego na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..Prace
naukowe.Uprawnienia czlonkow rodzin obywateli unii europejskiej korzystajacych ze swobody przeplywu
pracownikow.Korupcja bierna.Procesy transportowe i metody ich optymalizacji w
przedsiebiorstwie.Wallusch- jacek. - patrzac na slonce : nieokreslonosc rownowagi a polska dezinflacja 19942011 .Prawnoautorskie zagadnienia dotyczace tatuazu.Rozwiazania alternatywne warstw scian i stropow
przy ograniczonych kosztach dla budynkow mieszkalnych praca inzynierska budownictwo.Umiejetnosci
kierownicze w zakresie komunikacji i prowadzenia negocjacji na przykladzie urzedu miasta w myszkowie.Kto
pisze prace licencjackie.Motywacja funkcjonariuszy sluzby wieziennej..Ocena sytuacji majatkowej i
finansowej w teorii i praktyce.Kierunki wydatkow funduszu pracy na przykladzie powiatu tomaszowskiego w
latach 2004-2008.Marketing ekologiczny w opinii polskich marketerow.Amortyzacja srodkow trwalych na
wybranym przedsiebiorstwie i jak to wplywa na wynik finansowy.Postepowanie uproszczone w polskim i
niemieckim procesie cywilnym.praca licencjacka budzet gminy .Relacje miedzy ocena a motywacja
pracownicza na przykladzie firmy w wieruszowie.Zwiazek logistyki z marketingiem na przykladzie
przedsiebiorstwa ab s.a..Polityka kadrowa prowadzona przez panstwowe gospodarstwo lesne lasy
panstwowe.praca licencjacka budzet gminy .Fundusze strukturalne ue a finansowanie gospodarstw rolnych w
polsce (na przykladzie sredniotowarowego gospodarstwa z powiatu kutnowskiego).praca licencjacka budzet
gminy .Wykorzystanie internetu przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek na przykladzie firmy cd
projekt..Naduzycia finansowe w systemie rachunkowosci przedsiebiorstw..Wplyw wdrozenia systemu
zarzadzania jakoscia iso 9001 na wyniki ekonomiczne firmy m.m. druk serwis sp. Z o.o..Ocena zdolnosci
kredytowej przedsiebiorstwa..Znaczenie rachunkowosci zarzadczej we wdrazaniu strategicznej karty
wynikow w jednostce samorzadu terytorialnego.Realizacja prawa do urlopu wypoczynkowego w swietle
prawa niemieckiego i polskiego.Zlece napisanie pracy magisterskiej.Powrot do umorzonego postepowania
przygotowawczego.Dylematy konsolidacji finansow publicznych w polsce.Pozycja prawnoustrojowa rady
ministrow.Ekonomiczne determinanty rozwoju rynkow oprogramowania w polsce..Odpowiedzialnosc
..

..
malzonkow za zobowiazania podatkowe na podstawie ordynacji podatkowej.Prognozowanie sprzedazy z
wykorzystaniem modeli adaptacyjnych..Negocjacje umow zakupu towarow na przykladzie firmy hydrosolar
sp. Z o.o. Spolka komandytowa.praca licencjacka budzet gminy .Efektywnosc gospodarowania srodkami
trwalymi w przedsiebiorstwie branzy rolno-spozywczej w latach 2007-2011..Kompleksowe zarzadzanie
jakoscia na przykladzie firmy emerson polska sp. Z o.o..praca licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc za
zwierzeta.Funkcjonowanie i ocena pracy osrodkow pomocy spolecznej- na podstawie miejsko-gminnego
osrodka pomocy spolecznej w krzepicach.Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach
unii europejskiej.Zastaw rejestrowy na udzialach w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia.Analiza
poziomu i struktury dochodow wlasnych gminy wreczyca wielka.praca licencjacka budzet gminy .Rozwiazania
logistyczne stosowane w przedsiebiorstwie- na przykladzie dzialalnosci havi logistics..Marketing bezposredni
i formy jego zastosowania w firmie avon cosmetics polska.praca licencjacka budzet gminy .Poziom
swiadomosci i oczekiwania pracownikow wzgledem wdrozenia systemu iso 9001:2008 na podstawie
gornoslaskiego centrum medycznego..Rola kapitalu obrotowego w zarzadzaniu plynnoscia finansowa..Iso ts
16949:2002 w firmie brembo - proces wdrazania i ocena funkcjonowania.Uwarunkowania realizaji procesu
kadrowego na przykladzie barow szybkiej obslugi.Prace magisterskie pedagogika.Stratregia lizbonska a rynek
pracy w polsce.Reklama produktow leczniczych w polskiej telewizji.Zatrudnianie osob niepelnosprawnych na
otwartym rynku pracy.Uwarunkowania wykorzystania radio frequency identification w wybranych
obszarach.Formy stadialne popelnienia przestepstwa w polskim prawie karnym.Logistyczna obsluga klienta
jako determinanta sukcesu przedsiebiorstwa..Stosowanie umow cywilno-prawnych w miejsce zatrudnienia
pracowniczego.praca licencjacka budzet gminy .Perspektywa przystapienia turcji do struktur unii europejskiej
- uwarunkowania i skutki.praca licencjacka budzet gminy .Polityka monetarna unii europejskiej wobec
kryzysu finansowego.Motywowacyjne aspekty systemu ocen pracownicznych na przykladzie strazy miejskiej
w czestochowie.praca licencjacka budzet gminy .Rola i wplyw klienta wewnetrznego na funkcjonowanie
organizacji uslugowe.praca licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie technologii informatycznej w systemach
logistycznych - na podstawie komputerowycg systemow zakupow w sieciach hipermarketow real sp.zo.o.i
spolka spolka komandytowa oraz carrefour polska sp. Z o.o..Teksty reklam - analiza i ocena na przykladzie
konkretnych magazynow.Wplyw migracji zarobkowej na jakosc zycia w wojewodztwie opolskim..praca
licencjacka budzet gminy .Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej do oceny perspektyw rozwoju na
przykladzie pge kwb belchatow s.a..praca licencjacka budzet gminy .Administracyjno-prawna reglamentacja
prawa do zrzeszania sie..Korekta prac magisterskich.Rola centrow logistycznych w rozwoju regionu
lodzkiego.Praktyczne aspekty bankructwa wielkich korporacji..Analiza i ocena kondycji finansowej
przedsiebiorstwa novita s.a..Dostosowanie polskiego rolnictwa do standardow unii europejskiej.Budzet jako
podstawa prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorzadu terytorialnego.Analiza procesu
zarzadzania pracownikami w firmie produkcujnej stora enso poland s.a. w ostrolece.Controlling w malych i
srednich przedsiebiorstwach na przykladzie nordynski spolka jawna.Seminarium iv r.kat.prawa ustrojowego i
porownawczego.Zbilansowana karta wynikow jako system pomiaru i doskonalenia kapitalu intelektualnego
w szpitalu.praca licencjacka budzet gminy .Kredytowanie konsumpcji przez spolodzielcze kasy
oszcednosciowo - kredytowe..praca licencjacka budzet gminy .Analiza i przeciwdzialanie nadmiernej
koncentracji przedsiebiorstw w swietle postepowania kontrolnego ke.Ocena efektywnosci wykorzystania
skladnikow aktywow trwalych.Uzytkowanie wieczyste a inne prawa o charakterze
emfiteutycznym.Zarzadzanie logistyczne malym przedsiebiorstwem..Odroczony podatek dochodowy.Pisanie
prac pedagogika.Audyt wewnetrzny w jednostkach budzetowych na przykladzie urzedu miasta w
blachowni.Wielowymiarowa analiza rentownosci w firmie produkcyjno-handlowo-uslugowej
abc.Przywodztwo sytuacyjne slii® w organizacjach na przykladzie firmy arcelormittal poland s.a.Czas
popelnienia czynu w ramach konstrukcji delictum continuatum.Ocena efektywnosci produktow bankowych
banku pko bp s.a.w latach 2007-2011.Technologiczne i ekologiczne przyklady rozwiazan problemow logistyki
miejskiej.Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza osi autorstwa c. Coopera i s. Sloana - grupa
zawodowa farmaceuci..Zarzad majatkiem wspolnym malzonkow pozostajacych w ustroju majatkowej
wspolnosci ustawowej.Efektywnosc komunikacji interpersonalnej w jednostce samorzadowej na przykladzie
urzedu miejskiego w nowogardzie.Ocena systemu motywacyjnego w organizacji.Controlling
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personalny.Uproszczone formy opodatkowania jako instrumenty popierania przedsiebiorczosci i msp w
polsce.Praca licencjacka.Ewolucja stosunkow unii europejskiej z krajami afryki- karaibow i
pacyfiku..Automatyzacja procesu wytwarzania cementu.Doskonalenie zawodowe pracownikow instytucji
edukacji na przykladzie poszczegolnych jednostek edukacyjnych.praca licencjacka budzet gminy .Roszczenie
informacyjne w prawie wlasnosci intelektualnej.Motywowanie pracownikow w procesie zmiany w
przedsiebiorstwie na przykladzie implementacji systemu sap w centrum uslug wspolnych international paper
w krakowie..Samodzielnosc samorzadu terytorialnego a kompetencje nadzorcze wojewody.Strona w
postepowaniu administracyjnym..Pozycja prawna kosciola jezusa chrystusa swietych w dniach ostatnich w
polsce.praca licencjacka budzet gminy .Przymus leczenia a ochrona praw i wolnosci gwarantowanych
konstytucyjnie- zagadnienia wybrane..praca licencjacka budzet gminy .Modele rachunkowosci a
miedzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej.zrodla dzialalnosci inwestycyjnej gminy jemielnica
w latach 2005-2006.Kompleksowa ocena finansowania i efektow inwestycji rzeczowych.Bojarski- marek
(1946- ). Red. - szczegolne dziedziny prawa karnego : prawo karne wojskowe- skarbowe i pozakodeksowe
.Wspolczesna krytyka prl.System zarzadzania jakoscia na przykladzie general electric power controls
s.a..praca licencjacka budzet gminy .Skutecznosc kontroli podatkowej w polskim systemie
podatkowym.Ochrona wizerunku dziecka w reklamie.Modele ochrony pracownikow przed molestowaniem
seksualnym.Alternatywne formy finansowania malych i srednich przedsiebiorstw.Utrzymanie pracownika w
firmie jako problem zzl.Reklama prasowa oraz jej nowe sposoby oddzialywania na konsumentow - analiza i
ocena na przykladzie polskiego rynku prasowego..Zazradzanie projektami w sektorze publicznym na
przykladzie dwoch projektow zrealizowanych przez starostwo powiatowe w limanowej.Gajewski- dominik. corporate income tax : a compendium .Reaktywacja sadownictwa administracyjnego w polsce w 1980
r..Wplyw zakladowego ukladu zbiorowego pracy na status pracownika.Gospodarka finansowa gminy wiejskiej
na przykladzie gminy gluchow.praca licencjacka budzet gminy .Leasing jako forma finansowania
przedsiebiorstw.Chyba- zbigniew. - przedsiebiorczosc akademicka w polsce : osiaganie przewagi
konkurencyjnej w wyniku komercjal.Motywacyjne aspekty zarzadzania szkola jezykowa.Krakowski unsound
festival na tle dziejow muzyki elektronicznej.Mozliwosc wykorzystania e-commerce w
przedsiebiorstwie..Analiza zrodel finansowania dzialan ograniczajacych bezrobocie oraz aktywizujacych
bezrobotnych z funduszy unijnych na przykladzie powiatu klobuckiego w latach 2005-2009.Audyt
strategiczny jako metoda usprawnienia systemu zarzadzania w komercyjnej firmie
medycznej..Prawnomaterialne i procesowe aspekty konstrukcji czynow/przestepstw wspolukaranych na tle
problematyki pojecia czynu w prawie karnym.Ksztaltowanie jakosci uslug i zadowolenia klienta na
przykladzie agencji pracy tymczasowej gi worker.Aspekt transportu samochodowego w sferze dzialan
logistycznych w polsce..Prace magisterskie socjologia.Wplyw ocen okresowych na postawy i zachowania
funkcjonariuszy sluzby wieziennej.Pomiar i ocena rentownosci.Negocjacje i wplyw mediow na
czlowieka.praca licencjacka budzet gminy .Prawo cywilne.Regulacja dzialalnosci gospodarczej na przykladzie
sektora energetycznego.Stan zaawansowania gospodarki opartej na wiedzy w unii
europejskiej.Uwarunkowania wprowadzania zarzadzania procesowego w szpitalnym oddziale ratunkowym
(na przykladzie sor w sp zoz im. S. Zeromskiego w krakowie)..Pozycja wierzyciela w egzekucji swiadczen
pienieznych.praca licencjacka budzet gminy .Wplyw restrukturyzacji i outsourcingu na zasoby ludzkie w
polskich przedsiebiorstwach na podstawie pkn orlen s.a..Promocja jednostki samorzadu terytorialnego na
podstawie powiatu sieradzkiego.Praca licencjacka filologia angielska.praca licencjacka budzet gminy .praca
licencjacka budzet gminy .Odpowiedzialnosc za naruszenie prawa do znaku towarowego w internecie.Osoba
prawna jako podmiot prawa cywilnego.Powodztwo wzajemne jako srodek obrony pozwanego.praca
licencjacka budzet gminy .Proces oceny pracownikow w polskim przedsiebiorstwie turystycznym a
amerykanskie techniki oceniania.praca licencjacka budzet gminy .Bezrobocie praca licencjacka.Problematyka
implementacji dyrektywy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego.Wykorzystanie
internetu w przedsiebiorstwie- ze szczegolnym uwzglednieniem sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Czynniki prawno-ekonomiczne- a problem uchylania sie i unikania
opodatkowania.Bankowosc elektroniczna - szanse- zagrozenia- perspektywy.Strategia marketingowa
przedsiebiorstwa na przykladzie firmy gwarant agencji ochrony s.a. w opolu.Reorganizacja nauczania jezykow
..

..
obcych w szkolnictwie wyzszym na przykladzie jagiellonskiego centrum jezykowego.praca licencjacka budzet
gminy .praca licencjacka budzet gminy .Prace magisterskie bankowosc.Roczne sprawozdanie finansowe jako
zrodlo informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiebiorstwa na przykladzie spolki emalia olkusz s.a. w latach
2004-2008.Zarzadzanie konfliktem w organizacji.Zadania policji w zapewnieniu bezpieczenstwa i porzadku
publicznego.Struktura funkcjonalna i funkcjonalno - przestrzenna centrum miasta opola oraz koncepcje jej
przeksztalcen..Strategia rozwoju banku pekao s.a..Metody i systemy wspomagajace skladowanie i
kompletacje zapasow w magazynie.praca licencjacka budzet gminy .Dystrybucja globalna w
przedsiebiorstwie produkcyjno- handlowym..Walka ze stresem elementem promocji zdrowia w miejscu
pracy.Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia jako forma prowadzenia dzialalnosci inwestycyjnej na
ukrainie.Bacal- adam. Red. - orzecznictwo ets a polska ustawa o vat 2010 .Slaskie centrum biznesu.
Rewitalizacja chorzowa starego poprzez promocje wartosci kulturowych i przyrodniczych..Zasada rownego
traktowania kobiet i mezczyzn w dziedzinie zatrudnienia w prawie wspolnotowym..praca licencjacka budzet
gminy .Ubezpieczenie spoleczne rolnikow.Ocena finansowa dochodow i wydatkow budzetowych gminy
ostrowiec swietokrzyski w latach 2005 - 2009.Organizacja produkcji i poziomu jakosci w pphu frutico export import..praca licencjacka budzet gminy .Rola instytucjonalnego zarzadcy nieruchomosci na przykladzie
czestochowskiej spoldzielni nasza praca.Organizacja panstwowego ratownictwa medycznego w polsce.Rola
dzialu personalnego w procesie wdrazania filozofii kompleksowego zarzadzania jakoscia (tqm) w l.g. philips
displays poland sp. Z o.o. w skierniewicach..Wplyw konfliktow spolecznych na zmiany ustrojowe krolestwa
belgii.Zarzadzanie zasobami ludzkimi na przykladzie sanockich przedsiebiorstw..Unia gospodarcza i
walutowa (maastricht- strefa euro).Reklama internetowa nowa droga promocji.Marketing uslug
edukacyjnych na podstawie wydzialu ekonomicznego uniwersytetu opolskiego.Nieruchomosci jako forma
lokaty kapitalu.Skutki naruszenia klauzuli konkurencyjnej..praca licencjacka budzet gminy .Pisanie prac
magisterskich wroclaw.praca licencjacka budzet gminy .Rosja jako dostawca surowcow energetycznych do
polski - dzien dzisiejszy i perspektywy.Sprawozdanie finansowe banku jako zrodlo informacji menadzerskiej
na podstawie banku bph s.a. w latach 2007-2011..Fotografia kryminalistyczna elementem skladowym
dokumentacji sledczych ogledzin miejsca przestepstwa.Wypowiedzenie zmieniajace.Bezposrednie
inwestycje zagraniczne w malopolsce w latach 2004-2008..Funkcje organow kolegialnychw szkolach
podstawowych i gimnazjalnych na przykladzie wybranych gmin wojewodztwa swietokrzyskiego.Przeszukanie
jako czynnosc procesowa i kryminalistyczna.Analiza ekonomiczna przedsiebiorstwa na przykladzie miejskiego
przedsiebiorstwa wodociagow i kanalizacji sp. Z o.o..Ksztaltowanie warunkow pracy biurowej na przykladzie
firmy x.Wspolpraca miast partnerskich a integracja kulturowa w europie(na przykladzie gminy
trzebinia).Motywowanie jako istotny element procesu zarzadzania w firmie big star..Opodatkowanie
sprzedazy nieruchomosci podatkiem dochodowym od osob fizycznych.Problematyka dowodow w
postepowaniu podatkowym.Koncepcja rozwoju gminy szczercow - cele i uwarunkowania ich realizacji.Udzial
w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia a wspolnosc majatkowa malzenstwa.Specyfika dzialan
marketingowych na rynku dobr przemyslowych- na przykladzie firmy produkujacej podajniki do materialow
sypkich.Stosunek pracy z mianowania w administracji publicznej.Dzialania promocyjne w branzy
motoryzacyjnej (na przykladzie firmy fiata).Status prawny posla i senatora w rp.Premier wielkiej brytanii i
jego relacje z rzadem- parlamentem- monarcha.praca licencjacka budzet gminy .Zabezpieczenie mienia i
srodkow dowodowych w prawie ue.Wielopokoleniowa lojalnosc wobec marki..Produkty bankowe w
absorpcji oszczednosci ludnosci.Wplyw obiazen podatkowych na wynik finansowy przedsiebiorstwa na
przykladzie elektrowni belchatow s.a..Zarzadzanie podatkiem od towrow i uslug na przykladzie
przedsiebiorstwa branzy budowlano - uslugowej.Komunikacja formalna i nieformalna w organizacji na
przykladzie organizacji x.Telepraca - aspekty organizacyjne i technologiczne.Determinaty jakosci przy
produkcji drutow..Rola informacji dodatkowej w dzialalnosci biznesowej.Odroczony podatek dochodowy w
polityce rachunkowosci.Skuteczne zarzadzanie zasobami ludzkimi w projektach informatycznych.Marketing
w handlu detalicznym na przykladzie rynku dystrybucji kosmetykow w polsce.Ocena jakosci uslug z zakresu
transportu osobowego na przykladzie.Ocena zmian struktury dochodow w gminach miejsko-wiejskich.Ocena
systemu motywacji w rejonowym przedsiebiorstwie wodociagow i kanalizacji spolka z o.o. W
chrzanowie.Glowne problemy inkluzywnego pozytywizmu prawniczego.Finansowanie dzialalnosci
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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.Znaczenie wdrozenia systemu zarzadzania jakoscia w organizacji
na podstawie badan przeprowadzonych w przedsiebiorstwie tower automotive polska sp. Z o.o..Fundusze
strukturalne a rozwoj lokalny na przykladzie gminy sanok.Rola reklamy na rynku nieruchomosci na
przykladzie biura nieruchomosci house for you sp. Zo.o..Instytucja rzecznika praw obywatelskich..Rola
gospodarowania srodkami trwalymi w polityce rachunkowosci..praca licencjacka budzet gminy .Pomoc w
pisaniu pracy inzynierskiej.Wplyw wyzszego wyksztalcenia na przebieg sciezki kariery
zawodowej.Efektywnosc programow lojalnosciowych na przykladzie dzialan firmy regamet..Rekrutacja i
selekcja personelu jako czynnik osiagania sukcesu w procesie zarzadzania w banku x.Ewolucja systemu
bankowego w polsce po 1989 roku..Praca magisterska prawo.Proces dystrybucji przesylek adresowych i
bezadresowych na podstawie dzialalnosci prywatnego operatora pocztowego i.d. marketing s.a..Sposoby
upowszechniania koncepcji spolecznej odpowiedzialnosci biznesu przez organizacje pozarzadowe w polsce
na wybranych przykladach.Inteligentny dom.Ocena sytuacji finansowej przedsiebiorstw i ryzyka
kredytowego w dzialalnosci banku needforcash.Zlece napisanie pracy magisterskiej.Gadzety reklamowe oraz
ich znaczenie w dzialalnosci marketingowej.Prawne zabezpieczenie splaty wierzytelnosci bankow na
przykladzie banku x.Organ administracji jako strona przeciwna w postepowaniu sadowoadministracyjnym(
na przykladzie samorzadowego kolegium odwolawczego).Pozyskiwanie pracownikow medycznych a sprawna
realizacja zadan organizacji publicznej.Odpowiedzialnosc przelozonego w miedzynarodowym prawie karnym
jako rodzaj odpowiedzialnosci karnej za zaniechanie.Rola i znaczenie komunikacji w organizacji na
przykladzie fabryki mebli gabi w piaskach.Wdrazanie informatycznych systemow zarzadzania na przykladzie
systemu qrezus.Opodatkowanie importu towarow podatkiem od towarow i uslug..Rola rachunku kosztow
docelowych w zarzadzniu strategicznym.praca licencjacka budzet gminy .Skarga na przewleklosc
postepowania jako gwarancja prawa do sadu.Zamowienia publiczne jako instrument realizacji inwestycji
miejskich.Zarzadzanie podatkiem od nieruchomosci na przykladzie gminy lubliniec w latach 20052009.Zabezpieczenie spoleczne osob przemieszczajacych sie w unii europejskiej..Wolnosc w mysli alexisa de
tocquevillea..Morska i oceaniczna zegluga jachtowa w swietle norm prawa miedzynarodowego
publicznego.Zarzazanie kapitalem ludzkim w przedsiebiorstwie macrologic.Podejscie pracownikow do pracy
w kontekscie funkcjonowania zespolow w organizacjach publicznych..Ochrona prawnoautorska w schemacie
ekonomicznej analizy prawa.Centrum promocji nauk matematycznych i przyrodniczych jako przyklad
nowatorskiej idei instytucji muzealno-naukowo-rozrywkowej..Wplyw rekrutacji i szkolen na dzialalnosc
organizacji.Ograniczenia i zakazy prawne w reklamie..Zarzadzanie budzetem gminy.Uchylenie sie od skutkow
wyroku arbitrazowego w prawie rzymskim.Ocena bezpieczenstwa i higieny pracy na wybranych stanowiskach
pracy w przedsiebiorstwie produkcyjnym cementownia warta s.a..Koszty wynagrodzen w rachunkowosci
jednostki budzetowej na przykladzie szkoly podstawowej.praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
logistyka dystrybucji w przedsiebiorstwie miedzynarodowym.System motywacyjny w spoldzielczej kasie
oszczednosciowo – kredytowej „wesola” - analiza- ocena i propozycje modernizacji.Odpowiedzialnosc
pracownicza i cywilnoprawna pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiazanie umowy o prace bez
wypowiedzenia.Produkcja oraz jakosc jako istotne elementy marketingowego sukcesu
przedsiebiorstwa.Proces inwestowania w nieruchomosci na przykladzie hotelu majestic w karpaczu.Tematy
prac licencjackich.Organizacja i kompetencje agencji bezpieczenstwa wewnetrznego.zrodla i formy
pozyskiwania kapitalu w wybranym przedsiebiorstwie.Formy przeciwdzialania bezrobociu oraz zrodla ich
finansowania na przykladzie powiatu zawiercianskiego.Znaczenie zarzadzania jakoscia dla sukcesu
projektu.Status prawny sedziego.praca licencjacka budzet gminy .Instytucja prezydenta rp w swietle ustawy
konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku.Prawo do urlopu wypoczynkowego..Reklama praca
magisterska.System finansowania oswiaty w polsce.Podstawowe dzialalnosci bankow spoldzielczych w
polsce do wymagan wynikajacych z nowej umowy kapitalowej..Skutecznosc i efektywnosc systemu
zarzadzania jakoscia wedlug normy iso 9001 na przykladzie starostwa powiatowego w suchej
beskidzkiej..Wybrane koncepcje zarzadzania zasobami ludzkimi we wspolczesnym
przedsiebiorstwie.Elastyczne formy zatrudnienia praca magisterska.Analiza i ocena bezpieczenstwa pracy w
..

..
przedsiebiorstwie budowlanym ze szczegolnym uwzglednieniem prac wysokosciowych..Analiza inwestycji w
gminie konopiska-inwestycje w nieruchomosci komunalne.Wykorzystanie zasad zarzadzania toyoty przy
produkcji czesci do samochodow.praca licencjacka budzet gminy .Synergia w procesach fuzji i polaczen na
przykladzie wybranych spolek: elektrobudowa s.a. i resbud s.a..praca licencjacka budzet gminy .Zarzadzanie
finansami placowki oswiatowej na przykladzie zespolu szkolno-przedszkolnego nr 4 w
myszkowie.Organizacja logistyki miejskiej w okolicach teatru wielkiego w lodzi.Znaczenie rachunku kosztow
zmiennych w zarzadzaniu przedsiebiorstwem na przykladzie hurtowni odziezy damskiej emoda.Finansowanie i realizacja zadan inwestycyjnych na przykladzie miasta i gminy dzialoszyn.Pisanie prac
licencjackich warszawa.Programowanie marketingu wewnetrznego w malym przedsiebiorstwie na
przykladzie firmy z.p.h.u. mechanika precyzyjna arbo tomasz arkabus.praca licencjacka budzet gminy
.Szkolenia jako element rozwoju zawodowego poracownikow.Marketing uslug telekomunikacji polskiej s.a.
na przykladzie uslugi isdn.Proces dystrybucji na przykladzie przedsiebiorstwa stolbud s.a. we
wloszczowie..Promocja agroturystyki w powiacie wieruszowski.Pisanie prac licencjackich ogloszenia.Formy
wspierania kultury przez korporacje w polsce. Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu - filantropia czy
kreowanie wizerunku?.Walory turystyczne i rekreacyjne gminy wlodowice- na przykladzie skal
rzedkowickich..Zabojstwa selektywne w prawie miedzynarodowym.Badanie rocznych sprawozdan
finansowych przez bieglych rewidentow na przykladzie chelmskich linii autobusowych spolka z o.o..Analiza
porownawcza bezrobocia kobiet i mezczyzn w powiecie kaliskim.Systemy wspomagania decyzyjnego w
przedsiebiorstwie.Umowa o podroz.Powszechny system emerytalny w polsce na tle innych krajow w dobie
przemian i kryzysu..Specjalne strefy ekonomiczne na przykladzie stref w polsce i w chinach.Nowoczesne
koncepcje logistyczne na przykladzie wybranego przedsiebiorstwa.Kredyt jako produkt bankowy.Sprawnosc
komunikacji w organizacji jako wyznacznik pracy grupowej na przykladzie firmy uslugowej.Charakterystyka
reklamy i sponsoringu.Sztuka i rysunek satyryczny jako kontratypy.Lagoda- krzysztof. - vademecum
interwencji policyjnych : interwencje od a do z : podrecznik dla policjantow .Prawne formy zabezpieczenia
kredytow bankowych.Wynagrodzenia jako kategoria rachunkowosci i sprawozdawczosci finansowej.Skarga
konstytucyjna w polskim i niemieckim prawie konstytucyjnym - analiza porownawcza.Podatki lokalne jako
zrodlo finansowania jednostek samorzadu terytorialnego na przykladzie gminy lelow..Ogledziny zewnetrzne
zwlok i miejsca ich znalezienia w przypadku smierci samobojczej przez powieszenie.Zarzadzanie jakoscia
uslug hotelarskich w aspekcie normy iso 9001:2000.Kolejnosc splacania dlugow spadkowych.Przygotowanie
zawodowe mlodocianych w formie nauki zawodu.Powodztwo przeciwegzekucyjne z art. 840 i 841
kpc.System ocen pracowniczych jako narzedzie marketingu personalnego na przykladzie firmy tomra orwak
polska sp. Z o.o..Przemyt zwierzat.Wdrazanie strategii spolecznej odpowiedzialnosci biznesu na przykladzie
przedsiebiorstwa h&m.Rywalizacja instytucji finansowych na rynku kredytow samochodowych.Wykonanie
zapisu testamentowego.Analiza skutecznosci czynnikow motywujacych do pracy w miejskim osrodku kultury
w piotrkowie trybunalskim.Swoboda przeplywu pracownikow po wejsciu polski do unii europejskiej.Formy
opodatkowania dzialalnosci gospodarczej malych przedsiebiorstw w polsce..Zarzadzanie praca
licencjacka.Konflikty organizacyjne i ich wplyw na relacje pracownicze na przykladzie firm uslugowych i
handlowych..Umowa darowizny na tle innych nieodplatnych przysporzen.Agresywne praktyki rynkowe na tle
dyrektywy 2005/29/we i ustawy o przeciwdzialaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.Optymalne zrodla
finansowania inwestycji na przykladzie firmy..Umorzenie rejestrowe /art.325f k.p.k./.Ochrona
miedzynarodowych infromacji niejawnych o charakterze wojskowym.Diagnoza procedury doboru
pracownikow w przedsiebiorstwie international paper.Dobor kadr w lokalnej administracji a sprawna
realizacja jej celow..Ocena kapitalu intelektualnego w przedsiebiorstwach na przykladzie wybranych
podmiotow..Procedura ustawodawcza w panstwach unii europejskiej.Wspolne wykonanie czynu
zabronionego jako znamie rozgraniczajace wspolsprawstwo i pomocnictwo.Elementy marketingu na rynku
posredniow nieruchomosci mieszkaniowych w czestochowie.Rola kadry kierowniczej w zarzadzaniu
organizacja - funkcje i zadania..Dostep do informacji publicznej..Analiza efektywnosci funkcjonowania rynku
ubezpieczen na zycie na przykladzie towarzystwa ubezpieczen na zycie compensa s.a..Samorzadowe kolegia
odwolawcze w systemie samorzadu terytorialnego.praca licencjacka budzet gminy .Szkolenia jako aktywna
forma zwalczania bezrobocia- na przykladzie przedsiebiorstwa energoserwis s.a. w lublincu.praca licencjacka
..

..
budzet gminy .Zabezpieczenie logistyczne polskich misji wojskowych w latach dziewiecdziesiatych xx
wieku.Zarzadzanie ryzykiem kredytowym na przykladzie banku bph s.a. odzial w ostrolece.Rekrutacja jako
forma pozyskiwania wiedzy dla przedsiebiorstwa..Ochrona prawna odmian roslin.praca licencjacka budzet
gminy .Rola kompetencji w ocenie przydatnosci zawodowej pracownikow ochrony zdrowia.Analiza kondycji
ekonomiczno - finansowej spolki wolczanka s.a..praca licencjacka budzet gminy .Nowak- wojciech a.. Red. miedzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowoscii ich implementacja : wyzwania i bariery .Analiza
finansowa w ocenie potencjalu wzrostowego spolek gieldowych.Elementy marketingu we wspolczesnej
dzialalnosci kosciolow na przykladzie wybranych parafii i gmin wyznaniowych.Granice etyczne i moralna
dopuszczalnosc zabojstwa na zadanie.Zarzadzanie zmiana i innowacja a poprawa jakosci uslug na przykladzie
niepublicznego zakladu opieki zdrowotnej primus.Perspektywy wprowadzenia euro w polsce.Ochrona
zdrowia w panstwie dobrobytu - analiza porownawcza systemow zdrowotnych: niemiec- francji- wielkiej
brytanii oraz stanow zjednoczonych ameryki.Transkrypcja aktu malzenstwa zawartego za granica.Wplyw
technologii ict na efektywnosc lancucha dostaw..Analiza dokumentow i poziomu jakosci w mleczarnii.Analiza
wyksztalcenia wyzszego na poziom bezrobocia na rynku za pomoca modelu taksonomii
wroclawskiej..Kompetencje autokontrolne organu pierwszej instancji w administracyjnym postepowaniu
odwolawczym.Wplyw promotora adhezji na wybrane cechy mechaniczne betonow poliestrowych praca
inzynierska budownictwo.Analiza wybranych modeli logistycznych w aspekcie obslugi klienta. Badanie na
przykladzie branzy kosmetycznej- odziezowej oraz dystrybucji ksiazek..Wplyw podatkow lokalnych na
funkcjonowanie gminy poczesna w latach 2008-2010.Logistyka realizacji projektu na przykladzie konferencji
naukowej.Nadzor nad dzialalnoscia samorzadu gminnego sprawowany przez wojewode..Drukarnie
wielkoformatowe oraz ich dzialalnosc na rynku reklamy zewnetrznej.zrodla finansowania rozwoju gminy na
przykladzie gminy popielow w latach 2007-2010..Analiza restrukturyzacji przedsiebiorstwa gospodarki
komunalnej sp.zo.o. W olkuszu.Negocjacje miedzykulturowe - kluczowe problemy.Gatnar- eugeniusz. Red. internacjonalizacja procesu ksztalcenia na kierunkach studiow ekonomicznych : materialy iii w.Zarzadzanie
zasobami mieszkaniowymi na przykladzie wybranej spoldzielni mieszkaniowej.Ekspatriacja w
przedsiebiorstwach miedzynarodowych oraz globalnych..Rola zarzadzania strategicznego w
przedsiebiorstwie (na przykladzie kompanii piwowarskiej s.a.).Sprawozdanie finansowe wedlug ustawy o
rachunkowosci i msr / mssf.Strategia promocji nowego produktu jako narzedzie komunikacji
przedsiebiorstwa z rynkiem na przykladzie firmy inter cars s.a..Wyglad pracy licencjackiej.Wyglad pracy
magisterskiej.Kasiarze i wlamania do kas w polsce.Ocena form i metod obnizania ryzyka kredytowego w
dzialalnosci banku komercyjnego na przykladzie banku pko bp s.a. w latach 2001-2004.Analiza glownych
zrodel dochodow wlasnych gminy na przykladzie gmin powiatu klobuckiego w latach 2001 - 2005.praca
licencjacka budzet gminy .praca licencjacka budzet gminy .Kompetencje inteligencji emocjonalnej w
planowaniu kariery zawodowej.Odpowiedzialnosc malzonkow za zobowiazania podatkowe na podstawie
ordynacji podatkowej.Cyberprzestepstwa seksualne na szkode maloletniego w polskim i amerykanskim
porzadku prawnym.Zbywalnosc udzialow w spolce z o. O. I jej ograniczenia.Analiza technologii i naklady na
przebudowe stadionu sportowego praca inzynierska budownictwo.Szkolenia pracownicze w praktyce firmy
marku.Zarzadzanie wizerunkiem organizacji sportowych na przykladzie kolejarza opole..Rozwoj bankowosci
elektronicznej w polsce.Regulacja prawna ochrony pracy kobiet.Zarzadznie procesmi w przedsiebiorstwie
produkujacym wyroby innowacyjne..Otoczenie finansowe i innowacyjne dla malych i srednich
przedsiebiorstw w krajach unii europejskiej..Unia europejska szansa dla osob niepelnosprawnych - zludne
nadzieje czy nowa rzeczywistosc.Analiza i ocena szans rozwoju agroturystyki w gminie andrychow.Rozwoj
spoleczno-gospodarczy wojewodztwa swietokrzyskiego w okresie 2000-2005..Funkcjonowanie rejestru ksiag
wieczystych i ich rola w zapewnieniu bezpieczenstwa obrotu na rynku nieruchomosci.Karty platnicze i ich
znaczenie jako bezgtowkowych form rozliczen osob fizycznych (przyklad banku pko bp s.a.).praca licencjacka
budzet gminy .Ocena efektywnosci funkcjonowania kredytu konsumpcyjnego w banku powszechna kasa
oszczednosci bank panstwowy s.a..Wprowadzanie systemu haccp i kontroli jakosci w sektorze
gastronomicznym.Rodzaje wyrokow sadu pierwszej instancji w swietle przepisow k.p.c. I pogladow
doktryny.Efektywnosc leasingu w finansowaniu inwestycji msp.praca licencjacka budzet gminy .Outsourcing
uslug logistycznych na przykladzie firmy handlowo-uslugowej presto.Przestepstwo zabojstwa w ujeciu
..
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kryminologicznym i prawnokarnym..Dzialalnosc marketingowa banku na przykladzie banku pekao sa .Zakres
pojecia osoba pelniaca funkcje publiczna na gruncie prawa polskiego oraz francuskiego. Proba analizy
prawnoporownawczej..Ciosek- ireneusz. - znaczenie samorzadu terytorialnego w zyciu lokalnych
spolecznosci wojewodztwa kieleckiego w.Miejsce i znaczenie podatku od nieruchomosci w systemie
podatkow gminnych w polsce.Rozwoj turystyki dzieci i mlodziezy - proces zarzadzania kadra
pedagogiczna..Nowak- alojzy zbigniew. Red. - eastern policy of the european union : role of poland- case of
ukraine .Ustanie i wygasniecie umowy o prace.Zatrudnianie pracownikow w formie telepracy..Dochody i
wydatki w jednostce budzetowej na przykladzie sadu okregowego w krakowie.Wplyw pary walutowej
eur/usd na indeks wig20.Outsourcing funkcji personalnej.Program budowania innowacyjnej gospodarki
bialorusi.Analiza plynnosci finansowej na przykladzie przedsiebiorstwa motors w latach 20072011..Szymczak- marcin. Oprac. - katowice : plan miasta .praca licencjacka budzet gminy .praca licencjacka
budzet gminy .Naduzycie pozycji dominujacej przez wykonywanie praw wlasnosci intelektualnej na
przykladzie patentu.Pomiar wizerunku marki na przykladzie polskich firm odziezowych.Identyfikacja
zagrozen i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w walcowni blach
grubych..Koncentracja polskiego sektora bankowego na tle unii europejskiej.Projekt realizacji deskowania
stanu zerowego budynku z garazem podziemnym. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet
gminy .Rola i znaczenie komunikacji w organizacji w odniesieniu do motywacji pracowniczej.Motywowanie a
wypalenie zawodowe pracownikow socjalnych na przykladzie pracownikow socjalnych osrodka pomocy
spolecznej w trzebini..praca licencjacka budzet gminy .Informatyczna infrastruktura firmy plus
gsm.Przestepstwo zgwalcenia w swietle art. 197 k.k..Prace dyplomowe przyklady.Uwarunkowania rozwoju
bankowosci internetowej na przykladzie banku bph.Baranowski- pawel (1981- ). - inflacja a mechanizmy
aktualizacji cen : studium dla polski .Motywowanie pracownikow w zarzadzaniu zasobami
ludzkimi.Management challenge: motivation leading to job satisfaction.Wplyw turystyki na ksztaltowanie
marki miasta krosna.praca licencjacka budzet gminy .Mozliwosci stosowania planow strategicznych w
dziedzinie rozwoju samorzadu terytorialnego w powiecie klobuckim.Problem alkoholizmu wsrod
mlodziezy.Motywacja studentow do realizacji kariery zawodowej w krajach ue.Europejska infrastruktura
krytyczna.Konflikty w organizacji.Frackowiak- kamil. - standardy uzycia broni palnej przez policjantow a
ochrona zycia ludzkiego : studium prawnopor.Praca magisterska.Kierowanie zasobami ludzkimi w
administracji publicznej na przykladzie urzedu miasta czestochowy.Rola motywatorow w aparthotelu spatz w
krakowie.Ogolna charakterystyka zasad odpowiedzialnosci karnej i karania w chinskim kodeksie
karnym.praca licencjacka budzet gminy .Teoretyczne i praktyczne aspekty systemu motywowania w procesie
zarzadzania przedsiebiorstwem na przykladzie firmy unilever polska s.a..Zaburzenia w zachowaniu a
przestepczosc dzieci i mlodziezy.Podatek akcyzowy w obrocie paliw w polsce.Wspolpraca miedzynarodowa
polskiej policji z policjami innych panstw .Prawo karne.Misja sektora malych i srednich przedsiebiorstw w
kontekscie gospodarki opartej na wiedzy.Traktaty i kontrakty w miedzynarodowym prawie
inwestycyjnym.Leasing jako forma finansowania dzialalnosci gospodarczej.Polityka ubezpieczen
transportowych w dzialalnosci przedsiebiorstw spedycyjnych.Wplyw portalu internetowego magura-bike na
rozwoj turystyki rowerowej w beskidzie niskim.Czyny nieuczciwej konkurencji.Praca magisterska pedagogika
przedszkolna.Podstawy stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia.Zarzadzanie jakoscia w
malym przedsiebiorstwie na przykladzie firmy --meblonowak.Rola dokumentow personalnych w procesie
rekrutacji i selekcji pracownikow na przykladzie przedsiebiorstwa odziezowego iwona.Analiza dochodow i
wydatkow jednostek budzetowych na przykladzie zakladu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w
krynkachw latach 2012-2013.praca licencjacka budzet gminy .Remont i modernizacja budynku mieszkalnego
– studium przypadku. Praca inzynierska budownictwo.praca licencjacka budzet gminy .Inwestycje
infrastrukturalne dla rozwoju regionalnego na przykladzie wojewodztwa lodzkiego.praca licencjacka budzet
gminy .Konflikty interpersonalne w przedsiebiorstwie.praca licencjacka budzet gminy .Analiza ekonomiczna
przedsiebiorstwa w warunkach gospodarki niemieckiej na przykladzie man - dan.Formy testamentow w
polskim prawie spadkowym.Wykorzystanie srodkow pomocowych unii europejskiej w gminie krosniewice w
latach 2005-2010.Umowa cywilnoprawna jako forma dzialania administracji publicznej.Pisanie prac
semestralnych.Obiekty sportowe jako element produktu turystycznego krakowa.Lojalnosc uzytkownika
..
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last.fm w dobie przemian na rynku muzycznym..Zarzadzanie rozwojem zasobow ludzkich (na przykladzie
przedsiebiorstwa athletic sp. Z o.o. w kluczborku)..Formy stadialne popelnienia przestepstwa.Bezrobocie
jako problem rynku pracy na terenie powiatu wysokomazowieckiego.Atrakcyjnosc turystyczna gminy
janow..Ocena kondycji finansowej przedsiebiorstwa pollena ewa s.a. na podstawie analizy
wskaznikowej.Formy przeciwdzialania bezrobocia w powiecie czestochowskim.Prace magisterskie spis
tresci.Zespoly zadaniowe jako forma doskonalenia rozwiazan organizacyjnych.Zobowiazanie z tytulu
zapisu..Wynagrodzenie jako element motywacji pracownikow cywilnych w centralnym zarzadzie sluzby
wieziennej.Pieniadz elektroniczny w polsce i na swiecie istota i zastosowanie elektronicznego
pieniadza..Kreowanie atrakcyjnosci inwestycyjnej miast wojewodztwa malopolskiego powyzej 20 000
mieszkancow- z wylaczeniem miasta krakowa.Organizacja warunkow procesu szkolenia jako jedno z
elementow efektywnosci szkolenia.praca licencjacka budzet gminy .Czynniki kryzysu gospodarczego w grecji
w latach 2007-2013.Utrata wartosci aktywow w swietle polskiego prawa bilansowego i miedzynarodowych
standardow rachunkowosci.Bezprzewodowa technologia telefinii komorkowej 3g na tle nowych
komunikacyjnych mozliwoscio xxi wieku w turystyce..Mozliwosci zastosowania narzedzi internetowych w
dzialaniach marketingowych firm turystycznych na przykladzie serwisu urlopwpolsce.pl.Technika fotokodow
w zastosowaniach marketingowych.Funkcje systemu ocen pracowniczych na przykladzie firmy
novartis.Podatek dochodowy od osob prawnych w prawie bilansowym i podatkowym - studium
przypadku.Zarzadzanie nieruchomoscia turystyczna na przykladzie osrodka wczasowego lech w
lebie.Eutanazja w biojurysprudencji w aspekcie etyczno-religijno-prawnym.Przemoc na stadionach w
polsce.Opodatkowanie dochodow przedsiebiorstw podatkiem dochodowym od osob prawnych na
przykladzie firmy comarach.Promocja krakowa na przykladzie obchodow 750-lecia lokacji miasta.Realizacja
swobod tworzacych wspolny rynek w ramach dzialalnosci sklepow internetowych..Telemarketing jako forma
komunikacji pomiedzy przedsiebiorstwem pgf a aptekami.Kredyty mieszkaniowe w ofercie wybranych
bankow w polsce..Dzialalnosc kinematograficzna w prawie polskim.Bolecki- antoni. - wymiana informacji
miedzy konkurentami w ocenie organow ochrony konkurencji : (miedzy antykon.Strategiczna rola centrow
logistycznych w rozwoju miasta i regionu (na przykladzie regionu lodzkiego).praca licencjacka budzet gminy
.A-loading: the agent system in logistics management.Nowoczesne metody promocji mediow tradycyjnych
na przykladzie „gazety wyborczej”.Zjawisko mobbingu w miejscu pracy na przykladzie przedsiebiorstwa magkrak.Ocena jakosci uslug na przykladzie zakladow energetycznych wchodzacych w sklad spolki enion
s.a..Zarzadzanie zasobami ludzkimi w projekcie pod nazwa partnerstwo inicjatyw nowohuckich - inicjatywa
wspolnotowa equal.Weryfikacja doboru zawodowego na przykladzie stanowiska sprzedawcy.Charakterystyka
i ocena kondycji finansowej na przykladzie gminnej spoldzielni --samopomoc chlopska w gminie wreczyca
wielka.praca licencjacka budzet gminy .Materialnoprawne i proceduralne aspekty ochrony autorskich praw
osobistych w procesie cywilnym.Wplyw ustawy sarbanes oxley na miedzynarodowy lad korporacyjny.Kultura
organizacyjna jako strategiczny zasob organizacji przyszlosci na przykladzie kopalni wegla kamiennego
rydultowy - anna..Naduzywanie pozycji dominujacej jako przyklad czynu naruszajacego
konkurencje..Oswiadczenie woli jedynego wspolnika spolki kapitalowej skladane spolce.Problemy
definiowania tortur- nieludzkiego i ponizajacego traktowania w prawie miedzynarodowym.Budzet panstwa
jako podstawa polityki socjalnej.praca licencjacka budzet gminy .Umowa czarteru lotniczego.Wplyw
podatkow na wynik finansowy przedsiebiorstwa na przykladzie bestmont s.a. w sieradzu.Prawa korporacyjne
akcjonariuszy spolki akcyjnej z uwzglednieniem zmian prawnych zawartych w dyrektywie 2007/36/we w
sprawie wykonywania niektorych praw akcjonariuszy spolek notowanych na rynku
regulowanym.Identyfikacja i ocena zagrozen wypadkowych oraz potencjalnie wypadkowych przy obsludze
maszyn i urzadzen na przykladzie przedsiebiorstwa wlokienniczego..Nadzor korporacyjny w sprawozdaniach
finansowych przedsiebiorstw na przykladzie orlen s.a..Instytucja zasiedzenia a wynikajace z niej problemy
prawne.Marketingowe zarzadzanie uslugami na przykladzie telekomunikacji polskiej s.a..praca licencjacka
budzet gminy .Rozwoj portu lotniczego im. Wladyslawa reymonta w lodzi a rozwoj przestrzenno-gospodarczy
miasta.Formy przedstawieniowe znaku towarowego.Opodatkowanie pracownikow transgranicznych we
wspolnocie europejskiej.praca licencjacka budzet gminy .Przestepstwo korupcji w polskiej pilce
noznej.Wykorzystywanie funduszy unii europejskiej w rozwoju wspolpracy przygranicznej na przykladzie
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euroregionu pradziad.Renta planistyczna.Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku.Rola outsourcingu w
tworzeniu efektywnego lancucha dostaw na przykladzie zakladow produkcyjnych.Zatrudnienie
cudzoziemcow na terenie rzeczypospolitej polskiej.Wypadki przy pracy i przyslugujace z tego tytulu
swiadczenia..Pisanie prac magisterskich opinie.Motywacyjna rola systemow wynagrodzen pracowniczych w
przedsiebiorstwie na przykladzie firmy xi y..Likwidacja spolek kapitalowych.Wplyw reklamy na zachowania
konsumentow.Bezpieczenstwo polski w kontekscie zagrozen terrorystycznych.Wplyw funduszy unijnych dla
rolnictwa na rozwoj i modernizacje gospodarstwa rolnego na przykladzie wybranego gospodarstwa w
polsce.Rachunkowosc kreatywna a oszustwa ksiegowe.Finansowanie dzialalnosci gminy na przykladzie
gminy cieladz..Kupie prace licencjacka.Prawo islamu a miedzynarodowa koncepcja praw czlowieka.System
konstytucyjny konfederacji szwajcarskiej. Analiza sytuacji.zrodla finansowania gospodarki
komunalnej..Organizacja pomocy spolecznej w powiecie limanowskim..Strategie zarzadzania
przdsiebiorstwem na przykladzie firmy dospel sp. Z o. O..System wyborczy i wybory do parlamentu republiki
bulgarii.Zachowania nieuczciwe w miejscu pracy..Analiza sytuacji finansowo ekonomicznej przedsiebiorstwa
zaklady lentex s.a w latach 2006-2010.Umowa o prace na czas okreslony .praca licencjacka budzet gminy
.Zarzadzanie zasobami ludzkimi w polsce po integracji z unia europejska.Analiza inwestycji ekologicznych
narodowego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej.Bezrobocie w powiecie kutnowskim w
latach 2007-2009.Strategia rozwoju firmy vds z ograniczona odpowiedzialnoscia.Administracja
bezpieczenstwa i porzadku publicznego na poziomie lokalnym na przykladzie programu bezpieczny
krakow.Niekonwencjonalne zrodla finansowania malych i srednich przedsiebiorstw - ocena
finansowania..Mature and emerging luxury markets: a comparison of brand perception in poland and
england.Wspieranie dzialan marketingowych nowymi instrumentami pomocy dla sektora malych i srednich
przedsiebiorstw.Wdrazanie systemow finansowo- ksiegowych na przykladzie programu place..praca
licencjacka budzet gminy .Zagrozenia w pracy egzaminatora kandydatow na kierowcow.Formy ewidencji a
obciazenia z tytulu podatku dochodowego w malych i srednich przedsieibiorstwach na przykladzie piekarni
ptys.Rozwoj spoleczno-gospodarczy miasta tarnowskie gory w latach 2003-2007.Czynniki determinujace
strategie sektora malych i srednich przedsiebiorstw.Rachunkowosc szkoly publicznej na przykladzie
publicznej szkoly podstawowej w cisiu.Pisanie prac kontrolnych.Zelechowski- lukasz. - zastaw zwykly i
rejestrowy na prawach wlasnosci przemyslowej .Pisanie prac magisterskich forum.Parlament w republice
czeskiej..praca licencjacka budzet gminy .Wplyw zasad ewidencji ksiegowej na przeprowadzenie analizy
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niepelnosprawnoscia (na przykladzie fph-u paw piotr walczak).Pelnomocnictwo procesowe w postepowaniu
cywilnym.Prawo pracy.Skarga kasacyjna.Plan pracy magisterskiej.Wplyw zmian w podatku dochodowym od
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uslug bankowych.Zabezpieczenia w postepowaniu w przedmiocie ogloszenia upadlosci.Rynek otwartych
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wynikajacych z przystapienia polski do unii europejskiej.Bankowosc hipoteczna w polsce.Temat pracy
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funkcjonowania polskiego towarzystwa ubezpieczen s.a. w latach 2000-2005.Innowacje w dzialalnosci
logistycznej.Rekojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej.Feasibility study - analiza wykonalnosci
przedsiewziecia o profilu technologicznym na przykladzie firmy poligraficznej.Otoczenie finansowe i prawne
malych i srednich przedsiebiorstw w polsce.Restrukturyzacja polskich gospodarstw rolnych po przystapieniu
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